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دادستانی تهران در ارسال پیامک
به خبرنگاران نقشی نداشته است

روایتیک فرمانده حشدالشعبیاز سردار سلیمانی و بدترین جنایت داعش

...

ویژه های خراسان
مجوز روحانی برای فروش امجدیه
بر اساس پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که
طی روزهای اخیر به تایید حجت االسالم روحانی رئیس
جمهور کشورمان رسیده و به محمود گودرزی ابالغ شده،
مقرر شده به استناد ماده  115قانون محاسبات عمومی،
وزارت ورزش و جوانان مجاز است برای فروش مجموعه
ورزشی امجدیه به مساحت  673متر مربع واقع در بخش
 7زنجان اقدام و وجوه حاصل از فروش را پس از واریز به
حساب درآمد عمومی کشور ،هزینه کند.

دستور دولت به وزارت اطالعات
درباره یک مزایده
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
وزرایصنعتواقتصادورئیسکلبانکمرکزی،اعالمشده
است که حسب مجوز هیئت دولت ،بانک ملی ایران اجازه
داردنسبتبهبرگزاریمزایدهفروشچایهایسنواتیاقدام
کندوبخشهایمختلفآنراپسازبرداشتمحصولسال
جاریوصرفابرایصادرات،بهفروشبرساند.همچنینمقرر
شدهکارگروهیازسازمانمدیریت،وزارتجهادکشاورزیو
وزارتاطالعاتبراینمزایده،نظارتکند.

...

گزارش خبری
ادعایکریمیقدوسیوواکنشحسینفریدون
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ،مدعی تشکیل
پرونده هایی برای برادر رئیس جمهور و طرح آن ها در دادگاه
شد .این در حالی است که حسین فریدون شب گذشته
اظهارات وی را تکذیب کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
کریمی قدوسی با بیان این که حسین فریدون دستیار رئیس
جمهور تاکنون بارها به دلیل پروند ههای سنگینش به
دادگاه احضار شده ،یکی از این پرونده ها را «موضوع تقلید
صدای رئیس جمهور توسط برادرش» اعالم کرد و مدعی
شد :وی طی تما سهایی با مراکز اقتصادی در راستای
ترخیص کاالهای غیر مجاز اقدام کرده و از آن ها خواسته تا
جلوی واردات این کاالها را نگیرند .کریمی قدوسی افزود:
در نمونه دیگر نیز فریدون با تقلید صدای رئیسجمهور طی
تماسی با م��والوردی معاون روحانی به وی اعالم میکند
که از انجام یک سفر خودداری کند .چندی بعد در جلسه
ای رئیسجمهور به م��والوردی میگوید که چرا به سفر
مدنظر نرفته و وی ماجرا را شرح میدهد!کریمی قدوسی
در ادامه با اشاره به این که روحانی از احضار فریدون به
دادگاه به خاطر این پرونده آگاه است ،افزود :حتی گزارش
های آن نزد مقامات است که با پینوشت خواستار برخورد
رئیسجمهور پیرامون این مسئله شده اند .کریمی قدوسی
همچنین مدعی پرونده دیگری درب��اره فریدون مبنی بر
فروش زمینهای کیش شد .در همین حال مدیر کل روابط
عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با رد
ادعای این عضو کمیسیون امنیت گفت :این موضوع باید به
صورت قانونی از سوی دفتر حسین فریدون و حسن روحانی
رئیس جمهور پیگیری شود .در همین حال به گزارش ایرنا
حسین فریدون ،دستیار ویژه رییس جمهوری در واکنش به
جریان سازی رسانه ای علیه وی و طرح ادعاهای کذب در
این زمینه ،گفت :همه این برنامه ها با هدف تخریب دولت
و نزدیکان رئیس جمهوری با هدف و مطامع سیاسی انجام
می شود .حسین فریدون تأکید کرد :طرح چنین اخباری از
جمله«تقلیدصدایرئیسجمهوریبرایکنسلکردنسفر
موالوردی معاون روحانی در امور زنان و خانواده» از اساس
کذب بوده و ادامه همان خبرسازی علیه دولت است .وی در
خصوص ادعای احضار وی به دادگاه نیز تصریح کرد :به هیچ
وجه این موضوع صحت نداشته است.

زمان در فاصله  200تا  300متری دشمن بودیم .وی
تصریح کرد :العبادی تمام اختیارات را به حاج قاسم
سپردهاست.حاجقاسمبرایاخراجنیروهاوجایگزینی
افراد،ذیحقاستچراکهاوازعملیاتهانتیجهمثبت
می خواهد .او در بخش دیگری از این گفت و گو درباره
بدترینجنایتیکهازداعشدرعراقدیده،گفت«:یادم
می آید یک بار جنازه سر بریده یک مرد را دیدم که شکم
آن به شکل غیر معمول بزرگ شده بود؛ ابتدا احتمال
بمبگذاری در شکم جنازه را دادی��م؛ چون متداول
بود پس از آن که با احتیاط دوخت شکم را پاره کردیم
دیدیم که داعشی ها در درون بدن آن جنازه ،جنازه یک
نوزاد سربریده را قرار داده و سپس شکم را دوخته اند».

فرمانده تیپ  ۱۸حشدالشعبی ضمن اش��اره به چند
پ��رده از شجاعت های بی نظیر فرمانده سپاه قدس
گفت :تمام کشورهای کفر از وی وحشت دارند .سید
حامد الجزایری در گفت و گو با میزان با اشاره به این
که در یکی از عملیات های آزاد سازی تکریت قاسم
سلیمانی ترک یک موتورسوار نشست و از جبهه ها
سرکشی کرد ،گفت :مجاهدان در جبهه با دیدن حاج
قاسم بسیار خوشحال ش��ده و ان��رژی مضاعفی می
گرفتند .این فرمانده عراقی با اشاره به عملیات جلوالء
افزود :حاج قاسم گفت" :به جز من و شما و دو نفر دیگر
کسی حق ندارد بیاید"؛ ما با یک خودرو به دل دشمن
زدیم و نقاط هدف را مشخص کردیم و برگشتیم؛ در آن

انتقاد  3دیپلمات ایرانی ،چینی و اروپایی از آمریکا درباره اجرای برجام
ادیب-درآستانهاولینسالگردبرجامنمایندگانکنگره
با تهدید و طرح های ضدایرانی به این روز رسیدند و در
ایران انگشت اتهامات متوجه دولت آمریکا و کم کاری
اشدررفعتحریمهاست.بهجزتختروانچیدرایران،
همزمان دو دیپلمات اروپایی و چینی نیز از آمریکا به
دلیلموانعیکهبرسررفعتحریمهاستانتقادکردند.
با این حال در آمریکا دی��روز  35تن از سناتورهای هر
دو حزب آمریکا در نامهای به رئیسجمهور کشورشان
تشدید تحریمها علیه ای��ران را خواستار شدهاند .به
گزارش فارس ،در این نامه فراحزبی از اوباما خواسته
شدهتضمینکندکهتحریمهایوضعشدهعلیهایرانبه
بهانهفعالیتهایغیرهستهای،تقویتشوند.گامدیگر
نمایندگان آمریکایی ارائه  3طرح تحریمی توسط مک
کارنی،رهبراکثریتجمهوریخواهمجلسنمایندگان
آمریکاست که قرار است فردا در این مجلس بررسی
شود .این طرح ها در صورت تصویب در کنگره و تأیید
دولت اوباما ،مانع از دسترسی بانکها و دولت ایران به
دالر و همچنین مانع از خرید آب سنگین از ایران توسط
واشنگتن خواهد شد و در عین حال برخی تحریم های

باترسعملمیکنند.همزمانسفیرچیندرتهراننیز
بههمینموضوعاشارهکرد.پانگسنکهباایسناگفتو
گومیکرد،بااشارهبهموانعرفعتحریمها،تصریحکرد:
بانکهایزیادیدردنیامنتظراجازهخزانهداریآمریکا
هستند تا همکاریهای خود با ایران را آغاز کنند .در
همین حال یک دیپلمات اروپایی به فارین پالیسی
تأکید کرد که «ایران ،کار مربوط به خود(در برجام) را
انجام داده است .مانع و س��دراه ایجاد شده ،از سوی
آمریکاییهاست».
این دیپلمات اروپایی مستقر در تهران که نخواست
نامش فاش شود ،افزود« :اروپاییها باید فشار بیشتری
روی آنها(آمریکاییها) بیاورند  ».روز گذشته سرگئی
ریابکوف معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد
هسته ای روسیه نیز پس از گفت و گو با مهدی سنایی
سفیر ایران در مسکو تأکید کرد که «روسیه از انجام
تعهداتطرفهایمقابلایرانحمایت میکند».علی
اکبر والیتی دو روز پیش در گفت و گویی به اروپایی ها
هشدار داده بود که از عدم رفع تحریم ها که عامل آن
آمریکاست ،سایر اعضای 5+1نیز ضرر خواهند کرد.

غیرهستهایراتشدیدمیکند.درهمینحالبهگزارش
فارس به نقل از پالیتیکو 75 ،نفر از سیاستمداران،
دیپلماتها ،مقامات نظامی و دانشگاهی در نامهای
به باراک اوباما ،رئیسجمهور آمریکا خواستار روابط
نزدیکترباجمهوریاسالمیایرانشدهاند.دربخشی
از این نامه که «مریل مکپیک» ،رئیس اسبق ستاد
مشترکنیرویهواییارتشآمریکاهمآنراامضاکرده ،
آمده است« :آمریکا بایستی سیاستهایی اتخاذ کند
که ضمن افزایش شانس همکاری با ایران ،درگیریها
و تأثیر اقدامات ایران در منطقه را کاهش دهد ».این
افراددرعینحالتأکیدکردهاندکه«دورشدنازایران،
منافع آمریکا را به خطر می ان��دازد».در ایران نیز تخت
روانچی معاونوزیرخارجهدرگفتوگوییبا خبرگزاری
آنا گفت :آمریکا باید یک صدا داشته باشد نه اینکه وزیر
امور خارجه یک حرف بزند و اوفک (وزارت خزانهداری
آمریکا) حرف دیگری بزند تا فضا شکسته شود .تخت
روانچیبااشارهبهجریمههایسنگینآمریکاعلیهبانک
هایبزرگاروپاییتصریحکرد:بعضیازآنهامیلیاردها
دالر جریمه شدهاند و این بانکها برای ورود تا حدودی

ایلنا -درپی انتش��ارادعای همکاری و هماهنگی قوهقضاییه و دادستانی تهران در ارس��ال پیامکهای تهدیدآمیز برای خبرنگاران ،دادستان
ته��ران در گفتوگو ب��ا خبرنگاران ضم��ن تکذیب این ادع��ا ،تأکید کرد :دادس��تانی ته��ران پی��ش از هرگونه اقدام��ی ،مراتب را بهطور رس��می
اطالعرسانیخواهدکرد.جعفریدولتآبادیدادستانتهران،طرحچنینادعاهاییراباهدفتخریبقوهقضاییهودادستانیتهراندانست.

نوبخت :کاهش بودجه دفاعی
حرف بیربط است
هادی محمدی  -سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برخی
اظهار میکنند دولت بودجه دفاعی کشور را کاهش داده است آیا
این مطلب صحت دارد یا خیر؟ تأکید کرد :در تبصره  22حکمی
آمده که این حکم حکایت از همان  1.7میلیارد دالری است که در
سال گذشته وصول و به ریال تبدیل شد که برای حقوق کارکنان و
طرحهای عمرانی پرداخت شد .به گزارش خراسان ،محمد باقر
نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها افزود :یک عده
از دوستان آن موقع فکر میکردند این مقدار از منابع برای سال
 95است که آن  1.7را ضرب در  3کردند که حدود  5هزار و 200
میلیارد تومان درآمد که آن را توزیع کردند در حالی که اصال چنین
پولی وجود ندارد .متأسفانه بی خود هم بخش نظامی و نیروهای
مسلح ما را در این نگاه قرار دادند که دولت  5هزار میلیارد تومان
بودجهدفاعیراکاهشمیدهدکهاصالچنینپولیوجودنداشته
است .سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که نتیجه شکایتی که
ازبرخیافرادومخالفاندولتکهدربارهبرادررئیسجمهورمطرح
کردهبودندبهکجارسید؟گفت:منخواهشمایناستکهحتیاگر
کسی درباره شخص من مستنداتی دارد ارائه دهد و بیدلیلاتهام
وارد نکند که در غیر این صورت باید تعقیب قضایی صورت بگیرد،
بنده کشاندن این مسائل به فضای مجازی و مکدر کردن اذهان
عمومیرایکعملمجرمانهمیدانم.نوبختباتاکیدبراینکهبرجام
درباره موضوعات هستهای بوده است ،تصریح کرد :ما با قدرت بر
مواضع موشکیمان ایستادگی خواهیم کرد ،از حقوق خود برای
تقویت بنیه نظامی استفاده میکنیم و هیچ محدودیتی را در این
زمینه نمیپذیریم .معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره
واکنشدولتنسبتبهحمایتدولتفرانسهازگروهکتروریستی
منافقینگفت:بهطورکلیرویآوردنبهیکگروهتروریستیمنفور
و مضمحل مثل سازمان منافقین ،نشان از پناه آوردن به مرده دارد
چرا که این گروهک تروریستی جسد مرده بیجانی است که نفس
مصنوعیدادنبهآننشاندهندهضعفوناتوانیاستوهردولتی
راکهبخواهدنسبتبهاینگروهکتروریستیاقداماتکمکدهنده
داشتهباشدمحکوممیکنیموسرنوشتصدامدررویآوردنبهاین
گروهکتروریستیرادرسعبرتیبرایدیگرانمیدانیم.

...

درحاشیه
جوانفکر :احمدینژاد
کاندیدا نمیشود

عربسرخی :قرار نیست الریجانی را
جذب اصالحات کنیم

فرماندار :مردم کرمانشاه آماده استقبال
از رئیس جمهوری هستند

حضور حدادعادل در انتخابات میان
دورهای اصفهان تکذیب شد

باشگاه خبرنگاران-علی اکبر جوانفکر،
مشاوررسانهایرئیسجمهورسابق،درباره
حضوراحمدینژاددرانتخاباتآیندهگفت:
احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶شرکت
نمیکندوهیچتصمیمجدیدیوجودندارد.

ای��ل��ن��ا  -ع���رب س��رخ��ی ف��ع��ال سیاسی
اصالحطلب ب��ا بیان ای��ن ک��ه ق��رار نیست
اصالحطلبانتالشکنند الریجانیوامثال
او را جذب جریان اصالحات کنند ،گفت :همه نیروهای
معتدلازبرنامههایموردوفاقدولتحمایتمیکنند.

ایرنا  -فضل ا ...رنجبر فرماندار کرمانشاه
ضمن اعالم آمادگی مردم این شهرستان
برای استقبال از رئیس جمهور گفت :سفر
دکتر حسن روحانی به کرمانشاه احتما ًال روز یک شنبه
 27تیر انجام می شود.

باشگاه خبرنگاران  -در برخی از کانالها،
خبری مبنی بر حضور غالمعلی حدادعادل
در انتخابات میان دورهای اصفهان منتشر
شده است که این موضوع از سوی امیرابراهیم رسولی
مسئول دفتر حدادعادل ،تکذیب شد.

...
اخبار

پاسخ الریجانی به اخطار کواکبیان
درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
علی الریجانی در واکنش به اخطار مصطفی کواکبیان
نماینده مردم تهران که از شیوه رای گیری برای حقوقدانان
شورای نگهبان انتقاد کرد و آرای اخذ شده برای انتخاب
حقوقدانان ش��ورای نگهبان در مجلس نهم را به دلیل
کسب رای اکثریت نسبی مخدوش دانست گفت :آرای
حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس نهم مخدوش نبود.
وی در پاسخ به انتقاد کواکبیان که مدعی شده بود درباره
حقوقدانانی که می خواهند قوانین را م��ورد بررسی
وسرنوشت صالحیت امثال من را رق��م بزنند مناسب
نیست که با  20یا  30رأی بتوانند رأی نسبی به دست
بیاورند گفت :اتفاقا این افراد آرای باالیی در مجلس به
دست آوردند و همگی باالی  130رأی داشتند .الریجانی
در پاسخ به اخطار دیگر کواکبیان که اظهار کرد "چرا در
معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ،رئیس قوه قضاییه که
باید حداقل شش نفر را معرفی می کرد پنج نفر را معرفی
کرد بنابراین الزم است اول قانون را اصالح کنیم و بعد این
انتخابات انجام شود" گفت :در قانون نیامده که حداقل
شش نفر معرفی شوند ،آن ها برای انتخاب سه نفر پنج نفر
را معرفی کردند ،از نظر من هم اگر  10نفر را معرفی می
کردند بهتر بود اما این اشکال قانونی ندارد.همچنین به
گزارش تسنیم ،طبق برنامه ،قرار بود سه عضو حقوقدان
شورای نگهبان در جلسه علنی دیروز پارلمان انتخاب شوند
که این انتخاب به جلسه امروز بهارستان موکول شد.

موحدی کرمانی :صحبت ها و حرف های
مردم در خصوص قوه قضاییه شنیده شود
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت :سخنان و حرفهای
م��ردم از گوشه و کنار مطالب و شکایتهایی که عنوان
میدارند ،بنده را رنج میدهد.
ب��ه گ���زارش ایلنا ،آی���تا ...م��وح��دی کرمانی در دی��دار
غالمحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان
تهران ،ضمن اظهار خرسندی از این دیدار گفت :بنده از
بیانات و گزارش جامع رئیس کل دادگستری استان تهران
نهایت استفاده و لذت را بردم البته کم و بیش سخنان و
حرفهای مردم از گوشه و کنار مطالب و شکایتهایی که
عنوان میدارند بنده را رنج میدهد ،اما این سخنان شما
برای من بسیار شفابخش بود .موحدی کرمانی افزود:
صحبتها و حرفهای مردم در خصوص قوه قضاییه زیاد
است و الزم است این حر فها شنیده شود و مسئوالن
دادگستری کل استان تهران باید مردم را از اقدامات و
تالشها و نیت خالص خود مطلع کنند تا آنان امیدوارتر
شوند و اعتمادشان به دستگاه قضایی تقویت شود.

هاشمی رفسنجانی :احزاب ضربهگیرنظام ومانع
برگشت استبداد هستند
آی���تا ...هاشمی رفسنجانی
در دی���دار م��ع��اون دب��ی��ر ک��ل و
اعضای هیئت رئیسه کنفرانس
بینالمللی احزاب سیاسی با
تأکید بر اهمیت احزاب ،گفت:
اگ���ر اح����زاب در ک��ش��وره��ای
مختلف قوی نباشند ،جای آنها
را تروریسم میگیرد و سیستمهای استبدادی در
کشورها حاکم میشود .به گزارش ایلنا ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،احزاب را ضربهگیر نظامها
دانست و گفت :مصلحت همه دولتهاست که احزابی
قوی داشته باشند تا با هم رقابت کنند و مردم براساس

تفکرات و عملکردها ،با رأی
خ���ود ،بهترینها را انتخاب
کنند .وی با بیان این جمله که
«حاکمان استبدادی همیشه
مخالف فعالیتهای اح��زاب
مستق ّلی هستند» ،گفت :مردم
با اطال عرسانیهای اح��زاب
آگاهمیشوندومردمآگاههمبهمستبدینفرصتتاخت
و تاز نمیدهند .هاشمی رفسنجانی با ارائه تحلیلی از
تالش گروههای تروریستی برای یارگیری از مردم و به
ویژه جوانان ناراضی کشورها ،گفت :همکاری احزاب
آسیایی میتواند خطر گسترش تروریسم را کم نماید.

آﮔﻬﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻴﺮو

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار� واﺣﺪﻫﺎ� ﺑﻬﺪاﺷﺘ�  -درﻣﺎﻧ�
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ� و درﻣﺎﻧ� در
ﻣﺮا�ﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻫﺎ� ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﺎ�ﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ�
ﺗﺎﺑﻌﻪ ،اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ� ﺑﻬﺪاﺷﺘ� و درﻣﺎﻧ� را از ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ،ﺷﻨﺎﺳﺎ��
و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار� آزﻣﻮن ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ �ﺎ ﻫﺮ دو ،ﺑﺼﻮرت ﻗﺮارداد� دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤ�ﺎر� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪاز روز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٠٤٫١٢ﻟﻐﺎ�ﺖ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٠٤٫٢٦ﺑﻪ ﻣﺪت
ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�http://emp.mums.ac.ir/company/index.aspx :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺗ�ﻤﻴﻠ� و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 /٩٥١١٨٤٤٢ف

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻤﻊ آورى زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد )ﻧﻮﺑﺖ اول(

 /٩٥١١٨٦٧٠ت

ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻤﻊ آور� زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد را از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﺎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ  ٣١٫٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ
ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ �ﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذ�ﺼﻼح و
دارا� ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ �ﺎﻓ� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت
ﻣ� ﮔﺮدد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ذ�ﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻗﻴﻤﺖ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﺎ  ١٠روز �ﺎر� ﭘﺲ از درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ دوم
در روزﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ دوم در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز �ﺎر�

ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد :اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار ﻣﺼﻠ�

ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب :ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد  ٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 ١٠٠١٧٨٦٧٥٤ﺑﺎﻧ� ﺷﻬﺮ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 /٩٥١١٩٢١٦ل

و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٨٣٢٢٢٢١١٤-١١٠ :ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و �ﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺷﻬﺮدارى ﺑﺠﻨﻮرد

 /٩٥١١٨٨٤٥و

 /٩٥١١٣٥٩٨ت
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