
گروه فرادید  ویژه تح��ت حمایت ه��ای غرب و گ�زارش 
س��کوت نهادهای بی��ن المللی، نیروه��ای امنیتی 
بحرین با سرکوب تظاهرات معترضان به اعدام دو 
جوان معارض ش��یعی، یک ج��وان دیگر را هم به 

قتل رساندند.
»محمد ابراهیم المقداد« جوان بحرینی در جریان 
س��رکوب تظاه��رات مردم��ی در منطق��ه »البالد 
القدی��م« به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کش��ته 
ش��د. در مناط��ق مختل��ف بحری��ن تظاهراتی در 

اعتراض به اعدام دو جوان بحرینی برگزار شد.
دولت بحرین ش��نبه از اع��دام دو جوان به نام های 
احمد عیس��ی الماللی )۲۴ س��اله( و »علی محمد 
العرب« )۲۵ س��اله( خبر داد. این دو جوان به قتل 
یک افسر وزارت کشور در سال ۲۰۱۷ متهم شده 

و در زندان بشدت شکنجه شده بودند.
مردم خش��مگین بحری��ن به خص��وص در منامه 
پایتخت این کشور، کرباباد، کرانه، المعامیر، ستره، 
النبیه صالح، المصل��ی و الدراز به خیابان ها آمدند 
تا اعتراض خود به اع��دام دو جوان را اعالم کنند. 
بحرینی ها همچنین در مراسم تشییع پیکر این دو 
جوان ش��عار »بالروح بالدم نفدیک یا شهید« )روح 
و جانم فدای ش��هید( را س��ر دادند. بحرینی های 
خش��مگین همچنین هش��تگ » #اعدام_وطن« 
را ایج��اد کردن��د که ش��هروندان بحرینی طی آن 
اعتراض��ات خود را ب��ه اعدام این دو ج��وان بیان 
کردند. آنها فیلمی از تظاهرات ش��بانه مردمی در 

حالیکه شمع به دست دارند، را منتشر کردند.
یک��ی از کارب��ران نیز تصوی��ری از م��ادران چند 

ش��هید که پی��ش از این 
نیز فرزن��دان آن ها اعدام 
است، منتشر کرده  شده 
و نوش��ت: آی��ا چی��زی 
مطمئن��ه  نفس ه��ای  از 
ش��نیده اید، ای��ن تصویر 
همان است. کاربر دیگری 
ش��عر » َظالِِمی ال تَبَتِهج 
َمه��ال .. مه��ال  ُکل ُظلٍم 
َقبلَک��م َولّی .. ولی« )ای 
ظالم درنگ کن و شادی 
نکن، ظالمان قبل از شما 
هم دوره شان تمام شد(، 
اعتراض خود را اینچنین 
به حکومت بیان اعالم و 
آن را »ظال��م« خواند که 
خواه��د  تم��ام  دوره اش 

شد.
شهروند دیگری نیز نوشت: »در کشور من کسانی 
که مس��تحق مرگ نیستند به دس��ت کسانی که 
مستحق مرگ هس��تند، می میرند«. رئیس ائتالف 
»الفتح« عراق با اش��اره به اینکه شهادت دو جوان 
بحرینی، آغاز پایان رژیم آل خلیفه اس��ت، عاقبت 

حکام این رژیم را مانند دیکتاتورهای معدوم عراق 
و لیبی دانست.

العام��ری با انتش��ار بیانی��ه ای اعالم ک��رد که این 
شیوه های جنایتکارانه در حق جوانان بحرین، فقط 
ب��ر اص��رار و پایبندی آنان به اص��ول و ارزش های 
اس��المی خواه��د اف��زود ک��ه آن را از مکتب امام 

حسین )ع( اموختند.
پایگاه خبری »المعلومه« 
به نقل از العامری گزارش 
داد ک��ه ش��هادت ای��ن 
جوانان، »سرآغاز زندگی 
ابدی این دو جوان عزیر 
و آغاز حتمی پایان رژیم 
م��زدور و جنایت��کار آل 
اظهار  است«.وی  خلیفه 
داش��ت که »پای��ان این 
رژیم، مانند پایان تمامی 
امث��ال  طاغوت ه��ای 
ص��دام و قذافی و س��ایر 
خیان��کاران و م��زدوران 
خ��ارج  ب��ه[  ]وابس��ته 
در  اروپا  اتحادیه  است«. 
بیانیه ای اعدام 3 شهروند 
بحرینی را محکوم کرد و 
از مقامات منامه خواست از تکرار چنین اقدام های 
غیرانس��انی جلوگیری کند. ای��ن اتحادیه از دولت 
بحرین خواست صدور حکم اعدام را متوقف کرده 

و مانع اعدام افراد محکوم شود.
همچنین در کنار حزب اهلل، مجلس اعالی شیعیان 

لبنان در بیانیه ای اعدام دو جوان معارض بحرین را 
به ش��دت محکوم کرد. »عبداالمیر قبالن« رئیس 
مجلس اعالی شیعیان لبنان، اعدام روز دوشنبه دو 
جوان مخالف سیاست های آل خلیفه را »به شدت« 
محکوم کرد. وی گفت که دو جوان اعدامی بحرین 
در زم��ره ش��هدای مظلومی به ش��مار می روند که 
منامه آنها را در قالب اعمال سیاس��ت های ظالمانه 
در ح��ق بحرینی ه��ای خواهان مطالبات مش��روع 

مردم این کشور، به شهادت رسانیده است. 
همچنین عضو شورای مرکزی حزب اهلل در واکنش 
به اعدام دو جوان بحرینی اعالم کرد، این اقدام لکه 
ننگی بر پیشانی عرب ها، مسلمانان و انسانیت است 
و منامه در حال نمایش سیاست جنایت، سرکوب و 
تروریسم از پروژه اسرائیلی-آمریکایی است. »نبیل 
قاووق« عضو ش��ورای مرکزی حزب اهلل در واکنش 
ب��ه این موض��وع اعالم کرد: نظ��ام بحرین در حال 
نمایش سیاس��ت جنایت، س��رکوب و تروریسم از 
پروژه اسرائیلی-آمریکایی است، )این نظام( نظامی 

است که ملت را به خاطر تخت و تاج می کشد. 
اعدام جوانان بحرین لکه ننگی بر پیشانی عرب ها، 
مس��لمانان و انس��انیت اس��ت؛ )این نظام( نظامی 
اس��ت که حاضر ش��ده ابزاری ب��رای چاقو زدن به 
فلس��طینی ها از پشت باشد و در موقعیت دشمنی 
با امت اس��الم و ائتالف با دش��من اس��رائیلی قرار 
بگیرد. این عضو حزب اهلل سپس تصریح کرد: خون 
شهدای جنگ ژوئیه )۲۰۰6( ثابت کرد که آمریکا 
تروریستی اس��ت، در رأس تروریس��م جهان قرار 
دارد، ش��ریک جنگ علیه لبن��ان و هر قطره خون 

ریخته شده است.
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س�ودان: همزمان با اعالم گزارش کمیته حقیقت یاب 
درباره حادثه کشتار معترضان در خارطوم، مردم سودان 
دیش��ب به نش��انه اعتراض به این گزارش به خیابان ها 
آمدند. خارطوم پایتخت سودان دیشب صحنه تظاهرات 
مردم معت��رض به گزارش کمیت��ه حقیقت یاب درباره 
حادثه کش��تار معترضان بود و دامنه اعتراضات تا شهر 
کوستی در جنوب و پورت سودان در شرق کشیده شد.

روس�یه: نیروه��ای امنیتی و پلیس روس��یه بیش از 
۱۰۰۰ تظاهرات کننده غیرقانونی و مخل نظم عمومی 
را بازداش��ت کردند.حدود 3۵۰۰ نف��ر به بهانه برگزار 
نش��دن انتخابات عادالنه شورای شهر مسکو دست به 
برگزاری تظاهرات هایی در پایتخت روسیه زدند که از 

سوی دولت این کشور غیرقانونی اعالم شده بود.

ترکیه: علی رغم گذش��ت سه سال از کودتای نافرجام 
و لغو وضعیت اضطراری در ترکیه، نیروهای امنیتی به 
دستور دولت هنوز در حال بازداشت افراد با کوچکترین 
ارتباط با کودتاچیان هس��تند. نیروهای امنیتی ترکیه 
۴۴نف��ر را به اتهام ارتباط ب��ا عامالن کودتای نافرجام 

۱۵ جوالی ۲۰۱6 بازداشت کردند.

هند: رسانه های هندی گزارش داده اند که هدف قرار 
گرفتن یک پهپاد »گلوبال هاوک« آمریکایی توس��ط 
س��امانه پدافندی جمهوری اسالمی ایران، دهلی نو را 
در خرید پهپادهای مس��لح از آمریکا به تردید انداخته 
اس��ت. ارتش هند در حال بررسی طرحی برای خرید 
3۰ فروند پهپاد از آمریکا به ارزش 6 میلیارد دالر بوده 
اس��ت، اما پس از آنکه ایران توانست گران ترین پهپاد 
آمریکا را هدف قرار ده��د، نظامیان هندی به توانایی 
پهپادهای آمریکا در پرواز در مناطق مورد مناقش��ه از 

جمله کشمیر، به شک افتاده اند.

ژاپن: ی��ک پایگاه خبری ژاپنی گزارش داد که توکیو 
نگ��ران اس��ت ائتالف آمری��کا در خلیج ف��ارس باعث 
محدودیتهای��ی برای ایران ش��ود و به همین دلیل در 
زمینه پیوستن به آن کامال محتاط است. پایگاه خبری 
ج��ی جی پرس ژاپن گ��زارش داد که توکیو در زمینه 
ملحق ش��دن به ائتالف پیش��نهادی آمری��کا در تنگه 

هرمز و خلیج فارس کامال محتاط است.

کره ش�مالی: ب��ه دنبال آزمایش موش��کی اخیر کره 
شمالی، وزرای خارجه آمریکا و ژاپن به صورت تلفنی 
ب��ا یکدیگر رایزنی و بر لزوم خلع س��الح اتمی پیونگ 
یانگ تاکی��د کردند. وزارت خارج��ه آمریکا طی یک 
بیانیه از تماس تلفنی »مایک پامپئو« وزیر خارجه این 
کشور با »تارو کونو« همتای ژاپنی خود درباره روابط 

دوجانبه و »خلع سالح اتمی کره شمالی« خبر داد.

ذرهبین

خنثی سازی بزرگترین حمله تروریستی 
در عراق 

گ��روه »الصقور االس��تخباراتیه« )بازه��ای اطالعاتی( 
وابس��ته به س��ازمان اطالع��ات عراق اع��الم کرد که 
تروریس��ت ها قصد داش��ته اند عملیات های بزرگی در 
بغداد، برخی اس��تان های جنوبی و منطقه کردس��تان 

عراق انجام دهند. 
»اب��و علی البص��ری« رئیس این گ��روه گفت که این 
عملی��ات، بزرگ تری��ن عملی��ات تروریس��تی مد نظر 
تروریس��ت ها بوده که خنثی شده است. شبکه خبری 
»الس��ومریه« به نقل از البصری گ��زارش داد که این 
گ��روه، با هماهنگی با مس��ئوالن س��رویس اطالعاتی 
داخلی استان ها، توانست اهداف تروریستی را مشخص 
کند و پس از آن، ب��ا حمالت هوایی یا حمالت رو در 
رو با تروریس��ت ها، این اه��داف را منهدم کردند. وی 
تصریح کرد که »عملیات پیش دستانه اخیر باعث شد 
که ۱6۰ تروریس��ت در نینوی، بیش از ۴۰ تروریست 
در بغداد و چهار تروریست در بصره بازداشت شوند«.

این مسئول اطالعاتی عراق خاطر نشان کرد که چهار 
عنصر بازداش��تی در بصره، برای انج��ام عملیات های 
انتحاری ب��ا کمربند انفجاری و منفج��ر کردن موتور 
سیکلت های بمب گذاری شده در بغداد، اربیل، بصره و 
چند استان دیگر، آماده شده بودند.  البصری همچنین 
از هم��کاری س��رویس امنیتی منطقه کردس��تان در 
جریان عملیات بازداش��ت چند مته��م قدردانی کرد. 
ای��ن افراد در ماه رمضان گذش��ته قصد انجام عملیات 

تروریستی داشتند که ناکام ماندند.
خبر دیگ��ر آنکه یکی از فرماندهان گروه تروریس��تی 
داع��ش در جری��ان یک درگیری داخل��ی بین عناصر 
این گروه به همراه محافظ خود، در مرکز عراق کشته 
ش��د. این منبع به پای��گاه خب��ری »المعلومه« گفت 
ک��ه این فرمانده، یکی از »ام��رای« داعش بوده که از 
»الحویجه« واقع در جنوب غرب »کرکوک« فرار کرده 
ب��ود. به گفت��ه منبع مذکور، این فرمانده داعش��ی در 
حین فرار، به همراه یکی از همراهان خود در نزدیکی 

استان صالح الدین )مرکز عراق( کشته شد.

نیمچهگزارش

مذاکرات ونزوئال بدون پیش شرط باشد
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه گفت هرگونه مذاکراتی برای حل بحران 

سیاسی ونزوئال باید بدون پیش شرط و دخالت های خارجی باشد. 
الوروف در جریان س��فر به جمهوری »س��ورینام« و نشس��ت خبری مشترک با 
وزیر خارجه این کشور گفت:  »ما نیز مانند دوستان سورینامی خود معتقدیم که 
این ]بحران[ از طریق مذاکرات مس��تقیم و بدون پیش ش��رط دولت با معارضان و 
همچنین بدون شنیدن هیچ تهدیدی از پایتخت های دیگر حل می شود«. وی همچنین 
با اش��اره به اینکه مس��کو با مخالفان دولت ونزوئال در تماس است، تصریح کرد که جهان 
به جای تحمیل کردن خواس��ت خود به کاراکاس، باید بستری برای مذاکرات فراهم کند. 
گوایدو رهبر مخالفان مدعی شده است که هرگونه مذاکره ای باید منجر به راه حلی برای 
حل و فصل بحران شود و نباید باعث خرید وقت از سوی دولت کاراکاس شود. مردم ونزوئال 

سال ۲۰۱8 میالدی در یک انتخابات دموکراتیک به نیکالس مادورو رای داده اند.

اعتراف ماکرون به تداوم مشکالت اقتصادی 
همزمان با تش��دید اعتراض های مردمی رئیس جمهور فرانس��ه که در تعطیالت 
تابس��تانی خود در س��احل دریای مدیترانه به س��ر می برد، اذعان کرد بحران و 

مشکالت اقتصادی این کشور همچنان وجود دارد.
 امانوئل ماکرون،  اذعان کرد بحران در این کشور هنوز پایان نیافته و مشکالت 
عمیق مرتبط با بی عدالتی و مشکالت اقتصادی همچنان وجود دارد. او در سومین 
روز تعطیالت تابستانی در اقامتگاه تابستانی رئیس جمهور در ساحل دریای مدیترانه، 
در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد جنبش ضد نظام سرمایه داری، که در حاشیه سی 
و هفتمین شنبه اعتراضات در شهر پرپینیان، در جنوب شرقی فرانسه دفتر یک نماینده 
حزب »جمهوری به پیش« - حزب رئیس جمهور فرانس��ه- مورد هجوم معترضان قرار 
گرفت، گفت: »من فکر نمی کنم که این یک بحران باش��د. مشکالتی عمیق در کشور ما 

هست که با بی عدالتی و مشکالت اقتصادی که از دیرباز شاهد آن هستیم«

آل خلیفه هویت بحرینی ندارد
 دبی��رکل نَُجباء ضم��ن تصریح به اینکه حاکمان بحری��ن هویت ملی خود را از 
دس��ت داده اند، از سکوت س��ازمان های مدعی حقوق بشر در برابر جنایات رژیم 

آل خلیفه ابراز تأسف کرد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و امور رسانه ای نَُجباء در ایران، الکعبی اعدام دو فعال مبارز 
شیعه به دست رژیم آل خلیفه را محکوم و از سکوت مدعیان حقوق بشر به شدت انتقاد 
کرد. حجت االسالم والمسلمین »اکرم الکعبی« حاکمان بحرین را "طاغوت" خواند و تصریح 
ک��رد: ای��ن رژیم، هویت بحرین��ی خود را از دس��ت داده و آزادی، اراده و عزت ملت را س��لب 
کرده است. وی مبارزان اعدام شده بحرینی را "دو جوان شجاع پیرو رهبر آزادگان جهان امام 
حسین علیه السالم" توصیف نمود و افزود: بسیار اسفناک است که هر از گاه گروه جدیدی از 
مجاهدان به دست این رژیم ستمگر کشتار می شوند و جهانیان دم برنمی آورند؛ گویا سازمان های 
حقوق بشری تا به حال نامی از بحرین نشنیده اند یا این کشور اصال در نقشه جهان وجود ندارد!

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

بحرین سرزمینی است که از سال ۲۰۱۱ به یکی از کانون های 
اصلی تحوالت منطقه مبدل ش��ده است.از یک سو مردم این 
س��رزمین برای پایان دادن به س��لطه گری و البته وابستگی 
س��اختار حاکم بر کشورش��ان قیام کرده اند و ش��یعه و سنی 

ب��ر لزوم پایان این حاکمیت تاکید نموده اند و از س��وی دیگر 
حاکمان بحرین رسما به مهره ای در دستان عربستان، آمریکا 
و انگلیس مبدل شده و در این راه از هیچ اقدامی حتی کشتار 
گس��ترده مردم یمن نیز فروگذار نیستند. آنها تا به آنجا پیش 
رفته اند که میزبان نشس��ت های خائنان به فلسطین شده اند 
و حتی تجاوزات این رژیم به س��وریه و کش��تار فلسطینی را 

تایید می کنند. 
در کنار آنچه ذکر ش��د در قالب تح��والت بحرین نکته قابل 
توجه س��رکوب گری های جدیدی است که آل خلیفه صورت 
می ده��د. در همین چارچ��وب نیروهای امنیت��ی بحرین با 
سرکوب تظاهرات معترضان به اعدام دو جوان معارض شیعی، 
یک جوان دیگر را هم به قتل رس��اندند. در همین حال دولت 
بحرین صبح روز ش��نبه از اعدام دو ج��وان به نام های احمد 
عیسی الماللی )۲۴ ساله( و »علی محمد العرب« )۲۵ ساله( 

خبر داد.

 این دو جوان به قتل یک افس��ر وزارت کشور در سال ۲۰۱۷ 
متهم شده و در زندان بشدت شکنجه شده بودند.

حال این س��وال مطرح می ش��ود که چگونه آل خلیفه به خود 
جس��ارت چنی��ن اقدامی را می دهد و از طبعات آن هراس��ی 
ندارد؟ نگاهی بر تحوالت بحرین نشان می دهد که کشورهای 
غربی مدعی حقوق بشر در برابر سرکوب گری های آل خلیفه 
از سال ۲۰۱۱ تاکنون سکوت و حتی از آن حمایت کرده اند 
ش��اید در مواردی ژس��ت نارضایتی و نگرانی گرفته اند اما در 
عم��ل اقدامی برای مقابله با این وضعیت صورت نداده و حتی 
از آن حمای��ت کرده اند چنانکه گزارش ها نش��ان می دهد که 
افسران انگلیسی و آمریکایی مامور شکنجه زندانیان شده اند. 
غربی ها رس��ما به تس��لیح این رژیم به س��الح های سرکوب  
پرداخت��ه و ابایی از بیان این ام��ر ندارند. در همین چارچوب 
نیز سازمان ملل و نهادهای مدعی حقوق بشر نیز تحت فشار 
غرب عمال راه س��کوت در پیش گرفته ان��د که نتیجه آن هم 

تش��دید س��رکوب مردم بحرین و البته مشارکت این رژیم در 
کشتار مردم یمن است. 

حال این س��وال مطرح می شود که چرا غرب چنین امتیازی 
برای این رژیم در نظر گرفته اس��ت؟ برخی بر این نگاهند که 
همراهی بحرین با سیاست های غرب و دادن پایگاه نظامی به 
آنها زمینه ساز این وضعیت بوده است حال آنکه نگاهی ریشه 
ای به موضوع نکاتی مهمتر را آش��کار می سازد.  نخست آنکه 
رژیم بحرین در حالی سرکوب مسلمانان است و غرب نیز هر 
جا که سرکوب مسلمانان صورت گیرد از آن حمایت می کند 
و دوم آنک��ه رژیم بحرین در صف اول خیانت به فلس��طین و 
جهان اس��الم قرار گرفته که برگزاری نشست معامله قرن در 

اوایل تیر ماه 98 نمودی از آن است. 
رویکردی که غرب از آن استقبال می کند. لذا حمایت غرب از 
بحرین را می توان در ماهیت ضد اسالمی و ضد فلسطینی آل 

خلیفه جستجو کرد که همسو با سیاست های غرب است. 

یادداشت

 سعودی عامل شیوع سرطان 
در یمن 

بش�ر همزمان با اس��تمرار جنایات سعودی،  رئیس مرکز بیماری های س��رطانی در حق�وق 
یمن دلیل افزایش ابتال به س��رطان در این کش��ور را مواد 
ش��یمیایی و م��واد پرتوزای ناش��ی از مهماتی دانس��ت که 

متجاوزان به کارمی گیرند.
 یک مقام امور بهداش��ت و درمان یم��ن اعالم کرد ابتال به 

س��رطان در یمن به دلیل آنکه متجاوزان در حمالتش��ان از 
موش��ک ها و بمب های حاوی مواد ش��یمیایی و مواد پرتوزا 
اس��تفاده می کنند به ش��دت افزایش یافته اس��ت.»عبداهلل 
ثوابه« رئیس مرکز بیماری های س��رطانی تأکید کرد وضع 
وخیم بیماران س��رطانی در یمن به مداخله سریع سازمان 
بهداشت جهانی نیاز دارد. ثوابه دلیل افزایش ابتال به سرطان 
را مواد ش��یمیایی و مواد پرتوزای ناش��ی از مهماتی دانست 
ک��ه متجاوزان به کارمی گیرند. وی اف��زود مراجعه به مرکز 
درمان س��رطان در صنعا افزایش یافته و این مرکز مملو از 

بیمارانی است که برای درمان مراجعه می کنند. 

 طراحی جدید دولت نیجریه 
علیه مسلمانان  

ن در سایه حمایت های غرب و تحرکات  ا ضد اس��المی وهابیون، وکیل عمومی بح�����ر
دولت نیجریه از موافقت دادگاه فدرال با درخواس��ت دولت 
ب��رای تروریس��تی نامی��دن »جنب��ش اس��المی نیجریه« 

)IMN( خبر داد.
»دای��و آپاتا« وکیل عمومی دولت نیجریه با انتش��ار پیامی 

تائی��د کرد ک��ه دادگاه ف��درال ابوجا با درخواس��ت دولت 
برای تروریس��تی نامیدن جنبش اس��المی نیجریه و اعمال 

محدودیت بر اعضای این جنبش موافقت کرده است. 
جنبش اس��المی نیجریه متعلق به ش��یعیان این کشور است 
دفتر شیخ زاکزاکی در واکنش به این اقدام دادگاه فدرال ابوجا 
اعالم کرد: نقش��ه اعمال ممنوعیت برای این جنبش از سال 

۲۰۱۵ مد نظر دولت بوده و ما از این اقدام تعجب نکردیم.
س��خنگوی جنبش اس��المی نیجریه نیز اعالم کرده که این 
جنبش هنوز نامه ای رسمی در مورد این ممنوعیت دریافت 

نکرده و به اعتراضات خود ادامه می دهد. 

اعدام را چه کسی انجام داد؟

یک شهروند دیگر در تیراندازی مزدوران آل خلیفه به شهادت رسید

اعدام مردم بحرین با طناب معامله قرن

شهردارى کاشان در نظر دارد نسبت به واگذارى تعدادى از امالك خود به شرح جدول ذیل مطابق اسناد و مدارك منضم 
از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط اقدام نماید.

مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ 98/05/16 ، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/05/19 و بازگشایى 
پاکات در مورخ 98/05/20 مى باشد.

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول مذکور و بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 
در وجه شهردارى کاشان مى باشد.

- هر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به 
ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد گردید.

کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 55440055 (031)

آگهى مزایده هاى عمومى 

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

دومشهردارى کاشان
ت 
نوب

شماره 
آگهى

مبلغ سپرده شرکت شرح مزایده
در مزایده 

فروش یک قطعه (قطعه شماره 8) زمین ملکى شهردارى واقع در میدان 98/54
پلیس ، جاده نخاله

105/000/000 ریال

فروش یک قطعه (قطعه شماره 105) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار شهداى 98/55
نوش آباد ، غیاث آباد

34/000/000 ریال

فروش یک قطعه (قطعه شماره 4) زمین ملکى شهردارى واقع در خیابان 98/56
امیرکبیر ، روبروى خیابان امام زاده قاسم

452/000/000 ریال

فروش یک قطعه (قطعه شماره 17) زمین ملکى شهردارى واقع در میدان پلیس 98/57
، انتهاى بلوار نارنجستان

164/000/000ریال

روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد
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