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ترامپ ورونمایی از دوقطبی جدید
در آمریکا
معموال جن��اح جمهوری خواه بر پایه سیاس��ت های حزبی
به گسس��ت ها و چالش های بی��ن المللی دام��ن می زند.
بنابرای��ن بر پای��ه تجارب گذش��ته با آم��دن ترام��پ به کاخ
س��فید ،احتماال چالش ها و تعارضات بین المللی افزایش
خواهد یافت.
اما این بار احتم��اال اتفاق دیگ��ری در راه اس��ت و آن دامن
زدن به ش��کاف ها و گسس��ت ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی
در بط��ن جامعه آمری��کا س��ت.در واقع گفتم��ان ترامپ در
مبارزات تبلیغاتی و موضع گیری های او له یا علیه گروه ها
و قشرهای اجتماعی در جامعه آمریکا  ،زمینه ساز دوقطبی
ش��دن و ش��کل گرفتن دو قطبی موافقان و مخالفان شده
است .فرایند به قدرت رس��یدن دو حزب جمهوری خواه و
دموکرات نشان می دهد که پس از به قدرت رسیدن حزب
رقیب ،تعارض��ات حزبی معم��وال به قوت خود باقی اس��ت
و مجلس س��نا و نمایندگان نقش اساس��ی را در تشدید و یا
کاهش ای��ن دو قطبی حداقل در س��طوح حزب��ی بر عهده
دارند.اما از ق��رار معلوم کفه ت��رازو در کنگره و س��نا به نفع
جمه��وری خواهان اس��ت ک��ه همی��ن موضوع ام��کان دو
قطبی شدن در عرصه سیاس��ی و نهادی آمریکا را افزایش
می دهد .اما از سوی دیگر ،شاید جزو معدود مواردی است
که ش��خص رئیس جمهور ف��ارغ از جناح حزب��ی خودش ،
منش��اء تعارض و دو قطبی ش��دن جامعه آمری��کا در عرصه
مدنی و گروه های اجتماعی شده است.اگر ترامپ با همان
دکترین تبلیغی خود در صحنه عمل وارد شود ،شاید حتی
طرفداران جمه��وری خواه او دی��ر ی��ا زود آرزو کنند که ای
کاش هر چه زودتر دوره چهار ساله این مرد به پایان برسد.
در ابتدای کار  ،ممکن است س��خنرانی ها و حضور ترامپ
در جای جای آمری��کا و حتی کش��ورهای همس��و منجر به
تظاهرات و جنبش های اعتراضی بشود و اگر تغییر جدی
در دکترین و گفتم��ان ترامپ رخ ندهد  ،ش��اید موافقان او
نیز جزو کس��انی باش��ند که با گوجه فرنگی ه��ای آبدار به
استقبال او بروند.
اصوال سرنوشت پوپولیسم همین اس��ت « :ابتدا دو قطبی
کردن جامعه و تش��دید نفرت در بین مخالف��ان و در نهایت
تعمیم نفرت در بین موافقان».حتما ترامپ به زودی خواهد
فهمید که تالیف چند جلد کت��اب در باب رموز موفقیت در
عرصه تجارت و به فعلیت رساندن ایده های نظری در عرصه
تج��ارت  ،نمی توان��د کلید موفقی��ت او در عرصه سیاس��ت
باشد.سیاست قواعد خاص خود را دارد و او دیر یا زود این
را خواهد فهمید یا به او خواهند فهماند.

دستداعشاز«نمرود»کوتاهشد

داعشی ها مجسمه های3هزارساله شهرتاریخی نمرود
درجنوب موصل را بمب گذاری کرده بودند

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی گسترده در اس��تان نینوا شهر تاریخی «نمرود» در
این استان را آزاد کردند .حجم تخریبها در شهر باستانی نمرود در جنوب شهر بزرگ
موصل به اندازهای بود که سازمان یونسکو تخریب آن توسط داعش را جنایت جنگی
خواند .این ش��هر تاریخی که از آن بهعنوان نگین تمدن آش��وری یاد میشود در قرن
 ۱۳پیش از میالد و در حاش��یه رود دجله بنا نهاده ش��د .بااینحال بهگفته مقامهای
عراقی نیروهای داعش با بولدوزر دیوارها و مجس��مههای سههزارس��اله این شهر را
خراب کردهاند .تخریب اش��یای تاریخی موجود در موزه موصل که تصاویر آن توسط
این گروه منتشر شد ،بخش دیگری از اقدامات ویران کننده این گروه در زمینه تخریب
میراث تاریخی اس��ت .نیروهای عراقی از روز پنج ش��نبه پیش��روی به سمت این شهر
تاریخی را آغاز کردند .تروریس��تها ساختمانها و مجس��مه نمرود را بعد از تسلط بر
ش��هر بمبگذاری کرده بودند.نیروهای عراقی همچنین خس��ارتهای زیادی را به
تروریستهای داعش وارد کردند .این نیروها پیش از این روستای النعمانیه در جنوب
شهر نمرود واقع در شمال رود الزاب را آزاد کرده بودند.نیروهای پلیس فدرال نیز در
محور جنوب در حال پاک س��ازی روستاهای آزاد ش��ده در این محور به منظور فراهم
سازی شرایط حمله به فرودگاه موصل هستند.ارتش عراق به تازگی در راستای نبرد
نهایی برای آزادی شهر موصل ،مرکز استان نینوا از چند محور وارد این شهر شدند و
همچنان در حال تالش برای رسیدن به مرکز شهر هستند.

ادامه اعتراض ها و درخواست اوباما
اعتراض ها علیه دونالد ترامپ همچنان ادامه
دارد .دهها هزار تن از مردم آمریکا در چهارمین
روز اعتراض��ات ض��د ترام��پ در خیابانه��ای
سراس��ر آمریکا دس��ت به تظاه��رات زدن��د .از
س��وی دیگر در اقدامی بی س��ابقه حدود چهار
میلیون آمریکای��ی طوماری را امض��ا کرده اند
و در آن از اعض��ای الکت��رال کال��ج ک��ه در ۱۹
دس��امبر(29آذر) برای تعیی��ن رئیس جمهور
آمری��کا ،رای خ��ود را ب��ه صن��دوق خواهن��د
انداخت ،خواس��ته اند نه ترامپ بلکه هیالری
کلینتون را به عنوان رئیس جمهور برگزینند.
بر اس��اس قوانین انتخاباتی آمری��کا رای مردم
مشروط اس��ت و ترامپ هنوز مشروعیت کافی
برای ریاس��ت جمهوری را ندارد .الکتورها در
روز  19دس��امبر به نمایندگی از ایالت ها رای
خود را به صندوق خواهند انداخت .همچنین
در تحولی دیگر هی�لاری کلینتون نامزد ناکام
دموکرات ها در س��خنرانی اخیر خود در جمع
حامی��ان مال��ی اش «جیمز کوم��ی» رئیس اف
بی آی را مس��ئول شکس��ت خی��ره کننده خود
در انتخابات ریاس��ت جمهوری عنوان کرد .او
اتهامات مطرح ش��ده توس��ط رئیس اف بی آی
در آستانه روز رای گیری را خدشه ای جدی به
اعتبار خود دانست.

داعش بسیاری از آثار باستانی شهر نمرود را تخریب کرده بود
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تداوم تبعات انتخابات آمریکا در حالی اس��ت
که ترامپ و مش��اورانش در ح��ال رایزنی برای
تشکیل کابینه آینده آمریکا هستند .واشنگتن
پست در گزارش اخیر خود از احتمال انتخاب

...

کیسینجر:

انتخاب ترامپ ،انقالب علیه عقل متعارف بود

یک ژنرال زن به عنوان وزیر دفاع آینده آمریکا
خبر داد و نوش��ت :این روزها در کن��ار افرادی
مانند جوزف کی��ت کالگ ،ژنرال بازنشس��ته
ارتش ،ژنرال مایک فالین ،مدیر سابق آژانس
اطالعات دفاعی آمریکا و سناتور جف سشنز،
نام س��ناتور آیوت به عنوان نام��زد وزارت دفاع
نیز مطرح است .با این حال روابط میان ترامپ
و آیوت در چند ماه گذش��ته فراز و نش��یبهای
بس��یاری داش��ته چراکه آیوت در ت�لاش بود تا
می��ان حمایت از نام��زد حزبش و حف��ظ فاصله
میان کمپینش و اظه��ارات جنجالی ترامپ به
ویژه درباره زنان تعادل برقرار کند.
▪ ▪درخواست اوباما از مردم درباره ترامپ

از س��وی دیگر باراک اوباما ،رئی��س جمهور در
حال کن��اره گیری آمریکا که از روز س��ه ش��نبه
به یونان و آلمان س��فر میکند و بعد از آن عازم
کش��ور پرو خواهد ش��د در مصاحب��های گفت:

...

آمریکا بای��د در مقاب��ل "تقاض��ای" انزواطلبی
در دولت دونالد ترام��پ ،رئیس جمهور جدید
آمریکا مقاومت کند و با هم پیمانانش همکاری
را ادامه دهد .این در حالی اس��ت که متحدان
آمریکا به وی��ژه اروپایی ها این روزها به ش��دت
نگران سیاست های آینده کاخ سفید هستند.
به عنوان نمونه استولتن برگ دبیر کل ناتو در
مقاله ای پیروزی ترام��پ را بزرگ ترین چالش
نات��و خوان��ده و از نگرانیهای��ش درخص��وص
آینده ائتالف میان اروپا و آمریکا صحبت کرده
است .ش��ولتز رئیس پارلمان اروپا نیز در گفت
وگویی خواستار شروع دوباره روابط میان اروپا
و رئیس جمهوری منتخب آمریکا ش��د و تاکید
کرد که خروج واش��نگتن از ناتو به هیچ وجه به
مصلحت نیس��ت .ترام��پ پیش��تر و در جریان
رقابت های ریاس��ت جمه��وری آمری��کا ناتو را
سازمانی زائد خوانده و خواستار خروج آمریکا
از آن شده بود.

رئیس جمهور در آستانه بازجویی

توافق جدید دولت و گروه فارک

دعوت زودهنگام اردوغان از ترامپ

...

عزل2وزیر دیگرتوسط مجلس

«پارکگئونهای»بهدلیلفسادورسواییسیاسی
در دوران ریاس��ت جمه��وریاش م��ورد بازجوی��ی
ق��رار خواه��د گرفت .ای��ن نخس��تین بار اس��ت که
رئیسجمهوریدرکرهجنوبیبهدلیلارتکابجرم
مورد بازجویی ق��رار می گیرد .در ای��ن بازجویی ها
قرار است تحقیقات الزم درخصوص «چوی سون-
سیل»،دوستپارکگئونهای،بهعملآید.

دولت و چریکهای فارک در پ��ی رد توافق اولیه
در جریان برگزاری همه پرس��ی ی��ک توافق صلح
جدی��د و تغییریافت��ه را در کوبا به امضا رس��اندند.
دولت بوگوت��ا متن ای��ن توافق تغییریافت��ه را بهتر
از قبلی دانس��ت اما به این مسئله اش��اره نکرد که
آیا این ب��ار هم این توافق به همه پرس��ی گذاش��ته
میشود یا خیر.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به کمک گولنیستها
به کلینتون از پیروزی دونالد ترامپ استقبال کرد
وبا دعوت از ترامپ برای سفر به ترکیه گفت:به نظر
میرسددولتترامپازپیشنهادهایترکیهدرباره
حلبحرانسوریهوعراقحمایتبیشتریمیکند.
همزمان ح��دود  20هزار نف��ر در ش��هر کلن علیه
سیاستهای دولت اردوغان تظاهرات کردند.

مجلس افغانستان در اقدامی وزیر ارتباطات و وزیر
آموزش این کش��ور را برکنار و اعالم ک��رد که این دو
وزیربهدلیلعملکردضعیفشانبرکنارشدهاند.دو
روزپیشنیزمجلسسهوزیردیگرراازسمتهایشان
برکنار کرده بود .در واکنش به این استیضاح ،ارگ
ریاست جمهوری از مجلس نمایندگان افغانستان
خواستکهاستیضاحگروهیوزیرانرامتوقفکند.

کلمبیا

...

اظهار نظر روز

طومار4میلیون معترض به الکتورها :به جای ترامپ کلینتون را انتخاب کنید

▪ ▪یک ژنرال زن گزینه ریاست پنتاگون در
دولت ترامپ

کره جنوبی

3

ترکیه

دیپلم��ات مش��هور آمریکای��ی ب��ا بیان
این که انتخ��اب «دونال��د ترامپ» به
عن��وان رئیسجمه��وری آمریکا در
واق��ع انقالب��ی علیه عق��ل متعارف
بوده است،افزود :فکر میکردم
هی�لاری برن��ده ش��ود .هن��ری
کیسینجرافزود:امیدوارمپیروزی
ترامپباعثاعتدالدرنوعنگاهمان
بهمسائلجهانیونیازهایداخلیشود
وتوجهبهوجوهدومرابیشترکند.نگاهمردمعادیبهاتفاقات
دنیا طبع ًابسیار متفاوت با نگاه سیاستمداران است و ترامپ
اینفرصتراداردکهایندودیدگاهرابهیکدیگرنزدیککند.
ترامپبایدجوهروجودیرانشانبدهدومانیزفرصتالزمرا
بهاوبدهیموسپسنقدشکنیم.اینکهبسیاریازدولتهاو
کشورهابارویکارآمدنترامپابرازشگفتیونارضایتیکنند
اتفاق بدی است .البته فرصت گفتوگو برای قانعکردن آن
هاهمپیشمیآیدکهفرایندغیرمفیدینیست.کافیاست
ترامپ ب��ه صراحت بگوید ک��ه میخواهد سیاس��ت خارجی
آمریکاراعوضکندولیبنیادهایاصلیآنراهمقدریحفظ
کندودرآنصورتمردمبهدنبالاوخواهندآمد.اصو ًالجهان
طی 9ماه اخیر در نوعی تعلیق به سر برده است زیرا همگان
میخواس��تند بدانند در آمریکا بعد از اوباما چه کسی سرکار
میآید.حالآنهابراینباورندکهنوعیدگرگونیعظیم در
آمریکارویدادهاستولیحقیقتامرهرچهباشدآمریکاباید
بهزودیدربارهخاورمیانهتصمیمهایتازهایبگیرد.

...

خبرهای متفاوت
▪ ▪حشره خوردن کارشناس آمریکایی به خاطر ترامپ

افغانستان

آتش زدن صدها خانه متعلق به مسلمانان در غرب میانمار
مسلمانانروهینگیادرمیانمار،
همزمانباادامهسرکوب
ِ
تصاویرماهوارهای جدید از آتش زدن صدها خانه متعلق
به آن ها در روس��تاهای غربی این کشور حکایت دارند.
برادآدام،مدیربخشآسیادردیدهبانحقوقبشر،گفت:
«این تصاویر جدید نشان میدهد سطح تخریب از آنچه
ما در ابتدا فکر میکردیم بس��یار فراتر بوده اس��ت».بنا
به گزارش س��ازمان مل��ل ،مس��لمانان میانم��ار یکی از
ستمدیدهترین گروهها در جهان هستند.

سی ان ان :دکترساموانگکارشناسنظرسنجیومؤسس
جمعیت انتخاباتی دانشگاه پرینستون که پیش از انتخابات
ریاس��ت جمهوری وعده داده بود در صورت پی��روزی دونالد
ترامپدرانتخاباتریاستجمهوری"حشرهخواهدخورد"،به
قولخودعملکرد.وانگباحضوردریکیازبرنامههایزنده
شبکهسیانان،گفتکهدرپیشبینیهایشاشتباهکردهو
اکنونبهقولخودعملمیکند.وانگگفتهبودکهترامپدر
انتخاباتبیشاز 240رأیالکترالکسبنخواهدکرد.
▪ ▪طرحجالبدمشقبرایجبرانکمبودگندم
العالم:دمشقدراقدامیبیسابقهبرایجبرانکمبودتولید

گندم ،به کشت گندم و جو در دو طرف بزرگراه دمشق ـ درعا
مبادرتکرد.بهگفتهمقاماتمحلیدرعامساحتزمینهای
کشت نشده در طول س��ال های بحران که حدود 200هزار
دونم (هر دونم معادل هزار متر مرب��ع) و در دو طرف بزرگراه
دمشقـدرعاواقعاست 150،هزاردونمازآنبهکشتگندم
وبقیهبهکشتجواختصاصدادهمیشود.

▪ ▪ضربوشتمسرآشپزسوئدیبهخاطرشباهتبهترامپ
اسپوتنیک:آندرسوندل،سرآشپزمشهورسوئدی،صاحب

رستورانوشبکهتلویزیونی"ستاره"درصفحهفیسبوکخود
نوشت ،سه مرد به او حمله کردند و وی را به دلیل شباهت به
دونالدترامپهدفضربوشتمقراردادند.

...

اندیشکده روز
طبیعی بودن خلف وعده های ترامپ

 /٩٥٢٤٧٨٧٧ف

اندیش��کده واش��نگتن نوش��ت :کل رویکرد ترامپ در زمان
رقابت های انتخاباتی درباره منطقه خاورمیانه(غرب آسیا)
ناظر به این س��خن بود که او می خواهد داعش را نابود کند
اما عمال از منطقه کناره گیری کند .باای��ن اوصاف ،ترامپ
درموقعیترئیسجمهورآمریکاباگزینههایدشواریمواجه
خواهدبود.اصالغیرعادینیستکهنامزدانتخاباتدرزمان
رقابتهایانتخاباتیوعدهایرابهزبانبیاوردودرزمانیکه
رئیس جمهور می شود به علت آن که انتخاب های دشواری
را باید انجام بدهد ،تصمیمی متفاوت اتخاذ کند.ترامپ در
کاخ س��فید حق انتخاب دارد.البته ش��کل گیری بهترین و
بدترین سناریوها در زمان ریاست جمهوری ترامپ تاحدود
زیادی به این مسئله بس��تگی خواهد داشت که چه کسانی
در اطراف او باش��ند .هنوز ابهامات زی��ادی درباره عملکرد
ترامپ مطرح اس��ت زیرا س��خنانی ک��ه او در زم��ان نامزدی
برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کرد ،نمی تواند
اطالع��ات هدایت کنن��ده زیادی در ای��ن زمین��ه ارائه کند.
 /٩٥٢٤٧٨٧٧ف

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم
آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ  – ١٠٣٨٠٢٠٨٩٢٠ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٠۴٩۶٠ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ  – ١٠٣٨٠٢٠٨٩٢٠ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٠۴٩۶٠ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص( در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد  ١٣٬٠٥٩ﺳﻬﻢ )ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و دو�ﺴﺖ و ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺪه ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و
١٣٬٠٥٩
ﻓﺮوشدارد
در ﻧﻈﺮ
ﺧﺎص(
ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز�
�ﺎرﮔﺰار�
ﺷﺮ�ﺖ
دو�ﺴﺖ و ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺪه ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و
)ﻫﻔﺖ
)ﺳﻬﺎﻣ�
ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻌﺎدل  ١٠٫٣١درﺻﺪ از �ﻞ ﺳﻬﺎم ﺷﺮ�ﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن
ﻣﻴﻠﻴﺎردﺑﻪو ﺻﻮرت
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ
ﺳﻬﻢ درﺻﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ٤٠
ﺗﻌﺪادﺳﻬﺎم
اﻗﺴﺎﻃ�
اﺳﺖ.
)ﺳﻬﺎﻣ�ﺷﺪه
ﭘﻨﺞ(ر�ﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ
)ﺳﻬﺎﻣ�
اﺳﺘﺎن
ﺷﺮ�ﺖ ﻋﺎﻣﻞ
١٠٫٣١
ﻣﻌﺎدل
اﺳﺖ .ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃ� ﺳﻬﺎم ﺷﺎﻣﻞ  ٤٠درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻨﺞ(ر�ﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺎ
ﺧﺎص( را اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ��ﺠﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و �ﺎ ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط از ﻃﺮ�ﻖ
ﺷﺪه از
��ﺴﺎل ﭘﺲ
ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ
ﺧﺮاﺳﺎنﻧﺎﻣ�
ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات��
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ اراﺋ�
ﺳﻬﺎمدرﺻﺪ
�ﻞو ٦٠
درﺻﺪ از ﻧﻘﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺎ
اﻗﺴﺎط از
ﻧﻘﺪ و
ﻧﻘﺪ و �ﺎ
ﺻﻮرت
ﺧﺎص( را اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ��ﺠﺎ و ﺑﻪ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ اراﺋ� �� ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣ� ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ��ﺴﺎل ﭘﺲ از
 ٦٠درﺻﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻧﻘﺪ و
و ﺷﺮا�ﻂ ذ�ﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﻗﺮارداد ﻓﺮوش
اﻣﻀﺎ�
ﺑﺎ�ﺴﺖ
ﻃﺮ�ﻖ�ﻪ ﻣ�
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺳﻬﺎم
ﻓﺮوش
ﻗﺮارداد
اﻣﻀﺎ�
ﻗﻴﻤﺖﺳﻬﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد �ﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎ� ﻗﺮارداد ﻓﺮوش
ﻋﺮﺿﻪ،ﻓﺮوش
آﮔﻬ�ﻗﺮارداد
اﻣﻀﺎ�
اﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ
و ﺷﺮا�ﻂ ذ�ﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ� ﻣﻨﺪرج در
ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﻟﻒ(
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ� ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬ� ﻋﺮﺿﻪ ،ﻗﻴﻤﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎ�ﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻣﺒﻨﺎ� ﺛﻤﻦﺳﻬﺎم
ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺮ
داﺧﻠ� ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :اﻧﺠﺎم �ﻠﻴ� ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻣﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﺧﺎرﺟ� و
ﺗﻮﺳﻂﻣ� ﮔﻴﺮد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار
ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺮ
ﺧﺎرﺟ� و داﺧﻠ� ﺑﻪ
ﺳﭙﺮد�اﻣﻮر
ﻋﻤﻠﻴﺎت و
اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ:
ﻣﻮﺿﻮع
ر�ﺎلاﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﻣﺒﻨﺎ� ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣ� ﮔﻴﺮد.
ﺑﺪ�ﻬ�
ﺷﺼﺖﺑﺎﺷﺪ.
)ﺳﻴﺼﺪ وﭘﺎ�ﻪ ﻣ�
ﻓﺮوش
ﺧﺮ�ﺪ و
ﺻﺎدرات و واردات اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت و �ﺎﻻﻫﺎ و ﺗﻬﻴ� ﻟﻮازم آن از ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﻴﻠﻴﻮن(
٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺠﺎزدر ﻣﺰا�ﺪه
ﺷﺮ�ﺖ
�ﺎﻻ�ﻠﻴ�د(
ﻓﺮوش �ﺎﻻ
ﻗﺒﻴﻞ
ﻟﻮازم آن
�ﺎﻻﻫﺎ و ﺗﻬﻴ�
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﺎدرات و
�ﺸﺎورز�ﻣﺰا�ﺪه ﻣﺒﻠﻎ ) ٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن( ر�ﺎل
ﺑﺎﻧ�ﺷﺮ�ﺖ در
ﺳﭙﺮد�
ﺷﺮ�ﺖ د(
واردات اراﺋﻪ
واردات اﻋﻢ از
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج �ﺸﻮر ،اﻧﺠﺎم �ﻠﻴ� اﻣﻮر ﺟﺎﻧﺒ� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات و
�ﺎرﮔﺰار�
ﺧﺮ�ﺪدرو وﺟﻪ
ﺑﺎﻧ��
ﺻﻮرتازﭼ�
ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪو�ﻪ ﻣ�
اﻧﻮاع ﻣ�
ﻣﺮﺑﻮط
رﺳﻴﺪﺟﺎﻧﺒ�
�ﻠﻴ�و اﻣﻮر
�ﺸﻮر ،اﻧﺠﺎم
�ﺎﻻ،ﺧﺎرج
داﺧﻞ و
ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﺻﺎدرات و واردات اﻋﻢ از اراﺋﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼ� ﺑﺎﻧ�� در وﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز�
ﻣﺸﺎر�ﺖ و
�ﺎ در�ﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ �ﺎر� ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،ﺗﺮﺧﻴﺺ و ﺣﻤﻞ ودرﻧﻘﻞ
در�ﺎﻓﺖ
ﺗﺤﻮ�ﻞ
�ﺎر�،
ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� در ﺳﺎ�ﺮ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ ،ا�ﺠﺎد و ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻧﺒﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ�ﺎو در�ﺎﻓﺖ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،ﺗﺮﺧﻴﺺ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ �ﺎﻻ ،ﻣﺸﺎر�ﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ ﮔﺮدد.
ﺧﺪﻣﺎتﺟﻬﺖ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻻزم
ﻣﻮارد
ه( ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻻزم
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻧﺒﺎر و
ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ ،ا�ﺠﺎد و
دﻓﺘﺮدر ﺳﺎ�ﺮ
ﮔﺬار�
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﺑﺮا�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﮕﻬﺪار� ،ﺳﻮرت و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� و ا�ﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣﺤﻞ
ه( ﻧﺎﻣ�
ﺟﻬﺖﻣﻌﺮﻓ�
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ وو ﻓﺮم ﻫﺎ�
در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮا�
ﻣﺮ�ﺰ� .١
ﺗﺎر�ﺦﺑﺮا� دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ�
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
و دﻓﺎﺗﺮ و ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ و اﺟﺎره �ﺎ ﺧﺮ�ﺪ ﻏﺮﻓﻪ در داﺧﻞ وﺗﻮﻟﻴﺪ،
در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮم ﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣ� ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣﺤﻞ
ﻟﻐﺎ�ﺖﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮا�
.١ ١٣٩٥/٠٨/٢٥
ﻧﮕﻬﺪار�،ﻣﻨﻈﻮر
ﺧﺎرج �ﺸﻮر ﺑﻪ
١٣٩٥/٠٩/٠٤
�ﺘﺒ� از
ا�ﺠﺎددرﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻨﺪ�ﺑﺎو اراﺋ�
ﺑﺴﺘﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﻮرت و ﻣ�
ﻧﺸﺎﻧ�ﻣﻨﻈﻮر
�ﺸﻮر ﺑﻪ
ﺧﺎرج
ﺧﺮ�ﺪ
اﺟﺎره �ﺎ
ﺷﺮ�ﺖ و
درﺧﻮاﺳﺖ �ﺘﺒ� از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥/٠٨/٢٥ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٥/٠٩/٠٤
ﮔﺎﻧﺪ�اراﺋ�
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺮان -ﻣ�
اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺻﺎدرات و واردات و ﻋﺮﺿ� �ﺎﻻﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
ﺟﻨﻮﺑ�-
ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ
داﺧﻞ وﺷﻨﺒﻪ
در از ﭘﻨﺞ
ﻏﺮﻓﻪﻏﻴﺮ
ادار�
روزﻫﺎ�
��� از
و دﻓﺎﺗﺮ و ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﻫﺎ� در
ﺷﺮ�ﺖ
�ﺎﻻﻫﺎ�
ﻋﺮﺿ�
اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺻﺎدرات و واردات و
ادار� ﻏﻴﺮ از ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﺎﻧﺪ� ﺟﻨﻮﺑ�-
روزﻫﺎ�
از
���
در
ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ :ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  -٢٧ﭘﻼ� ٣٢
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠ� ﺷﻬﺎب )١١ام( -ﭘﻼ�  -١٤ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز�
 -٢٧ﭘﻼ� ٣٢
�ﻮﻫﺴﻨﮕ�
ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠ� ﺷﻬﺎب )١١ام( -ﭘﻼ�  -١٤ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز�
ﺷﺮﮐﺖ :ر�ﺎﻟ�
ﻣﺤﻞﺻﺪﻫﺰار
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه١٢٬٦٧٢ :ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ١٢٦٬٧٢٠ﺳﻬﻢ
ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺻﺪﻫﺰار
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ
١٢٬٦٧٢ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه:
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ب( ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.اﺑﻬﺎم و
ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ر�ﺎﻟ�در ﻣﺰا�ﺪه،
ﺷﺮ�ﺖ
١٢٦٬٧٢٠ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎ�ﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را
ر�ﺎل ﻣ�
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
.٢
ﺑﺎ�ﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ،ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم و
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ب( ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط در ﭘﺎ�ﺖ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ �ﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺻﻞ رﺳﻴﺪ .٢
ﻣ�زﻣﺎﻧ�
ﻓﺎﺻﻠ�
ﺳﭙﺮده در
ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ �ﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺻﻞ رﺳﻴﺪ ﺳﭙﺮده در ﻓﺎﺻﻠ� زﻣﺎﻧ�
ﭘﺎ�ﺖ
ﻧﺸﺎﻧ�ﺷﺮط
�ﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻣﺎﻟ� ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� ﺑﻪ ﻗﻴﺪ و
ﺑﻨﺪ ١
دردر
ﻣﺬ�ﻮر
 ١٦٫٤٧درﺻﺪ
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﻣﺸﺎر�ﺖ ﻫﺎ� ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ
�ﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻣﺎﻟ� ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﻣﺬ�ﻮر در ﺑﻨﺪ ١
درﺻﺪ
١٦٫٤٧
ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﻣﺸﺎر�ﺖ ﻫﺎ�
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ
ﺗﺤﻮ�ﻞ و
 ١٠٫٣١درﺻﺪ
ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات
درﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
در�ﺎﻓﺖ
درﺻﺪ رأس ﺳﺎﻋﺖ ١٤روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ
١٣٩٥/٠٩/٠٦
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 .٣ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﺣﺎو�
١٠٫٣١
ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات
درﺻﺪ
١٠٫٣١
�ﺸﺎورز�
ﺑﺎﻧ�
�ﺎرﮔﺰار�
ﺷﺮ�ﺖ
ﺣﺎو�درﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ رأس ﺳﺎﻋﺖ ١٤روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/٠٩/٠٦در
ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر .٣ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ�
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن
 ١٠٫٣١درﺻﺪ
ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز�
درﺻﺪ
٧٫٦٢
ﻣﺸﻬﺪ
روﺳﺘﺎ��
ﺗﻌﺎوﻧ�
ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن در
ﺗﻌﺎوﻧ� روﺳﺘﺎ�� ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻠﺴﻪ ،آزاد ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 ٧٫٦٢درﺻﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ،آزاد ﻣ�
 ٦٫٩٧درﺻﺪ
ﺷﺮ�ﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ا�ﺮان
واﺻﻠﻪ،
 .٤ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ�� �ﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ٦٫٩٧.درﺻﺪ
ﺷﺮ�ﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ا�ﺮان
 .٤ﺷﺮ�ﺖ �ﺎرﮔﺰار� ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ�� �ﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� واﺻﻠﻪ،
ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج( ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻬﻢ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�� ﻓﺮوش ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ازا� ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  ٥٥٦٬٣١٥ر�ﺎل و ﻣﺒﻠﻎ �ﻞج( ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻬﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰارى ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزى )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(
٧٬٢٦٤٬٩١٧٬٥٨٥
 /٩٥٢٥٥٢١٥م ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰارى ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزى )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�� ﻓﺮوش ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ازا� ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  ٥٥٦٬٣١٥ر�ﺎل و ﻣﺒﻠﻎ �ﻞ ٧٬٢٦٤٬٩١٧٬٥٨٥
 /٩٥٢٢٠٣١٩ت

 /٩٥٢٥٥٢١٥م
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