
ناتوانی ائتالف آمریکایی – س��عودی در برابر مقاومت یمن هر 
روز ابعاد گسترده تری می گیرد چنانکه مقامات و شخصیت های 
مختل��ف یمنی ضمن تبری��ک عملیات »نصر م��ن اهلل« اعالم 
کردند دورانی که ائتالف س��عودی-آمریکایی در یمن جوالن 

می داد و عربده می کشید، دیگر تمام شده است.
 »یحیی سریع« سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
نشستی مطبوعاتی حاضر شد و از عملیات نظامی بزرگ تحت 
عنوان »نصر من اهلل« خبر داد.سریع گفت، محل این عملیات 
را نجران در جنوب عربس��تان اعالم کرد و افزود، تا کنون سه 
تیپ س��عودی در آن متالش��ی ش��ده اند. این خبر با استقبال 
طرف های یمنی و محافل سیاسی و حزبی در این کشور همراه 
ب��ود. »محمد علی الحوثی« عضو کمیته عالی انقالب یمن این 
عملیات را تبریک گفت و آن را »مدال افتخار«-ی دانست که 
ارتش به گردن تمام یمنی ها انداخته اس��ت. بر اساس گزارش 
وبگاه »الثوره«، »ضیف اهلل رس��ام« رئیس ش��ورای همبستگی 
مردمی یمن اعالم ک��رد: یمن امروز به برکت ارتش، نیروهای 
مس��لح و کمیته های مردمی در موضع ق��درت، بازدارندگی و 
طرف پیروز ایس��تاده اس��ت و زمان شکست و ترس از دشمن 

دیگر تمام شد .
»محمد عی��اش قحیم« اس��تاندار الحدیده گف��ت: زمانی که 
دش��من س��عودی-آمریکایی می آمد، جوالن م��ی داد، عربده 
می کش��ید، می ُکش��ت و تخریب می کرد، تمام شد و دیگر باز 
نخواهد گش��ت. اکنون زمان پاس��خگویی و عزت و کرامت فرا 
رسیده است. »عبدالجبار احمد محمد«معاون استاندار الحدیده 
هم اعالم کرد، این عملیات دس��تاوردی حقیقی و وعده صادق 
رهب��ر انص��اراهلل »عبدالمل��ک بدرالدین الحوثی« اس��ت. این 
عملیات کم اهمیت تر از عملیات علیه تأسیس��ات نفتی آرامکو 
نیس��ت.»ناصر بن یحیی العرجلی« رئیس حزب »الیمن الحر« 

نیز این عملیات را به مل��ت یمن و عبدالملک الحوثی تبریک 
گفت و افزود، این دستاورد بزرگ قلب یمنی های زخم دیده از 

جنایات ائتالف شوم سعودی را شاد کرد.
وی ضمن اع��الم اینکه اگر زیرکی رهبری سیاس��ی و نظامی 
یمن نبود این دس��تاورد محقق نمی ش��د، افزود، این نش��انه 

ابتدایی از س��قوط ظالمان مستکبر به دست مردم شریف یمن 
اس��ت. الزم به ذکر است دیروز نیروهای یمنی تالش مزدوران 
س��عودی برای تسلط بر پایگاه های نظامی در »عسیر« را ناکام 
گذاشتند. منابع عربی اعالم کردند که عملیات نیروهای یمنی 
علیه مزدوران در شهر مرزی عسیر انجام شده است.در همین 

حال یک مقام یمنی تأکید کرد که رژیم سعودی مانع از جمع 
آوری اجس��اد مزدورانش از »نجران« توس��ط سازمان صلیب 

سرخ جهانی می شود.
از س��وی دیگر ائتالف سعودی برای پنهان سازی این شکست 
دس��ت به کشتار زده چنانکه متجاوزان رژیم سعودی بار دیگر 
ش��هر »الحدیده« یمن را زیر آتش حم��الت توپخانه ای خود 
قرار دادند. این در حالی اس��ت که س��خنگوی دولت انصاراهلل 
یمن از پیام عملیات »نصر من اهلل« خطاب به دشمن سعودی 
س��خن گفت. ضیف اهلل الشامی سخنگوی دولت انصاراهلل یمن 
اعالم کرد که عملیات نصر من اهلل که طی هفته های گذشته 
آغ��از ش��د در برگیرنده پیام مهمی برای دش��من اس��ت. وی 
اف��زود: در جری��ان این عملیات صده��ا کیلومتر از خاک یمن 
آزاد ش��د. الش��امی تصریح کرد: در این عملیات هزاران تن از 
عناصر وابس��ته به ائتالف سعودی اسیر شدند. وی گفت: پیام 
این عملیات به دش��منان این است که تنها گزینه پیش روی 
آنه��ا تعامل مثبت با طرح پیش��نهادی انصاراهلل به ش��مار می 
رود. انصاراهلل به تازگی طرح آتش بس��ی را پیش��نهاد داده که 
با اس��تقبال سازمان ملل و مخالفت ائتالف متجاوز سعودی رو 

به رو شده است.
س��رتیپ عزیر الراش��د کارش��ناس نظامی درباره این عملیات 
توضیح داد که این عملیات بزرگ یک عملیات موفق به لحاظ 
اطالعات نظامی، در اختیار داش��تن تجهیزات نظامی مدرن و 
جنگ الکترونیک و اطالعات کامل نسبت به جغرافیای منطقه 
و انتخاب و بکارگیری درس��ت نیروه��ا و یگان های مختلف و 
مختصص بود. الزم به ذکر است دیروز یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که سرنوشت اسرای عربستانی 
و کش��ته های عملیات »نصر من اهلل« تنها در جریان مذاکرات 

آینده مشخص خواهد شد.
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افغانس�تان: برآوردهای اولیه نش��ان می دهد تنها ۲ 
میلیون نفر در انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان 
شرکت داشتند که این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۴، 
کاهش چشمگیری داشته است. گفته می شود بیش از 
۲ میلیون افغان در رای گیری مش��ارکت داشته اند که 
حدود ۲۰ درصد از واجدین شرایط ثبت نام شده است. 
این در حالی است که در سال ۲۰۱۴، سطح مشارکت 

مردم افغانستان ۷ میلیون نفر بود.

لیب�ی: دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد که پهپادهای 
اماراتی جمعه اهداف غیرنظامی و حیاتی را در ش��هر 
سرت بمباران کردند. دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد 
که پهپادهای وابس��ته به امارات به منظور پش��تیبانی 
از نیروهای موس��وم به »ارتش ملی لیبی« به رهبری 
خلیف��ه حفتر، جمعه اهداف غیرنظامی و حیاتی را در 

شهر سرت در شرق لیبی هدف قرار دادند.

اردن: دادگاه اداری اردن پس از گذش��ت سه هفته از 
اعتصاب معلمان این کشور و اصرار سندیکای معلمان 
بر اس��تمرار آن، رأی به پایان این اعتصاب داد. دادگاه 
اداری اعالم کرد که بنا به درخواست شماری از والدین 

دانش آموزان، این رأی فوری را صادر کرده است.

ونزوئال: رئی��س جمهور ونزوئ��ال، »دونالد ترامپ« را 
به تالش برای تغییرنظام این کش��ور و انحراف اذهان 
عمومی از ماجرای استیضاحش متهم کرد. »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در بازگش��ت از س��فر 
خ��ود به روس��یه در این زمینه اظهار داش��ت، دونالد 
ترامپ برای منحرف کردن اذهان از موضوع استیضاح، 

در تالش برای تغییر نظام در ونزوئالست.

ذرهبین

نَُجباء در شبکه های اجتماعی، اسرائیل

 

را تهدید می کند 
وب س��ایت اندیشکده »اورش��لیم« به انتشار کلیپی از 
مقاومت اسالمی نَُجباء در شبکه های اجتماعی واکنش 

نشان داد. 
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و امور رس��انه ای نَُجباء ، 
اندیشکده صهیونیستی »اورشلیم« که در حوزه امنیت، 
دیپلماسی و حقوق بین الملل فعالیت می کند، به انتشار 
کلیپی از مقاومت اسالمی نَُجباء در شبکه های اجتماعی 
واکنش نشان داد. پایگاه اینترنتی این اندیشکده گزارش 
داد: نَُجباء، گروه ش��یعه عراقی، در حساب توئیتری اش 
کلیپ��ی حاوی عبارات عبری منتش��ر کرده اس��ت که 
اولین تهدید ضداسرائیلی در نوع خود به شمار می رود. 
وب سایت اندیشکده اورشلیم افزود: در کلیپ منتشره، 
اعض��ای این گروه ش��به نظامی عکس های��ی از آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر ایران در دس��ت دارند و در پس زمینه 
آن، به زبان عبری نوش��ته شده است: »اگر به ما حمله 

کنید، ما به عمق سرزمین شما حمله خواهیم کرد«.
ای��ن منب��ع صهیونیس��تی در ادامه با انتش��ار تصویر 
بازدید حجت االس��الم والمسلمین »ذوالنوری« رئیس 
کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی ایران از مرکز ارتباطات و امور رسانه ای 
نَُجباء در ایران، خاطرنشان ساخته است: جنبش نَُجباء 
در کنار سایر گروه های الحشد الشعبی عراق، به عنوان 
بخشی از کمپین پرقدرت ایران علیه امریکا و اسرائیل 
فعالیت می کند. بر اساس گزارش اندیشکده اسرائیلی، 
اعضای نَُجباء به پیروی از ایدئولوژی جمهوری اسالمی 
و تبعیت از »قاس��م س��لیمانی« افتخار می کنند و در 
جنگ داخلی سوریه به ویژه نبرد »حلب« نقش مؤثری 
ایف��ا کرده اند. وب س��ایت فوق همچنین یادآور ش��د: 
هم اکن��ون این گروه در منطقه مرزی عراق � س��وریه 
حضور پررنگ تری دارد. آن ها از س��ال ۲۰۱۴ به پهپاد 
ایرانی »یاسر« مجهز شده اند و در عملیات های نظامی 

خود از آن استفاده می کنند.

نیمچهگزارش

واکنش ویدئویی ترامپ به استیضاحش
»دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا که نماینده ه��ای دموکرات کنگره روند 
تحقیقات اس��یتضاح از او را آغ��از کرده اند یک پیام ویدئوی��ی خطاب به مردم 
آمریکا منتشر کرد. ترامپ گفته که دموکرات ها در حال تهدید کردن ارزش های 
آمریکایی هس��تند. او گفت: »آنها می خواهند تفنگ شما را بگیرند، مراقبت های 
درمانی ش��ما را بگیرند. رأیت��ان را بگیرند. آزادی ت��ان را بگیرند.« رئیس جمهور 
آمری��کا همچنین مدعی ش��د او به دلیل آنکه در حال »مب��ارزه« برای مردم آمریکا 

است مورد هجمه نمایندگان دموکرات قرار گرفته است. 
ترام��پ گف��ت: »نمی توانیم اجازه بدهیم ای��ن اتفاق رخ دهد، چون کش��ورمان به طرز 
بی سابقه ای در معرض خطر قرار گرفته است. همه چیز خیلی ساده است. آنها می خواهند 
جلوی من را بگیرند چون من دارم برای شما مبارزه می کنم.« او بعد از آن هم در چند 

توئیت از آغاز تحقیقات استیضاح گالیه کرد.

جانسون به دنبال کتمان رسوایی 
 »بوریس جانس��ون«، نخس��ت وزیر انگلیس در واکنش به برخی خبرها پیرامون 
ارتب��اط مالی با یک تاجر زن آمریکایی، انجام هرگونه تخلفی را در مورد اعطای 

کمک مالی تکذیب کرده است.
پیش از این رسانه ها اعالم کرده  بودند که این زن تاجر با نام »جنیفر آرکیوری« 
در زمانی که بوریس جانس��ون ش��هردار لندن بود،  برای ش��رکت تجاری خود از 
نهادهای دولتی انگلیس کمک مالی گرفته بود و همچنین در برخی سفرهای  تجاری 
همراه با جانس��ون بوده اس��ت. با این حال تخلف و اتهامات وارد ش��ده به نخس��ت وزیر 
انگلی��س مرتبط با عدم اجرای قانون اعالم منافع و مزایای ش��خصی از اجرای پروژه ها و 
قراردادها و روابط با اشخاص در زمان مسئولیت های پیش از نخست وزیری است و حال 
بوریس جانسون به دلیل اعالم نکردن این منافع مورد انتقاد قرار گفته است. جانسون در 

گفتگویی ضمن رد هرگونه تخلفی گفت: منفعتی در کار نبود که بخواهم اعالم کنم.

پکن به دنبال هژمونی نخواهد بود
سند سیاست خارجی چین که با عنوان »چین و جهان در عصر جدید« منتشر 
ش��ده، تأکید دارد که بر خالف تبلیغات صورت گرفته در رسانه های غربی، پکن 

به دنبال هژمونی و استیال بر جهان نیست.
پررنگ ترین نکته در این س��ند، تأکید پکن بر »صلح آمیز« بودن رشد اقتصادی 
و سیاسی چین است. این سند تأکید دارد که چین با وجود تبدیل شدن به یک 
قدرت اقتصادی و سیاس��ی، هرگز به دنبال اس��تیال بر جهان نیست و نباید رشد این 
کشور را یک »تهدید« تلقی کرد.این سند رشد اقتصادی چین را »فرصتی برای جهان« 
توصیف کرده و نوشته است: »با رشد سریع مجموعه قدرت ملی و نفوذ بین المللی چین، 
برخ��ی نگرانند ک��ه چین به تبعیت از یک دیدگاه تاریخ گذش��ته، پس از قدرت گرفتن، 
برای رس��یدن به هژمونی تالش کند. در نتیجه، آن ها نظریه به اصطالح »تهدید چین« 

را طرح کرده اند. 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

یمن سرزمینی اس��ت که در طول 5 سال اخیر یکی از اصلی 
ترین محورهای تحوالت منطقه و جهان گش��ته است. در یک 
س��وی معادله مقاومت یمنی هایی قرار دارد که با تمام وجود 
برای حفظ و پاس��داری از سرزمینش��ان در برابر اش��غالگران 

ایستاده اند و در سوی دیگر آن ائتالف آمریکایی و سعودی قرار 
دارند که مهمترین بخش کارنامه آنها را کش��تار مردم و ویران 

سازی شهرها و خانه و کاشانه مردم یمن تشکیل می دهد. 
نکته قابل توجه در تحوالت یمن عملیات جدید یمنی هاست 
چنانکه یحیی س��ریع س��خنگوی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن ش��نبه 6 مهرماه در نشس��تی مطبوعاتی حاضر شد و از 
عملیات نظامی بزرگ تح��ت عنوان »نصر من اهلل« خبر داد. 
س��ریع گفت، محل این عملیات را نجران در جنوب عربستان 
اعالم کرد و افزود، تا کنون س��ه تیپ سعودی در آن متالشی 

شده اند.
این عملی��ات به عنوان بخش��ی از راهبرد یمنی ه��ا در برابر 
متجازوان در حالی برگزار شده است که چند نکته قابل توجه 
را آش��کار می س��ازد. نخس��ت آنکه پیش از این عملیات های 
یمنی ه��ا در قالب نبرد هوایی بوده و ت��الش نموده تا موازنه 

جنگ را در این چارچوب اجرایی س��ازد. پاس��خ های موشکی 
و پهپ��ادی ب��ه تجاوزات س��عودی محور این اق��دام بوده که 
عملی��ات آرامک��و که نیمی از تاسیس��ات نفتی ای��ن رژیم را 
نانود نمود از موفق ترین این عملیات ها بوده اس��ت. نکته مهم 
در عملی��ات نصر م��ن اهلل بعد زمینی این عملیات اس��ت که 
س��ه تیپ ارتش یمن را نابود کرده اس��ت. این عملیات نشان 
می دهد که موازنه وحش��ت از س��وی یمنی ها از قالب صرف 
هوایی به زمینی گسترش یافته و این یعنی ناتوانی و شکست 
س��عودی در مقابله با ایس��تادگی و مقاومت یمنی ها. پیش از 
این نیز در واکنش به تجاوزات دریایی س��عودی، ارتش یمن 
ناوچه های سعودی را هدف قرار داده بودند لذا می توان گفت 
که یمنی ها در سه حوزه دریا، هوا و زمین موازنه وحشت را بر 
قرار کرده اند و این پیام را به سعودی داده اند که مولفه چشم 
در برابر چش��م، را به خوبی اج��را می کنند. دوم آنکه رویکرد 

یمنی ه��ا صرفا در قالب رویکرد دفاع نظامی نمی باش��د و فاز 
سیاسی را نیز در بر می گیرد چنانکه یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که سرنوشت اسرای عربستانی 
و کشته های عملیات »نصر من اهلل« تنها در جریان مذاکرات 
آینده مشخص خواهد ش��د. این روند نشان می دهد که یمن 
حاضر به تس��لیم ش��دن در برابر متجاوزان نبوده و س��عودی 
نی��ز برای ف��رار از وضعیت بحرانی اش گزین��ه ای جز پذیرش 
خواس��ته های یمنی ها گزینه ای نخواهد داش��ت و در صورت 
عدم پذیرش طرح جدید یمنی ها برای مذاکره و پایان جنگ، 
با خس��ارت ها و عغافلگیری های گس��ترده تری مواجه خواهد 
ش��د. در حالی که اقت��دار هوایی، زمین��ی و دریایی یمنی ها 
به خوبی نش��ان داده که حتی آمری��کا و اروپا نیز نمی توانند 
کمکی به س��عودی داشته باشند و جز تسلیم شدن گزینه ای 

پیش رو ندارد. 

یادداشت

فاز جدید مقاومت 

عملیات »نصر من اهلل« مرحله جدیدی از توان عملیات زمینی یمنی ها را به نمایش گذاشت

پایان دوران عربده  کشی عربستان 

هشدار گروه ۷۷+چین به اشغالگران جوالن
در حمای��ت از س��وریه، گ��روه ۷۷ به عالوه چین تصمیم��ات و اقدامات یک 
جانبه درباره جوالن اشغالی و اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرده و آنها 

را باطل و بی اعتبار دانستند.
وزرای خارج��ه »گ��روه ۷۷ به عالوه چین« در نشس��تی تصمیمات و اقداماتی 
که به تغییر ساختار جمعیتی جوالن اشغالی سوریه و اراضی اشغالی فلسطین 
منجر می ش��وند را محکوم و تاکید کردند: این تصمیمات یک جانبه باطل بوده 
و هیچگونه اعتبار قانونی ندارند و باید در راستای اجرای قطعنامه های مربوطه 
ش��ورای امنیت لغو ش��وند. این محکومیت در قالب بیانی��ه وزرای خارجه این 
کشورها در چهل و سومین نشست ساالنه آنها در مقر سازمان ملل در نیویورک 
و در پاسخ به بیانیه آمریکا درباره به رسمیت شناختن الحاق جوالن سوریه به 

اراضی اشغالی اعالم شد.
خبر دیگر از فلس��طین آنکه گردان های »ناصر صالح الدین« ش��اخه نظامی 
جنبش فلس��طینی »المقاومه الش��عبیه« )مقاومت مردم��ی( در نوزدهمین 
س��الگرد تأس��یس خود از یک موشک جدید رونمایی کرد. الزم به ذکر است 
بیش از ۲۰۰ ش��هرک نش��ین صهیونیس��ت در پی فراخوان خاخام های این 
رژیم، به مس��جداالقصی ی��ورش بردند. در همین حال جبه��ه مردمی برای 
آزادی فلسطین در بیانیه ای ضمن محکومیت اقدامات صهیونیستها در کرانه 
باخت��ری تأکید کرد: اقدامات صهیونیس��ت ها در کرانه باختری عزم مقاومت 

را سست نمی کند.

قتل محافظ شاه سعودی در کاخ سلطنتی
در رس��وایی دیگر برای شاه سعودی، افشاگر معروف عربستان با تشکیک در 
روایت دولت س��عودی از چگونگی قتل محافظ ش��اه سعودی، گفت که او در 

زمان قتل در کاخ حضور داشت.
»مجتهد« افشاگر معروف عربستانی در صفحه توئیتر خود نوشت که بر خالف 
ادعای مقامات س��عودی »عبدالعزیز الفغم« در منزل دوستش به قتل نرسیده 
اس��ت و در زمان قتل در کاخ حضور داش��ت.او در ادامه نوشت که »عبدالعزیز 
الفغ��م« از اعضای قدیم��ی گارد حفاظتی بود و از این رو ب��ه کل خاندان آل 
سعود وفاداری داشت و در نظر بن سلمان بر روی وفاداری او به شخص خاصی 
نمی شد حساب باز کرد و »محمد بن سلمان« نیز بارها گفته بود که قصد دارد 
او را کنار بگذارد. مجتهد نوش��ت که جزئیات بیش��تری از این حادثه را بر مال 
خواهد کرد.سخنان مجتهد در حالی است که پلیس عربستان سعودی مدعی 
شده است که »عبدالعزیز الفغم« به دست دوست خود و در یک نزاع شخصی 
در استان »جده« کشته شده است. پلیس همچنین گفته است که فرد ضارب 
به دس��ت نیروهای امنیتی به قتل رس��یده اس��ت؛ موضوعی که شک و تردید 
کاربران صفحات مجازی را برانگیخته است. در همین حال »محمد المسعری« 
معارض س��عودی مقیم لن��دن پنج ماه پیش از احتمال ترور الفغم به دس��ت 
»محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی هشدار داده و نوشته بود: »ای عبدالعزیز 
الفغم... فردا روزی محمد بن سلمان سر تو و گروه تو را زیر آب خواهد کرد و به 

جای شما گروهی از عناصر بلک واتر کلمبیایی را جایگزین خواهد کرد.«

درس خواندن زیر سایه ترس از تیراندازی
»بنیاد دفاع از کودکان« با انجام یک نظرس��نجی و بررسی نتایج آن متوجه 
ش��د یک س��وم دانش آموزان مدرس��ه ای می گویند نگرانند در مدرسه ش��ان 

تیراندازی شود.
آمریکایی ها یک روز در آوریل ۱۹۹۹ با وحش��ت شاهد صحنه ای وحشتناک 
بودن��د که در دبیرس��تان »کلمبین« روی داد. دانش آموزان وحش��ت زده در 
حالی که دست هایش��ان را باال گرفته بودند فرار می کردند، والدین مضطرب 
تالش می کردند به فرزندانش��ان ملحق شوند و بازماندگان که دچار مشکالت 
روحی ش��ده بودند با خبرنگاران در مورد مس��ائل خش��ونت باری که دیده و 
ش��نیده بودند صحبت می کردن��د.در ادامه این گزارش آمده اس��ت: پس از 
گذش��ت بیست سال ما به همه این صحنه های بس��یار آشنا عادت کرده ایم. 
بع��د از کلمبین، ما ش��اهد حوادث در ویرجینیا تِک، س��ندی هوک و پارک 
لن��د بوده ایم. در هفته ه��ای اخیر هم به فاصله ۲۴ س��اعت، دو تیراندازی با 
کش��ته و زخمی ه��ای زیاد در اِل پاس��وی ایالت تگزاس و دیت��ون در ایالت 

اوهایو روی داد.
 »بنیاد دفاع از کودکان« در نظرس��نجی از کودکان مدرس��ه ای متوجه شد 
یک س��وم آن ها می گویند نگرانند در مدرسه شان تیراندازی شود. در سراسر 
آمریکا، کودکان با کوله پش��تی های ضد گلوله به کودکس��تان می روند و در 
رزمایش های��ی حضور می یابند که آن ها را برای روزی آماده می کنند که یک 

فرد مسلح به کالس هایشان بیاید.

گزارش

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه (نوبت دوم) 

هیئت مدیره شرکت

شرکت تعاونى: چند منظوره احراز زاگرس
جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه شرکت تعاونى چند منظوره احراز زاگرس راس ساعت 15 
عصر روز دوشنبه مورخ 98/7/22 واقع در گلستان 14 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
تشکیل مى گردد از کلیه اعضا محترم تقاضا مى شود راس ساعت مقرر با مدرك شناسایى ، 
کارت ملى در محل مذکور حضور بهم رسانید ، یا وکیل / نماینده خود را کتبًا معرفى نمایند.

دستور جلسه:
1- تصمیم گیرى در خصوص فروش باغ شرکت (واقع در چهار بیشه گچساران)

2- تصمیم گیرى در خصوص تقسیم باغ شرکت بصورت باغ

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/4

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

دوم
ت 
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات روکش و لکه گیرى آسفالت معابر و کوچه هاى 
منطقه سه به صورت دستى و مکانیزه (شامل دستمزد و مصالح) مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 200/000/000 (دویست میلیون ریال) به 
در  نقدى  یا سپرده  اعتبار حداقل چهارماهه  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/15 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/17 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/20 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت  - هرگاه 
خواهد  ترتیب ضبط  به  ایشان  مناقصه  در  ، سپرده شرکت  نشوند  مقرر 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031 
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روزنامه

@siasatrooz


