شبه قاره

عمرانخان رسم ًا نخستوزیر شد

کوفی عنان درگذشت

«عمرانخان» در برابر «ممنون حسین» رئیسجمهور پاکستان برای به عهده
گرفتن مسئولیت خود سوگند یاد کرد و به طور رسمی نخستوزیر شد.
در این مراس��م  92بازیکن کریکت از جمله «نوجیت سادهو» به نمایندگی
از هند ش��رکت کردند« .قمرجاوی��د باجواه» فرمانده ارت��ش ،فرماندهان قوای
مسلح« ،ناصر الملک» نخس��توزیر موقت ،سفرای کشورهای مختلف در مراسم
تحلیف عمرانخان شرکت کردند.
«پرویز الهی» عضو ارش��د حزب مس��لم لیگ ش��اخه قائد اعظم که به عنوان نامزد
حزب تحریک انصاف انتخاب ش��ده بود توانست با  201رأی از مجموع  348رأی رئیس
مجلس ایالتی پنجاب شود .حزب تحریک انصاف عالوه بر دولت مرکزی و مجلس ایالت
خیب��ر پختونخواه ،مجلس ایالتی پنجاب را نیز در اختیار گرفت .خبر دیگر آنکه «محمد
فیصل» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان معالجه اعضای طالبان را رد کرد.
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قاره ثروتمند

شما کی هستید که هشدار میدهید؟

«کوفی عنان» در سن  ۸۰سالگی فوت کرد .وی که برای درمان ،به سوئیس
رفته بود ،در بیمارستانی در ژنو درگذشت.
کوف��ی عنان متولد  8آوریل  1938در غنا و هفتمین دبیرکل س��ازمان ملل
متحد در فاصله س��الهای  ۱۹۹۷تا دس��امبر  ۲۰۰۶بود .او در س��ال  ۱۹۶۲در
سازمان بهداشت جهانی سمتی کسب کرد که نخستین سمت وی در سازمان ملل
محسوب میشود.
پس از آن پستهایی مانند قائممقامی اداره کمیساریای عالی پناهندگان و معاونت مالی
دبیر و رهبری گروه حافظ صلح سازمان ملل از دیگر مناصبی بودند که وی عهدهدار آن بود .او
موسس و رئیس بنیادی به نام کوفی عنان بود .کوفی عنان در سال  ۲۰۰۱به صورت مشترک
با سازمان ملل جایزه صلح نوبل را دریافت کردند .وی رئیس گروه کاری توسعه آفریقا بود که
در عالیترین سطح در راستای توسعه پایدار و عادالنه در آفریقا تالش میکند.

شرق آسیا

«آل��ن پیتر کایتانو» وزیر امور خارج��ه فیلیپین گفت مانیل از امکان خرید
تجهیزات نظامی روس��یه حتی در ص��ورت مواجه با تحریمهای احتمالی آمریکا
صرف نظر نخواهد کرد.
رودریگ��و دوترت��ه ،رئیسجمهور فیلیپین در اظهارات��ی آمریکا را به تالش
برای مانع ش��دن از نوینسازی ارتش فیلیپین و عرضه تجهیزات نظامی به مانیل
متهم کرد .رئیسجمهور فیلیپین در ادامه خطاب به مقامات آمریکایی گفت« :ش��ما
میخواهید ما همیشه با شما بمانیم .شما کی هستید که به ما هشدار میدهید؟»
دوترت��ه افزود اگر فیلیپین از آمریکا زیردریایی خریداری کند ،این زیردریایی همانند
بالگردهایی که قبال خریداری شدند ،از درون منفجر خواهد شد .رئیسجمهور فیلیپین این
مطالب را پس از آن عنوان کرد که راندال شریور ،معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت
آسیا و اقیانوس آرام به مانیل درخصوص خرید تجهیزات نظامی از روسیه هشدار داد.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
میانمار :سازمان دیدهبان حقوق بشر هشدار داد به
نظر نمیرسد هیئتی که میانمار برای تحقیقات درباره
جنایت علیه اقلیت روهینگیا تشکیل داده است ،وظیفه
خود را ب��ه طور جدی انجام بدهد .ریچارد ویر نماینده
دیدهبان حقوق بش��ر در امور آسیا گفت :اکنون روشن
است که "کمیسیون تحقیق مس��تقل" جدید میانمار
درخصوص نقض حقوق بشر در ایالت راخین ،تحقیقات
جدی و بیطرفانهای انجام نخواهد داد تا براس��اس آن
مجرمان به دست عدالت سپرده شوند.

چیست و چه منافعی را در قبال آن دنبال میکند؟
هر چند سعودی به دنبال نشان دادن چهرهای بشر دوست
است اما شواهد نشان میدهد اقدام عربستان در ادعای کمک
 100میلیون دالری برای بازسازی سوریه ادعایی واهی برای
پنهانس��ازی حمایت از تروریستها اس��ت .عربستان اگر به
دنبال بازسازی سوریه است چرا این مبالغ را در اختیار دولت
قانونی سوریه قرار نمیدهد .رفتارهای سعودی نشان میدهد
ک��ه کمکهایش ادامه هزینه پ��ردازی برای حضور آمریکا در
سوریه بوده که در لوای اقدام بشردوستانه صورت میگیرد.
اگر س��عودی به دنبال کمک به س��وریه است چرا برای
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب اقدامی نمیکند و همچنان از
جدایی طلبان و برهم زنندگان امنیت سوریه حمایت میکند
در همین حال عربس��تان که س��ه س��ال و نیم است در حال
کش��تار مردم یمن اس��ت قطعا نمیتواند ادعای بشردوستی

دست به جیب شدن سعودی
علی تتماج

ای��ن روزها س��وریه در حال��ی همچنان مح��ور مبارزه با
تروریس��م و البته دخالت کشورهای غربی است که یک نکته
قابل توجه در این روند مشاهده میشود و آن ادعای عربستان
مبنی بر کمک یک صد میلیون دالری برای بازس��ازی سوریه
اس��ت .جالب توجه آنکه سوریه همچنان درگیر جنگ است و
اولویت این کش��ور مبارزه با تروریسم است تا روند بازسازی.
با توجه به کارنامه منفی س��عودی در سوریه این سوال مطرح
میش��ود که هدف این کش��ور از طرح ادع��ای چنین کمکی

نیجر :رئیسجمهور نیجر با اشاره به اینکه هرج و مرج
در لیبی تهدیدی برای امنیت و ثبات کشورهای همسایه
اس��ت ،کشورهای اروپایی را به تالش بیشتر برای تحقق
ثبات در لیبی فراخواند« .محمد ایس��وفو» رئیسجمهور
نیجر گفت که هرج و مرج در لیبی تهدیدی برای امنیت
و ثبات کشورهای همسایه برشمرد و از کشورهای اروپایی
خواست تالش خود برای تحقق ثبات در لیبی به منظور
نابودی بحران مهاجرت را بیشتر کنند.

داشته باش��د و لذا تحوالت یمن به خوبی واهی بودن ادعای
کمک به بازسازی سوریه را نشان میدهد.
عدم حمایت سعودی از شکست محاصره غزه و همکاری
آن با صهیونیس��تها علیه این منطقه خود واهی بودن ادعای
بشردوس��تی س��عودی را آش��کار و دروغ ب��ودن کمک برای
بازسازی سوریه را نشان میدهد.
کارنام��ه  7س��ال حمایت س��عودی از تروریس��تها در
س��وریه برای همگان آشکار شده و س��عودی با ادعای کمک
ب��ه بازس��ازی نمیتواند این پرونده را پنهان س��ازد و باید در
کنار دوستان آمریکایی و اروپایی و صهیونیست خود به جرم
کش��تار مردم و ویرانسازی یک عضو سازمان ملل محاکمه و
بازخواست شود
نگاه منفی مردم س��وریه به س��عودی و غ��رب نکته مهم
است مردم س��وریه هرگز خواهان کمکهای قاتالن فرزندان

و ویران گران س��رزمین خود نیس��تند و هم��واره بر مقابله با
این متجاوزان و دش��منان تاکید دارن��د .نکته دیگر آنکه اگر
س��عودی واقعا به دنبال کمک به مردم س��وریه اس��ت چرا از
پذیرش آوارگان س��وری خودداری کرده و حتی به سوریها
اجازه حضور در حج را نداده است.
در جمعبندی نهایی از آنچه ذکر ش��د میتوان گفت که
سعودی صرفا با ادعای کمک به بازسازی سوریه به دنبال ایجاد
بحرانهای جدید در این کشور است بویژه اینکه این کمکها
از یک سو در اختیار گروههایی قرار میگیرد که هیچ رویکرد
مردمی نداشته و جز کشتار و نابودی سوریه برگی در کارنامه
آنها وجود ندارد و از س��وی دیگر آمریکایی متولی هزینه کرد
این کمکها است که همواره به دنبال بحرانسازی در سوریه
بوده و حتی خواستار پرداخت هزینههای این بحرانسازیها
از سوی کشورهای عربی شده است.

دیدهبان حقوق بشر از نقش آمریکا در کشتار مردم یمن میگوید

 ۹۰جنایت جنگی ائتالف سعودی
گ�زارش ویژه

گروه فرادید

همزم��ان با تش��دید حمالت
س��عودی ب��ه یمن ،محق��ق دیدهبان حقوق بش��ر
از ثب��ت نردیک ب��ه  ۹۰حمل��ه غیرقانونی ائتالف
س��عودی در یمن که بیش��تر آنها مصداق جنایت
جنگی است خبر داد و گفت نزدیک به  ۲۴مورد از
این حمالت با بمبهای آمریکایی انجام شدهاند.
ائتالف تحت رهبری عربس��تان پنجش��نبه ۱۸
مردادم��اه به بازار ش��هر «ضحیان» ،واقع در اس��تان
شمالی «صعده» و اتوبوس حامل دانشآموزان حمله
کرد که بر اثر آن دستکم  ۵۰نفر شهید و  ۷۷نفر دیگر
زخمی شدند .شمار زیادی از شهدا کودکان هستند.
«کریس��تین بکرلی» ،محقق سازمان دیدهبان
حق��وق بش��ر در مصاحب��های در همی��ن ب��اره،
درخص��وص نق��ش آمریکا در ای��ن حمالت گفت:
«م��ن فک��ر میکنم موضوع��ی که بایس��تی واقعاً
روی آن تأکید کرد این اس��ت که از منظر حقوق

آلمان :امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه و آنگال
مرکل صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی درباره سوریه و
بحران مهاجرت گفتوگو و رایزنی کردند .دفتر ریاس��ت
جمهوری فرانس��ه ضمن اعالم این خبر افزود :دو کشور
بر سر همکاریهای فشرده درخصوص پناهجویانی که در
کشتی آکواریس سرگردان هستند به توافق رسیدهاند.
کره شمالی :رئیسجمهور چین برای اولینبار از
زمان به قدرت رس��یدن در سال  ،2012قرار است ماه
آینده میالدی به کره شمالی سفر کند .سفر این مقام
عالیرتب��ه چینی به دعوت «کی��م جونگ اون» رهبر
کره ش��مالی به منظور شرکت در جش��ن هفتادمین
سال تشکیل کره شمالی صورت میگیرد.

بینالمل��ل ،آمریکا با توجه ب��ه میزان حمایتی که
از ائت�لاف تحت رهبری س��عودیها میکند ،یکی
از طرفه��ای این جنگ محس��وب میش��ود ».او
ی��ادآوری کرد آمریکا از زمان آغاز حمالت ائتالف،
ع�لاوه بر میلیاردها دالر کمک تس��لیحاتی به این
ائتالف ب��ا کمک ب��ه س��وختگیری هواپیماها و
حمایتهای لوجس��تیکی و عملیاتی از سعودیها
حمایت کرده است.
بکرلی گفت« :بنابراین ،وقتی که ما پرسیم که
آمریکا در تخلفاتی که ائتالف در یمن داش��ته چه
نقشی داشته ،مش��کل این است که آمریکا بارها و
بارها در تالشها برای پاس��خ دادن به این سواالت
مانعتراشی کرده است ».محقق دیدهبان حقوقبشر
در ادامه تصریح کرد این س��ازمان تاکنون توانسته
ح��دود  ۹۰م��ورد از حم�لات غیرقانون��ی ائتالف
ی که اکثر آنها مصداق جنایت جنگی بودهاند
سعود 
را ثب��ت کن��د .وی گف��ت« :چیزی ک��ه میتوانیم

یورش صهیونیستها به منازل جنین

آمریکا :درپ��ی اقدام دونال��د ترامپ رئیسجمهور
آمریکا برای لغو دسترس��یهای اطالعاتی «جان برنان»،
رئیس سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) دهها
مقام سابق این سازمان در بیانیهای روز جمعه تالش ترامپ
برای سرکوب آزادی بیان را محکوم کردند ۶۰ .مقام سابق
سیا در بیانیهای از اقدام ترامپ انتقاد کرده و بر حق خود
برای ابراز آزادانه دیدگاهشان تأکید کردهاند .در این بیانیه
آمده است :ما معتقدیم مقامهای سابق ،حق دارند بدون
ترس از تنبیه دیدگاههای خودشان را بیان کنند.

بنابراین ما میدانیم که در از سالحهای آمریکایی
ب��ه ط��ور مک��رر در حم�لات غیرقانون��ی ائتالف
اس��تفاده میش��ود ».محقق دیدهبان حقوق بش��ر
لفاظیهای مقامهای س��عودی درباره اینکه درباره
تحقیق درخصوص حمالت غیرقانونیاش در یمن
را «بیاعتب��ار» توصی��ف و تأکید ک��رد« :ما واقعا
ش��اهد مس��ئولیتپذیری یا جبران خسارت برای

در ادام��ه رفتارهای ضد اس�لامی در غرب؛ تعدادی افراد
حق�وق بش�ر
ناش��ناس در زمان برگزاری نماز عش��اء به دو مسجد در
بیرمن��گام انگلی��س حمله کردن��د در حالی که در س��وئیس نی��ز زوج جوان
مسلمانی از گرفتن تابعیت منع شدند.
تعدادی افراد ناشناس در زمان برگزاری نماز عشاء به دو مسجد در بیرمنگام
انگلیس حمله کردند .س��اچمههای پرتاب شده با استفاده از تیر و کمان موجب
شکستن پنجرههای این مساجد شد .این حادثه در زمانی رخ داد که دهها تن از
مسلمانان برای برگزاری نماز عشاء در مسجد حضور داشتند .نخستین حمله در
اوالی ساعت بیست و دو به مسجد قمراالسالم صورت گرفت .بیست دقیقه پس از
آن نیز الهجره هدف حملهای مشابه قرار گرفت.
در ادامه رفتارهای ضد اسالمی در اروپا ،شهرداری لوزان درخواست تابعیت
سوئیس��ی یک زوج مس��لمان را به دلیل دست ندادن آنها با جنس مخالف رد
کرد .در حالیکه اس�لام تماس زن و مرد نامحرم را منع کرده ،شهرداری لوزان
دلیل رد درخواس��ت آنها را احترام نگذاش��تن به برابری جنسیتی اعالم کرده
اس��ت .این در حالیست که برخی س��وئیس را مهد احترام گذاشتن به اديان و
عقايد مختلف میدانند .ظاهرا در جلسه کمیسیون شهرداری لوزان از این زوج
که اشارهای به نام و ملیت آنها نشده ،خواسته میشود با اعضای این کمیسیون
دست بدهند اما آنها حاضر به دست دادن با جنس مخالف خود نشدهاند.

ترکیه تسلیم فشار و تحریم اقتصادی نمیشود

رئیسجمهوری ترکیه طی س��خنانی در شش��مین کنگره
ســــر خط
حزب عدالت و توسعه در آنکارا با مخاطب قرار دادن مقامات
کاخ سفید گفت :تسلیم فشار و تحریم اقتصادی نمیشویم و در مقابل کسانی که
دنیا را غارت کرده و برای خود قواعدی تنظیم کردهاند ،سر خم نخواهیم کرد.
رجب طیب اردوغان که رهبر حزب حاکم عدالت و توس��عه ترکیه هم به
ش��مار میرود ،در این کنگره که با ش��رکت بیش از  6هزار عضو این حزب و
میهمانان داخلی و خارجی برگزار شد ،افزود :برخیها درصدد هستند که ترکیه
را با فش��ارهای اقتصادی ،بحران ارزی ،تحریم ،تورم و نرخ بهره دچار مش��کل
کنند ولی ما بازی آنها را میدانیم و جلوی آنها خواهیم ایستاد .وی بیان کرد:
قدرت و جسارتی که در برابر ترکیه قد علم کند ،نمیبینم و کسی قصد امتحان
و بازی با سرنوشت این ملت و کشور اقدامی نکند.
اردوغان با مخاطب قرار دادن تلویحی آمریکا اظهار کرد :برخیها خود را برای
ما در ظاهر به عنوان متحد استراتژیک نشان میدهند ولی با هر گام خود ،علیه
اهداف راهبردی ما اقدام میکنند و به همین علت ما تسلیم آنها نخواهیم شد.
وی افزود :بار دیگر اعالم میکنم که نمیتوانید ملت و کشور ما را تجزیه
کرده و صدای اذان ما را خاموش کنید ،نمیتوانید پرچم ما را پایین بیاورید،
نمیتوانید دولت ترکیه را سرنگون کنید و نمیتوانید توسعه و ارتقای ترکیه
را متوقف کرده و مانع تحقق اهداف ما شوید.

ﻧﻮﺑ
ﻭﻝ

ﺖﺍ

ﻧﻮﺑ
ﺖﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻭﻡ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

بگوییم این است که دیدهبان حقوق بشر تا اینجای
کار حدود  ۹۰مورد از حمالت غیرقانونی ائتالف که
بس��یاری از آنها جنایت جنگی به نظر میرسند را
ثبت کرده است».
بکرل��ی اضاف��ه ک��رد« :در  ۲۴م��ورد [از این
حمالت] م��ا در محل حمالت بمبهای س��اخت
آمریکا و س�لاحهای آمریکا را شناسایی کردهایم.

موج اسالمستیزی در اروپا

مناب��ع فلس��طینی از یورش نظامیان و شهرکنش��ینان
مقـــاوم�ت
صهیونیس��ت به من��ازل مردم در جنی��ن واقع در کرانه
باختری اشغالی خبر دادند.
نظامی��ان رژیم صهیونیس��تی دیروز به منازل مردم در ش��هرک یعبد در
جن��وب غربی ش��هر جنین در کران��ه باختری یورش بردند ،شهرکنش��ینان
صهیونیس��ت دهها اصله درخت زیتون را در این شهرک قطع کردند .از سوی
دیگر شهرکنشینان صهیونیست دهها اصله درخت زیتون را که عمر آن بیش
از  15سال بود ،در شهرک عرابه قطع کردند.
خبر دیگر اینکه قایقهای جنگی رژیم صهیونیس��تی به سوی قایقهای
ماهیگیری فلس��طینی در سواحل غزه آتش گش��ودند .خبر دیگر آنکه منابع
فلس��طینی گش��تهای هوایی مش��ترک خلبانان اماراتی و صهیونیستها با
جنگندههای اف  35آمریکایی بر فراز غزه را تایید کردند.
ب��ه گفته این مناب��ع ،هیاتی از امارات برای تقوی��ت همکاری امنیتی بین
ابوظبی و تلآویو در حال حاضر در سرزمینهای اشغالی به سر میبرد .در این
میان اعتراض اهالی نوار غزه به محاصره این منطقه و نیز تأکید بر حق بازگشت،
چهار ماه اس��ت که ادامه دارد و براساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین،
تعداد ش��هدا به  170نفر رس��یده اس��ت .القدره اعالم کرد طی این تظاهرات
 18300نفر هم زخمی ش دهاند که در بین آنها  370امدادگر قرار دارند.

لبنان :فراکسیون پارلمانی وابسته به حزباهلل طی
مراس��می به مناسبت پیروزی در جنگ  33روزه اعالم
کرد مقاومت برای محافظت از لبنان و نیز مقابله با هر
تجاوز احتمالی به این کشور مُصِ ر است .این فراکسیون
در مراسمی ساالنه با عنوان «پیروزی الهی» اعالم کرد
مقاوم��ت و حزباهلل بر حفظ بیروت و کل لبنان اصرار
دارد و برای مقابله با هر تجاوزی آماده است.

Uk.reuters.com

افغانستان :رهبر طالبان درپیامی در آستانه عید
قربان از س��ازمان همکاری اسالمی ،عربستان و برخی
کشورهای عربی خواست تا از حضور نیروهای خارجی
در افغانستان حمایت نکنند زیرا تنها راه نجات خروج
این نیروها از این کش��ور اس��ت .مال هب��تاهلل اظهار
داش��ت :مبارزه طالب��ان در برابر نیروه��ای آمریکایی
به پی��روزی کامل نزدیک ش��ده اس��ت .آمریکا توان
رویاروی��ی با طالب��ان را ندارد زیرا اس��تراتژی جنگی
نیروهایش ناکام و فناوری آنها کاربردی ندارد.

یمنیهای��ی که در این س��ه س��ال و نی��م قربانی
این حمالت غیرقانونی ش��دهاند نبودهایم ».شبکه
خبری «س��یانان» تأیید کرد بمب مورد استفاده
ائتالف تحت رهبری رژیم س��عودی برای حمله به
اتوبوس حامل دانشآموزان یمن ،توسط آمریکا به
عربستان فروخته شده است.
بمب مورد اس��تفاده در روز  ۱۸مردادماه برای
حمل��ه به اتوبوس دانشآم��وزان یمنی بمب ۵۰۰
پوندی (حدود  ۲۲۷کیلوگرم) «امکی ،»۸۲ساخت
شرکت «الکهیلد مارتین» بوده است.
از س��وی دیگ��ر یک��ی از فرمانده��ان ائتالف
س��عودی  -امارات��ی به هم��کاری ای��ن ائتالف با
س��ازمان تروریس��تی القاعده در یمن اذعان کرد
و گفت که بس��یاری از اعض��ای القاعده به خدمت
ای��ن ائتالف در آمدهاند .این فرمانده اماراتی اذعان
ک��رده که «ائتالف عرب��ی» در یمن ،اعضای جوان
«القاعده» در یمن را که به گفته او تحت بررس��ی
قرار گرفتهاند تا افکار افراطی نداش��ته باش��ند ،به
خدمت گرفته است .در پاسخ به جنایات سعودی،
یگان موش��کی ارتش و کمیتههای مردمی یمن با
یک فروند موش��ک بالس��تیک ،یک پایگاه نظامی
عربستان در «نجران» را هدف قرار داد.

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  ، 1397ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭘﺮﻭژﻩ

ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1397

ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺳﺎﺯﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺯﻭﺍﺭﻩ

ﺭﺩﻳﻒ 107

ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻯ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ﺷﻬﺮﻙ ﻓﺠﺮ

ﺭﺩﻳﻒ 112

ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ

ﻟﻜﻪ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺭﻭﻛﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺨﺶ ﺩﺳﺘﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ )ﻧﺎﺣﻴﻪ 3ﻭ(4

ﺭﺩﻳﻒ 122
ﺭﺩﻳﻒ 71

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ )ﺭﻳﺎﻝ(

2/500/000/000

3/000/000/000

1/000/000/000

1/750/000/000

ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﺎﻝ 97

ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﺎﻝ 97
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺨﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ

 -ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  12ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 36242525-7 :ﺩﺍﺧﻠﻰ (366-364-
 -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

 -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 -ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﻫﻘﺎﻥ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ) ( software as a servicﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ  ITﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ  :ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ  ،ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻛﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻝ ﺑﺮﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/6/10ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺑﻢ – ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻰ – ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻢ ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  7661771966ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻓﻮﻕ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻭﺏﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭﻯﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻧﺎﺟﺎ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻛﺸﻮﺭﺩﻗﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﻴﺶ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺎﺯﻝﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺁﻧﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺍﻥ-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﻛﺪﻫﺎﻯ USSD
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