پارلمان

ترغیب پشتپرده اصالحطلبان برای استیضاح رئیسجمهور

نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به بهانههای برخی از
نمایندگان برای عدم امضای طرح استیضاح اظهار کرد :دو روز تالش کردیم تنها
 18نفر امضا کردند ولی بیش از  80نفر به من وعده کردند که امضا میکنند.
حجتاالسالم مجتبی ذوالنور با تأکید بر موافقت شفاهی برخی از نمایندگان
اصالحطلب با طرح استیضاح رئیسجمهور گفت :این نمایندگان به من میگویند
آقای ذوالنور دل ما با شماس��ت ،اما امضا نمیکنیم چون مش��کل پیدا میکنیم؛ ولی
اگر رئیسجمهور را به مجلس کشاندید به استیضاح رأی مثبت میدهیم.
ذوالن��ور با بیان اینکه توان هس��تهای مردم را بر باد دادی��د و هیچ ضمانتی نگرفتید،
خاطرنشان کرد :دل به کدخدایی بستید که اینگونه به شما و برجامتان لگد بزند و بیرون
برود .وی خطاب به رئیسجمهور تاکید کرد :امروز اطرافیانتان را اصالح کنید و تضاد منافع
را در آنها از بین ببرید تا هر تصمیمگیری میکنید به نفع مردم باشد نه آدمهای خاص.

پاسداران

عامل انتحاری و  ۲نفر از تروریستها پاکستانی بودند

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :عامل انتحاری و
دو نفر از عناصر تیم تروریستی حمله به نیروهای سپاه ،پاکستانی بودند.
س��ردار محمد پاکپور اظهار داش��ت :بعد از حادثهاى که رخ داد ،اقدامات زیادی
انج��ام دادیم و بعد از اینک��ه قطعات خودروی انتحاری را ب��ه برادرانمان در نیروی
انتظامی تحویل دادیم ،هویت خودرو را مشخص کردند و بعد از شناسایی هویت آن،
نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ،عملیات دستگیری و انهدام
تیم پشتیبانیکننده و تیمی را که خودرو را برای این اقدام آماده کرده بودند ،آغاز کردیم.
وی افزود :دو روز قبل ،اولین س��رنخی که به دس��ت آورده بودیم که یک خانم بود
که دستگیر کردیم و بعد از دستگیری این عامل تروریستی ،به افراد دیگر هم رسیدیم.
دو نفر از عناصر تیم تروریس��تی پاکستانی بودند و عامل انتحاری نیز فردی بهنام حافظ
محمدعلی از پاکستان بود و یک فرد دیگر از پاکستان نیز در تیم حضور داشت.

ارتش اسالم

هرگونه تهدیدی را به شدیدترین نحو ممکن پاسخ خواهیم داد

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه دشمن را از هر حرکت نابخردانه پشیمان
خواهیم کرد ،گفت :هرگونه تهدیدی را به شدیدترین نحو ممکن پاسخ خواهیم داد.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده تأکید کرد :نیروی هوایی یک نیروی الهی است
که همواره یار و پشتیبان قوی انقالب و نظام جمهوری اسالمی بوده و همچنان
آماده اجرای مأموریتهای مهم برای حفظ و ارتقای امنیت در کش��ور میباش��د.
وی به اقتدار ایران اس�لامی در جهان اش��اره کرد و افزود :امروزه تنها کش��وری که
مقتدران��ه در زمینهه��ای مختلف در برابر آمریکا ایس��تاده و کلی��ه راهبردهای مکاتب
غیرالهی را به چالش کشیده ،انقالب اسالمی ایران است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ما در کنار س��ایر نیروهای مس��لح ،هرگون��ه تهدیدی را به
ش��دیدترین نحو ممکن پاسخ خواهیم داد و دش��من را از هر حرکت نابخردانه پشیمان
خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت به امنیت کشور خدشهای وارد شود.

رویـکرد
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همزمان ب��ا برگزاری اجالس
دست بـه نقد
ضدایرانی ورشو و به فاصله ۲
روز از برگ��زاری راه پیمای��ی باش��کوه و میلیونی
مردم ایران در یوماهلل  ۲۲بهمن در چهل س��الگی
انقالب اس�لامی ،گروه��ک تکفیری تروریس��تی
جیشالظلم اتوبوس حامل شماری از پرسنل سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی را در ج��اده خاش -
زاهدان مورد حمله انتحاری قرار داد.
ای��ن رزمندگان غیور پ��س از انجام مأموریت
خود در حراست از مرزهای ایران در حال بازگشت
به شهرش��ان بودند که به ش��هادت رس��یدند .در
جریان این حمله تروریس��تی  ۲۷نفر از رزمندگان
به درجه رفیع ش��هادت نائ��ل آمدند و  ۱۳نفر نیز
مجروح شدند.
این اتفاق تلخ بازتاب بس��یار گس��تردهای در
افکار عمومی و رس��انهها داشت .مردم قدرشناس
کش��ورمان ضمن همدردی با خانواده شهدا ،اقدام
رذیالنه تروریس��تها را محکوم کردن��د .اما نکته
تأملبرانگیز و البته تأس��فبرانگیز اینجاس��ت که
روزنامهه��ای طیف اصالحات ،این موضوع بس��یار
مهم را سانسور کردند.
روز پنجشنبه  ۲۵بهمن  ۹۷و در حالیکه خبر
حادثه تروریس��تی در صفح��ات اول روزنامههای
کش��ور منتشر ش��ده بود ،روزنامههای اصالحطلب
ایران ،اعتماد ،س��ازندگی ،قانون ،همدلی ،شهروند
و جه��ان صنعت در نیم تای صفحه اول خود هیچ
اشارهای به این حادثه تلخ نداشتند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد .روز یکشنبه ۲۸
بهمن  ۹۷یک روز پس از تش��ییع تاریخی و باشکوه
پیکرهای مطهر شهدای حادثه تروریستی زاهدان در

آیا اصالحطلبان با مرزبانان و حافظان امنیت مردم مشکل دارند؟!

سانسور حافظان امنیت

ش��هر اصفهان ،و در حالیکه اینرویداد حماس��ی در
صفحه اول روزنامههای کش��ور قرار داش��ت ،باز هم
روزنامهه��ای اصالحطلب اعتماد (به مدیرمس��ئولی
«الیاس حضرتی» نماینده فراکس��یون امید مجلس
ش��ورای اس�لامی) ،ش��رق ،س��ازندگی ،ابتکار (به
مدیرمسئولی «محمدعلی وکیلی» نماینده فراکسیون
امید مجلس شورای اس�لامی) ،آفتاب یزد ،همدلی،
صدای اصالح��ات ،دنیای اقتصاد و جهان صنعت به
هیچ عنوان به این موضوع مهم نپرداختند.
اینرویک��رد غیرحرفهای ،غیراخالقی و مغایر با
منافع ملی ،سواالتی را در افکار عمومی ایجاد کرد.
یک��ی از س��ؤاالت مه��م ای��ن اس��ت ک��ه آیا
اصالحطلبان با حراس��ت از مرزهای ایران مش��کل
دارند؟!  ۲۷نفری که در حادثه تروریس��تی زاهدان
به شهادت رسیدند ،حافظان امنیت کشور بودند و
مأموریت اصلی آنان حراست از مرزهای ایران بود.
دیروز شهدای خوزستان ،امروز شهدای زاهدان
متاس��فانه اصالحطلبان نه تنها با حراس��ت از
مرزهای ایران مش��کل دارند ،بلکه گویا با حافظان
امنیت نیز مشکل دارند!
در ش��هریورماه سالجاری یک تیم تروریستی
وابسته به بیگانگان که ارتباطات آشکار آن با برخی
رژیمهای مرتجع منطقه و برخی کشورهای اروپایی

سخنگوی ش��ورای نگهبان ضمن تاکید بر
سخنــــگو
نقش ش��ورای نگهب��ان به عن��وان مرجع
انطباق قوانین با قوانین اساسی کشور ،بر جایگاه مجمع تشخیص
مصلحت به عنوان نهادی برای تصمیمگیری در باره لوایحی مثل
سی.اف.تی و پالرمو تاکید کرد و گفت :این امکان وجود دارد که
در مجمع تش��خیص مصلحت ،کنوانسیونهای پالرمو و سی.اف.
تی به تصویب برسد .اما شورای نگهبان باید وظایف قانونی خود
را انج��ام دهد .اگر ما از این ایرادات چشمپوش��ی کنیم ،در واقع
وظای��ف قانونی و اختیارات خودمان را به کار نگرفتیم که به نوبه
خود یک نوع تخلف به حساب میآید.
عباس کدخدایی ،ش��ورای نگهبان را یکی از دستاوردهای
مه��م انقالب برای اج��رای حاکمیت قان��ون و تضمین حقوق
مردم و ش��هروندان توصیف و خاطرنش��ان کرد :قانون اساسی
در هر کش��وری ،تبل��ور آرمانها و آرزوهای م��ردم آن جامعه
برای یک نظامی سیاسی بهتر است و قانون اساسی جمهوری
اس�لامی نیز برگرفته از آرمانهای بلند مردم مسلمان بوده و
طبیعتا حاکمیت قانون نیز یکی از مطالبات اصلی آنها بود .از
اینرو ،شورای نگهبان با هدف نظارت بر تدوین قوانین تصویب
شده در مجلس ایجاد شد تا از این طریق ،عالوه بر انطباق این
مصوبات با قانون اساسی ،از حقوق مردم نیز محافظت گردد.
وی ادام��ه داد :قب��ل از انق�لاب ،در واقع ام��ر ،چیزی به
عن��وان قان��ون در جامعه جریان نداش��ت و هرچه ب��ود ،اراده
یک فرد بوده که در همه ش��ئونات جامعه حاکم بود .در نظام
طاغوتی ،نظام سیاس��ی مبتنی بر قانون وجود نداش��ت و یکی
از شعارهایی که مردم در طول راهپیماییهای انقالب شرکت
داش��تند ،حاکمیت قانون و مطالبه برای اجرای قانون بود .بعد
از پیروزی انقالب و زمانی که قانون اساسی با حمایت گسترده
مردم شکل گرفت ،مجلس خبرگان نهادی را برای پاسداری و
حفاظت از این قانون اساسی پیشبینی کرد.
کدخدای��ی درخص��وص ادع��ای برخی کش��ورهای غربی

قاب��ل کتمان نیس��ت ،در ش��هر اه��واز و در حین
برگ��زاری رژه نیروهای مس��لح ،در اقدامی رذیالنه
مردم را به رگبار بست .در پی این اقدام تروریستی
 ۲۵نفر از هموطنانمان  -از جمله محمد طاهای ۴
ساله  -شهید و حدود  ۶۰نفر نیز مجروح شدند.
مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز
با حضور باش��کوه مردم خوزستان از اقوام و عشایر
مختلف برگزار شد .مردم در این مراسم باشکوه با
نمایش وحدت و یکپارچگی ،با ش��عارهای «مرگ
ب��ر آمریکا» و «مرگ بر مناف��ق» اعالم کردند که
ب��ه خوبی از حمایتهای انجام ش��ده از گروههای
تروریس��تی در ایران و عام�لان اصلی این جنایت
مطلع هستند.
ام��ا نکته قابل تأمل اینجاس��ت که تعدادی از
روزنامههای اصالحطلب این حضور باش��کوه را در
صفحه اول خود سانس��ور کردند .تش��ییع باشکوه
ش��هدای حادثه تروریس��تی اه��واز در صفحه اول
روزنامههای اصالحطلب «ش��رق»« ،س��ازندگی»،
«ابت��کار»« ،ش��هروند»« ،همدل��ی» و «ص��دای
اصالحات» هیچ جایی نداشت.
سانسور «صبح بدون داعش»
در روزه��ای پایانی آب��ان  ،۹۶محور مقاومت
به فرماندهی س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی پس

توهین به شهدای دفاعمقدس!
 ۲۶خرداد  ۹۴مراس��م باشکوه و به یادماندنی
تشییع پیکرهای پاک  ۲۷۰شهید تازه تفحص شده
از جمله  ۱۷۵شهید غواص و خطشکن کربالی ۴
با حضور گس��ترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.
حضور مردم در این مراس��م از جمله باشکوهترین
تجمعات مردمی در تاریخ انقالب بود.
همزمان با این مراسم باشکوه و عظیم ،روزنامه
اصالحطلب آرمان در اقدامی هتاکانه ،طرح گرافیکی
موهن��ی را تحت عنوان ش��هدای غواص چاپ کرد.
این طرح س��خیف و هتاکانه ،ش��هدای غواص را در
شمایلی نامناسب نشان میداد .این طرح هتاکانه با
واکنش منفی و تند افکار عمومی مواجه شد.
در مهرم��اه س��ال  ۹۱نی��ز همزمان ب��ا هفته
دفاعمقدس ،روزنامه اصالحطلب ش��رق ،کاریکاتور
موهنی را علیه دفاعمقدس منتشر کرد .کاریکاتور
مذک��ور ناخ��ودآگاه خواننده را به ی��اد عکسهای
مشهور دفاعمقدس میانداخت که در آن رزمندگان
اس�لام در حال بستن س��ربندهای «یازهرا(س)»،
«یا حس��ین(ع)»« ،یامهدی(ع��ج)» برای یکدیگر
هس��تند .ای��ن کاریکات��ور رزمندهه��ای جبهه را
در حال بس��تن س��ربند بر روی چش��م همدیگر
نش��ان میداد؛ کنایه از اینک��ه تصمیم و ایثارگری
رزمندگان کورکورانه صورت گرفته است.
وقتی حراست از مرزهای ایران و حافظان امنیت
ایران برای این طیف اینقدر بیاهمیت است ،حال آیا
میتوان قبول کرد که آنان در موضوع اف.ای.تی.اف
دغدغه منافع ملی دارند؟! مشرقنیوز

چشمپوش��ی کنیم ،در واقع وظایف قانونی و اختیارات خودمان
سخنگوی شورای نگهبان:
را ب��ه کار نگرفتی��م که به نوبه خود یک نوع تخلف به حس��اب
میآید.
کدخدایی در تحلیل واکنش اروپا نس��بت به مساله برجام
و ش��روطی که اروپا برای ایران جهت بهرهمندی از س��از و کار
ممکن است این لوایح در مجمع تشخیص پذیرفته شوند
مالی «اینس��تکس» مطرح کرد ،گفت :برجام تالش��ی بود برای
این امکان وجود دارد که در مجمع تشخیص مصلحت ،کنوانسیونهای پالرمو و سی.اف.تی به تصویب
ش��کلگیری یک توافق بینالمللی که هم مالحظات غربیها و
برسد .اگر ما از این ایرادات چشمپوشی کنیم ،در واقع وظایف قانونی و اختیارات خودمان را به کار نگرفتیم
آمریکا در آن باشد و هم مالحظات کشور ایران .در برجام طرف
غربیها به تعهداتش پایبند نبود و انتظار میرفت که اروپاییها،
بهتر عمل میکردند .اگر آنها خودشان را مبدع روابط بینالملل
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حوزههای مختلف از جمله سیاست حضور دارند.
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وی درخص��وص الیحه کنوانس��یون ﺑﻪ
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مبارزه ب��ا
مث��ال ،انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا ی��ک انتخابات دو
مسائل
ﻣﻮﺭﺥ موش��کی ،مسائل
ﻣﺪﻳﺮﻩمس��ائل
ﻫﻴﺌﺖبود .آنها
ناامید کننده
شورای
تصویب و در
تروریسم (س��ی.اف.تی) که توسط مجلس
مرحلهای اس��ت بدین معنی که مردم ابت��دا اعضای کالجهای
انتظار بود.
زدند که دور از
وضعیت گره
ﻣﻮﺭﺥ سوریه و ...را به
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ
ﺻﻨﻔﻰ
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نگهبان
انتخابات��ی را انتخاب میکنند و آن اعض��ا نیز رئیسجمهور را
مبنی
ایران
همیشگی
پیشنهاد
بر
نگهبان
شورای
سخنگوی
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ - 1 :
وظایف ما در ش��ورای نگهبان ،انطباق مصوبات مجلس با قانون
بر میگزینند .طبق اصل  111قانون اساس��ی ،رهبری از سوی
بر حل درگیریهای منطقه از طریق گفتوگو تاکید و خاطرنشان
ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺁﻗﺎﻯ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ
ﺍﻋﻀﺎﻯکردیم
ﺳﻤﺖپیشبینی
اساسی است .در این موضوع ،ما چهار مصوبه را
مجل��س خبرگان که ب��ا آرای مردم انتخاب میش��وند ،تعیین
گیری ،هیچگاه
ﮔﺮﺩﻳﺪ:شکل
همان ابتدای
ﺫﻳﻞایران از
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ﻫﻴﺌﺖ کرد:
ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻴﺌﺖ
ﺭﺋﻴﺲ
ﺳﻤﺖ
09321188435و ﺑﻪ
ﻋﻈﻴﻤﻰ
شودﺑﻪکه اخیرا
که در مجلس ش��ورای اسالمی اصالح
میشود و این نمایندگان مردم ،رهبر را انتخاب میکنند.
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سخنگوی ش��ورای نگهبان افزود :طبق اصل 110
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ه
ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0748479971ﺑﻪ
بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد .مجمع
اساس��ی ،یکی از وظای��ف رهبری ،انتخاب فقهای ش��ورای
بود .نمونه بارز آن درگیریها در کشورهای سوریه ،عراق و یمن
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -3ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻟﻘﻰ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ
تش��خیص مصلحت میتواند این مصوبات را براساس
نگهبان اس��ت .پس در یک چرخه غیرمستقیم ،هم فقهای
است که ایران تنها برای کمک به مردم بیسالحی که مورد هدف
ﺳﺎﻝ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﻀﻮ وﻫﻴﺎﺕ
ﺳــﻤﺖ
تش��خیص خود برای م��دتﻣﻠﻰ
معینی ب��رای مصلحت
شورای نگهبان و هم حقوقدانها منتخب مردم هستند .اگر
متحدانش قرار
عربستان و
نیروهای نظامی
تروریستی
 0748476180ﺑﻪگروههای
تصویب کند.
مالک و معیار در غرب ،رای اکثریت اس��ت ،اعضای شورای
همان ابتدا
یمن ،ما از
در مورد مساله
ﺍﺳﻨﺎﺩعمل شد.
گرفتند ،وارد
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ 0ﻛﻠﻴﻪ می
ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺭﺳﻤﻰ ﻭ
ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﻭ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ
او ادامه داد :بنابراین ،همچنان راه باز است
نگهبان نیز بر همین اساس انتخاب میشوند و انجام
گفتیم که با راهحل نظامی نمیتوان به این درگیریها پایان داد،
ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ
و ای��ن ام��کان وجود دارد ک��ه در مجمع
وظیفه میکنند.
اما کس��ی گوش نداد .معتقدم کش��ورهایی که جنگ با یمن را
ﻣﻌﺘﺒﺮیﺍﺳﺖ.
ﻣﻬﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ
کنوانس��یونﺑﺎهای
تش��خیص مصلحت،
کدخدای��ی ادعای غربیه��ا در رابطه با
بایس��ت به این جنگ پایان دهند و خسارت آن
ﺷﺮﻛﺖکردند ،م
آغاز
نقض حق��وق اقلیتها در ای��ران را عجیب
ﺍﺩﺍﺭﻩکه هر
متحدانش
عربس��تان و
ﺍﺳﺘﺎﻥباید از
آمریکا و اروپا
بپردازن��د.
برسد.ﺛﺒﺖ را
ﺛﺒﺖ
ﺭﺿﻮﻯ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺍﻣﻼﻙ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
تصویب ﻛﻞ
پالرمو و س��ی.اف.تی به ﺍﺩﺍﺭﻩ
دانس��ت و اف��زود :از ابت��دای انق�لاب،
دهند ،بخواهند تا از
قرار می
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ مورد حمله
کودکان بیسالح را
)(384648
ﻣﺸﻬﺪ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ
روزﻫﺎ ﻭ
اما ش��ورای نگهبان باید وظایف قانونیﺷﺮﻛﺖ
خود را انجام دهد .اگر ما از این ایرادات
اقلیته��ای مذهب��ی همگام و هم��راه با
منطقه خارج شوند و آنها را مجازات کنند .پرس تیوی

در مورد سی.اف.تی و پالرمو ،شورا به وظایف خود عمل کرده است
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از مقاوم��ت و مجاهدته��ای ش��بانهروزی و نثار
خونهای هزاران ش��هید مدافع ح��رم از ایران و و
حزباهلل لبنان و فاطمیون افغانس��تان و زینبیون
پاکس��تان و حشدالش��عبی ع��راق ،وع��ده صادق
ناب��ودی ش��جره خبیث��ه داعش را محق��ق کرد و
فرزندان مقاومت پس از  ۷س��ال ،در نبرد دش��وار
و پیچیدهای پیروز ش��دند که مقامات غربی آن را
جنگ جهانی سوم خوانده بودند.
پیشتر آمریکاییها اع�لام کرده بودند نابودی
داعش و گروههای تروریس��تی بین  ۲۰تا  ۳۰سال
طول میکش��د و قاس��م س��لیمانی فرمانده پیروز
مقاومت که آمریکاییها او را به اسم ژنرال سلیمانی
میشناس��ند ،کار داع��ش را  ۲۴س��ال زودت��ر از
برنامهریزی آمریکاییها به پایان رساند و محاسبات
و برنامهری��زی آمریکاییه��ا را از بین ب��رد و با این
پیروزی به ش��هادت مجل��ه نیوزویک ،پیش از آنکه
داعش را زیر پا بگذارد ،هیمنه آمریکا را شکست.
ای��ن در حالی بود که طیف اصالحات پیش از
این مدعی بود که حضور نظامی ایران در س��وریه
منطق��ی و قابل قبول نیس��ت و جواب نمیدهد! و
سوریه نیز برجام میخواهد!
پس از شکس��ته ش��دن کمر داعش توس��ط
محور مقاوم��ت ،روزنامههای اصالحطلب با توهین
به شعور مردم ،شکس��ت داعش با الگوی مقاومت
را ک��م اهمیت جلوه داده و مدعی ش��دند که باید
پرون��ده منطقه از س��پاه قدس ب��ه وزارت خارجه
تحویل داده شود!
الزم به ذکر اس��ت ک��ه «محمدرضا خاتمی»،
«غالمحسین کرباسچی» و «مصطفی تاجزاده» از
جمله اصالحطلبانی هس��تند ک��ه مدافعان حرم را

مورد تمسخر و توهین قرار دادند.
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 NAGNKR55E08602163ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻴﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  501732ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
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 Z¼ecZÔY
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ÖÆ³MÄZÀ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ 405ﻣﺪﻝ 1386ﺭﻧﮓ ﺑﮋﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ728-44ﻁ 41ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
{§ ½ÔÌ³ÕYÄ¬À»©]Ö»ZÆd¯Ö»Â¼]YÁfﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 12486094684ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ 40425070ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻮﺟﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
)ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(

ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭﻛﺎﺭﺕ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﺰﺩﺍ ﻣﺪﻝ 1388ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ237-36ﻡ 84ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 FE124486ﻭﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAGCPX2PN12G08485ﺑﻨﺎﻡ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﻛﺎﺭﺕ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ  3033958ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﺸــﻨﺪﻩ ﻣﺪﻝ 2011ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﺍﻳﺮﺍﻥ 352-84ﻉ 47ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  DXI11227678C1Lﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  VF624GPA000049144ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ(
ﺟﻮﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﺳــﻼﺡ ﺷــﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1669299ﻧﻮﻉ ﺳــﺎﭼﻤﻪ ﺯﻧﻰ ﻣﺪﻝ ﭼﺨﻤﺎﻗﻰ ﻳﻚ ﻟﻮﻝ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ 12
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻼﺡ SN11-0242ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ
 2032229439ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻨﺒﺪ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960899ﻭ  961214ﻭ  961543ﻭ  971429ﻣﺪﻧﻰ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺑﺮﺯﮔﺮ ﻭ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘــﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻠﺴــﺮ ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ –ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺸــﻦ 12-5ﻣﺘﺮﻯ ﺑﺎﻻﻣﺤﻠﻪ 10ﻣﺘﺮﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻋﺎﺩﻯ
ﻣﺠﻤﻊ
ﺩﻋﻮﺕ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3108ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻰﺣﻮﺯﻩ
ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﺨﺶ 13
ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  509ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ
ﺍﻧﺒﺎﺭ
ﺛﺒﺖﻭﺍﺣﺪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ
ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﻪ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
 85/3/28ﺍﺯ
ﺻﻨﻌﺘﻰﻣﻮﺭﺥ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ 1777
ﺻﻨﻌﺘﻰ)ﺍﻧﺒﺎﺭ( ﺑﻪ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ
3948
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺧﺎﺹ(
)ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺷﻬﺮﻙ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  900ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺑــﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 2711/53
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ
ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻊﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ
ﺟﻤﻌﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ
93/7/16-5619
ﺩﻋﻮﺕﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥﭘﺎﻳﺎﻥ
ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ.ﻫﻢ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ
ﺭﻣﻀﺎﻥﺑﻪﺩﺍﻭﺩﻳﺎﻥ ﺍﺯ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ
ﺧﺎﺭﺩﺍﺭﻯ
ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻴﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ
ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﻠﻚ
ﻋﺎﺩﻯ920
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ
ﺁﺩﺭﺱ:
97/12/14
ﻣﻮﺭﺧﻪ
ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺯﺍﺯ ﺳﻪ
ﺻﺒﺢ
ﺳﺎﻋﺖ 11
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﻛﻪﻣﻰﺩﺭ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻣﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺣﺼﺎﺭ ﺑﻪ
ﻏﺮﺏ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 10
ﺩﻳﻮﺍﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮﺏ
ﺩﺍﻭﺩﻳﺎﻥ ﺍﺯ
ﺑﻠﻮﺍﺭﻣﻠﻚ ﻳﺎﺳﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮﻕ ﺩﻳﻮﺍﺭ
ﮔﺮﺩﺩ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺳﻤﻨﺎﻥ
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ
ﻋﻠﻢ
ﭘﺎﺭﻙ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،
ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ،
25ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻬﻢ
ﺣﻀﻮﺭ
ﺳــﻮﻟﻪ ﻳﻜﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳــﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺎ ﺳــﻘﻒ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﻋﺪﺩ
ﺻﻼﺣﻴﺖﮔﺮﺩﺩ ﺑﻨﺎ
ﺍﺳﺖ.ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ
ﺳﺎﻳﺮﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ
ﺳﺎﻝﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺎ
ﺑﻮﺩﺟﻪﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ
ﺗﺼﻮﻳﺐﺳﻮﺭﺗﻴﻨﮓ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ
ﺍﻧﺪﻭﺩ
ﻣﺠﻤﻊ
ﺷﺪﻩﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ
 1398ﻭ
ﺟﻠﺴﻪ:
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻕ  50ﺁﻣﭙﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻪ
ﻣﻰ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻫﻴﺌﺖﭘﻼﻙ
ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ
162,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/12/18ﺭﻭﺯ ﺷــﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻰ 11
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ  .ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳــﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘــﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ
ﮔﺮﺩﺩ.ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ  2/973691ﻟﻪ ﻣﺤﺴــﻦ ﺳﻴﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﺟﻤﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﻘﺮﺭ
ﻣﺪﻧﻰ 14,ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺣﻜﺎﻡ000,0
ﻣﺒﻠﻎ 00
ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺑﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﺍﻟﻪﻭ ﭘﻮﺭ
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-ﻓﺮﺝ
ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ  97/12/20ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺍﻟﻰ  10ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷــﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺍﺧﻄﺎﺭﻳﻪ
ﺳــﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ  .ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥﺁﮔﻬﻰ
ﮔﺮﺩﺩ
ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ
ﺟﻮﺍﻥ ﻭﺑﺎﻣﺎﺑﻘﻰ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺧﺬ
ﺧﺎﻧﻢﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺭﺑﻴﻌﻰﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ
10ﺩﺭﺻﺪ
ﺿﻤﻨﺎ
ﺷﺪ.
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪپﺧﻮﺍﻫﺪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺛﺒﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﻬﺖ
ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺮﺩ
ﻫﻤﺴــﺮ ﺷــﻤﺎ
ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺁﻗﺎﻯ
2197:
ﺵ
ﺿﺒﻂ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺳﭙﺮﺩﻩ
10ﺩﺭﺻﺪ
ﺭﺍﻣﺴﺮﻭﺟﻪ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎﺑﻘﻰ
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪﻋﺪﻡ
ﺻﻮﺭﺕﺑﻪﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻳﺎ
ﺩﻭﻟﺖﺍﺳﺖ
ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ
ﺛﺒﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻣﺒﻠﻎﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻃﻼﻕ 5
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ 18
ﺩﺭ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﭼﻨﻴﻦﻓﻰ
ﻫﻢﻃﻼﻕ
ﻭﺍﻗﻌﻪ
ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻤﺎﻝ
ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﺒﻮﺭﻯ-ﻋﺒﻮﺭﻯ13
ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ
ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻳﻚﻣﺎﻝ
ﻣﻬﻠﺖﺷﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺯﺍﺩﻩﺭﺍﻣﺴﺮ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺳﻮﭘﺮﺑﻪ
ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ
ﺩﺳﺖ
ﺳﺎﺭﻯﺑﺎ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻣﻮﺭﺩﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ
ﻇﺮﻑ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻏﻴﺮﺑﻪﺍﻳﻦ
ﻭﻳﺘﺎ ﺭﺍﻣﺴــﺮ
ﻃﻼﻕ18/5
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻧﺎﺭﻧﺞ
ﺥ ﺍﺳــﺘﺎﺩ
ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻄﺎﺑﻖ14,0
00,000
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺩﺭ ﻛﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.ﻛﺎﺭ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻣﺪﻝ
ﺑﻦ ﺗﺮﺍﺯﻭﻯ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/220/69ﺑﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺛﺒﺖﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺍﺧﺘﻼﻑﺻﺎﺋﺒﻰ
ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺭﺿﺎ
ﻃﻼﻕ 5
18ﻭ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮ
ﺳﺎﺭﻯ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﻣﺪﻧﻰ
ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻳﻮﺳﻔﻰ-ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﻧﺎﻣﻪﺍﺑﻼﻍ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦ
ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ
ﺭﺳﻤﻰ
پ ﻛﻼﺳــﻪ1/139704010369000151 :ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺑﺮﺍﺑﺮﺳﻨﺪ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ
ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻛﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻫﻴــﺎﺕ ﺍﻭﻝ
1397/10/25
ﻣﻴﺴﺮﻣﻮﺭﺧــﻪ
13976030601106401
ﺑﺮﺍﺑﺮﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺃﻯ
ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼ ﺑﻪ
ﻣﻠﻚ10
ﺟﺪﻳﺪ ﻭ
ﺳﻜﻪ ﺑﻬﺎﺭ
،ﺗﻌﺪﺍﺩ 500
ﻣﺤﻤﻮﺩﺟﺎﻧﻠﻮ
ﺍﺭﺍﺿﻰﻭﻭﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ
ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ
660
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﻃﺮﺡﺛﺒﺖ
ﺁﺯﺍﺩﻯﺣﻮﺯﻩ
ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ
03/09/89ﺛﺒﺘﻰﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻛﻪ
ﻣﻲ
ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ(
ﻣﻬﻠﺖ
ﺩﺭ
ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ
ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﻋﺪﻡ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ)ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺍﺭﺩﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  078127171ﻛﺪﻣﻠﻰ 078127171
91,ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺻﺪﻭﺭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
ﻗﺴﻤﺘﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 60
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪﻳﻜﺒﺎﺏ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ
ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ
ﻭﺟﻪﻗﺎﺳﻢ ﺩﺭ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺪﻡﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺑﺸﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ
ﺭﺳﻤﻲ
ﻧﺎﻣﻪ
ﺁﺋﻴﻦ
ﻣﺎﺩﻩ19/183
ﻃﺒﻖ
ﺷﻤﺎﺭﻩﺍﻳﻦ
ﭘﻼﻙﻓﻮﻕ ﺩﺭ
ﺑﻜﻼﺳــﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﻨﺎﺩﻣﺤﺮﺯ
ﻣﻔﺎﺩﺟﺎﺟﺮﻣﻰ
ﺍﺟﺮﺍﺋﻲﺭﺑﺎﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺤﻞ
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺍﺯ
ﺑﺨﺶ
ﻟﺬﺍﺩﺭ
ﺑﺎﺷــﺪﻭﺍﻗﻊ
ﻣﻲﺍﺻﻠﻰ
ﻣﻄﺮﺡﺍﺯ 5
ﺍﺟﺮﺍءﻓﺮﻋﻰ
1511
ﺍﺯ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺑﺪﻭﻥﺑﻪ
ﻧﺴــﺒﺖ
ﺍﺷــﺨﺎﺹ
ﻭﺩﺭﻛﻪ
ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﺧﻮﺩﺩﺭ
ﺷــﻮﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ
ﻧﺴــﺒﺖ15
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺪﺕﻧﻮﺑﺖ
ﻇﺮﻑﺩﺭ ﺩﻭ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻋﻤﻮﻡ
ﺩﺭﺝﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﺪﻫﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
20ﺭﻭﺯ
ﮔﺮﺩﺩ
ﺍﻃﻼﻉﻣﻲ
ﻭﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﺤﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﭼﺎپ :ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺗﻌﻘﻴﺐﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﺒﻖﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
.(( 97/12/1ﻡ/
ﺷــﺪ)).ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻋﻠﻴﻪﻣﻰﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﺍﺟﺮﺍﺋﻲ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺻﺪﻭﺭﺁﮔﻬﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻟﻒﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
97/10/6344
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻃﺒﻖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻭﺻﻮﻝ
ﻋﺪﻡ
ﻭ
ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﺪﺕ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺑﻪ
ﻗﺪﻳﺮ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻧﻴﺎ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ
ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ).ﻡ ﺍﻟﻒ (97/100/1791
1397/11/16
ﺗﻌﻴﻴﻦﺍﻭﻝ :
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺎﺩﻩ 3
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :
ﺑــﻪﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
 16 1397/12/01ﻭ  17ﻭ  18ﻭ  ..ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣــﻮﺍﺩ  3ﻭ  15ﻭ
ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ
ﻧﻈــﺮ
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺍﺭﺍﻳﻪﺛﺒﺖ
ﺑﺎﺭﻳﻜﻰ-ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻥﺁﺏ
ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰﻋﻠﻰ
ﺍﻣﻼﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﻭﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺸــﺎﻋﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﺍﺑﻼﻍ
 1390/9/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻭﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﻭﻗﺖﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﻬﻨﺎﻡ
ﻧﺼﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﻑ
ﻋﻤﻮﻡﻭﺟﺪﻯ
ﺟﻬﺖﻣﻬﺪﻯ
ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﺑﻪﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ
ﺑﻴﺠﺎﺭﺑﻨﻪ
ﻗﺮﻳﻪ
ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ
ﻭﺟﻪ15
ﻓﺎﺻﻠــﻪ
ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻰﺩﺭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 3
ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺑﻪ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻣﺠﻬﻮﻝ-240
ﻣﻔــﺮﻭﺯ ﺍﺯ
11082
ﺛﺒﺖﻓﺮﻋﻰ
ﺳﺎﺭﻯﭘــﻼﻙ
ﺷﻮﺭﺍﻯﺯﻳﺮ :
ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ
ﻛﻼﺳﻪ ﮔﻴﻼﻥ
ﺑﺨﺶ 14
ﺍﺻﻠﻰ
ﺳــﻨﮓ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ
13/970519
ﻳﻚﻭ ﺑﻪ
ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﺷــﻌﺒﻪ
ﻻﻫﻴﺠــﺎﻥﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﺑﺎﻳﻜﻘﻄﻌﻪ
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ-
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
2721921551
ﻛﺪﻣﻠﻰ
ﺵ3ﻭ
ﻣﺨﺘــﺎﺭ
73ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺑﻴﺠﺎﺭﺑﻨﻪ
ﺟﻌﻔﺮﭘــﻮﺭ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﺗﺐﺑﻪﺩﺭﺵﻳﻚ
ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ
ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ
ﻟﺬﺍ
98/2/4ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
46/88
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ
ﺩﻭﻡﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻋﻴﺎﻥ
ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ
ﺣﻞﺍﺣﺪﺍﺛﻰ
ﺑﻨﺎﻯ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺩﺍﺭﺍﺑﻰﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖ 11
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﺩﺭﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ
ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﺴﺨﻪ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺯﻣﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ
ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻓﺮﻋﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ 2141
ﺍﻗﺪﺍﻡﺑﺎ ﭘﻼﻙ
ﺟﻬﺖﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ
ﺷﻮﺭﺍﻫﻴﺎﺕ
1397/11/6
ﻫﻢﻣﻮﺭﺧﻪ
139760318005002986
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍﻯ
ﻓﻬﻴﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ
ﺷــﻌﺒﻪ 13
ﺑﺨﺶ  14ﮔﻴﻼﻥ  .ﻟﺬﺍ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ
ﻳﻚ
ﺍﺻﻠﻰ
ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺍﺧﺘﻼﻑﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ
ﺩﺑﻴﺮﺍﮔﻬﻰ
ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺳﺎﺭﻯ
ﻣﺎﻩﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻌﺒﻪﺑﻪ13
ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺮﺍ
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مخاطب شمایید
عزت و امنیت ملت تا ابد مدیون شهداست

خانوادهه��ای معظّ ��م و مک��رّم ش��هیدان دوران
دفاعمقدّ س و شهیدان انقالب .تا ابد این ملّت مدیون
فرزندان ش��ما اس��ت .چون هر چه ای��ن ملّت در این
سالها به دس��ت آورده اس��ت ،عزّت این ملّت ،امنیّت
این ملّت ،پیش��رفت این ملّت ،همه و همه مدیون این
جوانهای عزیزی اس��ت که دل از خانه و خانواده و پدر
و مادر و همس��ر و فرزند و مانند اینها کندند و رفتند
س��ینه س��پر کردند در مقابل دشمن؛ آن هم دشمنی
که هم��هی دنیا در مقاب��ل م��ا ،آن روز از او حمایت
میکردند؛ هم غرب ،هم شرق ،هم ارتجاع منطقه ،همه
و همه از این دشمن خبیث بعثی ما حمایت میکردند.
اگر جوانهای دالور و ش��جاع و فداکاری مثل جوانهای
ش��ما وجود نداشتند که بروند و خودشان را مثل یک
س��پری ،مثل یک سدّ ی در مقابل دشمن قرار بدهند،
این دش��من پایش به داخل کشور میکشید و میرسید
و ب��ه هیچ چیزی رحم نمیکرد .ش��ما االن ببینید در
ش��مال آفریقا ،در بعضی از کشورهای منطقهی غرب
آس��یا چه خبر اس��ت؛ آنچه در ایران با حضور بعثیها
اتّفاق میافتاد ،ده برابر بدتر از آن چیزی بود که امروز
در لیبی هس��ت ،چند سال در س��وریه بود ،مدّ تها در
عراق بود و از این قبیل .چه کسی مانع شد؟ چه کسی
جلوی این خس��ارت عظیم تاریخ��ی و ملّی را گرفت؟
جوانهای شما ،همین شهدا.

دیدار جمعی از خانوادههای شهدا
 12دی 96

سیاست مجازی
لجنپراکنی بیبیسی فارسی صدای
عطااهلل مهاجرانی را هم درآورد

عط��ااهلل مهاجران��ی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد
اسالمی دوران اصالحات که هم اکنون ساکن
لندن پایتخت انگلیس است به لجنپراکنی بیبیسی
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ:گفت:
تهایش
ﺷﻤﺎﺭﻩصحب
بخشی از
9700841
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
فارسی پاسخ داد .او درﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺍﺳﻼﻣﺸــﻬﺮ ﺑﺎﻍ ﻓﻴﺾ -ﺧ
ﺧﻄﻴﺮ
بودﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ
ﺣﺴﻦ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳــﻴﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ :نداشت.
آنﺑﻪکاری
کس��ی با
ش��مالی
ﺷــﻮﻧﺪﻩ:کره
ﺍﺑﻼﻍایران اگر
ﺑﻠﻮﻙ d 1ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ 3ﭘﻼﻛﻬﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ  1563ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ  5ﻭ  1783ﻓﺮ
بود.
رفراندوم
یک
بهمن
ﺑﺨﺶ ۲۲ 5
ﻭﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺭﻧﻮ ﻣﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  266 77ﻩ  29ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺣ
ﺑﺸﻤﺎباﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺿﻤﻨﺎ"ﻫﺮﮔﻮﻧ
فضایﻣﺮﺍﺗﺐ
درﺍﺟﺮﺍﻯ
ویﻧﺎﻣﻪ
ﺁﻳﻴﻦ
ت87
ﻣﺎﺩﻩ
بخشﻟﺬﺍازﻃﺒﻖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
مجازی
های
صحب
ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖاین
شد.ﺍﺳﺖ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ﻡ ﺍﻟﻒ 2378
روﻣﻤﻨﻮﻉ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻮﺭﺩ
ﺍﺯﻃﺮﻑ ﺷﻤﺎ
کاربران روبه
استقبال

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳ

408-9/97
ﻛﻼﺳﻪ
ناکارآمدیﺑﻪوﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
فروشی
ثروت
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ  :ﺟﻼﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺥ  108ﺍﺷﺮﻓﻰ پ 17ﻭ
گران کرد
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦو دالر
ملی را کم
ﻋﻠﻴﻪ  :ﻣﻨﺼﻮﺭارزش
-1ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ-2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ
ﻣﺸﻬﺪﻯ راﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
پولﺣﺴﻴﻦ
ﻧﻜﻮﺋﻴﺎﻥ -2
 97/7/4ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ 721
ﻛﻮﻯ ﻧﺼﺮ 1پ 42ﻭﺍﺣﺪ4
ﻣﻮﺭﺥمصلحت
تشخیص
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪمجمع
ﻣﻮﺟﺐ دبیر
محسنﺑﻪرضایی
ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ...ﺷــﻌﺒﻪ ....ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ....ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮ
#پول_ملی،
ارزش
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ نظام
کمﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ
کاه��شﺍﺻﻞ
نوش��ت:ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
40/000/000
سیاستﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ
 600/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺟﺮﺍﻯ
97/3/25ازﻟﻐﺎﻳﺖ
ﻣﺒﻠﻎنیست.
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖملی
ﺣﻜﻢ وﻭ اعتبار
هویت
کاهش
ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ هزینهتر
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ
ملی
پول
ارزش
حفظ
ش��ده،
ابالغ
ها
ت
دول
به
که
نظام
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧ

اس��ت ،ول��ی دولتها ب��رای بیالن ظاه��ری عمل به
ﻣﺘﻦیﺍﮔﻬﻰ
کاهند .اگر به
ش��عارهای خود ،از ارزش پول مل��ی م
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺠﺘﺒــﻰ ﺵ ﺵ  6589977887ﺻﺎﺩﺭ
جدی
#تولید_ملی و اشتغال
جای
ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/3ﺻﺎﺩﺭﻩ
9709972920401396
#نفت_فروش��ی،ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻜﻢ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ
ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﺩﺭ
ﻛﺮﻭﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘــﻪ ﻓﺮﺻ
ﺧﺪﻳﺠــﻪ
ﻫﻤﺴــﺮﺗﺎﻥبرﺧﺎﻧﻢ
ﭘﺎﻛﺪﺷــﺖ ﭘﻴﺮﻭ
ﺯﺑﺎﻥافزوده
پولﺑﻰملی
ارزش
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯروز به روز
ش��ده بود،
ﺣﻘﻮﻗﻰ گرفته
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺟﺎﺩﻩ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ -ﭘﺎﻛﺪﺷــﺖ -ﺟﻨﺐ
ﻃﺒﻖباعث
فروش��ی
ثروت
ش��د.
ﭘﺎﺳﺎژ میارزش ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
شدﺷﺮﻋﻰ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ناکارآمدیﺩﺭوﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻬﺪﻯ
#دالر گران ش��ود .در نتیجه ،قاچاق
پول مل��ی کم و
ﺗﻠﻔﻦ021-36025559:
یافت .ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ –ﺳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﻼﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ
افزایش و قدرت خرید مردم کاهش ﻣﻴﺮ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 7
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 10
دلیلیﺑﻪتام
ﺁﻗﺎ/ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺷــﻴﺪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺧﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩزمان
ﺵ ﺡ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﺧﻴﺮ
نیست
اساسی
92/1/21قانون
برای تغییر
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  40ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ
نگهبانﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -2ﺭﺿﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺧ
ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
کدخداییﺵ ﺵ 1
-1ﺣﺴــﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺧﺎﻧﻰ
شورای
سخنگوی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ عباسعلی
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ 148ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺘ
اساسی
قانون
همانطور
نوشت:
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ  94ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻧﺮﮔﺲ
یک -5
اصالحﻣﺘﻮﻓﻰ
که ﭘﺴــﺮ
ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ10
ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣ
ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺧﺘﺮ
ﺵ 1ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺧﺎﻧﻰ ﺵ
ﺻﻐﺮﻯ ﻃﺎﻳﻔﻪ
مورد
اصالح بی
الزامات ﺍﺯاس��ت،
زمان از
اقتضائات
ﻣﺘﻮﻓﻰ -6بنا بر
ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷ
زمانﻳﺎ
گذشتﺩﺍﺭﺩ ﻭ
صرفﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
تواندﺁﮔﻬﻰ
ﻳﻚیﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ
دلیلی
باشد.
زا
ب
آسی
نیز م
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
تام برای تغییر قانون اساسی نیست.
قانونﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳ
یکﻣﺠﺘﻤﻊ
ماناییﺩﻭﻡ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ

اساسی مبتنی بر فرهنگ ،باورها و ارزشهای بنیادین

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺳﺲ
عادی است.
ﺑﺮﻕبا قانون
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦآن
تفاوتهای
ترین
ﺍﻧﺠﻤﻦمهم
از
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ،ﺟﻮﻳﻦ،ﺟﻐﺘﺎﻯ،ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ ﻭﺧﻮﺷﺎﺏ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ
ﺻﻨﻔﻰ
ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ131ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺏ89/8/3ﻫﻴﺌــﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﺑﺎ
ﺷﺮﻑ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﺯﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩﺑﺎ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩ
رسمی
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ۱۶
ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ)ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎﻗﺮﺍﺭﺩ
هشدارﻭﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﻣﻮﺭﺥ97/12/22ﺩﺭﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪ
ﺍﻟﻰ8ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
پیشﺩﺭازﺳﺎﻋﺖ4
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺳﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻛﻪ
تروریستی خاش
حادثه
ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﺯﻧﻰ،ﻧﺒﺶ ﺩﺍﻭﺭﺯﻧﻰ7ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﻭﻃ
و
ملی
امنیت
کمیسیون
عضو
رحیمی
علیرضا ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 15ﺭﻭﺯ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﺭﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
اس�لامی
خارجی مجلس
سیاس��ت
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ش��ورایﺭﺳﻴﺪ
ﻣﻄﻬﺮﻯ،3ﻃﺒﻘﻪ4ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ،ﻧﺒﺶ
ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺟﻠﺴﻪ:
در طول چندین هفته قبل از حادثه تروریستی
نوشت:
-1ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
هش��دار
اس��تان،ﻭ ۱۶
دولت در
امنیتی
مراجع
ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺍﺻﻠﻰ
خ��اش،ﺍﻋﻀﺎﻯ
-2ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
اقداماتﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ
وقوعﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ
احتمالﺟﻬﺖ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
رس��میﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
-3ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
تروریستی به
مبنی بر

شورای تامین اس��تانسیستان و بلوچستان ارائه داده
ﺁ بودن��د! در هفته جاری اقدام��ات امنیتی قبل و بعد از
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ
کمیس��یون
حادثه تروریس��تی خاش بطور مفصل در
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ -97/7/29:ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ  -970262 :ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ /30-1523
شد.
امنیت
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ  ،ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺣﺴــﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺎﺭﻣﻚ ﻣ
بررسیﺣﻞ
ملیﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻮﺯﻩ ﻳﻚ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ:

 44ﻁ  ، 2ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺁﺭﺵ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻣﺮﺍء ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺧﺮﻣﺪﻩ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ  ،ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭطلب
پرداخت
عبدی
عباس
اعتراض
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧ
ﺷﻮﺭﺍبهﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺍﻣﺮ
فقراﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ )ﺭﺍﻯ ﻗ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡازﺫﻳﻞ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
دارانﺧﺎﺗﻤﻪ
سهاﻛﻪمﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻮﺭﺍ
جیب
شاندیز
پدیده
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﺭﺵ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200/000/000ﺭﻳﺎﻝ
نوش��ت:ﺑﺎ اینکه
عباس عبدی فعال اصالحطلب
ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺩ
97/1/25-2178960024153553
ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ
ه��دفﺗﺎﺧﻴﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺳﻨﺪتومان
میلیارد
پرداختﺑﻪه��زار
دولت از
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻡ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭمورد
ﺫﻣﻪفع�لا
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝچیه
ش��اندیز
س��هام
صاحبان
بحثمﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺭ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺑﻘﺎﻯ ﺩﻳﻦ
ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ
برایﻣﺪﻋﻰ ،
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻳﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕچه
ک��ی و با
ﻣﻌﻤﻮﻝجیب
پ��ول از
ﺩﻋﻮﻯاین
ﻗﺒﺎﻝاینکه
ول��ی
نیس��ت.
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺧﺪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ
ﻣﻮﺟﻬﻰ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻓﺎﻉ
شدهﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺩﻳﻦ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
اختیارﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩوﺩﻟﻴﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ
پرداخت
قانونی
براس��اسﺑﺮکدام
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦتبعاتی
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 310ﻭ 313ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ
از
و
پرهزینه
و
غیرقانون��ی
اش
ه
هم
دهند.
توضی��ح
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 2راﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ  1376/3/10ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 198ﻭ15
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1379ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
است.
جیب فقرا
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  385/000ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ1020/
ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ

ﺁﮔﻬــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1397/11/1-139760324009004418ﻫﻴــﺎﺕ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻗﺎﻧــﻮﻥ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  3490005971ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻮﺷــﻬﺮ
 3490005971ﺩﺭ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  200/49ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  95ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 574
ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺍﺻﻠﻰ  2574/24ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭ

