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سازمان ملل برای نجات بن سلمان به میدان آمد

گروه بینالملل

شکستهای متعدد عربستان و در
مقابل ،پیشرویهای انصاراهلل درنبرد مقابل
متجاوزین سعودی ،جایی را برای تنفس
بنسلمان و همراهانش در یمن باقی نگذاشته
است.ا کنون«مأرب»بهنمادشکستآلسعود
در یمنتبدیلشدهاست.شکستتمامعیاری
که گریزی از تحقق نهایی آن علیه سعودیها و
حامیان غربی و مهرههای مرتجع عربی آنها
وجود ندارد.
وقتی سازمان ملل آشفته میشود!
«استفان دوژاریک» سخنگوی سازمان ملل
در جمع خبرنگاران در مقر این سازمان در
نیویورک گفت که«مارتین گریفیتس»فرستاده
سازمان ملل در امور یمن وارد ریاض پایتخت
عربستان شد.او گفت که گریفیتس در این سفر
تالشهای مربوط به دستیابی به آتشبس در
یمن ،کاهش درد و رنج ملت یمن و ازسرگیری
روند سیاسی را بررسی خواهد کرد.به نوشته
روزنامه «القدسالعربی» ،سخنگوی سازمان
مللهمچنین گفت کهانتظار میرود گریفیتس
طی روزهای آینده با مقامات و دیپلماتهای
یمنی و سعودی دیدار کند.
سفر گریفیتسبهریاضدرحالیاست کهدرگیریها
دراستانمأرب(شرقیمن)شدت گرفتهوارتش
و کمیتههای مردمی یمن به آزادسازی کامل
ایناستاننزدیکشدهاند.ارتشو کمیتههای
مردمییمناوایلهفتهجاریبهسمت گذرگاه
شرقی شهر مأرب و گذرگاه الودیعه با عربستان
سعودیپیشروی کرد هبودند.گذرگاهالودیعهدر
استانحضرموت(شرقیمن)واستان«شروره»
درجنوبعربستانسعودی،تنها گذرگاهارتباطی
بیندو کشوراست که کنترلآندردستعربستان
سعودیاستوبیشتراوقاتریاضآنراتعطیل
ی کند.استانمأربدر مرکزیمنوشرقاستان
م 
ن که مقدار زیادی
صنعا قرار دارد و با توجه به ای 
از نفت و گاز یمن در این استان مرکزی استخراج

شوکتازهبهآلسقوط

میشود،بسیارحائزاهمیتاست.آزادیمرکزاین
شهربهدستنیروهایدولتنجاتملی(صنعا)
ضربه سختی به دولت «عبد ربه منصور هادی»
رئیس دولت مستعفی یمن که از حمایت ریاض
برخوردار است ،وارد خواهد کرد.
کودتای قبایل علیه ائتالف سعودی
در مأرب
قبایل به عنوان رکن اصلی جامعه یمن ،سهم
باالییدر معادالتجنگودرگیریهادارند،اما
در مأرب علیرغم روابط تاریخی ،به نفع ائتالف
ی کنند.سیرتحوالتدراستان
سعودیعملنم 
مأرب بسیار سریع اتفاق میافتد و نیروهای
ارتش و کمیتههای مردمی به  ۱۰کیلومتری
شهر مأرب رسیدهاند و در این شرایط منابع
محلی خبر میدهند که قبایل مأرب یکی پس
از دیگری اقدام به امضای توافق صلح با دولت
ی کشند.
صنعا کرده و از جنگ کنار م 
سیستمقبیلهای،عشیرهایهمچنیناصلیترین
نهاداجتماعیدر یمنبهشمار میرودوهراقدام
و فعالیتی باید با هماهنگی بزرگان این قبایل
باشد .اهمیت این قبایل به خصوص در زمان
درگیریها و جنگ بیش از پیش خود را نشان
ی که هر قبیله منطقه وسیعی
میدهد و ازآنجای 
رادر کنترلخوددارد،صلحوتوافقباشیخقبیله
به معنای تسلط بر آن منطقه است.
در این راستا روزنامه االخبار لبنان در گزارشی
نوشته است که استان مأرب شاهد کودتای
واقعیعلیهعربستانسعودیاستوبا گذشت
 6سال از تسلط شبهنظامیان همسو با ریاض بر
ایناستان،دیگرابزارهایقدیمیسعودیهابرای
فرمانبری گروهها و قبایل کارساز نیست و آنها
یکی پس از دیگری در حال امضای توافق صلح
با نیروهای ارتش و انصاراهلل هستند و این یک
ضربه کاری به عربستان سعودی است ،چرا که
مسئله نفوذ سعودیها در مأرب بحث تازهای
نیستوارتباطقبایلمأربباخاندانسعودی
دهها سال است که جریان دارد و برخی سران

فائوچی :اختالفات سیاسی به مرگ نیم میلیون نفر
در آمریکا دامن زد
مدیر مؤسسه آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا
مجادالت و شکافهای سیاسی طی یک سال
گذشته در این کشور را یکی از دالیل تلفات
۵۰۰هزارنفریهم ه گیری کرونادر آمریکادانست.
به گزارشخبرگزاریفارس«،آنتونیفائوچی»مدیر
مؤسسهآلرژیوبیماریهایعفونیآمریکاباردیگر
از اختالفاتسیاسیطییکسال گذشتهدر این
کشورانتقاد کرد.فائوچیدرمصاحبهباخبرگزاری
«رویترز»گفت:مجادالتوشکافهایسیاسیطی
یکسال گذشتهبود کهبهفوتنیممیلیوننفربر
اثرهم ه گیری«کووید»۱۹دامنزد.ویدراینباره

توضیحداد:ویروس کرونازمانیبهایاالتمتحده
واردشد کهاین کشوردرگیراختالفاتسیاسیبود
ن که
وحتیموضوع«ماسکزدن»همبهجایای 
یکاقدامبهداشتیباشد،بهیکمسئلهسیاسی
تبدیلشدهبود.اینمقامدرمانیآمریکاییاظهار
داشت«:حتیدر بهترینشرایط،اینهم ه گیری
به خودی خود یک مشکل بسیار جدی بوداما
نمیتوان توضیح داد که چگونه کشوری به
ثروتمندی و پیچیدگی آمریکا متحمل بیشترین
نرخ تلفات شد و در صدر کشورهای آسیبدیده
از کرونا در جهان قرار گرفت».

دولت نجاتملییمنتوانستهمعادالتراعلیهائتالفسعودیودولتمستعفیمنصور هادیاز درونخودشانتغییردهد ،بهخصوص
ن که قبایل مأرب به درخواست صنعا پاسخ مثبت دادهاند
ای 
قبایلدر برهههایمختلفارتباطاتدوستانه
با شاهزادگان سعودی داشتند .از سوی دیگر
سعودیهااقدامبهجذبطالبدینیاز استان
ی کردند و
مأرب و آموزش آنها در عربستان م 
ازاینرو برای تغییر بافت فرهنگی این استان از
دهها سال پیش برنامه داشتند.
وقتی نقشه سعودیها شکست میخورد
اما نقشه و طرح سعودیها در این خصوص
با شکست مواجه شد .رهبران دولت صنعا در

سپتامبر سال  ۲۰۲۰توانستند با قبیله «مراد»
توافق امضا کنند .این قبیله بخش بزرگی از
استان مأرب ازجمله شهرستانهای «رحبه»،
«الجوبه»«،جبلمراد»«،المأهلیه»و«حریب»
رادر اختیار خوددارد.امضایتوافقمیانقبیله
مراد با دولت صنعا ،یکی از اصلیترین دالیل
میدانی برای پیشروی ارتش و انصاراهلل یمن
به سمت شهر مأرب به شمار میرود .حضور
نیروهای قبیله مراد در این مناطق تا حدودی

بایدن در هماهنگی با اروپا
روسیه را تحریم میکند
منابعمطلعآمریکاییخبردادند،دولتاین کشور
در هماهنگی با متحدان اروپایی خود ،در تدارک
برای اعمال تحریم علیه مسکو در قبال پرونده
ب گرای روسیه است.
مخالف غر 
وبگاهآمریکایی«پالتیکو» گزارشداد کهدولتجو
بایدندرتدارکبرایاعمالتنبیهومجازاتتحریمی
علیه روسیه در پرونده بازداشت و زندانی کردن
ب گرای روس است.
«الکسی ناوالنی» مخالف غر 
طبقاین گزارش،دولتدونالدترامپ،رئیسجمهور
سابق آمریکا پیشتر یک بسته تحریمی در ارتباط
باادعایمسموم کردنالکسیناوالنیآماده کرده

آموزش و پرورش منطقه  15تهران در نظر دارد اتاق عینك سازی را با شماره مزایده  5099004427000008مدت یك
سال از طریق مزایده وا گذار نماید .متقاضیان از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت  10روز كاری مهلت دارند تا اسناد
مزایده را از سامانه الكترونیكی دولت به آدرس  www.setadiran.irدریافت و مبلغ پیشنهادی خود را در سامانه
بارگذاری نمایند.
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن  33712151تماس حاصل نمایند.

آموزش و پرورش منطقه  15تهران

آ گهی مزایده نوبت اول
آموزشوپرورشمنطقه15تهراندرنظرداردفروشگاهلوازمالتحریرشهیدصالحیراباشمارهمزایده5099004427000009
مدت یك سال از طریق مزایده وا گذار نماید .متقاضیان از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت  10روز كاری مهلت دارند
تا اسناد مزایده را از سامانه الكترونیكی دولت به آدرس  www.setadiran.irدریافت و مبلغ پیشنهادی خود را در
سامانه بارگذاری نمایند.
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن  33712151تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/10
خ ت 99/12/6

آموزش و پرورش منطقه  15تهران

آ گهی مزایده نوبت اول
آموزش و پرورش منطقه  15تهران در نظر دارد اتاق تكثیر را با شماره مزایده  5099004427000007مدت یك سال از
طریق مزایده وا گذار نماید .متقاضیان از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت  10روز كاری مهلت دارند تا اسناد مزایده را
از سامانهالكترونیكیدولتبهآدرسwww.setadiran.irدریافتومبلغپیشنهادیخودرادر سامانهبارگذاری
نمایند.
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن  33712151تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/10
خ ت 99/12/6

آموزش و پرورش منطقه  15تهران

دردسر جدید ترامپ

«وادی عبیده» و مناطق «صافر» و« الرویک» در
ی گیردودولتصنعا
نزدیکیمرزعربستانرادربرم 
تمامی کانالهایارتباطیخودراباقبیله«عبیده»
برایامضایتوافقصلحفعال کردهاست .گفتنی
است «شیخ محسن بن علی بنمعیلی» رئیس
فقید قبیله عبیده قبل از فوتش در سال ،۲۰۱۸
قصیدهای برای «عبدالملک الحوثی» سروده و
او را مدح و اعالم کرده بود که آماده استقبال از
ارتشو کمیتههایمردمیاستوهمچنینآماده
است تا در کنار نیروهای صنعا برای آزادی شهر
ی گویند که دولت
مأرب بجنگد.منابع محلی م 
صنعا در روزهای گذشته توانسته با تعدادی از
بزرگان قبیله «عبیده» به توافق برسد و به علت
حفظ جان آنها ،این توافقات علنی نشده
و قرار بر این شده است تا به هنگام پیشروی
ارتش و انصاراهلل یمن ،افراد این عشیرهها مانع
نشوند .همزمان ،ارتباط گیری با بزرگان سایر
قبایل نیز از طریق شیوخ مورد وثوق منطقه در
حال انجام است.
االخبار در ادامه نوشت که دولت نجات
ملی یمن توانسته معادالت را علیه ائتالف
سعودی و دولت مستعفی منصور هادی
از درون خودشان تغییر دهد ،به خصوص
ن کهقبایلمأرببهدرخواستصنعاپاسخ
ای 
مثبت دادهاند .دلیل این وا کنش قبایل به
دلیلاشتباهاتمتعددحزباخوانیاالصالح
در 6سال گذشته علیه آنهاست .اخوانیها
در اینسالهابازور وتهدیدبهمنابعدرآمدی
استان مسلط شدند و تالش کردند قبایل را
تحت فرمان خود درآورند؛ قبایلی که در طول
دوران گذشته هیچوقت اجازه نداده بودند
هیچ قدرتی بر آنها مسلط شوند .بنابراین
تهدیدات کنونیقبایلازسویائتالفسعودی
فایده چندانی برای ریاض نخواهد داشت .از
سوی دیگر شبهنظامیان حزب االصالح در
سالهای گذشته جنایات فجیعی در حق
قبایل انجام دادهاند.

شاهدان پروندههای فساد نتانیاهو در دادگاه
حاضرمیشوند

بود اما تیم امنیت ملی دولت بایدن خواهان
پیش بردن مسیر خاص خود در ارتباط با پرونده
ناوالنی است.پالتیکو به نقل از «افراد مطلع» خبر
داد ،آمریکا در حال آماده شدن برای پاسخگویی
به مسموم و سپس زندانی کردن الکسی ناوالنی
است و احتمال میرود که طی هفتههای آینده
با هماهنگی با متحدان اروپایی دست به اعمال
تحریم علیه روسیه بزند.طبق گزارش این وبگاه،
پاسخ دولت بایدن در قبال پرونده ناوالنی علیه
روسیه که در ُشرف تدارک است ،با بسته تحریمی
مدنظر دولت ترامپ متفاوت است.

آ گهی مزایده نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/10
خ ت 99/12/6

جلوی پیشروی نیروهای صنعا را گرفته و خیال
سعودیهاراراحت کردهبود.بهنوشتهاالخبار،
اما امضای قراردادهای صلح و کنار زدن مانع
قبایل تجربه جدیدی برای دولت صنعا نیست
ودرطولسالهای گذشتهتوانستهاندتوافقات
متعددیدرمناطقشرقیصنعاباقبایلمتعدد
امضا کنند.
ا کنوندرگیریهابهاراضیقبیله«عبیده»رسیده
است .این اراضی از اطراف شهر مأرب تا منطقه

9

ترجمه
وتحليل

جلسهبعدیدادگاهرسیدگیبهپروندههای
فساد نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،در ماه
آوریل(فروردین) و با حضور شاهدان در این
پروندهها ادامه مییابد.وکالی «بنیامین
نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی با
فشارهای فراوان به دادگاه قدس اشغالی،
توانستندروندرسیدگیبهپروندههایفساد
وی را به تعویق بیندازند.
به نوشته روزنامه «جروزالمپست» ،دادگاه
قدس اشغالی اعالم کرد جلسه بعدی دادگاه
رسیدگیبهپروندههایفسادنتانیاهودرتاریخ

شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 ۵آوریل ( ۱۶فروردین) برگزار میشود.وکالی
نتانیاهومدعیبودند کهبرگزاریدادگاهپیش
از انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی
( ۲۳مارس) میتواند تأثیر منفی بر آرای
حزب نتانیاهو بگذارد .تاریخ جدید دادگاه
البته کمتر از دو هفته بعد از انتخابات خواهد
بود.بر اساس این گزارش ،روند رسیدگی به
پروندههای فساد نتانیاهو از روز پنجم آوریل
باسهجلسهدر هفته(بهمدتیکماهونیم)
و هر جلسه به مدت زمان یک ساعت ادامه
ی کند.
پیدا م 

گروه بینالملل
روزنامه نیویورکتایمز اندکی پیش از
برگزاریانتخاباتریاستجمهوریآمریکابه
بخشیازاطالعاتمالیاتیترامپدستیافته
بود .ا کنون در پی رأی دادگاه ،دادگستری
نیویورک خواهان بررسی پرونده مالیاتی
رئیسجمهوری پیشین شده است.دونالد
ترامپدرطولچهارسالدورهزمامداریاش
از انتشار مدارک و اسناد مالیاتی خود امتناع
ورزیده بود؛ پدیدهای که تا کنون در تاریخ
سیاسی آمریکا بیسابقه بوده است.روزنامه نیویورکتایمز پیش از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا که در روز  ۳نوامبر برگزار شد ،موفق شده
بود به بخشی از اطالعات مالیاتی ترامپ دست یابد .این روزنامه گزارشی درباره
میزان پرداختهای مالیاتی ترامپ منتشر کرده بود.
ا کنون اما گفته میشود که موضوع ،ابعاد گستردهتری یافته است .دیوان عالی
آمریکابهرغممخالفتهاواعتراضهایدونالدترامپبهنفعدادگسترینیویورک
رأیدادهاست.بهاینترتیب،دادگستریاینایالتمیتواندخواستار دسترسی
به پروندههای مالیاتی دونالد ترامپ شود.سایروس ونس ،دادستان منهتن در
ماه اوت سال  ۲۰۱۹از دونالد ترامپ درخواست کرده بود ،پرونده مالیاتی خود را
به منظور بررسی در اختیار بازرسان مالیاتی قرار دهد.موضوع بر سر پروندههای
مالیاتی ترامپ در سالهای بین  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۸است .ترامپ تا پایان زمان فعالیت
خوددرمقامرئیسجمهوریآمریکاازاجرایدرخواستدادستانمنهتنخودداری
ورزیدهبود.موضوعپرداختحقالسکوتبهاستورمیدنیلز،هنرپیشهفیلمهای
پورن و همچنین به کارن مکدوگال ،هنرپیشه و ستاره مجله«پلیبوی» نیز
مجددا در دستور بررسی حقوقی قرار گرفته است.
رئیسجمهور آمریکا متهم است که پیش از برگزاری انتخابات سال  ۲۰۱۶به این
دو فرد حقالسکوت پرداخته است .سایروس ونس ،اعالم کرده است که بررسی
پرونده مالی و مالیاتی ترامپ بهرغم اعتراض تیم وکیالن او ،در حال حاضر ابعاد
گستردهتری یافته است.انتشار اسناد و مدارک مالیاتی دونالد ترامپ نهتنها
ی و فعالیتهای مالی سازمان ترامپ را روشن کند،
میتواند زمینه ارزیابی دارای 
بلکه میتواند از تخلفات احتمالی مالیاتی او نیز پرده بردارد .از سوی دیگر ،طبق
حکمی کهدیوانعالیایاالتمتحدهدرتابستانامسالصادر کرد،دادستانهای
نیویورک مجاز به بازرسی سوابق مالیاتی دونالد ترامپ برای بررسی تخلفهای
احتمالی هستند.
ایننخستینباراست کهقانون،صاحبامال کومستغالت کالنرابهچنین کاری
وامیدارد .به گفته ناظران ،این حکم برای دونالد ترامپ یک شکست شرمآور
بهشمار میرود.ترامپ برخالف رؤسای جمهور پیشین آمریکا از اعالم جزئیات
ی کند ولی ا کنون ناچار است به قانون
پرداختهای مالیاتی خود خودداری م 
تن دهد یا با مجازاتهای سنگین روبهرو شود.هفت تن از نه قاضی دیوانعالی
به حکم علیه رئیسجمهور رأی موافق دادهاند.آنچه انتظار نمیرفت این بود
که نیل گورساچ و برت کاواناو که از جانب ترامپ به عنوان قاضی این دیوان
منصوبشدهاندنیزعلیهاورأیدادهاند.براساسحکمی کهایندیوان۲۰۰سال
پیش صادر کرده است ،هیچ شهروندی حتی رئیسجمهور ،نمیتواند از ارائه
مدارک درخواستی دادگاه برای تحقیقات جنایی خودداری کند.
ترامپ در دام خودساخته
وکالیترامپتأ کید کردهبودند کهاوتازمانی کهدر پستریاستجمهوریاست،
از این امر مصونیت دارد،اما این مصونیت ا کنون علیه وی از بین رفته است.این
بدترین وضعیتی است که رئیسجمهور سابق آمریکا با آن مواجه میباشد.
ترامپ بهسان خیلی از موارد گذشته ،خود را به عنوان قربانی معرفی کرد و حکم
دادگاه را اقدامی سیاسی علیه خود خواند.در هر حال ،نباید فراموش کرد که
ترامپ طی روزهای اخیر ،به سبب تالش برای تشکیل حزب سوم در آمریکا،
تحت فشار بیشتری از سوی دستگاه قضائی آمریکا قرارگرفته است.موضوعی
که نشان میدهد اساسا نمیتوان از «استقالل ساختار قضائی آمریکا» در این
خصوص سخنی به میان آورد.
نیویورک تایمز

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
شماره مجوز  1399/7109نوبت دوم

مناقصه گزار :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – مدیریت بازرگانی
موضوع مناقصه :خرید ،نصب و راه اندازی یك دستگاه )( Redundantذخیره ساز شبكه اینترنتی داخلی
طی تقاضای شماره DSD-99507-TR:
تاریخ  ،مهلت ،نشانی محل دریافت و تحویل استعالم كیفی مناقصه گران:
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی از تامینكنندگان داخلی خود را به شماره  2099092935000028از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل
برگزاری فراخوان عمومی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه الزاما از طریق درگاه سامانه مذكور به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ
 99/12/4می باشد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه به آدرس سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.
* مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی :روز چهارشنبه تاریخ 99/12/13
* مهلت ارسال مدارك ارزیابی كیفی :روز چهارشنبه تاریخ 99/12/27
آدرس  :تهران خیابان ایرانشهر شمالی – روبروی پارك هنرمندان – جنب خیابان برادران شاداب – پالك  -1طبقه دوازدهم اداره خریدهای داخلی –شماره تماس  88327085و 84121047
مبلغ معامله  128/000/000/000ریال و بر اساس بررسی میدانی /سوابق خرید قبلی برآورد شده است.
تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :مبلغ  5/260/000/000ریال می باشد كه بر اساس آئین نامه تضمین در معامالت دولتی قابل ارائه می باشد.
ضمنا آ گهی در سامانه های  MONAGHESE.NIOPDC.IRو همچنین سایت  HTTP..//IETS.MPORG.IRصرفا جهت اطالع قابل رویت می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد :مركز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969737 -85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/4
شناسه آ گهی 1098105
دت 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

آ گهی دعوت از بستانكاران شركت منحله توسعه و عمران
گلخانههای كرمان (سهامی خاص) در حال تصفیه ،ثبت
شده به شماره  505070و شناسه ملی 14006539280
نوبت سوم
شركت مذكور طبق آ گهی شماره  139930400901056218مورخ  99/06/01اداره ثبت
شركتها و موسسات غیرتجاری منحل گردیده لذا در اجرای مقررات ماده  225الیحه
اصالحی قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه
طلبیاادعایینسبتبهشركتدر حالتصفیهدارنددعوتمیشودظرفمدتشش
ماه از تاریخ انتشار این آ گهی با در دست داشتن مدارك و مستندات طلب یا ادعای
خود به نشانی محل تصفیه :تهران – خیابان ستارخان – بعد از پل ستارخان – پالك
 ،471كد پستی  1454734694میباشد مراجعه نمایند .بدیهی است پس از انقضای
مدت مذكور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد .این آ گهی مستند به ماده 225
الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت  3نوبت در روزنامه رسمی و  3نوبت در روزنامه
ی گردد و پس از انقضای مهلت
كثیراالنتشار رسالت هر یك به فاصله یك ماه منتشر م 
مذكور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/12/6 :
مدیر تصفیه – آقای امیر میرزائی
خ ش99/10/6 :

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج كشاورزی
مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

آ گهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
عادی بهطور فوق العاده شرکت نفت بنا
شیمی فجر سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۰
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۴۹۶۴
بدینوسیله از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهشرکت کهدرروزیکشنبهمورخ۱۳۹۹/۱۲/۱۷راس
ساعت  ۱۰صبح در محل قانونی شرکت به نشانی گرمسار _ شهرک صنعتی فجر  -میدان
سوم-دستراست کوچهسومآخرین کارخانهدستچپ -کدپستی۳۵۸۱۸۵۳۶۹۶
تشکیل می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -۱انتخاب مدیران
 -۲انتخاب بازرسان
 -۳سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار99/12/6 :
از طرف هیات مدیره شرکت نفت بنا شیمی فجر
خ ش99/12/6 :

آ گهی مزایده نوبت اول

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی در نظر دارد اجاره قسمتی از اراضی پردیس تحقیقات و آموزش كشاورزی میاندوآب را
از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی دولت  www.setadiran.irو با شماره مزایده
 5099091460000014به صورت الكترونیكی برای كشت بهاره در سال زراعی جاری وا گذار نماید.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت
وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شركت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق
امكان پذیر میباشد.
 -2كلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
 -3عالقه مندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی (توكن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ،در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل مزایده گر موجود است.
تاریخ انتشار 99/12/6
خ ش 99/12/6
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