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کرسی ترویجی «فقه سیاست گذاری»
برگزار میشود

کرسیترویجی«فقهسیاستگذاری؛موردمطالعهسیاستگذاریرایتلدرکشور»دردانشگاهعالمهطباطبایی(ره)برگزارمیشود.به
گزارشروابطعمومیدبیرخانههیئتحمایتازکرسیهاینظریهپردازی،اینبرنامه،باسخنرانیدکتروحیدخاشعیونقادیدکتر
غالمرضاگودرزی،روزدوشنبه30فروردیندردانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهعالمهطباطباییبرگزارخواهدشد.

وحدت جهاناسالمقربانیتک رویسعودیها
  جرقهه��ای ش��کلگیری آن در ٢١
آگوس��ت س��ال  ١٩٦٩زده ش��د.
آتشسوزی در مسجداالقصی در آن تاریخ ،حجت را بر
جهان اس�لام تمام ک��رد ک��ه باید ب��رای جلوگی��ری از
زیادهخواهیه��ای رژی��م صهیونیس��تی ،ب��ا یکدیگ��ر
همکاری کنند .اراده اولیه شکل گرفته و خشم ناشی از
رفتارهای تل آویو ،مس��لمانان را به فکر اتحاد انداخته
ب��ود .نخس��تین بحثه��ا ،در س��پتامبر  ١٩٦٩م ،در
مراکش ،میان نمایندگان کشورهای اسالمی صورت
گرفتوبیانیهایتاریخی،میوهآننشستبود:دولتها
و ملتهای آنه��ا مصممان��د هرگونه راهحل��ی در مورد
مسئله فلسطین را که متضمن بازگشت قدس به وضع
پیش از ژوئن  ۱۹۶۷نباشد ،رد کنند .پس از این تاریخ
نقطهنظراتبرایپیشبردطرحتشکیلسازمانیواحد،
جمعآوری شد تا وزرای خارجه کشورهای اسالمی به
اجالس س��وم در مارس  ١٩٧٢رسیدند؛ نشستی که
اینبار،جدهمیزبانآنبود.باتوافقهایانجامشده،در
نهایت سازمان کنفرانس اسالمی که بعدها به سازمان
همکاریهای اسالمی تغییر نام داد ،شکل گرفت٤٧.
سالازآنروزهاوآناتحادگذشتهاستودرحالحاضر
 ٥٧کشورعضوسازمانهمکاریهایاسالمیهستند.
پس از س��ازمان ملل ،بزرگترین نه��ادی که این تعداد
دولت را به عنوان اعضای ثابت در خود جای داده است،
س��ازمان همکاریهای اس�لامی اس��ت .اعضای این
س��ازمان در چهار قاره پراکنده هستند و همین مسئله
قدرت مانور بسیاری به آنها بخشیده است .گفته شده
بودکهقراراستاینسازمان،صدایجهاناسالمباشد
ومدافعمنافعکشورهایمسلمان،باتالشدرراستای
ارتقای صلح بینالمللی و همزیس��تی مس��المت آمیز
اعضای سازمان ملل در کنار هم.
حاال ص��دای جه��ان اس�لام در گلویش گرفته اس��ت.
سالهاست که س��ازمان همکاریهای اس�لامی ،آن
ماهی��ت اولیه خ��ود را از دس��ت داده و به نه��ادی برای
پیش��برد اهداف برخی کش��ورهای خاص تبدیل شده
اس��ت .خاورمیانه در ت��ب و تاب بحرانه��ای متفاوت،
اعم از فعالیتهای تروریس��تی تا بازتعری��ف مرزها و بر
هم خوردن امنیت داخلی کشورها ،دست و پا میزند،
اما از اتحاد جهان اس�لام خب��ری نیس��ت .تندروهای
چشم آبی ،خود را از کش��ورهای اروپایی به خاورمیانه
میرس��انند تا زیر علم س��یاه رنگی که ادع��ا میکند به
دنبال دولت اسالمی اس��ت ،فعالیت کنند و رؤیاهای
خود برای س�لاخی دیگران را جامه عمل بپوش��انند.
بر عمر و عمق زخم فلس��طین ،هر روز افزوده میشود،
اما خبری از درمان و حتی هم��ان درمانهای مقطعی
قبل هم نیس��ت .غزه در حصر و کرانه باختری در نفاق
سیاس��ی گرفتار اس��ت ،اما برخ��ی اعضای س��ازمانی
که اولوی��ت اول ،دوم و س��وم آن فلس��طین ب��ود ،برای
آتشافروزیهای اسرائیل ،هیزم جمع میکنند .رهبر
تشکیالتخودگردانفلسطین،چندماهپشتدرهای
بسته سازمان همکاری اسالمی بر در میکوبد تا شاید

گفت وگوبا شهرام محمودی ،پشت خط زن تیم ملی والیبال

المپیک ،هدیه نسلطالیی
قبل ازخداحافظی
اردوه��ای تی��م مل��ی والیب��ال ،برای
حضور در مسابقات انتخابی المپیک،
از حدود 2هفته پیش آغاز شد و ملی پوشان والیبال
پس از اتمام لیگ برتر ،تمریناتشان را زیر نظر رائول
لوزانو ،سرمربی نام آشنای آرژانتینی آغاز کردند.
شهرام محمودی بازیکن خوب کشورمان ،این دوره
نیز به تیم ملی دعوت ش��د تا این بار ،در یک میدان
سخت دیگر ،یعنی در مسابقات انتخابی المپیک و
برای صعود این تیم به مسابقات المپیک ریو ،به تیم
ملیوالیبالایرانکمککند.بهبهانهآغازاردوهای
تیم ملی والیبال ،به س��راغ این والیبالیس��ت ملی
پوش رفتیم و نظر او را در خصوص مسائل والیبالی
جویا شدیم.

در لیگ امس��ال با تیم بانک سرمایه به
مقام قهرمانی دست یافتید ،البته دیدار سومتان
با پیکان ب��ه دلیل فوت مربی پیکان برگزار نش��د
و در نهایت شما قهرمان لیگ ش��دید ،اما به نظر
میرسید که این مقام برای شما چندان دلچسب
نباشد؟

بله ،کام ً
ال درس��ت اس��ت .پیش از برگزاری دیدار
فینال مقابل پیکان ،قهرمانی در لیگ برتر برای من
لذتبخش بود ،اما فوت تأس��ف بار رضا ابراهیمی،
مربی پیکان باعث ش��د تا دیدار آخ��ر فینال برگزار
نشود و در نهایت ،بانک س��رمایه پیش از برگزاری
دیدار فینال به قهرمانی برسد .فوت این مربی برای
من و تمامی جامعه والیبال دردناک بود.
تیم ملی را با لوزانو چطور میبینی؟

لوزانو مربی خوب و بزرگی اس��ت ،س��بک کاری او
مانند والسکو است .او افتخارات بزرگ و دیسیپلین
زی��ادی دارد و به نظر میرس��د ب��ا این رزوم��ه و این
خصوصی��ات ،میتواند کم��ک زیادی ب��ه تیم کند.
البته نمیتوان به این زودی در خصوص این مربی
اظهارنظرکردولیباتوجهبهرزومهاوونوعپیشرفت
تمرینها ،میتوان ب��ه آینده تیم مل��ی امیدواربود.
تمرک��ز لوزانو روی تمرینات پرفش��ار و ب��دون وقفه
اس��ت؛ به طوری که م��ا در حین تمری��ن فقط برای

آب خوردن اس��تراحت میکنیم .هم��ه بازیکنان با
این سبک تمرین آشنا هس��تند ،ولی پس از حضور
لوزانو ،فشار تمرینات بیشتر شده است .بدنهای
بازیکنان هنوز به ش��رایط آرمانی نرس��یده و از این
جهت باید تمرینات بیش��تری انجام دهیم تا به مرز
آمادگی برسیم .در روز یک ساعت و نیم کار با وزنه را
انجام میدهیم و تأکید لوزانو روی این موضوع است
که بتوانیم برای انجام هفت بازی سخت ،توانمان را
باالتر ببریم .در کل فکر میکنم برنامه خوبی از نظر
بدنسازی و تمرین توپی اجرا میشود.
است؟

ش��انس ما برای المپیکی ش��دن چقدر

ش��انس خوبی برای رس��یدن ب��ه المپی��ک داریم،
همان طور که گفتم کارمان خیلی سخت است ،اما
شانس زیادی برای رسیدن به این مهم داریم .اگر
بتوانیم تواناییهای خودمان را به نمایش بگذاریم،
مطمئن ًا میتوانیم نتایج خوبی کس��ب و در نهایت
به المپیک صعود کنیم .احتم��ال حضور ایران در
المپیک ریو زیاد است و همه ما نسبت به این قضیه
خوشبین هس��تیم .بازیکنان نیز با تمام توان خود
برای رس��یدن ب��ه این آرزو ت�لاش میکنن��د و این
موضوع در تمرینات تیم ملی کام ً
ال مشهود است.
همه ما خوب میدانی��م این رقابته��ا چقدر حائز
اهمیت است و باید حق خودمان را از والیبال جهان
بگیریم .این که تا به حال به المپیک نرفتیم ،اص ً
ال
موضوع جالبی نیس��ت و باید به ای��ن موضوع پایان
دهیم .من فک��ر میکنم اگ��ر همانند گذش��ته تیم
خوبی داشته باش��یم و خوب بازی کنیم میتوانیم
در یکی از ردههای اول تا س��وم قرار بگیریم .از نظر
من ،ژاپن با توجه به میزبان بودن قدرت خوبی دارد
و خطرناک اس��ت .من اعتقاد دارم دو تیم از آس��یا
به رقابته��ای انتخاب��ی المپیک صع��ود خواهند
کرد ک��ه ای��ران ب��ا حض��ور در رده اول تا س��وم این
مسابقات و ژاپن به عنوان تیم آسیایی ،جزو تیمهای
صعودکننده به المپی��ک خواهند بود .مأموریت ما
در ژاپن حضور در جمع 3تیم برتر است.

نشستی اضطراری برای پرداختن به مسئله فلسطین
تش��کیل ش��ود ،اما برخ��ی از اعض��ا ترجی��ح میدهند
نشستفوقالعادهدرجدهرابهمسئلهدوجانبهدوکشور
همسایهاختصاصدهندوپروندهفلسطینرا،باتأخیر،
درجاکارتایاندونزیوآنهمبانتیجهگیریسمبلیک،
باز و بسته کنند.
▪ ▪کانالهای مجزا در دل سازمان
همکاریهای اسالمی

دردلسازمانهمکاریهایاسالمی،چندکانالمجزا
زده ش��ده که تنها یک غایت را دنبال میکنند :اجماع
برایزمینزدنیکبازیگرمهمدرجهاناسالمومنطقه
خاورمیانه؛هدفیکهدرقالببازیباحاصلجمعصفر،
براییکیتعریفشدهاست.عربستانسعودی،ریاست
البی شورای همکاری خلیج فارس را به خود اختصاص
داده است .ریاض امر خود را مکتوب میکند و دیگران
در صف میایس��تند تا امض��ای بیقید و ش��رط خود را
پای آن بزنند .کش��ورهای اس�لامی از مرهم گذاشتن
ب��ر آالم جه��ان اس�لام نات��وان ش��دهاند و خاورمیانه را
ب��ه جوالنگاهی ب��رای بازیگ��ران فرامنطق��های تبدیل
کردهاند .طنز تلخ ماجرا اینجاست که حاال ،کشورهای
فرامنطقهای و غیرمس��لمان برای ح��ل اختالف میان
دو کش��ور مس��لمان میانجی میشوند .چش��م آبیها
میآیند و از ش��رق نش��ینهایی که یک آیین دارند و رو
به یک قبل��ه عبادت میکنن��د ،میخواهند که دس��ت
از خصومت بردارن��د .ترور کور ادام��ه دارد؛ از حلب در
سوریه تا موصل در عراق ،از بروکسل تا پاریس .داعش
بهمثابهلکهننگیبرپیشانیخاورمیانه،هرروزبردامنه
فعالیتهای خود میافزاید ،اما دولتمردان مس��لمان
س��رگرم تدوین بیانیههای��ی برای محکوم ک��ردن تنها
کشوری هستند که از سه س��ال پیش ،مبارزه با داعش
را نه فقط در قالب ائتالفهای نمادین که یک تنه پیش
برده اس��ت .در چنین فضایی ،نمایندگان  ٥٧کش��ور
اسالمی ،از چهار قاره یا در جده دور هم جمع میشوند
یا در استانبول .مقابل دوربینها عکس یادگاری دسته
جمعی میگیرند و لبخند زنان مسیر خود را به گونهای
مدیریت میکنند ک��ه وادار به دس��ت دادن با وزیر امور
خارجه کش��وری نش��وند که عمر بازی با حاصل جمع
صفر را پای��ان یافت��ه میدان��د .عربس��تان همزمان در
مسیر حضور یک عضو سازمان همکاریهای اسالمی
در ج��ده ،باره��ا و بارها س��نگاندازی میکن��د و البته
میان سایر اعضا ،پیش نویس بیانیههای تند و تیز علیه
تهران را پخش میکند .ای��ران میگوید برای مبارزه با
تروریستحاضربههمکاریباتمامبازیگرانمنطقهای
است و این را در عمل هم نشان داده است ،اما عربستان
انگ «حمایت از تروریسم» را به برچسبی بدل کرده که
هر کجا الزم باش��د ،بر پیشانی هر کش��وری که فرمان
نپذی��رد ،میکوب��د .ری��اض در جهان عرب ب��رای خود
طرفدار دست و پا میکند .طرفدارانی که اعتقاد دارند
هرآنک��س که نان ده��د ،فرمان ده��د .نمکگیرهای

قشونکشیها
به منامه برای
ایستادن در برابر
خواست اکثریت
مردم اشکالی
ندارد ،اما کمک
مستشاران
نظامی ایران
به دولت عراق
برای مقابله
با گروهی که
عنوان تروریست
از قد و قامت
آن میبارد،
مستحقبرخورد
بینالمللیاست

اقتصادیعربستان،نمایندگانخودرابهجدهواستانبول
میفرستند تا به فراخور کمکهای اقتصادی که دریافت
کردهاند ،با سیاستهای عربستان همراهی کنند.
در رأس دبیرخانه س��ازمان همکاریهای اس�لامی ،ایاد
امین مدنی نشسته است .سیاس��تمداری سعودی که از
اول ژانویه ٢٠١٤بر این مسند تکیه داده است .دبیرکلی
که عمال از اس��تقالل رأی برخ��وردار نیس��ت و دبیرخانه
سازمان کنفرانس اسالمی را به یکی از ادارههای وزارت
امور خارجه عربستان بدل کرده است .دبیرخانه سازمان
همکاریه��ای اس�لامی در ج��ده و دبیرکل ه��م ،مردی
از عربستان س��عودی است .کش��وری که گروکشیهای
سیاس��ی را به بازی هر روزه برای خود در عرصه سیاست
خارجی بدل کرده است .عربس��تان با مهرههای خود در
اتحادیه عرب و شورای همکاری ،حاش��یه بازی را از تمام
اعضای مستقل گرفته است .ش��عار نمادین سیزدهمین
نشستسرانسازمانهمکاریهایاسالمی،یکپارچگی
و همبستگی ،برای عدالت و امنیت است ،اما از نخستین
روز نشس��تهای کارشناس��ی این دور ،یکپارچگی تنها
در میان اعضا برای همراهی با عربس��تان س��عودی دیده
میشود و الغیر .امنیت ،اصلیترین دغدغه امروز منطقه
است ،اما به نظر میرسد ش��أن نزول آن در شعار این دور
از نشس��تهای س��ران س��ازمان هم��کاری اس�لامی ،بر
پایه اس��تراتژی امنیت برای عدهای قلی��ل و ناامنی برای
دیگران است.
سازمان کنفرانس اسالمی هر روز بیش از پیش از ماهیت
اولیه خود فاصل��ه میگیرد و ه��ر روز کمتر از گذش��ته به
شکل و ش��مایل یک س��ازمان بینالمللی شبیه میماند.
هر س��ازمان بینالملل��ی در قد و ق��واره این نه��اد ،نظام و
قواعدی دارد که ب��ازی بازیگران و دبیرکل و س��ایر اجزا،
ذیل این نظامها معنا پیدا میکند .سازمان همکاریهای
اسالمی در یک دهه اخیر و بده و بستانهایی که در پشت
پرده میان برخی از اعضای آن ص��ورت میگیرد ،بیش از
قبل ،بیقاعده بازی میکند.

بیقاعدگیکهعم ً
البهخنثیشدنفعالیتهایآنوالبته
فرامین آنکه در قالب بیانیههای نهایی منتشر میشود،
منتهی شده است .در چند سال اخیر ،هر بار وزرای امور
خارجه کشورهای اسالمی دور هم جمع شدهاند ،کمتر
موردیبودهکهعربستانبهدنبالهدفیباشدواینهدف
را از قالب سازمان کنفرانس اسالمی تأمین نکرده باشد.
این ،نه اراده جهان اس�لام که اراده عربستان است که در
نشستهای سازمان همکاری اسالمی اعمال میشود.
عربستان ،ایران را حامی تروریس��ت و مداخلهگر در امور
منطقهای میخواند ،ایران را کشوری میداند که اماکن
دیپلماتیک در آن مصونیت ندارند و این نظرات ،دست به
دس��ت ،با فرمان تایید ش��ود ،میان اعضا پخش میشود.
مداخلههای عربستان در بحرین به اسم کشورهای عضو
شورای همکاری مجاز شمرده میش��ود ،اما زمانی که از
محور مقاومت در برابر اس��رائیل س��خن به میان میآید،
آلس��عود از ق��رار گرفت��ن در این قال��ب پرهی��ز میکند.
قشونکشیها به منامه برای ایس��تادن در برابر خواست
اکثریتمردماشکالیندارد،اماکمکمستشاراننظامی
ایران ب��ه دولت ع��راق برای مقابل��ه با گروهی ک��ه عنوان
تروریس��ت از قد و قام��ت آن میب��ارد ،مس��تحق برخورد
بینالمللی است.
دخالتنظامیدریمنوکشتاربیامانتازمانیکههدفی
جز زنان و کودکان نمانده باشد ،رگ غیرت جهان اسالم
را به جوش نمیآورد ،اما حزبا ...لبنان که سالهاس��ت
در برابر اسرائیل ایستادگی کرده اس��ت ،به یک کرشمه
آلسعود ،گروهی تروریستی نام میگیرد .تقسیمبندی
جهان اسالم به شیعه و سنی ،بذر اختالفی است که خود،
جرقه اوض��اع نابس��امان خاورمیانه تبدار امروز اس��ت.
مس��لمانان قریب به نیمقرن پیش دور هم جمع ش��دند تا
سازمانی را برای ایجاد وحدت در کش��ورهای اسالمی و
مواجهه با خطرات مش��ترک به راه بیندازند اما امروز این
س��ازمان به محلی برای گروکش��یهای سیاس��ی و طرح
مسائل دوجانبه بدل شده است.

اﻃﻼﻋﻴﻪ-آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم (

ﺷﻬﺮدار� ﻓﺮدوس درﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  ٩٥/٦ﻣﻮرخ  ٩٥/١/١٨ﺷﻮرا� ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣ�
ﺷﻬﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬار� اﻣﻮرات ﺧﺪﻣﺎﺗ� ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺖ و روب  ،ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻗﺴﻤﺘ�
از اﻣﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� و ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤ� و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ و واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﺮا�ﻂ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥/٢/٦اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت  :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥/٢/٧ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ١٢ :ﻇﻬﺮ
ﻧﺸﺎﻧ� ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� www.ferdows.ir :
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس  ٣٢٧٢١٧٠١-٥ :داﺧﻠ� ٢٢٢

ﺷﻬﺮدارى ﻓﺮدوس

 /٩٥٠٠٩٦١٢ج

اﻃﻼﻋﻴﻪ  -آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم (

ﺷﻬﺮدار� ﻓﺮدوس درﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  ٩٥/٦ﻣﻮرخ  ٩٥/١/١٨ﺷﻮرا� ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣ�
ﺷﻬﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬار� اﻣﻮرات ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪار�� ،ﺎﺷﺖ ،اﺣﻴﺎء وﺑﻬﺴﺎز� ﻓﻀﺎﻫﺎ�
ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮ�ﺒ� ٦٤٠٠٠٠ﻫﺰارﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤ� وﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ�
دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ و واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ وﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد
را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥/٢/٦اراﺋﻪ ورﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت  :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥/٢/٧ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎ��١٢ :ﻇﻬﺮ
ﻧﺸﺎﻧ� ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�www.ferdows.ir :
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس  ٣٢٧٢١٧٠١-٥ :داﺧﻠ� ٢٢٢

ﺷﻬﺮدارى ﻓﺮدوس

 /٩٥٠٠٩٥٩٩ج

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ آﺑﺸﺎر ﻧﻴﺮو ﺗﻮس

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� در ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 ٩٥٫٢٫١٥در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه آﺑﺸﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد  .از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد ﺟﻬﺖ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ز�ﺮ در ا�ﻦ ﺟﻠﺴﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻣ� �ﻪ اﻣ�ﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺪور ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺖ �ﺘﺒ� ﺑﻪ ﻋﻀﻮ د�ﮕﺮ� ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ �ﻪ در ا�ﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد آرا و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٣را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﻄﺎ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و�ﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ�ﺪ
از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ١٤روزﻫﺎ� دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٢٫٦و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٢٫٧ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎ�ﻴﺪ و�ﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز  ،ورﻗﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮا� ﻓﺮد
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺻﺎدر ﮔﺮدد .از ﭘﺬ�ﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﺟﺪا ﻣﻌﺬور�ﻢ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
 -١اﻓﺰا�ﺶ  ٢٥درﺻﺪ اﺣﺮاز ﻣﺎﻟ�ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ
آﺑﺸﺎر ﻧﻴﺮو ﺗﻮس

 /٩٥٠١٨٦٣٢ف

 /٩٥٠١٤٨٢٥ت
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