دست به نقد

در حاشیه

بیعرضگی برخیها باعث شده دشمن سوار انقالب شود

فرمانده اس��بق نیروی زمینی سپاه اظهار کرد :متاسفانه بیعرضگی برخیها
باعث ش��ده دشمن سوار انقالب ش��ود ،باید انتخاب هایمان انتخاب اهل باشد و
فریب دشمن را نخوریم.
سردار محمدجعفر اسدی اظهار کرد :سردار سلیمانی به عنوان سرباز والیت
توانس��ته در کل منطقه  ۵نیروی مسلح (عراق ،سوریه ،یمن ،لبنان ،فلسطین) را
علیه اس��تکبار جهانی مهیا کند .وی تصریح کرد :اگر امروز در سوریه نمیجنگیدیم
باید آن بمبها در شهرهای ایران منفجر میشد.
اس��دی ادام��ه داد :یک روز خط مقدم داخل کش��ور بود و ما ب��رای موجودیت انقالب
میجنگیدیم ،اما امروز آن طرف مدیترانه برای ارتقای نظام جمهوری اسالمی میجنگیم .آن
چیزی که به ما عزت میدهد پابرهنگانی هستند که در خط مقدم میجنگیدند نه آنهایی که
فرزندانشان در آمریکا تحصیل میکنند و یا زبان انگلیسی را مثل بلبل حرف میزنند.

پاسداران

گره زدن مسئله اقتصاد به اینستکس مشکالت جدی ایجاد میکند

یک کارش��ناس مس��ائل بینالملل گفت :گره زدن تمام مشکالت اقتصادی
کش��ور به کانال مالی اینستکس و دیگر وعدههای اروپاییها ،میتواند مشکالت
جدی را برای آینده کشور به همراه داشته باشد.
محمدصال��ح جوکار درخصوص وعدههای متعدد اروپاییها در ماههای اخیر
در عی��ن عدم پایبندی آنها به تعهدات برجامی و در نهایت غیرقابل اعتماد بودن
آنها ،اظهارداشت :ما در شرایطی هستیم که اروپاییها پس از گذشت  ۹ماه از خروج
غیرقانونی آمریکا از برجام و در حالی که قصد ارائه برنامهی مالی اس.پی.وی را داشتند
در نهایت به سازوکار مالی اینستکس رسیدند که محدودتر از اس.پی.وی است.
وی گفت :اروپاییها تاکنون به تعهدات برجامی خود متعهد نبودند و به نظر میآید آنها
تالش دارند تا با اقدامات متعددشان ،مانع از خروج ایران از برجام شوند .آنها به نوعی حالتی
از برزخ را برای ایران ایجاد کردند تا ما نسبت به برجام و وعدههای آنها امیدوار بمانیم.

باید دست دزدان داخلی را قطع کرد

جانش��ین فرمانده قرارگاه ثاراهلل س��پاه گفت :ما با ایثار و فداکاری شهدا به
معنای واقعی دس��ت دزدان خارجی را از کش��ور قطع کردیم و امروز با ادامه راه
شهیدان باید دست دزدان داخلی را هم قطع کنیم.
س��ردار محمداس��ماعیل کوثری تصریح کرد :دش��منان با تم��ام تجهیزات،
تس��لیحات و امکانات در جبهه مقابل ما قرار گرفت و ش��هدای جوان و دالور ما
نگذاشتند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد و این الگو به خوبی برای
آزادی خواهان جهان انتقال داده شد.
وی خاطرنش��ان کرد :درس��ت اس��ت ما براساس بیتدبیری مس��ئوالن مشکالت و
نارضایتیهایی داریم اما فرهنگ شهدا نجاتبخش ،عزت و بزرگی برای مسلمانان جهان
اس��ت و وقتی ما با ایثار و فداکاری ش��هدا به معنای واقعی دست دزدان خارجی را قطع
کردیم باید با ادامه راه شهیدان دست دزدان داخلی را نیز قطع کنیم.

رویـکرد
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انقالبیگری پایانی برای دوگانگی بین خیر و شر؛

چشمها را باید بست

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

رهب��ر معظم انقالب در دیدار
ج�اده انقالب
ب��ا اعضای مجل��س خبرگان
رهب��ری نکتهای قاب��ل تامل را بی��ان کردند و از
دوگانههای��ی صحب��ت کردند ک��ه در بزنگاهها به
سراغ افراد میآید و برای رسیدن به بهترین مسیر
راهی را پیش��نهاد دادند و گفتند که پاسخ به این
پرسش که چه راهی را از دوگانههای پیشرویمان
برگزینیم در منابع اس�لامی ما روش��ن اس��ت ،به
نوعی اینطور بیان کردند که دچار نش��دن به شک
و تردید و انتخابهای نادرس��ت روش��ن است ،اما
الزم اس��ت که به این پرس��ش پاس��خ داد که این
مس��یر برای چه افرادی روش��ن و بین است؟! چه
کس��انی به ظراف��ت و زرنگی میتوانند س��ره را از
ناس��ره تش��خیص داده و فریب بزک و دستکش
مخملیها را نخورند؟! در این گزارش سعی کردیم
پاسخهایی برای سوال پیشرو بیابیم.
برخی از دوگانههای پیشرو
رهب��ر معظم انق�لاب درب��اره دوگانههایی که
ممکن است با آن مواجه شده و تصمیمات دوگانهای
اتخاذ ش��ود اینطور فرمودند« :نوع مواجههی کشور
و اف��راد مؤثّر کش��ور با چالش��ها ،با ح��وادث؛ این
را میخواهی��م بحث کنی��م ...نوع مواجه�� ه با این
حوادث خیلی مهم است که چ ه جور با این حوادث
مواجه بش��ویم .بحث من و موضوعی که میخواهم
عرض کنم ،این اس��ت....یعنی نوع مواجهه به چند
ص��ورت میتواند تصویر بش��ود :گاهی مواجه ه ما با
این حوادث ،مواجههی فعّال اس��ت ،گاهی مواجه ه

انفعالی و مواجههی منفعل .فعّال یعنی اینکه وقتی
با یک حادثهای روبهرو میش��ویم ،نگاه کنیم ببینیم
م��ا در قبال این حادثه  -برای دف��ع آن ،برای رفع
آن ،برای تضعیف آن ،یک جاهایی برای تقویت آن
 چ ه کار باید بکنیم؛ فکر کنیم و فعّال وارد میدانبشویم؛ این مواجههی فعّال .مواجههی انفعالی این
است که وقتی یک حادثهی تلخی ،سختی ،مشکلی
پیش میآید ،بنا کنیم آه و ناله کردن ،دائم به زبان
آوردن ،دائم��اً گفتن ،مدام تکرار کردن؛ بدون اینکه
یک تحرّکی در مقابل آن داشته باشیم .پس دو جور
مواجهه داریم :مواجههی فعّال ،مواجههی انفعالی.
از ن��گاه دیگر :مواجههی ابتکاری یا مواجههی
عکسالعملی....ی��ک دوگان��هی دیگر این اس��ت:
مواجههی مأیوس��انه یا امیدوارانه ...یک دوگانهی
دیگر ،دوگانهی ترس و دلیری است....یک دوگانهی
دیگر این اس��ت که حرکتی که در مقابل دش��من
میخواهیم انجام بدهیم ،با حزمو تدبیر باش��د یا با
سهلاندیشی و س��هلانگاری...یک دوگانهی دیگر،
نگاه به حوادث[ ،به صورت] تهدید و فرصت توأماً
اس��ت ،یکی هم نگاه یکجانبه است....همهی اینها
برای مردم مهم است؛ مخصوص مسئولین نیست...
بهرهگیری از تجربهها یا دو بار از یک سوراخ گزیده
شدن؛ این هم یک مسئله [است]....
مسیر روشن منابع اسالمی
رهبر معظ��م انقالب راه انتخابهای درس��ت
در دوگانهه��ای سرنوشتس��از را اینط��ور بی��ان
کردند« :به نظر من این دوگانهها س��ؤاالت [مهم]
اس��ت؛ ما از خودمان باید س��ؤال کنیم که در این

سردار سالمی:

سال آینده سال «فتح مبین»
جبهه اسالم علیه جبهه کفر است
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:
تر يبــــو ن
س��ال آینده س��ال فتح مبین جبهه اس�لام
علیه جبهه کفر است.
سردار حسین سالمی در مراسم بزرگداشت شهیدان مهدی
و حمید باکری س��ال جدید را سال فتح مبین جبهه اسالم
علیه جبهه کفر دانس��ت و اظهار داشت :گردهم آمدهایم تا
از یک اس��طوره جاودان��ه و قهرمانی بزرگ تجلیل کنیم .از
شهیدانی که آفرینشگران حقیقی هویت نوین ملت
ایران هستند .هر جامعهای عناصر هویت بخشی
در اختیار دارند که شناسنامه آن ملت را ترسیم
و نماد و نمایشگر آن شخصیت و هویت ملت
هستند .شهیدان این خصوصیت را دارند که
عناصر هویت ما را آنها تعیین کردند.
وی افزود :بعد از شهادت آنها بود که

دوگانهها چه جوری باید عمل کنیم .البتّه پاس�� 
خ
دادنِ زبانی به اینها آس��ان اس��ت امّا پاس��خ دادن
عملی و ملتزم ش��دن ،به این آسانی نیست .به نظر
من پاس��خ اینها در منابع اسالمی ما روشن است.
[مثالً] در مواجههی با پیروزیها قرآن به ما درس
ّاس
َیت الن َ
میدهد :ا ِذا ج��ا َء ن َص ُر اهللِ َو الفَت��حُ َ ،و َرا َ
یَدخُ لونَ فی دینِ اهللِ ا َفواجً ا ،فَسَ ِّ��بح ب ِحَ م ِد َرب َِّک َو
اس��تَغفِر ُه اِن َّه کانَ تَوّاب ًا؛( نمیگوید خوشحالی کن،
ال برو وسط میدان شعار بده؛ فَسَ بِّح ب ِحَ م ِد َرب ِّک؛
مث ً
[میگوید] برو تسبیح کن؛ این مربوط به تو نیست،
مربوط به خدا اس��ت؛ اس��تغفار کن .در خالل این
حرکت ممکن است یک غفلتی از تو سر زده باشد،
از خ��دای متعال طلب مغف��رت کن؛ در برخورد با
ح��وادث مثبت این جوری باید برخورد کرد :دچار
َیت ا ِذ
غرور نش��دن ،و از خدا دانستن که « َو ما َرم َ
َیت وَلکِنَّ اهللَ رَمی» .این اغترار به نفْس و اغترار
َرم َ
[نس��بت] به خدا که انس��ان غرّه بش��ود[ ،درست
َک ا َن ال یَغتَ�� َّر ب َِک الصِّ دّ یقون»؛
نیس��ت]؛ «فَحَ قُّ ل َ
در دعای صحیفهی س��جّ ادیّه [آمده] که صدّ یقون
هم نبایستی اغترار پیدا کنند به تو که بگویند «ما
که دیگر با خدا وضعمان روشن است و »...؛ نخیر،
خدای متعال با صدّ یقون هم رودربایس��تی ندارد؛
[اگ��ر] یک وقت خطائی بکنن��د ،ضربه را خواهند
خ��ورد .کاری که انجام میگی��رد ،کار خوبی را که
انجام گرفت��ه ،از خودمان ندانی��م ،از خدا بدانیم.
واقع قضیّه هم همین اس��ت ».اما در مسیر روشن
منابع اس�لامی و مراجعه به ش��رع و اس�لام ،الزم
اس��ت که دلی اس�لامی و انقالبی داشته باشی که
حتما بتوانی به این مضامین مراجعه کنی ،چراکه

ایران به شجاعت ،ایستادگی ،افتخار و کرامت شناخته شد .بنابراین
شهیدان باکری آن عوامل و منابع اصلی هویتبخش ملت هستند.
ترسیم سیمای نوینی که جهان از آن طریق ما را میشناسند.
جانشین فرمانده کل س��پاه عنوان کرد :مهدی باکری بیرقدار
فضیلتها و قله رفیع شجاعت ،فروتنی ،نجابت کمنظیر ،ایثار ،گذشت،
دریایی بودن دل و وسعت نظر در افقهای بلند اندیشه بود.
سردار سالمی تاکید کرد :وقتی از باکری سخن میگوییم یعنی
مردی که در طوفانهای خطر آرام بود .همیشه سختترین نقطههای
جنگ را انتخاب میکرد .او که میایس��تاد همه میایستادند؛
ما با ش��هادت این مردان بزرگ راه تسلیم نشدن در مقابل
دش��منان را آموختیم .آن کس��انی که توانستند بر شکوه
ظاه��ری امپراتوریها غلبه کنند و ترس و هراس را از دل
ملت ایران و جهان اس�لام و فراتر از جهان بشریت نسبت
به قدرتهای شیطانی بزرگ از بین ببرند و فراتر از دامنه
قدرت آنها پرواز کنند شهید باکریها بودند.
وی گفت :ما در سختترین شرایط درگیر
بزرگترین نبردها بودیم .ظهور انقالب داستان
تولد یک جهان جدید به نام اسالم که منادی
کرامت و ش��رف انسان بود در مقابل قدرتی

دیده ش��ده اس��ت که افرادی با مراجع��ه به منابع
اسالمی نتایج نادرست از این منابع گرفتهاند ،مثال
از عاشورا درس مذاکره! و یا از صلح امام حسن(ع)
درس س��ازش با دش��من گرفتهاند!! برای این کار
باید چش��مها را روی بسیاری از مسائلی که باعث
میشود انتخابهای اشتباه داشته باشیم ببندیم .اما
باید روی چه چیزهایی چشمها را بست؟!

متعصبانه حذفی که شایستهها را به جرم همحزبی
نبودن حذف کرده و رای به حزب خود میدهد نیز
جزو مواردی اس��ت که باعث خواهد ش��د مسئول
نتواند در بزنگاه دوگانه مس��یر درس��ت را انتخاب
کند .پس برای انتخابهای درس��ت مسئوالن در
نظام اس�لامی ضمن توجه ب��ه انقالبیگری باید از
نگاه تحزبگرایانه و متعصبانه فاصله گیرند.

منفعتطلبی شخصی
نکته نخستی که شاید باعث شود مسیر اشتباه
را به جای مسیر انقالب در دوراهی دوگانه انتخاب
کرده و در مسیر غلط پافشاری شود ،منفعتطلبی
اس��ت ،اینکه مسئولی در جمهوری اسالمی به فکر
منفعت خود و خانوادهاش باشد و به جای توجه به
منافع ملی در آن مسیر پیش رود ،باعث خواهد شد
قطعا در بزنگاه دوگانهای انتخاب نادرس��تی داشته
باشد و یا این منفعتطلبی به جای توجه به منافع
عمومی احتمال انتخاب اشتباه را در او باال برد.
منفعتطلبی قطعا آفتی است که باعث خواهد
شد برداشتها حتی از منابع دینی نیز شخصی و به
س��ود خود شود و تفاسیر اش��تباه به جای حرکت
در مس��یر درس��ت رخ دهد و حتی در دس��ترس
بودن منابع اس�لامی نیز برای مسئوالن اینچنینی
نمیتواند راهگشا باشد.

مادیگرایی
یکی دیگر از م��واردی که ضریب انتخاب غلط
را در دوگانهه��ا باال میبرد ،مادیگرایی اس��ت ،اگر
مس��ئوالن و یا حتی مردم ن��گاه مادی به حوادث و
رویدادها داشته باش��د قطعا ضریب انتخاب اشتباه
باال میرود چراکه لزوم��ا منافع ملی با مادیگرایی
و دودوتا چهارتای معمول نمیتواند محاس��به شود
و بس��یاری از منافع در نظامه��ای انقالبی معنوی
محاسبه میش��ود .بر همین اس��اس است که باید
مادیگرایی از نگاه مس��ئوالن در جمهوری اسالمی
حذف شود.

تحزب متعصبانه
یکی دیگر از مس��ایلی که شرایط را ناپایدار و
انتخاب را در دوگانهها به س��مت اشتباه میکشاند
تحزبگرای��ی به معنای��ی نگاه متعصبانه اس��ت،
نگاهه��ای متعصبانه حتی اگر ب��ه یک ورزش هم
باش��د باعث خواهد ش��د که برداشتهای منطقی
و واقعی کنار رفته و همه رفتارها و عکسالعملها
براس��اس تعصب صورت گی��رد .تعصبی که قاعدتا
میتواند نف��ع جامعه و انقالبیگری مورد انتظار را
در پی نداشته باشد .این نوع حزبیگری و نگاههای

که ظلم ،فساد ،استکبار ،تحقیر ملتها و افسون نگهداشتن و غارت
ثروتهای مادی و معنوی آنها را راهبری میکرد داس��تان جدال
 ۴۰ساله ماست.
سردار س�لامی عنوان کرد :وقتی ما وارد یک جدال به ظاهر
مهیب ،شکستناپذیر ،ویرانگر ،قاطع ،بیرحم با دشمن شدیم در
یک جهان تازه متولد ش��ده به نام اسالم بودیم که هنوز قدرت و
حاکمیت تثبیت نشده داشتیم ولی این تقابل را شروع کردیم .در
این فضا سیاس��ی ،آرایش نظامی و عملیات رسانهای علیه ما بود
و ش��اخصهای طراحی قدرت به نفع دشمن بود و ما تازه به دنیا
آمده بودیم و در جس��توجوی هویت غارت شده خود بودیم و از
قبیل مستضعفین روی زمین بودیم اما در مقابل دشمن ایستادیم
در حالی که به ما تهاجم شده بود.
سردار س�لامی تاکید کرد :مردانی به بزرگی باکریها بودند
ک��ه رمز بقا را آموزاندن��د و جلوههای زیبای حی��اط طیبه را به
زمان آورند و منش حیاط طیبه جامعه شدند .باید چیزی هیبت
اس��تکبار را میشکس��ت و ما باید این بنبست را میشکستیم تا
درباره پیروز ش��دن در برابر دش��من بیندیش��یم .تئوری غلبه بر
قدرتهای بزرگ بدون ش��اهدان عینی ممکن نبود که شهدا این
راه را گش��ودند .شهید باکری راه غلبه بر دشمنان بزرگ را نشان

حب قدرت
حب قدرت و سمت یکی دیگر از مسایلی است
که مستقیم در انتخابهای مسئوالن تاثیر گذاشته و
شاید احتیاط را در انتخاب مسیر به آنها هدیه کند،
احتیاطی برای حفظ سمت و قدرت که قطعا لزوما با
همه انتخابهای انقالبی نمیتواند منطبق شود.
انق�لاب احتیاط و رودروایس��ی را برای مدارا
با دش��من و انتخاب مس��یری ک��ه منافع عمومی
را تهدی��د کند نپذیرفته و مس��یر روش��ن انقالب
کس��ی را میخواهد که در راس��تای تحقق مبانی
انقالبیگری و مس��لمانی به مناف��ع خود و قدرتی
که ممکن اس��ت به خطر افت��د فکر نکند؛ در یک
کالم انقالب و نظام انقالبی فردی انقالبی ،مدیری
شجاع و مقاوم و با درایت تفسیر در مبانی اسالمی
میخواهد و بس.

داد که ش��هادت گش��اینده این راه بود .اگ��ر در جنگ مردانمان
چنین شهید نمیشدند ما به خودباوری نمیرسیدیم.
جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت :ما آموختیم و متوجه
ش��دیم که در جهان امروز یا باید قوی باش��یم تا مستقل باشیم و
یا اینکه تس��لیم و ذلیل و تحقیر دشمن باشیم .ما از منطق قرآن
آموختیم که بیایستیم چراکه خداوند امر به ایستادند کرده است.
س��ردار سالمی تاکید کرد :هنر شهیدان ما این بود که آیات
الهی را روی زمین تفسیر و قلبها را مطمئن کنند .ما از آن روز
فهمیدیم که باید نقش��ه استقالل را ترسیم کنیم چراکه خداوند
همه نعمتهای بزرگ شدن را به ما هدیه کرده بود .هر ملتی که
رهبر بزرگ ،مکتب و آرمان بزرگ و ملت بزرگ داش��ته باش��د و
کرانه امید و آرمانش بزرگ شود ،بزرگ میشود.
وی گف��ت :ملت ما هرگز امام خویش را تنها نگذاش��ته و از
ح��وادث صدر اس�لام درس گرفته و صادقالوعد اس��ت .ملت ما
نمینشیند و نمیایس��تد بلکه مدام در قیام است .این ملت آگاه
اس��ت و ژرفای تفکر و اندیش��ه دشمن را میشناس��د .اگر دفاع
مقدس نب��ود آیا ما به این درجه از قدرت دفاعی میرس��یدیم؟
آیا روح ش��هادت ب��ر جامعه ما میریخت و نظری��ات مقاومت را
میآموختم؟ آیا امروز به امنیت و بازدارندگی میرسیدیم؟

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﭼﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﺴــﺎ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﻣﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  -52ﺳــﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  -72000ﺳــﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
 -1576ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ ﺳــﻨﺪ  501148ﺝ  91ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ -78
ﺻﻔﺤــﻪ  -193ﺻــﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳــﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺫﻛﺮ ﺷــﺪﻩ( ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬــﻰ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻛﺘﺒﺎ ً ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴــﺘﺮﺩ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺮﺳــﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺿﺎ ﺑﺸﺎﺭﺗﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻳﺎﻛﻮ ﺁﺳﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺎﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  52373ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004375963
ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﻣــﻮﺭﺥ 1397/10/15
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  - 1 :ﺳــﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﺫﻳــﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ :ﺳــﻴﺪ ﻣﻬــﺪﻯ ﻣﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﺪﻣﻠﻰ 0532574117 : :ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺣﻠﻴﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﺪﻣﻠﻰ 1064045091 :ﻋﻔﺖ ﻛﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﺪﻣﻠﻰ 0559275838 :ﺳــﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﻴﺮ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﺪﻣﻠــﻰ- 2 0532099321 :
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴــﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ)ﺳــﻴﺪ ﻣﻬــﺪﻯ ﻣﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ( ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ )(414738
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ
ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣــﻮﺍﺩ  3ﻭ  15ﻭ  16ﻭ  17ﻭ  18ﻭ  ..ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺍﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺫﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ
 90/9/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ * .ﻗﺮﻳﻪ ﻛﻮﻩ ﺑﻴﺠﺎﺭ
ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺳــﻨﮓ ﺍﺻﻠﻰ  18ﺑﺨﺶ  14ﮔﻴﻼﻥ ﺑﺸــﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺯﻳﺮ  :ﭘﻼﻙ ﻓﺮﻋﻰ  16784ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  -101ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ
ﻣﻴﺮﺯﺍﺯﺍﺩﻩ ﻛﻮﻩ ﺑﻴﺠﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﺵ ﺵ  14ﻭ ﻛﺪﻣﻠﻰ  2722104441ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻭ ﻣﺤﻮﻃــﻪ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﺑﻤﺴــﺎﺣﺖ  445/47ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻴــﺮﺯﺍﺯﺍﺩﻩ ﻛﻮﻩ ﺑﻴﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺭﺍﻯ  139760318005003043ﻣﻮﺭﺧــﻪ  1397/11/14ﻫﻴــﺎﺕ .ﻟــﺬﺍ ﻫــﺮ ﻛﺲ ﺍﻋــﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻉ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
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سیاست مجازی
واکنش ظریف به حمله تروریستی
در  ۲مسجد نیوزیلند

محمدج��واد ظری��ف وزیر خارجه کش��ورمان
نوشت :بیمجازات بودن ترویج نژادپرستی در
به اصطالح دموکراسیهای غربی به این میانجامد که:
 در فلس��طین مزدوران اسرائیلی با ورود به مسجد بهمس��لمانان اهانت میکنند  -در زالندنو تروریس��تها
کش��تار  49نمازگزار را بص��ورت زنده پخش میکنند.
تزویر و دورویی غربیها در حمایت از اسالمهراسی به
نام آزادیبیان باید متوقف شود.

سیاهترین رو ِز تاریخ معاصر نیوزیلند
و روزی تلخ برای تمامی مسلمانان

حمید بعیدینژاد س��فیر ایران در لندن نوشت:
سیاهترین روز در تاریخ معاصر نیوزیلند و روزی
تلخ برای تمامی مس��لمانان ۴۰ :کشته و  ۲۰زخمی در
دو مسجد ،قربانی افراطگرایی و اسالمستیزی.
گفتنی اس��ت نخس��توزیر نیوزیلند ب��ا محکوم
کردن حمله تروریس��تی به مسلمانان ،گفت این یکی
از سیاهترین روزهای این کشور بود.
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تبلیغات اسالمی
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انقالبینمایی غیر از انقالبیگری است

نمیش��ود هر حرفی را انس��ان بهخاط��ر میل دل
خ��ودش بزند .انقالبینمایی غیر از انقالبیگری اس��ت؛
انقالبینمای��ی [یعنی] آدم جوری عم��ل کند که کأن ّه
ما [انقالبی هس��تیم]؛ انقالبیگری کار س��ختی است؛
پابندی الزم دارد ،تدیّن الزم دارد .نمیش��ود که انسان
یک دهه همهکارهی کش��ور باش��د ،بع��د یک دههی
بعدی تبدیل بش��ود به مخالفخوان کشور؛ این[طور]
که نمیش��ود .نهم دی که اینقدر عظمت دارد ،پاس��خ
ملّت به همی��ن بازیها بود .ن ُه دی دفاع از ارزش��های
انقالب بود ،از ارزش��های دین بود .آنجا ایس��تادگیای
که ما کردیم ،ایس��تادگی در دفاع از انتخابات بود .بنده
صریحاً گفتم فش��ار میآورند که باید انتخابات را ابطال
کنید ،م��ن زیر بار ابطال انتخابات نخواهم رفت؛ این را
من اعالن کردم .بحث س ِر ارزشهای انقالب و ارزشهای
نظام اسالمی است؛ آنروز هم بود ،امروز هم هست .ما
خیلی باید مراقب خودمان باش��یم ،خیلی باید مراقب
باش��یم .امام فرمودند که مالک ،حال فعلی افراد است؛
معنای این حرف چیست؟ امام حکیم بود؛ معنایش این
ضمانت درس��ت ماندن تا د ِم مرگ
ِ
است که هیچکس
را ندارد ،باید مراقب خودش باش��د؛ حکم مس��توری و
مستی همه بر عاقبت است .ما در این چهل پنجاه سالِ
بعد از شروع نهضت امام -از سال  ۴۲ ،۴۰به این طرف-
چه چیزها دیدیم! باالرفتنها ،پایینآمدنها؛ تُندیها،
کُندیها؛ افراطها ،تفریطها؛ چیزهای عجیبی دیدیم در
این مدّ ت! خیلی باید مواظب خودمان باشیم.
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واکنش ستاره هالیوود
به حمله تروریستی نیوزیلند

درپ��ی حمل��ه تروریس��تی به دو مس��جد در
نیوزیلند که منجر به کشته شدن  ۴۰مسلمان
بیگن��اه و زخمی ش��دن دهه��ا نمازگزار ش��د ،آرنولد
ش��وارتزنگر س��تاره هالیوود و فرماندار سابق کالیفرنیا
نس��بت به ای��ن حمل��ه مرگب��ار واکنش نش��ان داد.
ش��وارتزنگر نوش��ت :قلبم با قربانیان ،خانوادههایشان و
مردم نیوزلند است .این یک عمل وحشتناک تروریستی
است اما بدانید که دنیا با شماست .من با شما هستم.

ایران خواستار حل و فصل مسالمتآمیز و
کاهش تنش میان هند و پاکستان شد

س��یدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه
کش��ورمان نوش��ت :امروز با تهمینه جنجوعا،
مع��اون وزیر امورخارجه پاکس��تان تلفن��ی گفتوگو
ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
نزدیک
همسایگان
کردم .ایران و
ﺳــﻨﮓ  93ﺍﺻﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﺳــﺮﺑﻨ
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
دوستانﺑﻪوﭘﻼﻙ 43
پاکس��تانﺑﺎﻍ  8ﺭﻯ
ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
ﭼﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ها ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺭﺣﻤﺘﻰ -2
ﺯﻟﻴﺨﺎ
ﺯﻳﻨﺐ ﻭ
تقویتﻛﺒﺮﻯ ﻭ ﻗﺪﻡ
ﺣﺴﻴﻦ ﻭ
ﺭﺣﻤﺘﻰ ﻭ
ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ
زمینه
ﺧﻴﺮ ﻭتمام
همکاریها در
زمینه
هس��تند .در
ﺭﺣﻤﺘﻰ  ،ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻪ  ،ﺍﺻﻐﺮ  ،ﺣﺴــﻦ  ،ﻣﺤﻤﺪ  ،ﺻﻐﺮﻯ  ،ﻓﺮﺷــﺘﻪ  ،ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺭﺣﻤﺘﻰ  -3ﻭﺭﺛﻪ ﻛﺒﺮﻯ ﺭﺣ
کردی��م.
ﺷﻬﺮﺕتوافق
تروریس��م
مبارزه
جمل��ه
ایرانﻗﺪﻡ ﺧﻴﺮ ﺭﺣﻤﺘﻰ  ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
 -4ﻭﺭﺛﻪ
ﻫﻤﮕﻰ ﺭﺟﺒﻰ
ب��اﻣﺮﺣﻤﺖ
ﺻﻐﺮﻯ ﻭ
ﺑﺎﻗﺮ ﻭ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﻭاز ﻣﺤﻤﺪ
تنش  ،ﺍﻣﻴﺮ  ،ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻭ ﺩﺍ
کاهشﺭﺣﻤﺘﻰ
ﻭﺭﺛﻪ ﺯﻳﻨﺐ
ت -5
ﺭﺟﺒﻰ
فصل ﻫﻤﮕﻰ
ﺭﻋﻨﺎوﺷﻬﺮﺕ
ﺍﺣﻤﺪ  ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻢ،
آمیز و
مس��الم
ﺍﻳﺮﺍﻥ،حل
خواس��تار
ﺷــﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺟﻌﻔﺮﻯ  6ﻭﺭﺛﻪ ﺯﻟﻴﺨﺎ  ،ﺣﺴــﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
پاکستان15شد.
هند و
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﺘﺒﻰ ﻧﺎﻣ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ
میانﻃﺮﻓﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ
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قضاییه
قوه
رئیس
به
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شدن
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محمد مهاجری فعال اصولگرا نوش��ت :معاون
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ
گفته:
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ام��ور فض��ای مج��ازی ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ریاستﻛﻼﺳﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ /97ﺍﻟﻒ ﺵ
ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺑﻪ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
عاش��قانﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﺴﺐ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ
غیررسمی
پیج
توئیتر از
"تعدادی از
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﭘﺎﺷــﺎ ﻣﺤﻤﺪﻯ  ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  114ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  9ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣ
غیررس��می
پیج
این
اند.
ه
ش��د
زده
ذوق
قضاییه
ق��وهﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
شود .ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥتاﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ
ﻧﺒﺶ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻗﻊ
ﺑــﻪ ﭘــﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
غیرفعال
هستند
ﺭﻭﺩﻫﻦآن
دنبالﺩﺭادمین
ﻓﻮﻕ و به
اس��ت
ﻣﺴــﺎﺣﺖ  82/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  82/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻜﻒ
توانس��ت
اس��ت.
پیج
ﻃﺒﻘﻪ این
هاس��ت
ﻣﻰت
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊمد
-1 85/50
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧ
ی ﺣﺎﻝ
ﺑﺎﻧﻚنمﺩﺭ
فعالﭘﺴــﺖ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﻫﻤﻜﻒ
ﺑﺎﺷــﺪ
ﻣﺤﻞ  ،ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ  ،ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺶ
دادستان،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
معاون ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
-2ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
سخنگوی
ﺗﺠﺎﺭﻯش��ود؟
تکذیب
زودتر
ﺛﺒﺘــﻰ  9/114ﺑــﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ  ...ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
شده؟!
رئیسی
آقای
ﻣﺎﻧﻌــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  35/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ

ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ  ،ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻭﺍﺣﺪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴــﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ
ﻭ ﻧﻘــﺪﺍ ً ﻭ ﻣﺎﺑﻘــﻰ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮ
ﺻــﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬــﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩ
ﻭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  98/1/17ﺳــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒــﺢ  ،ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷـ
ﺭﻭﺩﻫﻦ  .ﻡ ﺍﻟﻒ5777/
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  9600039ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﺍﻗﺪﺱ ﺳﺎﺩﺍﺗﻰ ﻑ ﺳﻴﺪﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 730
ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/14ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺷــﻤﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻧﮕﺮ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻛﻼﺳــﻪ ﻓﻮﻕ ﺣﺴــﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻴﻦ ﺷــﻤﺎ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺍﻣ
ﺭﺿﺎ ﺳــﺎﺑﻖ(ﻣﺒﻠﻎ  55699989ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/11/7ﻣﺒﻠﻎ  7761ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻣ
ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﺴــﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴ

