امنیت و اقتدار

نظرگاه

«فاتح» پیشرفتهترین سامانه هدایت موشک و اژدر را دارد

کمیسیون

رهبر انقالب ،ساخت آینده را در دست با کفایت جوانان میبینند

وزیر دفاع گفت :زیردریایی فاتح به سامانههای رانش الکتریکی ،مدیریت نبرد
ترکیبی ،سامانه هدایت موشک زیر سطح به سطح و هدایت اژدر برخوردار است.
امیر س��رتیپ حاتمی اظهار داش��ت :بحمداهلل با تالش متخصصان متعهد و
توانمند س��ازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ،زیردریایی پیش��رفته «فاتح» پس
از موفقیت در انجام تس��تهای نهایی ،به زودی به ن��اوگان نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران الحاق میشود.
وی با بیان اینکه فاتح به عنوان نخس��تین زیردریایی کالس نیمهس��نگین ایران دارای
ویژگیهای منحصربه فردی اس��ت ،افزود :زیردریایی فاتح کامال بومی بوده و از صفر تا صد
آن توسط متخصصان توانمند صنایع دریایی طراحی و ساخته شده و از فناوریهای روز دنیا
برخوردار است .زیردریایی فاتح از سامانههای سوناری ،رانش الکتریکی ،مدیریت نبرد ترکیبی،
سامانه هدایت موشک زیر سطح به سطح و دهها سامانه مدرن دیگر برخوردار است.

ت كميسيون امنيت براي بررسي حادثه تروریستی زاهدان
نشس 

رئي��س كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارج��ي مجل��س از برگزاري
نشس��تهاي ويژه كميسيون متبوعش به منظور س��ازوکارهای تحوالت پس از
پی��روزی ایران در  ۲۲بهمن و شکس��ت دش��منان ایران در ورش��و و همچنين
بررسي حادثه تروريستي زاهدان در هفته جاري خبر داد.
حش��متاهلل فالحتپیش��ه اظهار داشت :یکشنبه و دوش��نبه هفته جاری در
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی علی رغم اینکه
کمیس��یونها تعطیل است و مجلس بررسی بودجه میپردازد ،اما نشستهای ویژهای را
پس از نماز ظهر برگزار خواهیم کرد و جلسات کمیسیون کماکان برقرار خواهد بود.
وی اظهار داشت :یکی از این نشستها مربوط به موضوع حادثه تروریستی زاهدان و بررسی
علل و عوامل آن است و همچنین نشست دیگری به موضوع ورشو و تحوالت بعد از شکلگیری
راهپیمایی  ۲۲بهمن و راهبردی که براساس آن مترتب خواهد شد اختصاص مییابد.

ب مقام معظم رهبری در
قائممقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت :خطا 
بیانی ه اخیرشان ،رو به جوانان بود .چراکه ایشان با رویکردی آیندهنگرانه ،ساخت آینده
کشور را در دست با کفایت جوانان میبینند و امیدشان به نسل جوان کشور است.
زهره الهیان با اش��اره به موضوع «امید به آینده» در بیانیه مهم و راهبردی
رهبر معظم انقالب که همزمان با چهل س��الگی پیروزی انقالب اس�لامی منتشر
ب مقام معظم رهبری در بیانیهشان ،رو به جوانان بود .چراکه
ش��د ،بیان داشت :خطا 
ایش��ان با رویکردی آیندهنگرانه ،س��اخت آینده کش��ور را در دس��ت با کفایت جوانان
میبینند و امید ایشان به نسل جوان کشور است.
وی ادامه داد :رهبر معظم انقالب در ببانیه اخیر با رویکردی آیندهنگرانه ،نسل جوان
را مورد خطاب قرار دادهاند چراکه اگر قرار اس��ت هر تحولی در آینده کش��ور و مس��یر
پیشرفت اتفاق بیفتد ،این جوانان هستند که باید خود را برای آن آماده کنند.
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یکشنبه  28بهمن  1397شماره 4963

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

مرزبندی درست بین دوست
گ�زارش ویژه
و دش��من یک��ی از مصادیقی
اس��ت ک��ه رهب��ر معظ��م انق�لاب در معرف��ی و
توصیهه��ای گام دوم انقالب آن را مهم دانس��ته و
به انقالبیه��ا تاکید کردند و فرمودند که باید بین
دوست و دشمن مرزبندی درست و دقیقی داشته
باش��ند .اینکه همزمان با روزهای آغازین ورود به
دهه پنجم انقالب اس�لامی رهبر معظم انقالب در
م��واردی ک��ه ب��رای جوان��ان و انقالبیه��ا بیان
میکنند ،ضرورت مرزبندی با دش��من را نیز ذکر
میکنند خود گواه این امر اس��ت که انقالبیگری
با مماشات با دش��منان و نگاه تردید به آنها جمع
نمیشود.
یعن��ی نمیتوان ه��م خود را انقالب��ی و پیرو
والی��ت فقیه دانس��ت و هم در مقابل کس��انی که
برای کشورت نقشه میکش��ند و بیمهابا از تغییر
رژیم حکومتت حرف میزنند فرش قرمز پهن کرد
و برایش��ان لبخند زد .نمیش��ود انقالبی بود و به
جای تالش برای رضایت مردم به نمایندگانش��ان
توهین کرد ،منتقدان را با اسامی نامناسب خطاب
کرد و به روی دش��منی که مرزها و جمهوریتت را
نشانه رفته لبخند زد.
این سخنان گهربار نشان میدهد که ضروری
اس��ت انقالب��ی همانقدر ک��ه با دوس��ت مهربان

و صمیمی اس��ت باید با دش��من و کفار با ش��دت
برخورد کرده و مرزبندی مش��خصی با دش��منان
داشته باش��د .شاید بهترین نمونه آن در مسئوالن
انقالبیم��ان خالصه میش��ود ،مس��ئوالنی که در
ابتدای خدمتش��ان در نظام جمهوری اس�لامی به
قانون اساس��ی سوگند میخورند حتما باید بدانند
که برای رسیدن به آرمانهای انقالب تالش کرده
و در آن مسیر باید گام بردارند ،حتما میدانند که
باید برای مطالبه حق��وق ملت از بیگانگان محکم
ایس��تاد .مسئوالن باید بدانند که نه از حقوق افراد
هموفیلی در قبال تزریق خون آلوده فرانسوی باید
گذشت نه از غرامتی که عراق در جنگ هشتساله
به ما تحمیل کرد و نه از منافع ملیای که در تعهد
برجام نادیده گرفته شد ،هم باید غرامت تانکهایی
ک��ه انگلیس پولهایش را گرفته و نداده س��تاند و
هم سرنوش��ت اموال بلوکه شدهمان را در امریکا و
اروپا مشخص کرد .هم غرامت کرسنت را گرفت و
هم پژو و توتال را و از هیچیک از حقوقمان دس��ت
نکشید .مسئوالن میدانند که اگر در مسیر احقاق
حقوق ملت و مرزبندی با دشمن قصوری از سوی
مس��ئولی رخ دهد ملت انقالبی حق طبیعیش��ان
اس��ت که بخواهند قصورکننده را براساس عامدانه
و یا ن��ا آگاهانه بودن قص��ورش جریمه کنند و به
محاکمه کشانند.
ای��ن طبیعی اس��ت که ملت از مس��ئوالن خود
بخواهن��د که مجموعه نیروهای معتق��د به انقالب با
س�لایق و عقاید مختلف باید در چارچ��وب اصول با
یكدیگر اتحاد و همكاری داشته باشند و مرزهای فكری،
عقیدتی و ارزشی خود را با دشمن پررنگ كنند.
اما سجاد این موضوع را بسیار دقیق در احادیث
توضیح داده و رهبر معظم انقالب نیز همین حدیث

همه برای بدرقه  ۲۷شهید مدافع وطن آمدند؛

افشاگری علیه پاکستان و آلسعود
ادامه از صفحه اول

سرلش��کر صفوی با اش��اره به اینکه نیروهای مسلح جمهوری
اس�لامی ایران سرکوب عامالن این حمالت تروریستی را حق خود
میدانند گفت :نیروهای مس��لح مقتدر جمهوری اس�لامی ایران و
نیروی زمینی س��پاه ،ح��ق خود میدانند که ب��رای دفاع و امنیت
مرزهای ایران و س��رکوب عامالن این تروریست های جنایتکار به
رسالت انقالبی خود عمل کنند .ما میخواهیم با کشورهای همسایه
روابط حسنه داشته باشیم و ناامنی در منطقه را به سود آمریکاییها
و صهیونیستهای جمع شده در کنفرانس ورشو میدانیم .البته ملت
بزرگ ایران و سپاه پاسداران قدرتمند و خانوادههای شهیدان مظلوم،
پاسخ کوبنده و متناسب را در زمان مقتضی به تحریککنندگان و
مجریان دست نشانده این حادثه تروریستی خواهند داد.
عربستان و امارات بدانند صبر ایران به سر آمده است
فرمانده کل س��پاه پاس��داران نیز اظهار داش��ت :دش��منان
جمه��وری اس�لامی ایران یکی دو تا نیس��تند ،دش��منان حق و
دشمنان اسالم امروز برای جلوگیری از پیشرفت ایران اسالمی و
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خط قرمزی که باید روشن و صریح باشد؛

فهم انقالبی اشداء علیالکفار

ام��ام س��جاد(ع) را در درس خ��ارج از فقه خود در
 16اردیبهشت  92بیان کردند« :مبادا با گناهكاران
همنشينى كنيد و به س��تمكاران كمك دهيد و با
بزهكاران نزديك ش��ويد ،از فتنه ايشان حذر كنيد
و از ح��دود و ناحيه آن��ان دورى كنيد و بدانيد كه
هر كس با دوس��تان خدا مخالفت كند و بجز دين
خدا به دين ديگرى ديندار ش��ود و به دستور خود
جز دستور ولى خدا از روى خودسرى رفتار كند در
آتش س��وزانى درافتد كه میخورد بدنهایى را كه
ارواحشان از آنها دور گشته و بدبختى بر آنها چيره
ش��ده ،اينان (گرچه در دنيا به صورت زندهاند ولى)
مردگانى هس��تند كه ح��رارت آتش را درك نكنند
و اگ��ر (به راس��تى) زنده بودن��د درد حرارت آتش
را درك میكردند.ادام��ۀ مکتوبِ ش��ریف حضرت
سجاد(ع) خطاب به ش��یعیان است .با تدب ّر و تأملّ
در اینگونه روایات ،نقش ائمه در یک رهبری کامل
و دقیق بیشتر روش��ن میشود .مانند یک دیدهبان
مس��لطّ ی ،تمام صحنه را مالحظه میکنند؛ جریان
معرفت اهلبیت و اسالم اهلبیت این جریان باریکی
نهِا و جریانه��ای گوناگون،
که در الب��هالی طوفا 
ِخوف اضمحاللش وجود دارد ،این را حفظ و تقویت
میکنن��د ،تمهید میکنند و پیش میبرَند .آنچه تا
امروز این فکر و مکتب را زنده نگه داش��ته و روز به
روز توسعه داده است.
میفرماید :با گناهکاران همنش��ینی نکنید! به

ایجاد ناامنی در کش��ور بسیج شدهاند و همه نیروهای امنیتی در
سراسر کشور مشغول مبارزه با این توطئهها هستند.
سرلش��کر محمدعلی جعفری افزود :در جنوب شرق کشور به
عنوان یکی از مناطق ماموریتی س��پاه پاس��داران از حدود  9سال
قبل این ماموریت به س��پاه واگذار شد و اقدامات گستردهای برای
انسداد مرز و ایجاد امنیت در این منطقه انجام شده است که لشکر
 14امام حسین(ع) از جمله نیروهای فعال دراین منطقه است.
وی تصری��ح ک��رد :در چن��د س��ال اخی��ر برنامهریزیهای
کش��ورهای مزدور منطقه به ش��دت ب��ه دنبال ایج��اد ناامنی با
عملیاتهای انتح��اری بودند ،فرزندان ش��ما و نیروهای امنیتی
اما اجازه ندادند که در پاس��گاههای مرزی مشکلی برای مرزبانی
ایجاد شود و اکثر این پاسگاهها دژی مستحکم هستند که عناصر
ضد انقالب در چند س��ال اخیر به این پاس��گاهها حمله کرده اما
شکست خورده و به عقب برگشتهاند.
وی با اش��اره به تالش دش��من برای ایجاد ناامنی خاطرنشان
کرد :دش��منان به دنبال شکس��تها و ناتوانی خ��ود به دنبال این
بودند که با انجام عملیاتهای انتحاری در عمق استان سیستان و
بلوچستان و در جاده خاش به زاهدان که کیلومترها از مرز فاصله
داشت ایجاد ناامنی کنند ،این عناصر بعد از چند تالش متعدد این
عملیات را انجام دادند ،این در حالی است که سال گذشته حداقل
 6یا  7عملیات انتحاری دشمنان در این منطقه خنثی شد.

س��تمگران کمک نکنید! با فسّ اق همراهی نکنید!
این دس��تور ،در آن فضای اختناق��ی که در زمان
امام س��جاد(ع) وجود داشته است ،معنای خاصی
میدهد .عضی از فسّ اق خدمت حضرت میآمدند،
س��ؤال میکردند ،حضرت هم جواب مسئله آنها را
میدادند .در این تردیدی نیس��ت .مراد این است
ک��ه در آن جامعه اختناق ،در آن فضِ ای فش��ار و
محاص��ره همه جانبه ش��یعه و پی��روان اهلبیت،
شیعه باید راه خود را بشناسد ،مرزبندی خودش را
گم نکند ،مس��ألۀ مرزبندی همیشه هست .در یک
جامعۀ اختناقی ،مرزبندی به نحوی است ،در یک
جامعۀ ی ِد عُلیا و سلطۀ گفتمان دین مثل جامعۀ ما،
مرزبندی به نحو دیگری است .میخواهد بفرماید:
مرزبن��دی را فرام��وش نکنید! راه را گ��م نکنید!
اگر م��ر ِز خودتان را با مخالفانتان ،با دش��منانتان
نش��ناختید ،این مرز کمرنگ ش��د ،دو اش��کال به
وجود میآی��د :یکی اینکه آنها وارد منطقۀ ش��ما
میش��وند ،یعنی نفوذ .دوّم اینکه شما وارد منطقۀ
آنها میش��وید ،یعنی انحالل .این توصیه ای که ما
همیشه در این سال های بعد از انقالب ،به خصوص
بعد از رحلت امام(رضواناهلل علیه) به همۀ افرادی
ک��ه در عرص��ۀ فعالیت های سیاس��ی و اجتماعی
حض��ور دارند و فعالند ،همیش��ه ب��ه اینها توصیه
میکردیم ،این بوده :همه نوع فعالیت بکنید ،همه
نوع تالش بکنید ،همه جا سر بزنید ،ولی مرزبندی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :آنچه که ملت
ما باید بداند این اس��ت که نیروهای امنیتی سپاه ،بسیج و نیروی
انتظامی جان بر کف آمده عمق بخشی به امنیت مرزها هستند و
به یاری خداوند انتقام خون این شهدا را خواهند گرفت.
وی تصریح کرد :آنچه که مس��ئوالن عزیز کش��ور ما به ویژه
رئیسجمهور اش��اره کردند این است که از این پس نظام مقدس
جمهوری اس�لامی دیگر مالحظات قبل��ی را انجام نخواهد داد و
برای انتقام خون این عزیزان مستقیم وارد عمل خواهد شد.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه سئوالی که از کشور مسلمان و
همسایه ما پاکستان وجود دارد این است که چرا ارتش پاکستان
و س��ازمان اطالعاتی و امنیتی این کش��ور ب��ه این گروهکهای
تکفیری پناه میدهد ،تصریح کرد :ما این سکوت را نوعی حمایت
از ای��ن گروهک میدانیم ،دولت و ارتش و س��ازمان اطالعاتی و
امنیتی پاکستان باید در این رابطه پاسخگو باشند.
وی خاطرنش��ان کرد :س��ازمان اطالعاتی و امنیتی پاکستان
بدون تردید محل اختفا و برنامه ریزیهای این عناصر را میداند
اما سکوت پیشه کرده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت :آنچه
ک��ه امروز در این تجمع اعالم میکنیم این اس��ت که دولتهای
خائن عربس��تان و امارات بدانند صبر جمهوری اس�لامی به سر
آمده و نظام ما حمایتهای مخفیانه ش��ما از جانیان انسان ستیز

را فرام��وش نکنی��د! غفلت از مرزه��ا نکنید! مثل
مرزهای جغرافیایی ،در مرزه��ای جغرافیایی یک
دیوار بتونی که نکش��یدند که کس��ی از این طرف
نتوان��د آن طرف ب��رود ،از آن ط��رف نتواند بیاید.
گاهی کسانی هم آن طرف میروند ،کسانی هم از
آن طرف اینجا میآیند ،لکن با حساب و کتاب .اگر
عالئم مرزی از بین رفت ،نابود شد ،شما غفلتا خود
را در س��رزمین دشمن یا بیگانه مشاهده میکنید،
حض��ور در آنجا پیدا میکنید بدون اینکه خودتان
بخواهید! یا بیگانه یا دش��من داخل سرزمین شما
میش��ود ،بدون اینکه اجازه گرفته باشد .مرزهای
عقیدتی ،مرزهای نظری ،مرزهای سیاس��ی ،از این
قبیل اس��ت .فقرۀ بعدی حدیث ،اش��اره به کسانی
تس��لط سیاس��ی ،اجتماعی ،اقتصادی و
ّ
است که
همه جانبه بر جامعه داشتند .میفرماید :آن کسی
ک��ه از فرمان امام و ولیّ خدا س��ر باز میزند ،قبل
از اینکه ب��ه آتش دوزخ گرفتار بش��ود ،در همین
جا در یک آتش��ی است؛ فی نا ٍر تلَتهِب ،آتش دارد
او را میس��وزاند ،لک��ن حس نمیکن��د! این آتش
جسمهای بیجان را ،جسم های بیتعقّل را ،انسان
های مرُده را میس��وزاند .مرُدهاند ،سوزندگیِ آتش
را ح��س نمیکنند! در حالی که به ظاهر زنده اند،
راه میروند .این ،همان آتش��ی است که تجسّ مش
در آن نش��ئۀ دیگر ،به آن شکلِ معروفی که قرآن
کریم و روایات ،ناطق هستند ،درمیآید».
بر این اساس است که معتقدیم انقالبی واقعی
باید فهم دقیقی از اش��داءعلیالکفار را که در قرآن
ذکر ش��ده است را داش��ته و مرز خود را با دشمن
مش��خص کن��د ،نکتهای که رهبری ه��م آن را به
درس��تی و با تیزهوش��ی در ورود ب��ه دهه پنجم
انقالب بیان کردهاند.

و گروهکهای تکفیری را تحمل نخواهد کرد.
وی تصریح کرد :ما انتقام خون شهیدان خود را از دولتهای
عربس��تان و ام��ارات خواهیم گرف��ت و از رئیسجمهور و رئیس
ش��ورای عالی امنیت ملی میخواهیم به دنبال وعدهای که دادند
دس��تان ما را برای اج��رای عملیاتهای انتق��ام جویانه بیش از
گذشته باز بگذارند.
سرلش��کر جعفری بیان کرد :دولت پاکستان نیز بداند هزینه
پناه دادن به گروهکهای تروریستی را باید بپردازند و هزینه این
اقدام برای آنها سنگین خواهد بود .وی ادامه داد :به قول امام(ره)
به دش��منان خود میگوییم «بکش��ید ملت ما را ،ملت ما بیدارتر
میش��وید» ،خون شهیدان در این مسیر الهی انقالب اسالمی به
عنوان موتور حرکت اس��ت و اثرگذاری خون ش��هید در رابطه با
استقامت و پایداری  40ساله ملت ایران روشن و واضح است.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران تصریح کرد :تمامی پاسداران،
بس��یجیان و نیروهای امنیتی مصممتر از گذشته و با عزمی راسخ
آم��اده برقراری امنیت و انتقامگیری از دش��منان اس�لام و ایران
اس�لامی هس��تند .وی گفت :ما از ارواح طیبه همه شهدا به ویژه
شهیدان عزیزن حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان میخواهیم
همه ما را در این راستا یاری کنند ،ما تاکنون با دعای مردم مومن
و انقالبی و با انتظارات و خواس��تهها و هدایتهای ش��هیدان عزیز
تاکنون مقاومت کردهایم و این راه الهی را ادامه خواهیم داد.

سیاست مجازی
 ١٥٠هزار مصوبه شوراهای شهر
با قوانین انطباق داده شد

سیدسلمان سامانی س��خنگوی وزارت کشور
گزارش��ی از مصوبات ش��وراهای اسالمی شهر
در دوره پنج��م ارائ��ه ک��رد و نوش��ت :در دوره پنجم
فعالیت ش��وراها (از ش��هریور  ۹۶تاکنون) تعداد ۱۵۱
هزار و  ۹۱۵مصوبه توس��ط  ۱۲۸۱ش��ورای اس�لامی
شهر در سراسر کشور به تصویب رسیده است .تمامی
مصوبات ب��ه منظور اطمینان از انطب��اق با قوانین در
هیئتهای تطبیق مورد بررس��ی قرار گرفته است .از
کل مصوب��ات تع��داد  ۱۲۹هزار و  ۹۵۸مورد توس��ط
هیئته��ای تطبیق تایید ش��ده و تع��داد  ۲۱هزار و
 ۹۵۷مصوبه مورد اعت��راض هیئتهای مذکور واقع و
نهایتاً درجهت انطباق با قوانین بازنگری شده است.

ﻧﻮﺑ
ﺖﺩ
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لزوم مرزبندی با دشمن

عزّت ملّی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن :این
هر سه ،شاخههایی از اصلِ «عزّت ،حکمت ،و مصلحت»
در روابط بینالمللیاند .صحنهی جهانی ،امروز ش��اهد
پدیدههای��ی اس��ت که تحقّ��ق یافته یا در آس��تانهی
ظهورند :تحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی براساس
الگوی مقاومت در برابر س��لطهی آمریکا و صهیونیسم؛
شکس��ت سیاستهای آمریکا در منطقهی غرب آسیا و
زمینگیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش
حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب
آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخش��ی از مظاهر عزّت جمهوری اس�لامی
اس��ت که جز با ش��جاعت و حکم��ت مدیران جهادی
به دس��ت نمیآمد .سردمداران نظام س��لطه نگرانند؛
پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ
اس��ت .امروز ملّت ایران عالوه بر آمریکای جنایتکار،
تع��دادی از دولته��ای اروپایی را نی��ز خدعهگر و غیر
قاب��ل اعتماد میدان��د .دولت جمهوری اس�لامی باید
مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزشهای
انقالب��ی و ملّی خود ،یک گام هم عقبنش��ینی نکند؛
از تهدیدهای پوچ آنان نهراس��د؛ و در همهحال ،عزّت
کش��ور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه
و مصلحتجویانه و البتّه از موضع انقالبی ،مش��کالت
قابل حلّ خود را با آنان حل کند .در مورد آمریکا حلّ
هیچ مشکلی متصوّر نیس��ت و مذاکره با آن جز زیان
مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشت.
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ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ) ﺳﺘﺎﺩ(ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ
ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ1397/11/27 :
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺳﺎﻋﺖ 14ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1397/12/01
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  :ﺳﺎﻋﺖ  14ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1397/12/11
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ  :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1397/12/12
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ )ﺍﻟﻒ( ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺳﺎﻋﺖ 14ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/12/11ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ-ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ -ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  028-33659474ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ021-41934
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ »ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ/ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ/ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ« ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

1

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻛﺸﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﻳﻨﻰ ﺍﻟﻮﻧﺪ

2/565/146/365

130/000/000

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﻰ
ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳﺎﻝ1397

ﺭﺗﺒﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺩﻳﻒ  : 1ﺭﺗﺒﻪ  5ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺑﻨﻴﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/11/27 :
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/11/28 :

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

