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آقای وزیر ارشاد!
شما در افتتاحیه فیلم فجر تشریف داشتید؟
س��ی و هفتمی��ن
مي�ز منتق�د
جش��نواره فیل��م
فجر ،سهش��نبه ش��ب در تهران افتتاح
ش��د .تصاوی��ر میگوین��د وزیر ارش��اد
جمهوری اسالمی در این مراسم بودهاند،
ام��ا من نمیخواهم ب��اور کنم که دکتر
س��یدعباس صالحی ،وزی��ر دینمدار و
آدابدان مملکتم در  ۴۰سالگی انقالب
اس�لامی ،پای بزم مطربانه نشستهاند و
برای خواننده زن ،کف زدهاند.
البد ب��رای اینکه بگویی��م از پس
زدن بس��اط فس��ق و بیقی��دی ۴۰
سال گذش��ته و این روزها مردم عزیز
کشورمان برای سالگرد پیروزی نهضت
اسالمی آماده میشوند ،نیازی به نشان
دادن تقویم و ی��ادآوری تاریخ نداریم.
ام��ا گفتن این حرفه��ا در یک جمع
هنری ،حت��ی اگر از س��ر رفع تکلیف
و برای گرفتن ژس��ت مدی��ر همراه با
انقالب باشد ،جالب نیست.
کاری به ابراهیم داروغهزاده ،دبیر
جشنواره که متن پیشنوشتی را آماده
کرده بود تا با بهکارگیری واژگانی نظیر
انقالب ،امام ،رهبری ،ش��هدا و  ...البد
دین خ��ود را به امام و انقالب ادا کند،
ندارم .باالخره یک نفر هس��ت که به او
بگوید چون محل برگزاری افتتاحیه در
منطقه  ۱۵تهران اس��ت و این منطقه،
رتبه س��وم تقدیم ش��هدا به انقالب را
دارد ،از کوچههای��ی بگو که هر یک به
نام ش��هیدی مزین شده است .خدا به
ایشان خیر دنیا و آخرت را عطا کند.
کاری هم ب��ه نمایش دادن کلیپی
درباره حضرت زهرا(س) در پایان مراسم
که همه در حال ت��رک برنامه بودهاند،
ن��دارم .برنامه را با یاد ام��ام و انقالب و
شهدا شروع میکنیم و با مصیبت تمام.
از فرمایشهای خانم معتمدآریا هم که
با اکراه به این جشن آمدهاند ،میگذرم.
ب��ه بقی��ه بزرگ��واران هم ک��ه در حال
شخصیس��ازی یک جشن هستند و به
تعریف و تعارف سرگرماند ،کاری ندارم.
به س��خنان آق��ای گنج��وی ،تدوینگر
محترم س��ینما هم که اساس��اً فراتر از
انقالب اسالمی ،اصل و اساس اسالم را
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امام على علیهالسالم:

بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان
و بر زبان منافق شيطانى است كه سخن مىگويد.
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افتتاحیه جشنواره فیلم فجر
سنخیتی با آرمانهای انقالب در عرصه فرهنگ نداشت

بنیاد فرهنگی روایت فتح در واکنش به تکخوانی زن در افتتاحیه
جشنواره فیلم فجر با صدور بیانیهای نوشت :حتی باور این تابوشکنی از
سوی رسمیترین ارگان فرهنگی جمهوری اسالمی برای ما سخت است.
آنچه در افتتاحیه رخ داد ،هیچ سنخیتی با آرمانهای متعالی و واالی انقالب
در عرصه فرهنگ و هنر نداشته و ندارد.
در بیانیه بنیاد فرهنگی روایت فتح در اعتراض به این موضوع آمده
است :با کمال تاسف و تعجب ،آنچه که در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر رخ داد هیچ سنخیتی با آرمانهای متعالی و واالی انقالب
اسالمی در عرصه فرهنگ و هنر نداشته و ندارد و تکخوانی زن که از
محرمات قطعی است ،آن هم در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر
رجال سیاسی فرهنگی ،قطعا ً محکوم و اقدامی سخیف و گامی در راستای
پروژههای ایادی و مزدوران جیرهخوار غرب در حوزه فرهنگ و هنر است.
در ادامه این بیانیه آمده است :برای ما سخت است حتی باور این
تابوشکنی از سوی رسمیترین ارگان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،در
حالی که قریب به اتفاق مراجع عظام تکخوانی زنان را یا حرام دانستهاند
یا جایز نمیدانند .جای تعجب نیست اگر برخی همسو با سیاستهای
اربابانشان درپی شکستن حدود الهی باشند؛ حدودی که هویت نظام
اسالمی برپایه آن استوار است .جای تعجب آنجاست که وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی همراه و همگام با روشنفکرانی باشد که مفاهیمی همچون
حیا ،عفت و ارزشهای الهی برایشان معنایی ندارد.
بنیاد فرهنگی روایت فتح به عنوان میراث ماندگار و جاویدان سید
شهیدان اهل قلم شهید سیدمرتضی آوینی در ادامه بیانیه خود تأکید
کرده است که به نمایندگی جمعی از هنرمندان متعهد به آرمانهای
فرهنگی انقالب اسالمی ایران ،مراتب اعتراض شدید خود را نسبت
به مراسم آغازین جشنواره فیلم فجر که قرار بود به عنوان سمبلی از
جشنهای فجر پیروزی انقالب اسالمی برگزار شود ،اعالم میدارد.
در پایان بیانیه بنیاد روایت فتح تصریح شده است :این بنیاد ضمن
محکومیت این اقدام سخیف و مبتذل بر تبعیت محض از فرامین مقام عظمای
والیت حضرت امام خامنهای خصوصا ً در عرصه فرهنگ و هنر تاکید میکند و
تعالی و پیشرفت ایران عزیز را جز در قالب احکام نورانی دین مبین اسالم
میسر نمیداند و هیهات که اگر فرزندان انقالب و منتظران ظهور دولت حق
در انجام این وظیفه خطیر و مهم لغزشی کنند و پایشان بلرزد.

مورد نوازش قرار میدهند و میگویند:
«شما راویان  ۱۴۰۰ساله چه میکنید
که مردم هن��وز تران��ه «ای ایران» مرا
گوش میدهند ،ولی نتوانستید تغییری
ایج��اد کنید؟» باز کاری ن��دارم ،اما آیا
آق��ای صالحی ک��ه وزی��ر درسخوانده
حوزه هستند و همه او را جزو متشرعان
دینم��دار و آدابدان میشناس��ند ،در
مراس��می که بزم مطربانه ب��رای زنان
فراهم کرده است ،حضور داشتهاند؟ من
که باور نمیکنم!

کتاب ناگفتههای زندگی «شهید حججی»
به مرز  ۲۰هزار نسخه رسید
چاپ هفتم و هشتم کتاب «سربلند» که
ی�ار مـهربان
روایت��ی از زندگ��ی ش��هید مدافع حرم
محسن حججی اس��ت به زودی با طراحی جدید جلد توسط
انتشارات شهید کاظمی روانه بازار نشر میشود.
این کتاب حاوی اس��ناد ،تصاویر و دلنوشتههای
شهید مدافع حرم محس��ن حججی است که به قلم
محمدعلی جعفری نوش��ته و از زاویه دی��د خانواده،
دوستان و همرزمان شهید روایت میشود و انتشارات
شهید کاظمی در نظر دارد «سربلند» را در چاپ هفتم
و هشتم با تیراژ  20هزار جلد به مخاطبان ارائه کند.
این انتش��ارات همچنین مسابقه بزرگ «شهید
حججی» را با محوریت این کتاب از تاریخ 20

آیا وزیر ارش��اد ب��ا زنان جلفی که
بعض��ا با چ��ادر ،اما با حج��اب عجیب
روی صحنه ایستادهاند و در همخوانی،
می��دان را ب��ه ی��ک تکخ��وان زن
میسپارند ،چشم در چشم شده است؟
آیا او روی صندلی سرخ خود همچنان
نشس��ته و مجلس گناه را ترک نکرده
است؟ من که باور نمیکنم!
سی و هفتمین فجر سینمای ایران
را در  ۴۰سالگی انقالب اسالمی ،خوب
فارس
آغاز کردید!

شهریور الی  10دیماه  97برگزار کرده بود که به تازگی مهلت
شرکت در این مسابقه تا پایان اسفندماه سالجاری تمدید شده
است و عالقهمندان میتوانند با تهیه کتاب از فروشگاههای سراسر
کش��ور و یا ارسال نام کتاب به شماره پیامک  3000141441و
همچنین مراجعه ب��ه س��ایت  yon.ir/sarbolaandو خرید
اینترنتی کتاب در مسابقه شرکت کنند.
همچنین جوایز این مس��ابقه اعزام  5نف��ر از برگزیدگان
به س��فر زیارتی سوریه اعالم ش��ده بود که انتشارات
ش��هید کاظمی از افزایش جوایز مسابقه کتابخوانی
«ش��هید حججی» خبر داده است و به قید قرعه 8
نف��ر از برگزیدگان را به س��فر عتبات عالیات اعزام
خواه��د کرد .نحوه ارس��ال آثار اینگونه اس��ت که
ش��رکتکنندگان میتوانند پاس��خها و کد سریال
کتاب را به س��امانه پیامکی  3000141441ارسال
کرده و یا آثار خود را در پیامرسانها به شماره
 09198769805ارسال کنند.

ننجون
دانستن حق مردم نیست

وزی�ر ام�ور خارجه :اگر نیاز باش�د رئیس مجلس
جلسه را غیرعلنی کند تا من بحثهایی را مطرح کنم.
منظور از واژه "بحثه�ا" در عبارت فوق کدام
یک از گزینههای زیر است؟

الف) اسرار پشت پردهای که دانستن آن حق مردم
نیست.
ب) فحشهای زنندهای که شنیدنش در شان مردم
نیست.
ج) گفتن مسائلی که در سطح شعور مردم نیست.
د) هیچی دیگه! دانستن اصال حق مردم نیست.

شهردار تهران :داشتن نوجوان کارتنخواب در
شان کشور ما نیست.
به نظر ش�ما س�اماندهی کودکان کارتنخواب و
حل مش�کالت آنان برعهده کدام یک از گزینههای
زیر است؟

الف) سفارت شیلی در گینه بیسائو
ب) رئیس انجمن پرورش مرغهای تخمگذار
ج) عمه رهبر کره شمالی و تنی چند از عمههای
دیگر
د) هیچکدام
مهمتری�ن خبر جهان در چن�د روز اخیر کدام
یک از گزینههای زیر است؟

الف) گوشت کیلویی صد و ده هزارتومانی
ب) تول��د ب��رادر اس��حاق جهانگی��ری ب��ا کیک
مخصوص و حلوای تن تنانی
ج) کودتای ددمنش��انه در ونزوئال به س��رکردگی
آمریکای جهانخوار تن تنانی که تا نخوری ندانی
د) گزینههای الف و جیم

پایتخت
مردم از پولی شدن محدوده زوج و فرد
ناراضی هستند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :آحاد مردم از
پولی شدن محدوده زوج و فرد ناراضی هستند.
س��ردار حس��ین رحیمی درباره اخذ ع��وارض از
خودروهای��ی ک��ه در منطقه زوج و فرد ت��ردد دارند،
اظهار کرد :پلیس س��ه آیتم کاه��ش آلودگی ،کاهش
ترافی��ک و رضایتمندی مردم را درباره تمام طرحهای
ترافیکی مدنظر قرار داده است.
وی با بیان اینکه مردم از پولی شدن محدوده زوج
و فرد ناراضی هس��تند ،تصریح کرد :پلیسی طرحی را
آماده کرده اس��ت که در این طرح هر خودرو بتواند از
 6روز هفت��ه ،دو روز در محدوده زوج و فرد تردد کند
و بیشتر روی این موضوع بحث کردهایم.
عیسی فرهادی فرماندار تهران درباره اخذ عوارض
از محدوده طرح زوج و فرد اظهار کرد :هیچ خودرویی
بدون داش��تن مجوز طرح نباید وارد طرح زوج و فرد
شود ،اما اگر خودرویی وارد طرح زوج و فرد شد ،فقط
باید جریمه شود و اخذ عوارض خالف قانون است.

سیاه جلوه دادن مسائل کشور ،روش درستی نیست

دادستان تهران در
ميـــــز ا ن
توضی��ح جزئیات
عف��و گس��ترده مجرمان که از س��وی
رئیس قوه قضاییه مطرح ش��ده اس��ت،
گفت :هر س��ال به مناس��بت س��الگرد
پی��روزی انق�لاب اس�لامی عفوه��ای
مناسبتی اعالم میش��ود ،اما امسال به
خاطر چهلمین سالگرد پیروزی انقالب،
رئی��س ق��وه قضایی��ه پیش��نهاد عفو
گس��تردهتر را داد و استثنائات کمتری
برای عفو خواهیم داشت.
عباس جعف��ری دولتآب��ادی در
حاش��یه نشس��ت با مس��ئوالن که در
موضوع بررسی گرانیها برگزار شد در
جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی
مبنی بر اینکه دادس��تانی درخصوص
بروز برخی فس��ادها در تئاتر و مراسم
دیش��ب جش��نواره فجر چ��ه ورودی
خواهد ک��رد؟ افزود :اقدام دادس��تانی
در حوزههای فرهنگی ابتدا پیشگیرانه
است و ما از تئاتر ،سینما و مطبوعات و
مراسمهای فرهنگی و از وزیر فرهنگ
و ارشاد اس�لامی انتظار داریم موازین
شرعی و قانونی رعایت شود.
وی گف��ت :م��ا در م��واردی ک��ه
موازی��ن قانون��ی رعای��ت ش��ود هیچ
مداخلهای نمیکنیم ،ام��ا در مواردی
که امنیت حفظ نش��ود و ش��اهد اقدام
خالف مقررات باشیم ورود میکنیم.
جعف��ری دولتآب��ادی گف��ت :در
مراسم دیشب جش��نواره فجر شنیدم
وزیر ارش��اد حضور داش��ت و ایش��ان
ف��ردی متعه��د ،متدی��ن و مس��ئول
فرهنگ کش��ور است و باید کاری کرد
مراس��م جش��نواره فجر به فجر و فخر
انقالب منتسب شود و ما سینما و هنر
فاخر را به مردم عرضه کنیم.
دادس��تان تهران گفت :امیدواریم
وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات خودشان
در این مس��ائل ورود کنند تا نیازی به
ورود دادس��تانی نباشد .درخصوص عفو
گس��تردهای که قرار اس��ت  ۲۲بهمن
امسال صورت گیرد موارد استثنا بسیار
کاهش یافته است.
جعف��ری دولتآب��ادی در توضیح
جزئی��ات عفو گس��ترده مجرمان که از
س��وی رئیس قوه قضاییه مطرح ش��ده
اس��ت ،اف��زود :هر س��ال به مناس��بت
س��الگرد پی��روزی انق�لاب اس�لامی
عفوهای مناس��بتی اعالم میشود ،اما
امس��ال به خاطر چهلمین س��الگرد
پی��روزی انق�لاب ،رئی��س قوه
قضاییه پیشنهاد عفو گستردهتر
را داد و اس��تثنائات کمت��ری
برای عفو خواهیم داشت.
وی گف��ت:
البت��ه در حوزه
مسائل اخاللگران
اقتص��ادی و

فس��اد و اقدامات امنیتی و تروریستی
عفو ص��ورت نمیگیرد ،ام��ا در جرایم
سبک و خرد و کسانی که برای اولینبار
یا دومین ب��ار مرتکب ج��رم و زندانی
ش��دهاند عفو صورت خواه��د گرفت تا
شاهد کاهش جمعیت زندانها باشیم.
دادس��تان تهران گف��ت :رقم قابل
توجه��ی مش��مول آزادی و تخفی��ف
مجازات میشوند و امیدواریم این افراد
بعد از آزادی دیگر مرتکب جرم نشوند.
وی ب��ا تبریک س��الگرد پیروزی انقاب
اسالمی از همه مسئوالن ،روزنامهداران
و تریبونداران خواس��ت به مردم امید
دهند و مشکالت کشور را آنقدر بزرگ
جلوه ندهند که موجب ناامیدی شود.
وی افزود :مردم ما در این  ۴۰سال
در جنگ و تحریمها ایستادگی کردند
و نباید دل آنها را خالی کرد.
دادستان تهران بر افزایش اعتماد
مردم به مس��ئوالن تاکید کرد و گفت:
روش��نگری و گفتن واقعیتها به جای
خود ،ام��ا بای��د از توهی��ن و تخریب
جلوگیری کرد و به گونهای اقدام نشود
که گویی هیچ مسئولی در کشور سالم
نیست و همه مسئوالن و خانواده شأن
در اندیش��ه بردن اموال کشور هستند؛
این خواس��ته و تالش دشمن است که
مسئوالن ما را فاسد جلوه دهد.
وی گفت :ما در نظام اس�لامی که
با خون شهدا به ثمر رسیده است نباید
نظام اس�لامی را ناکارآمد جلوه دهیم
که دشمن به دنبال همین حرف است.
جعفری دولتآبادی افزود :مس��ئوالن
باید پاس��خگوی برخی تخلفاتشان در
نب��ود نظارت و مدیری��ت و تصمیمات
نامناس��ب باش��ند ،اما نباید به گونهای
باش��د که ما کارآم��دی نظ��ام را زیر
سوال ببریم .به طور قطع امسال مردم
ب��ا حضور گس��ترده در راهپیمایی ۲۲
بهمن مش��ت محکمی بر دهان آمریکا
خواهند زد و نش��ان خواهن��د داد که
ملتی خستگیناپذیرند.
جعف��ری دولتآب��ادی اف��زود:
مسئوالن به جای انتقال نگرانی به مردم
س��عی کنند به مردم آرامش بدهند ،در
این چهل سال مشکالت بزرگی را پشت
س��ر گذاش��تهایم که مش��کالت جزئی
قطعاً حل ش��دنی است .وی با اشاره به
اینکه دادس��تانی از تصمیمات مناسب
و صحیح دولت��ی حمایت میکند و در
نظارتها کم��ک کار خواهد بود ،افزود:
قدرت دادستانی برای این است که
درهای بسته در مسیر نظارت را
ب��ر روی مس��ئوالن ب��از کند و
اگر احیاناً ب��رای ورود به انبار
کاالهای احتکاری نیاز
به سرعت عمل بود
با حضور دادستانی
این کار با سرعت
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دادستان تهران مطرح کرد

انجام شود.
دادستان تهران افزود :ما بر همین
اس��اس دادس��تانها را از پشت میز به
کف خیابان آوردیم تا مش��کالت مردم
حل ش��ود و به هیچ وجه قصد دخالت
در کار دول��ت و س��ازمانها را نداریم.
وی ب��ا بی��ان اینکه دادس��تانی وظیفه
صیانت از حقوق عمومی را دارد گفت:
مردم استحقاق این سختیها را ندارند.
جعف��ری دولتآبادی افزود :بعد از
اقدامات حمایتی ما اگر ش��اهد کمبود
نظارتها باشیم وارد اقدامات مقابلهای
خواهیم ش��د و درخواست ما از سردار
رحیمی هم این است که در فروشگاهها
و مراکز بزرگ استقرار بیشتری داشته
باش��ند و با دالالنی که رانت و فس��اد
ایجاد میکنند برخورد جدیتر کنند.
وی گفت :به متصدیان امر هشدار
میدهیم ک��ه اگر با س��کوت ،نظارت
نکردن ،مداخله نکردن و مش��ارکت در
جرم ب��رای مردم ایجاد مش��کل کنند
حتماً تحت تعقیب قرار میگیرند.
دادستان تهران با تاکید بر تشدید
نظارتها گفت :هر تیمی که میتواند ما
را کمک کند و اگر برای مثال سازمان
پش��تیبانی امور دام ادعا میکند توزیع
گوشت مرتب انجام میشود حتماً ما را
در گشتهای دادستانی همراهی کند
و اگ��ر نواقصی دید دس��تور رفع آن را
صادر کند .وی از دس��تگاههای دولتی
خواس��ت با مردم بیشتر صحبت کنند
و با برخ��ی اظهارات غیر کارشناس��ی
ال
موجب س��رگردانی مردم نشوند و مث ً
علت اصلی گرانی گوش��ت را به قاچاق
دام زنده مرتبط نکنند.
دادس��تان ته��ران افزود :م��ردم از
دول��ت تقاضای حل مش��کالت را دارند
و دس��تگاهها مش��کالت را گ��ردن هم
نیندازند .وی ادامه داد :در بخش توزیع
باید از ظرفیت اصناف اس��تفاده شود و
اگر ما در س��تاد تنظیم بازار حضور پیدا
کنیم حتماً این موضوع را تاکید خواهیم
کرد .درخصوص س��همیههای گوش��ت
که به فروشگاهها اختصاص مییابد نیز
مدیریت ش��ود نه اینکه در شمال شهر
ته��ران که کمتر به این گوش��تها نیاز
اس��ت ما شاهد توزیع بیشتر در مقایسه
ب��ا جنوب ش��هر باش��یم .در این بخش
از عرضهه��ای چن��د قیمتی ه��م باید
ال تمرکز اصلی
خودداری ش��ود و ما فع ً
مان درخصوص کاالهای اساس��ی مانند
گوشت ،مرغ ،لبنیات و میوه خواهد بود.
جعف��ری دولتآبادی گفت :حتماً از
ظرفیت مردم باید اس��تفاده شود و مردم
هر جا تخلفی در توزیع مش��اهده کردند
به پلیس ،دادستانی و مراکز دولتی اعالم
کنند و با اراده خوبی که در کشور شکل
گرفته است مشکالت برطرف خواهد شد.
در این نشس��ت عالوه بر دادستان
ته��ران و معاونان��ش ،رئیس س��ازمان
تعزیرات حکومتی و معاونانش ،مسئوالن
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
ته��ران ،س��ازمان حمای��ت از حق��وق
مصرفکنن��دگان ،رئیس پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،فرمان��ده نیروی انتظامی
ته��ران ب��زرگ و مس��ئوالنی از وزارت
جهاد کش��اورزی و س��ازمان پشتیبانی
امور دام و سازمان میادین میوه و ترهبار
شهرداری تهران حضور داشتند.
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 -11ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ  ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭ  ...ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -12ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -13ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻣﻬﻠﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﻛﺖ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﻒ )ﺍﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/11/27ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﮔﻴﻼﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ – ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﮔﻴﻼﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/11/28ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
 -14ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ  021-41934ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -15ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 -16ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻯ  http://iets.mporg.irﻭ
 http://setadiran.irﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻴﺮ ـ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ...
ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻳﺰﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﺴﻴﺞ ﻃﺒﻖ
ﻧﻘﺸﻪ  1/2000ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ،
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  58/11/17ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﺑﻨﻴﻪ
ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻣﺼﻮﺏ 1370/07/28
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻣﻮﺭﻭﺛﻰ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ )ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺃﺳ ًﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺍﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﮔﻴﻼﻥ

