رایزنی ایران ،روسیه و ترکیه

معاون وزیر خارجه روسیه از رایزنیها میان ایران ،روسیه
و ترکیه درباره برگزاری نشستی در سطح وزرای خارجه درباره
جم��ع ش��دن بس��اط گروه
تروریس��تی داعش از اراضی
پرونـــــده
عراق آن هم به واسطه نقش
اثرگذار جمهوری اس�لامی ای��ران در حالی اتفاق
افتاد که حاال قرار اس��ت برای بازس��ازی زخمهای
خورده این کش��ور از این گروه تروریستی اجالسی
در کویت برگزار ش��ود و وزیرخارجه کشورمان نیز
جزء دعوت ش��دگان اصلی این اجالس است؛ چرا
ک��ه عرصه بینالملل معتقد اس��ت تهران نقش��ی
اساسی در روند بازسازی بغداد ایفا خواهد کرد.
عراق و س��وریه در س��الهای اخیر با مشکلی
ب��ه نام داعش روبهرو بودهان��د که اگر کمک ایران
در آنجا نب��ود ،قابل پیشبینی نیس��ت که امروزه
کل منطق��ه در چ��ه وضعیتی قرار داش��ت؛ حاال
ک��ه با نقش مثبت و اثر گذار کش��ورمان این غده
س��رطانی از این دو کشور دفع شده است ،جبران
ای��ن ویرانیها آن هم با کمک جمهوری اس�لامی
ای��ران نیازمند حض��ور پررنگ کش��ورمان در این
کشوراست.
روی صحبتم��ان در ح��ال حاض��ر ب��ه دلیل
برگزاری اجالس بازسازی در کویت ،با کشور عراق
است ،پایان گروه تکفیری -وهابی داعش در عراق،
یک تح��ول ب��زرگ و قابلیت و توانمندی بس��یار
ب��اال را طلب میک��رد که زمین��ه آن را جمهوری
اس�لامی ای��ران فراهم کرد و این در حالی اس��ت
ک��ه پروژه نابودی داعش در س��وریه و عراق که از
س��وی آمریکاییها بین  ۲۰تا  ۳۰س��ال برای آن
برنامهریزی ش��ده بود ،در زمان ۶س��ال از س��وی
ایران اجرا شد.
همه موفقیتهای بزرگ��ی که در صحنه نبرد
عراق به دس��ت آم��ده ،عامل اصلی آن سیاس��ت
مقاومت و نبردی بوده که جمهوری اسالمی ایران
با بهرهگیری از س��ازمانهای نظامی خود به ویژه
نیروی قدس س��پاه پاس��داران به دشمن تحمیل

تحوالت سوریه در پایتخت قزاقستان خبر داد.
ب��ه گزارش فارس ،میخائیل بوگدانوف گفت این نشس��ت
احتم��اال در ماه مارس در آس��تانه پایتخت قزاقس��تان برگزار
خواهد شد.

بوگدانوف عالوه بر این درباره افزایش تنشها در خاورمیانه
پس از حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه نیز هشدار داد.
وی تأکی��د کرد« :ما از همه میخواهیم که خویش��تندار
باش��ند ت��ا مانع از ه��ر گونه افزای��ش خطرن��اک تنشها در

کشورهای منطقه شوند» .این دیپلمات ارشد روسیه در پاسخ
به س��والی درباره اینکه آیا مسکو اطالعی درباره پایگاه نظامی
ای��ران نزدیک پالمیرا دارد» گف��ت« :خیر ،من هیچ اطالعاتی
درباره این موضوع ندارم.

میزبانی کویت برای برگزاری اجالس بازسازی عراق

نقش موثر ایران برای نوسازی دوباره عراق

کرده است.
ش��رایط منطق��ه غ��رب آس��یا و در کل ،دنیا
ب��ه گونهای اس��ت که ضع��ف نش��ان دادن و تنها
مذاکره سیاس��ی و دیپلماسی را چاشنی کار نظام
و حاکمیت قرار دادن ،اش��تباه بزرگ اس��تراتژیک
خواهد بود.
حاال ق��رار اس��ت وزیرخارجه کش��ورمان در
اجالس بازس��ازی عراق که کویت میزبان آن است
ش��رکت کند؛ بهرام قاس��می ،با اش��اره به اهمیت
عراق به عنوان یک کش��ور دوست و همسایه ایران
گفت :وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در کنفرانس
بینالمللی بازسازی عراق به میزبانی کویت شرکت
خواهد کرد.

سناتور آمریکایی:
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مصمم است روابط اقتصادی و تجاری خود با عراق
را توسعه دهد.
درخواست رئیس پارلمان عراق از ایران
نقش موثر ایران در تارومار شدن تروریستها
درع��راق آن قدر برای ملت و دولت این کش��ور با
اهمیت اس��ت که رئیس پارلمان عراق میگوید با
توجه به اینکه مش��ترکات بین جمهوری اسالمی
ایران و عراق فراتر از حد ش��مارش است ،بنابراین
چش��م انتظار ارتقای بیشتر س��طح روابط در ابعاد
مختلف بین دو کشور هستیم و خواستار مشارکت
ایران در سازندگی و بازسازی عراق شده است.
س��لیم الجب��وری تاکید داش��ت ،امی��دوار به
گسترش همکاریهای بیشتر در زمینههای علمی،
فناوری و مش��ارکت ایران در سازندگی و بازسازی
عراق هستیم.
وی اضافه کرد که مناس��بات سیاسی بین دو
کشور پنجره خوبی برای گسترش روابط اقتصادی
در طول س��نوات گذشته بوده و میانگین تبادالت
تجاری بین دو کش��ور روز به روز در حال افزایش
است.
رئی��س پارلمان ع��راق خاطر نش��ان کرد که
ارتقای این روابط تجاری بین دو کش��ور مایه فخر
و سربلندی است.
سلیم الجبوری خطاب به جمع حاضر در آیین
بزرگداشت س��الروز پیروزی انقالب اسالمی گفت:
«ش��ما هم با من هم عقیده هستید که کشورهای
دوس��ت عراق از جمله جمهوری اسالمی ایران که
نقش مهمی در مقابله با تروریس��م داشتند ،مورد
تقدیر و احترام مردم عراق هس��تند» .وی افزود :با
توجه به اینکه مش��ترکات بین جمهوری اسالمی
ایران و عراق فراتر از حد ش��مارش است ،بنابراین
چش��م انتظار ارتقای بیشتر س��طح روابط در ابعاد
مختلف بین دو کشور هستیم.

کارشناس غرب آسیا مطرح کرد:

 واشنگتن در کنار اسرائیل و علیه ایران میایستد
س��ناتور آمریکای��ی ب��ا مته��م ک��ردن
کش��ورمان به دست داشتن در سرنگونی
در حاش�یه
جنگندههای اس��رائیلی ،خواهان اتحاد و
حمایت بیش از پیش آمریکا از اسرائیل شد.
به گزارش تسنیم ،نش��ریه صهیونیستی جزورالمپست در
گزارشی از بیانیه یکی از سناتورهای ارشد آمریکایی ضد ایران
در خصوص سرنگونی جنگندههای اسرائیلی خبر داد.
س��ناتور ت ِد کروز در بیانیه خود مدعی ش��ده است که در
روزهای آخر هفته ایران یک «اقدام خصمانه بیسابقه آشکار را
ضد دوست و متحد نزدیک ما ،اسرائیل ،انجام داد» .این سناتور
آمریکایی در ادامه عنوان کرده اس��ت که ایران با اس��تفاده از

حوزهه��ای سیاس��ی ،امنیت��ی ،نق��ش حمایتی و
س��ازنده خود را در دوران پسا داعش ادامه خواهد
داد.
قاس��می در پایان افزود :ه��دف این کنفرانس
تجمیع کمکه��ای مالی منابع مختلف بینالمللی
ب��رای بازس��ازی بهوی��ژه در مناط��ق جن��گزده،
زمینهس��ازی ب��رای ارای��ه راهح��ل ریش��های در
منازع��ات داخلی ،نوس��ازی ظرفیتهای محلی و
ملی ع��راق ،تقویت بافت اجتماع��ی ،ایجاد توازن
بین روند بازس��ازی و برنامه آش��تی ملی و جذب
سرمایهگذاری خارجی است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره برگزاری
نشس��ت بازسازی عراق در کویت هم بیان کرد :در
این اجالس حضور جدی خواهیم داشت و شرکت
خواهیم کرد .البته قاس��می پیشتر گفته بود؛ نوع
همکاریهایم��ان با عراق من��وط به این اجالسها
نبوده و سعی میکنیم با تمام توان در این اجالس
حضور یابیم.
چند روز گذش��ته نیز سفیر جمهوری اسالمی
ای��ران در عراق نی��ز تاکید کرد :ته��ران همچون
مرحل��ه جنگ با تروریس��م ،در دوره بازس��ازی و
توس��عه اقتصادی نیز در کن��ار ملت و دولت عراق
خواهد بود.
مس��جدی ،حمایت از ت��داوم روند سیاس��ی
و برگ��زاری انتخابات��ی پرش��ور پارلمان��ی در 22
اردیبهش��ت و کمک و حمای��ت از همه دولتهای
منتخب مردم در بغداد را از سیاستهای همیشگی
جمهوری اسالمی ایران ذکر کرد .وی گفت :ایران

قاسمی افزود :ایران از برگزاری این کنفرانس
اس��تقبال و مش��ارکت جامعۀ بینالمللی در روند
بازس��ازی این کش��ور را امری ضروری و اقدام در
مس��یری درست میداند و ما بر ضرورت مشارکت
صادقانه و غیر مش��روط جامعه بینالمللی در این
بازس��ازی تاکید داریم؛ جمهوری اسالمی ایران در
حمایت از مردم و دولت عراق هیچگونه تردیدی به
خود راه نداده همانگونه که در مبارزه با تروریس��م
نی��ز در کنار م��ردم و دولت عراق ب��وده و خواهد
بود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار
داشت :جمهوری اسالمی ایران در مسیر کمک به
بازس��ازی و توس��عه اقتصادی عراق ،همانند دیگر

سیاست خارجه

امارات به دنبال کمرنگ کردن حضور عربستان در جنوب یمن

نیروهای نیابتی خود ش��امل حزباهلل و حماس و با استفاده از
منابع (تسلیحات) ایرانی اسرائیل را هدف قرار میدهد.
کروز در بیانیه خود به طور خاص مدعی ش��ده اس��ت که
«این تشدید اوضاع (س��رنگونی جنگندههای اسرائیلی توسط
پدافن��د ضدهوایی س��وریه) یک عملیات مس��تقیم از س��وی
نظامیان ایرانی» علیه «اراضی اسرائیلی» است.
وی تأکید کرده است که آمریکا در کنار اسرائیل و با عزم
ثابت در برابر «اقدام جنگافروزانه ایران» خواهد ایستاد.
کروز در ادامه در سخنانی توهینآمیز« ،ایران را بزرگترین
دولت حامی تروریس��م» توصیف کرد که وعده محو اسرائیل از
نقشه را داده است.

به اعتقاد کارش��ناس مسائل غرب آسیا،
ری��اض و ابوظبی دول��ت عبدربه منصور
ديــــدگاه
هادی و رهبر شورای انتقالی جنوب را بر
س��ر میز مذاکره نشاندند؛ اما قطعاً این امر پایان ماجرا نخواهد
ب��ود و ح��ذف رقبا در آینده به ش��کل دیگری خود را نش��ان
خواهد داد.
رض��ا میرابی��ان ،در گفتوگو با تس��نیم ،در خصوص علل
درگیریه��ا در ع��دن و پیامده��ای آن بر ائت�لاف به رهبری
عربس��تان ،با اش��اره به اینکه امارات به دنب��ال کمرنگ کردن
حضور عربس��تان در جنوب یمن است ،بیان داشت :تنشها در
بخش جنوبی پایان نیافته است.

7

وی با توج��ه به تنشهای موج��ود در جنوب یمن گفت:
بحث نخست در این زمینه به رقابتهای داخلی بین گروههای
مس��لح و گروههای سیاس��ی در یمن جنوبی و مش��خصاً عدن
مربوط میش��ود .این گروهها عمدتاً به جنبش جنوب معروف
هستند.
کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا با تأکید بر هدف شورای
جنوب یمن اش��اره داش��ت :گروههای مذکور س��ال گذش��ته
ش��ورایی را تحت عنوان ش��ورای انتقالی جنوب تشکیل دادند
که این ش��ورا یک دولت خود خوانده محس��وب میشد .هدف
نهایی آنها استقالل جنوب از بخش شمال است .گفتنی است،
عربستان همچنان یمن را مورد تجاوز قرار میدهد.

گزارش
برجام برای اسرائیل فاجعهبار بود

رئیسجمه��ور آمریکا در مصاحبهای با یک روزنامه
صهیونیستی توافق هستهای ایران و گروه  ۵+۱را برای
رژیم اسرائیل« ،فاجعهبار» توصیف کرد.
به گ��زارش فارس ،دونالد ترام��پ در این مصاحبه
با «اس��رائیلهیوم» از سیاس��ت رئیسجمهور ماقبلش،
ب��اراک اوباما انتقاد کرد و در پاس��خ به این س��وال که
آیا اس��رائیل و آمریکا در دوره او ب��ه یکدیگر نزدیکتر
ش��دهاند گفت« :فک��ر میکنم بیش از ه��ر زمان دیگر
نزدیک ش��دهایم ،ولی اگر بتوانیم در زمینه صلح (میان
اس��رائیل و فلس��طین) هم به توافق برس��یم ،احساسم
خیلی بهتر خواهد بود .منظورم این اس��ت که ش��ما با
اوبام��ا خیلی نزدیک نبودید .او به ش��ما توافق ایران را
داد که توافقی اس��ت که میگوید بیایید علیه اسرائیل
اقدامات مخرب انجام بدهیم».
رئیسجمه��ور آمریکا در ادام��ه گفت :توافق ایران،
ب��رای اس��رائیل فاجعهبار اس��ت .چیزی کمت��ر از این
نیس��ت .به نظرم این توافق از نظ��ر نحوهای که حاصل
شد ،نحوهای که اجازه داده شد حاصل بشود ،نحوه امضا
ش��دنش و نحوه توافق بر سر آن برای اسرائیل فاجعهبار
بود .برای من باور نکردنی است .برجام برای بسیاری از
طرفها وحش��تناک است ،اما فکر میکنم به ویژه برای
اسرائیل واقعا بد است.
ترامپ در ج��واب اینکه آیا میت��وان ایران را مهار
کرد گف��ت« :مطمئناً .دارید میبینید چه اتفاقاتی دارد
میافتد .در خیابانهایشان شورش به راه افتاده».
او همچنی��ن مدعی ش��د در رفتارهای ایران بعد از
روی کار آمدنش تغییر ایجاد شده اما نمیخواهد درباره
این تغییرات اظهارنظر کند.
وی گفت :من ش��اهد تغییرات زیادی در رفتارهای
آنه��ا (ایرانیها) بودهام ،ولی درب��اره اینکه چه تغییری
ایجاد شده اظهارنظر نمیکنم .ولی ،قطعاً تغییری اتفاق
افتاده است.
خبرن��گار اس��رائیلهیوم میگوید ای��ن مصاحبه را
قبل از حمله اسرائیل به س��وریه با دونالد ترامپ انجام
داده است .با وجود این ،برخی سواالت از رئیسجمهور
آمریکا به مسائل سوریه مربوط میشوند.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به یک سوال ادعایی
مبنی ب��ر اینکه آیا میت��وان جلوی ایج��اد پایگاههای
نظامی توس��ط ایران در س��وریه و لبنان را گرفت گفته
است« :خواهید دید .بنشینید و تماشا کنید.
ترام��پ روز  ۲۲دیم��اه طبق تعه��دات آمریکا در
برجام تحریمهای هستهای علیه ایران را تمدید کرد ،اما
گفت ممکن است آخرین بار باشد که این کار را میکند.
او متحدان اروپای��ی آمریکا را تهدید کرد چنانچه برای
«اصالح نقائص فاجعهبار برجام» اقدام نکنند ،آمریکا را
از آن خ��ارج خواهد کرد .آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ت��ا کنون پایبندی ایران به تمام��ی تعهداتش در توافق
هستهای ایران و گروه  ۵+1را تأیید کرده است.

الوروف:

کسانی که برنامه موشکی ایران را بیثبات کننده میدانند مدرک ارائه دهند
به عقیده وزیر خارجه روس��یه،
اقدامات آمری��کا در برخورد با
ديپلمـــات
تواف��ق هس��تهای ب��ا ای��ران،
تبعیضآمیز ،ناعادالنه و غیرمنطقی اس��ت و مسکو و
پکن با چنین سیاستی موافق نیستند.
به گزارش تس��نیم ،روزنامه «کامرسانت» ،چاپ
مسکو نوشت :سرگئی الوروف در مصاحبه اختصاصی
با ش��بکه تلویزیون «راسیا »1-در مورد موفقیتها و
ناکامیهای سیاست خارجی سخن گفته و در جریان
آن دیدگاه خود در باره بسیاری از مسائل بینالمللی
را نیز تشریح نمود.
الوروف در ای��ن مصاحبه تاکید ک��رد که برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) در باره برنامه هستهای
ایران بس��یار موثر در حال اجراس��ت و درخواس��ت
واشنگتن برای تجدیدنظر در آن،کامال غیرواقعبینانه
اس��ت .وی یادآور ش��د :آنها (آمریکاییها) نه تنها از
اجرای تعهدات خویش بر اس��اس برجام س��رباز زده
ان��د ،بلکه حتی خواس��تار تغییر آن ش��دهاند که به
خودی خود اص�لا واقعبینانه نیس��ت .دولت آمریکا
حتی از ش��رکت کنندگان اروپایی در این توافقنامه
یعنی انگلیس ،فرانس��ه و آلمان ،نیز خواس��ته تا در
این خصوص با واش��نگتن همکاری کنند .سه کشور
اروپای��ی هم موافقت کردهاند تا با آمریکا گروه کاری

بالستیکی است .اگر کسی میخواهد برنامه موشکی
را بررس��ی کند ،بفرماید .کس��انی که برنامه موشکی
ای��ران را بیثبات کننده اوض��اع در منطقه میدانند،
باید دالیل و مدارک ارائه دهند.
به عقیده وی ،اصال درست نیست که این مسئله
ی��ا حقوق بش��ر در ایران ب��ا توافق هس��تهای با هم
درآمیخته ش��وند .ایران کشوری با نفوذ است ،مانند
سایر کشورهای منطقه .عربستان سعودی و حتی قطر
هم ،هریک منافع خاص خود را در مس��ائل منطقه و
امور بینالمللی دنبال میکنند .واقعیت این است که
در پشت این اقدامات آمریکا ،رویکردی تبعیضآمیز،
ناعادالنه و بدون دلیل و منطق وجود دارد.
وی افزود :ولی متاس��فانه چنی��ن ابتکارعملی به
خاطر مش��کالتی ک��ه در روابط بین ای��ران و برخی
کش��ورهای عربی وجود دارد ،سالهاس��ت نتوانس��ته
تحق��ق پیدا کند .ول��ی به عقیده م��ن ،طرفین باید
گفتوگ��و را آغ��از کنند ،برای اینکه این مش��کالت
ب��دون مذاکره در ب��اره آنها از بی��ن نخواهند رفت و
م��ا همچنان به ل��زوم حرکت در جه��ت تحقق این
ابتکارعم��ل اص��رار داریم ت��ا همه طرفی��ن آمادگی
برگزاری چنین کنفرانسی را پیدا کنند.
گفتنی اس��ت آمریکا به دنب��ال ایجاد برجامهای
دیگر برای تضعیف ایران در عرصه بین الملل است.

در این مورد تشکیل دهند تا مفادی از این توافقنامه
که به نظر آنها نادرس��ت است را اصالح کنند .قبل از
هر چیز س��عی دارند برنامه موش��کی ایران و مسئله
رعایت حقوق بش��ر و اقدامات ته��ران در منطقه که
به عقیده آنها تاثیر منفی بر برخی مناقش��ات منطقه
دارد را نیز در سند جدید بگنجانند.
الوروف با اش��اره به اینکه نه روس��یه و نه چین
که در این توافقات مش��ارکت داش��تند ،در این گروه
کاری دعوت نش��دهاند ،تاکید ک��رد« :البته من فکر
نمیکنم ک��ه ما با این کار موافق��ت میکردیم ،ولی
چنین دعوتی اصال صورت نگرفت .واقعیت این است
ک��ه تمامی مفاد توافق هس��تهای با ایران در س��ال
 2015در قطعنامهای از سوی شورای امنیت تقویت
ش��ده ان��د و بطور کامل نیز از س��وی ای��ران رعایت
ش��ده و مدیرکل آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی نیز
بارها در گزارش��ات خود اجرای همه تعهدات تهران
را تایید کرده اس��ت .آمریکاییها ضربالمثلی دارند
که میگویند :اگر چیزی نشکس��ته ،نیازی به ترمیم
ن��دارد .این توافقنامه هم موثر عمل کرده و نیازی به
اصالح ن��دارد .ولی آنها به تالش خود ادامه میدهند
و این بسیار بد است».
وزیر خارجه روسیه گفت :ایران تنها کشوری در
منطقه نیس��ت که در حال توسعه برنامه موشکهای

ﺖﺩ

ﻧﻮﺑ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻭﻡ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻤﺎﻟﺸﻬﺮ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  ١٠ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎﭖ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺍﻟﻲ  ١٤ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ :ﮐﺮﺝ ،ﮐﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ،
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﻭﮊﻩ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ

ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

۱۷/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۶۲/۵۰۰/۰۰۰

 ۱۲ﻣﺎﻩ

ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ  ،ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 -١ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ:
ﺍﻟﻒ( ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻳﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ٩٠ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺏ( ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﻴﺶ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٠٢١٩٣٢٦٢١١٠٠٨ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻲ
ﺝ( ﭼﮏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٠٢١٩٣٢٦٢١١٠٠٨ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ
-٢ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -٣ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻓﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
 -٥ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻼﮎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 -٦ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٧ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻧﺰﺩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -٨ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٦/١١/٢٤ﻟﻐﺎﻳﺖ  ٩٦/١٢/٣ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻻﮎ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٦/١٢/٥ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
 -٩ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎﭖ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -١٠ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺗﺮﺍﺑﻴﺎﻥ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ

مفقودی

س��ند وانت پی��کان س��فید روغن م��دل 1384
ب��ه ش��ماره پ�لاک 921 68ج  56ش��ماره موت��ور:
 11284076659ش��ماره شاس��ی12158974 :
متعل��ق به عباس انگورج مفق��ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ) ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ (

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﮔﻨﺒﺪﮐﺎﻭﻭﺱ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٦/١٢/٠٦ﺩﺭﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﮔﻨﺒﺪﮐﺎﻭﻭﺱ -ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻳﺮﺩﺭﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ:
-١ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﺩﻩ  ٦ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ
ﮐﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﺪﺍﺭﺍﻥ

ﮔﻨﺒﺪﮐﺎﻭﻭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﮐﺒﺮ ﺁﺻﻔﻲ ﺩﺍﺭﻳﺎﻧﻲ

