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«مجید» میتواند لباس هر قوم ایرانی را بپوشد
گزارش رسانه

یکشنبه  18شهریور  1397شماره 4834

ببخشیدکه«مردم»اشتباهانتخابکردند

اذان ظهر 13:01:اذان مغرب 19:39:اذان صبح فردا 5:17:طلوع آفتاب فردا6:43:

امام على عليهالسالم:

انصاف ،اختالفات را از بين مىبرد
و موجب الفت و همبستگى مىشود.

گروه زیستبوم

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ،394ح9116

محسن رجبی

ننجون

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

به فاصله چند هفته دو تن از وزرای دولت «تدبیر»
و امید سخنانی بر زبان جاری کردند که موجب تعجب
مردم کشور شد.
ماجرا از این قرار است که ابتدا محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان در برنامه تلویزیونی حاال خورشید جملهای
گفت که از همان روز به هشتگی در فضای مجازی تبدیل شد،
جملهای که ظریف گفت این بود که خودمان انتخاب کردیم
ج��ور دیگری زندگی کنیم .و حاال روز جمعه سیدحس��ن
قاضیزاده هاش��می وزیر بهداش��ت و درمان که شاید به
واس��طه ماشین شاسیبلندش��ان و تخصص پزشکیشان
ع��ادت کردهاند م��ردم را از باال نگاه کنن��د فرمودهاند که
خودتان به ما رای دادید پس وضع همین است!
ام��ا این حضرات نگفتند مردمی که انتخاب کردند
و رای دادن��د باب��ت چه چیزی رای دادن��د و حاال چه
اتفاقی رخ داده اس��ت؟! آی��ا این حضرات همه تعهدات
و وعدههای خود را عمل��ی کردهاند که حاال دم از این
میزنند که مردم باید به رایشان وفادار بمانند؟! وقتی

ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

سیاست روز

مراسم بزرگداشت
هوش��نگ مرادیکرمانی همراه با آیین
رونمای��ی از کتاب صوت��ی «قصههای
مجید» این نویس��نده با حضور جمعی
از اهال��ی فرهن��گ و هن��ر جمعه (۱۶
ش��هریور) در مح��ل خان��ه هنرمندان
ایران برگزار شد.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در
این مراسم گفت :هوشنگ مرادیکرمانی
نویسنده دوستداشتنی و نامآوری است.
باره��ا از او در همی��ن خان��ه هنرمندان
ایران تجلیل شده اس��ت و همه ما از او
خاطرههای گوناگون و متنوعی داریم.
مجی��د رجبیمعم��ار اف��زود:
«قصههای مجی��د» پیونددهنده چند
نسل به یکدیگر اس��ت .مرادیکرمانی
این قصهها را برای رادیو نوش��ت و بعد
آنها را تلخیص کرد و در کتابی منتشر
ک��رد و کیومرث پوراحم��د نیز مجید
را اصفهان��ی کرد و در س��ال  ۱۳۶۹از
طریق تلویزیون آن را به خانهها برد.
او در پایان صحبتهای خود گفت:
در دورانی که همه عجله دارند و به نوعی
وقت ندارند ،کتابهای گویا نعمت بزرگی
هستند ،چون در همه حال میتوان آنها
را ش��نید و لذت برد .خوش��حالم که به
همت نوین کتاب گویا «قصههای مجید»
هم به جمع این کتابها پیوس��ته .باشد
که ش��نیده شود و مثل دو فرم قبلیاش
بسیار پرطرفدار شود.
هوش��نگ مرادیکرمان��ی نی��ز در
سخنانی در این مراسم گفت :زمانی که
«قصههای مجی��د» از تلویزیون پخش
ش��د ،کرمانیه��ا از من دلخور ش��دند
چون «قصههای مجید» را اثر ملی خود
میدانستند و با ساخت مجموعه داستانی
«قصهه��ای مجی��د» توس��ط کیومرث
پوراحمد این قصهها رنگ و بوی اصفهانی
به خود گرفته بودن��د .کرمانیها به من
میگفتند چقدر گرفتی تا این قصهها را
به اصفهانیهای زرنگ بفروشی.
خال��ق «خمره» ادام��ه داد :من هم
در ج��واب آنها میگفت��م اصفهانیها

تاکسینوشت

آنقدر زرنگ هستند که پول نمیدهند
«قصههای مجید» را بخرند .تلویزیون این
مجموعه را ساخته است .البته باید به این
نکته اش��اره کنم که «قصههای مجید»
برای همه مردم ایران است ،درست است
که نویسنده آن کرمانی است .مجید یک
شخصیت ایرانی است که میتواند لباس
هر قومی را بپوشد .این کتاب به زبانهای
مختلفی منتشر شده است و چندی پیش
هم به زبان کردی ترجمه و منتشر شد و
روی جلد این کتاب عکس مجید با لباس
کردی منتشر شده است.
او اف��زود« :قصهه��ای مجید» هم
خواندنی و هم ش��نیدنی است .از سال
 ۱۳۵۳تا س��ال  ۱۳۵۷ای��ن قصهها از
رادی��و پنجش��نبهها پخش میش��د و
در آن زم��ان خیل��ی از دانشآم��وزان
پنجشنبه صبحها بهانهتراشی میکردند
تا مدرسه نروند و این قصهها را بشنوند.
برخ��ی هم یواش��کی با خ��ود رادیو به
مدرسه میبردند.
مرادیکرمانی با بی��ان این مطلب
که  ۵۰سال از نویسندگیاش میگذرد،
گفت :اولین داستان من در سال ۱۳۴۷
در مجله خوشه منتشر شد و از آن تاریخ
تاکنون  ۵۰س��ال میگ��ذرد و تاکنون
من  ۱۶کتاب نوش��تهام .بع��د از کتاب
«قصهه��ای مجید» من  ۱۶کتاب دیگر
نوشتهام اما هیچ یک از این کتابها به
شهرت «قصههای مجید» نرسیدند.
او افزود :برخی از شخصیتهای آثار
نویسندهها شهرتشان از نویسندهشان
بیش��تر اس��ت و «قصههای مجید» نیز

چنین ویژگیای دارد .من سالها مبارزه
کردم تا بگویم که من کتابهای دیگری
ه��م دارم اما دیدم تالشهایم بینتیجه
است .با این همه «قصههای مجید» هم
راه طوالنی دارد تا ماندگار شود.
در ادامه این مراسم مهدی پاکدل
گوین��ده کت��اب صوت��ی «قصهه��ای
مجید» گفت :من با خواندن «قصههای
مجید» به آرزویم رسیدم .با «قصههای
مجید» من خواندن را در هفتسالگی
ی��اد گرفتم« .قصهه��ای مجید» را در
مدرس��ه ما ساختند .من خیلی دوست
داش��تم که نقش مجی��د را بازی کنم،
هر کاری کردم اما نش��د و این حسرت
با من ماند هرچند که مهدی باقربیگی
بهتر از من این نقش را بازی کرد.
او اف��زود :اصال عش��ق به «قصههای
مجید» باعث ش��د که من بعدها بازیگر
ش��وم .ضبط کتاب گوی��ای «قصههای
مجید» از افتخارات من است .ضبط این
کتاب س��ه ماه با یک تیم حرفهای طول
کشید .حضورم در این پروژه برایم دلچسب
و شیرین بود و به آن افتخار میکنم.
مه��دی زارع آهنگس��از این کتاب
نیز در س��خنان کوتاهی درباره ش��یوه
آهنگسازی اثر گفت و فاطمه محمدی
مدیرمسئول انتشارت نوین کتاب گویا
درباره دش��واریهای انتشار کتابهای
صوتی صحبت کرد.
در بخش پایانی مراس��م نیز از این
کتاب صوتی رونمایی ش��د و هوشنگ
مرادیکرمانی به همراه همسرش شمع
تولد  ۷۴سالگی خود را فوت کرد.

یک نماینده مجلس :طرح ممنوعیت انتخاب یا
انتص�اب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و
مرتبط با کش�ورهای خارجی به تصویب کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نرسید.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) بین نمایندگان مجلس هم دوتابعیتیهای زیادی
داریم که امیدوارند در آینده به جمع مدیران دولتی بپیوندند.
ب) مدیران دوتابعیتی خوبند به شرطی که در مواقع
خاص فلنگ را نبندند و به تابعیت دوم خود فرار نکنند.
ج) مجلس کارهای مهمتری از جمله تمرین برای
تلفظ درست برخی کلمات و خوردن گالبی دارد.
د) ما از این انشا هیچ نتیجهای نمیگیریم.

یک کمک داور متهم به دریافت رشوه :هیچ آدم
عاقلی به گناه خود اعتراف نمیکند .اگر قرار بود من
چنین کاری انجام دهم ،حداقل رقمی میگرفتم که
وضع زندگیام عوض شود و پولدار شوم.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) آدمهای عاقل هیچ وقت به گناه خود اعتراف
نمیکنند بلکه بر گناهان خود پافشاری میکنند.
ب) آدم که رش��وه میگیرد الاقل رقمی بگیرد که
مشکالت زندگیاش حل بشود.
ج) گفتی ب��اور کردم .تکرار کردی ش��ک کردم.
قسم خوردی فهمیدم که دروغ میگویی.
د) ما از این انشا هیچ نتیجهای نمیگیریم.

 ۶۰مدرسه در مناطق زلزلهزده
به بهرهبرداری میرسد

استاندار کرمانشاه
پیگیـــ�ر ی
گفت ۶۰ :مدرسه
در مناط��ق زلزل��هزده س��رپلذهاب و
ثالثباباجانی کرمانشاه مهر ماه امسال
به بهرهبرداری میرسد.
هوش��نگ بازوند در نشست ستاد
هماهنگی بازس��ازی مناطق زلزلهزده
اظهار داش��ت :زلزله آبان سال گذشته
بسیار سنگین بود و در  18ثانیه بیش
از  7هزار میلیارد خسارات وارد کرد.
وی با اش��اره به اینکه این زلزله به
 9شهرس��تان و نزدیک  1900روس��تا
خس��ارات وارد کرد عنوان کرد :اکنون
بیش از  8500واحد بازس��ازی ش��ده
است و این نش��ان از تالش و کوشش
همه دست اندرکاران است.
بازون��د با بی��ان اینک��ه در بحث
امدادرس��انی و امداد و نجات اقدامات

نایب رئیس مجلس :نمایندگان میتوانند به دور
از توهین و افترا نظر و عقیده خود را مطرح کنند.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) نمایندگان مجلس شبانهروز فحشهای رکیک
میدهند و نایب رئیس محترم دارد نصیحتشان میکند.
ب) نماین��دگان بدون توهین و افت��را نمیتوانند
کارشان را پیش ببرند.
ج) نماین��دگان بای��د بچههای خوبی باش��ند .از
توهین و افترا خودداری کنند .شبها مسواک بزنند و
به پدر و مادر خویش نیز احسان کنند.
د) ما از این انشا هیچ نتیجهای نمیگیریم.

تعهدات انجام نش��ده اس��ت مردم به چ��ه چیزی باید
وفادار بمانند؟! به وعدههای عملی نشده آقایان؟!
چرا نمیگویید رای مردم به خاطر حرفهای قشنگی
بود که ش��ما زدید و از حریفان لولویی ترسناک ساختید
که اگر بیایند چنین میکنند و چنان و دیوار میسازنند
و جنگ میش��ود؟! چرا نمیگویید که وعده ریش��هکنی
فقر مطلق را دادید ،وعده رونق اقتصادی و آنچنان بهبود
معیشتی که حتی از یارانه انصراف دهند؟!
مردم به ش��ما و یا بهتر است بگوییم به رئیسی که
ش��ما را منصوب کرده رای دادند تا تحریمها برنگردد و
از حقوق شهروندیشان که قول دادید بهرهمند شوند.
از اینکه با رفتن تحریمها و به نتیجه رسیدن مذاکرات
قرار اس��ت مش��کل ازدواج جوانان حل شود .از قول و
قرارت��ان برای بهبود وضعی��ت ریزگردها و خداحافظی
آنها با ش��هرهای جنوبی کشورمان .از قولتان برای رفع
مش��کل کمآبی و جلوگیری از خشکشدن رودخانهها
و دریاچههای کش��ور؛ ولی آفت��اب تابان برجامتان هم
رودخانهها را خشک کرد هم باغ گالبیتان را.
آقای وزیر! بهتر نبود در مراس��م روز جمعه این را
میگفتی��د که از طرح تحول س�لامتتان چه خبر؟ از
کمبودها در حوزه بهداش��ت و درمان مردم میگفتید
که هنوز تحریمها ش��روع نش��ده بیم��اران باید نگران
تهیه داروهای خود در ماههای آینده باش��ند .آن هم با
افزایش قیمتهایی که از همین حاال شروع شده .بهتر
نبود از کمبود اقالم بهداش��تی ب��رای کودکان و بانوان
میگفتید و اینکه چ��را بعضی از داروخانهها به صورت
جیرهبندی به مردم این اقالم را ارائه میدهند؟!

بینظیری در کش��ور انجام شد گفت:
هیچ کاری برای ما در استان کرمانشاه
به اندازه بازس��ازی مناط��ق زلزلهزده
اولویت ندارد.
استاندار کرمانش��اه افزود :مدیران
اولویت کاری خود و مجموعه خودشان
را بازسازی مناطق زلزلهزده قرار دهند
چنانکه زلزله اولویت دولت و نظام نیز
است.
وی با اشاره به اینکه در مهرماه 45
مدرسه در سرپلذهاب و  15مدرسه در
ثالثباباجانی به بهرهبرداری میرسند
بیان کرد :در این ش��رایط دولت تمام

توان خودش را برای بازس��ازی مناطق
زلزلهزده به کار برده است.
بازوند با بیان اینکه باید با انسجام
کامل ملی ،بازس��ازی مناطق زلزلهزده
را به اتمام برس��انیم گفت :درخصوص
س��یمان و آهن از هفته آینده نیازهای
مناطق زلزلهزده با قیمت بسیار پاینتر
توزیع میشود.
استاندار کرمانشاه در پایان اظهار کرد:
از مسئوالن درخواس��ت میشو د انتقال
بیمارس��تان صحرایی به ثالثباباجانی و
اتمام بیمارستان س��رپلذهاب سریعتر
انجام شود .تسنیم
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ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ

ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ :

 .1ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ )ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ( ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺥ  97/6/27ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ

ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﻳﺖ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ

ﻓﻘﺮﻩ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﻝ  5ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 .2ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻬﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻁ )ﺣﺪﺍﻗﻞ  25ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺴﺎﻁ 20ﺳﺎﻟﻪ( ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ

ﺩﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﺩ.

-2ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ )-1ﻓﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ  -2ﻓﺮﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ  -3ﻛﺮﻭﻛﻰ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺯﻣﻴﻦ(

-4ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﮔﺬﺭﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ  33413280ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ

ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ  23073-6390ﺍﺻﻠﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  4457/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻏﺮﺏ )ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ( ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺑﻬﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  2/500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺒﻠﻎ

 11/144/250/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ  5ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ  557/212/500ﺭﻳﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎ ﺷﮕﺎﻩ ﻭﺭﺯﺷﻰ )ﺷﻨﺎ-ﺷﻴﺮﺟﻪ-ﻭﺍﺗﺮﭘﻠﻮ-ﺗﻨﻴﺲ(ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

 .3ﻣﻼﻙ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 .4ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺭﺟﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﻬﺮﻩ

ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ100

 .5ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 .6ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 .7ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺪﻭﺵ ،ﻧﺎﻗﺺ ،ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 .8ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺭﺥ  97/6/27ﺳﺎﻋﺖ  -14ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ _ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍء ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 -9ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻭ

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/1ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ:

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

-12ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-13ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﻙ:

ﻛﺪ ﻣﻠﻰ:

ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ:

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ:

ﺷﺮﻛﺖ :

ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻳﺖ:

ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ :
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:

-10ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ

 -11ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1337ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﻮﺭﺥ

ﻓﺮﺯﻧﺪ:

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ

ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻋﺪﺩ
ﻭ ﺟﻤﻌﺎ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻬﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻰ ﺑﻪ
ﺭﻳﺎﻝ

ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺮﻭﻑ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺩﺭ

ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺪﺍﺭﺩ .ﺿﻤﻨﺎ

ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻴﮕﺮﺩﻡ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  1337ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻢ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ  5ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ ﻗﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ( ﺣﻘﻮﻗﻰ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺷﺪﻩ( ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻰ)ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺷﺪﻩ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ  11ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ ﺩﻭﻣﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻛﺖ ﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ )ﻓﺮﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ( ﺩﺭ

ﭘﺎﻛﺖ )ﺝ( ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ ﻭ ﺝ ﺭﺍ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻟﻔﺎﻑ ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻛﺖ )ﺩ( ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﻙ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ
ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ:

 14ﻣﻮﺭﺥ 97/6/27ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺩﺭ ﻇﻬﺮ ﭘﺎﻛﺖ ﺩ ﻗﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ

-1ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ )ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺫﻳﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪ.

ﻗﺴﻂ ﻃﻰ

