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فرهنگستان

جزئیات همایش شیرخوارگان حسینی اعالم شد

مصالی امام خمینی(ره) امسال نیز همچون سالهای گذشته
میزبان شرکتکنندگان در همایش شیرخوارگان حسینی است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا ،همایش ش��یرخوارگان
حسینی در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با  31شهریورماه
در شبس��تان مصلی برگزار خواهدشد .در مراسم امسال به تبع
س��الهای گذش��ته ،مادران صبح اولین جمعه محرم ،به همراه

کودکان شیرخوار خود به مصلی میآیند و بعد از تالوت قرآن و
سخنرانی ،به عزاداری برای شهید شش ماهه کربال میپردازند.
مراسم ش��یرخوارگان حس��ینی برای دهمین سال متوالی
درمصالی امام خمینی(ره) و با تدارک برنامههای جانبی متفاوتی

که روزهای آینده اعالم میش��ود برپا خواهد شد .جهت دریافت
اخبار صحیح در رابطه با همایش شیرخوارگان حسینی به سایت
این مجموعه به نشانی  musalla.irو کانال تلگرامی مصلی به
نشانی  telegram.me/MusallaTehranمراجعه کنید.

ترنم احساس

بررسی فاجعه منا موضوع سری سوم مجموعه
«از شما چه پنهون»

سری س��وم مجموعه روایتهای کوتاه «از شما چه
پنه��ون» با موضوع واکاوی فاجعه من��ا مراحل تولید را
سپری کرد.
مجموعه برنامه «از ش��ما چه پنهون» که در ساختار
تولیدی میان برنامه ( )TV feelerتولید میشود کاریست
از گروه برنامههای تلویزیونی بسیج رسانه ملی که محمدرضا
رضائیان کارگردانی و حمید مراوندی تهیه کنندگی آن را
بر عهده دارند .در فصل س��وم «از شما چه پنهون» زوایای
متفاوت فاجعه من��ا با حضور اعضای خان��واده تعدادی از
قربانیان این فاجعه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
خانم حسینی همسر شهید منا ،المیرا شریفیمقدم
گوینده شبکه خبر ،مصطفی حاجیحسنیکارگر ،استاد
قرآن کریم و برادر ش��هید حاجیحسنی کارگر ،فرشته
روحافزا (همسر شهید حاتمی) و زهرا رکنآبادی دختر
شهید غضنفر رکنآبادی از جمله افرادی هستند که در
سری سوم با آنها گفتوگو شده است.

آغاز پیش فروش بلیت فیلم «میالنی»
با قیمت نیمبهاء

فیلم سینمایی «ملی و راههای نرفتهاش» همزمان
با روز ملی س��ینما پیشفروش اینترنتیاش را با قیمت
نیمبهاء آغاز کرد.
این فیلم اولین فیلمی است که آغاز اکران آن همزمان با
طرح نیمبها بلیت در سینماها است و هم اینک پیشفروش
آن در سالنهای کورش ،آزادی ،مگامال ،چارسو و زندگی
آغاز شده است .فیلم سینمایی «ملی و راههای نرفتهاش»
داستان ملیحه ،دختر جوان و کمتجربهای است که عاشق
جوانی به نام سیامک میشود و بر خالف میل خانواده ،با او
ازدواج میکند و به زودی تفاوت دیدگاه و اختالف فرهنگی
بین این دو آشکار میشود.
میالد کیمرام ،ماهور الوند ،الس��ا فیروزآذر ،جمشید
هاش��مپور ،افس��ر اس��دی ،جمش��ید جهان��زاده ،فرزانه
نش��اطخواه ،ستاره اسکندری ،س��ارا خویینیها ،مسعود
فروتن ،فلور نظری و ...از بازیگران این فیلم هستند.

مسعود نجفی
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر شد

ابراهیم داروغهزاده دبیر س��ی و ششمین جشنواره
فیلم فجر در اولین حکمش مس��عود نجفی را به عنوان
مدیر روابط عمومی این دوره جشنواره را منصوب کرد.
در بخش��ی از ای��ن حکم آمده اس��ت« :با عنایت به
تجارب ارزش��مند و درایت جنابعالی در حوزه رس��انه ،به
موجب ای��ن حکم به عنوان مدیر روابط عمومی س��ی و
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر منصوب میشوید .توفیق
روز افزونتان را در جهت پیش��برد اهداف عالی سینمای
شریف ایران ،از درگاه خداوند متعال خواستارم».

شب بیستاره
رضا اسماعیلی

زمین بیا ز بهاران دوباره دعوت کن
دعای چلچله را جان گل اجابت کن
کنون که سبزه لگدمال خشم پاییز است
بیا برای خدا ،سبزه را حمایت کن

عطش دوباره به دنبال آب میگردد
بیا به گوش عطش ،چشمه را تالوت کن
شکسته بال و پر مهربان پروانه
بیا به باغ و به پروانهها محبت کن

به چشم پنجرهها روزن امیدی نیست
بیا به سوی دل آسمان اشارت کن
در ازدحام شب بیستاره میپوسی
بیا به شهر سحر ،با سپیده خلوت کن

بیانیه شاعران انقالب در محکومیت نسلکشی مسلمانان مظلوم میانمار

ش��اعران انقالب اسالمی در
محکومی��ت نسلکش��ـــی
زاوی�ه دی�د
مس��لمانان مظلوم و بیدفاع
روهینگیایی در میانمار بیانیه صادر کردند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
آن زمان که حضرت حق(جلّ جالله الشّ ریف)
فرمود« :إِن ّ ِی َّ أَ ْعلَم ُ مَا الَ تَ ْعلَمُ ون» ،فرش��تگان ،این
زاللترین مخلوقات کائن��ات تکرار کردند« :اینان
آدمیان -در زمین فس��ادها خواهن��د انگیخت وخونه��ا خواهند ریخ��ت!» پس جواب ش��نودند:
«آنچه ما میدانیم شما را بر آن آگاهی نیست!»
آن روز ،زیباش��یوگان ملک��وت ،تنهاب��ه خون
ریخت��ن آدمیان در پهنه ی خاک اش��اره کردند و
گوی��ی جز ذات اقدس احدیت نمیدانس��ت روزی

در کش��وری به نام میانمار زن��ان جوان و کودکان
مس��لمان را زنده زنده «پوست» خواهند برکَند و
ت��ن قطعه قطعۀ آنان را ب��ر آتشکینهتوزی نهاده
و خواهن��د کباب کرد و یا چش��مان کودک س��ه
سالهای را با چنگال از حدقه بیرون خواهند آورد و
ی��ا دهها زن و کودک و پیرزن و پیرمرد را به جرم
داش��تن اعتقادات دینی و مذهبی زن��ده زنده در
آتش برافروخته با بامبو خواهند سوزانید .خواهران
و برادران ایمانی ،عزیزان شاعر ،ادیب ،عالم ،عارف،
نویسنده ،هنرمند ،هنرور ،اندیشمند ،پژوهشگر و...
که در هر دین و مس��لک و مرام و گروه و حزب و
در ه��ر نقطه از جهان هس��تید! اینک در برههای
از تاریخ ،زمان پاس��خ به حُ س��ن اعتماد خداوند به
فطرت بشری فرا رسیده است!

جاودانه پرتره هنرمندان به نمایش درمیآید

نمایشگاهنقاشیپرترههنرمندانیچونمسعودکیمیایی،
خسرو شکیبایی ،محسن یگانه ،فرهاد مهراد ،محسن چاوشی
و ...جمعه  ۲۴شهریور در نگارخانه «نگر» برپا میشود.
نمایش��گاه انف��رادی نقاش��ی ش��قایق منتظ��ر به نام
«ایمورتال» (جاودانه) جمعه  ۲۴شهریور در گالری نگر برپا
میشود و تا  ۲۶شهریور در این نگارخانه دایر است .هنرمند
در این نمایشگاه پرتره بیش از  ۱۵هنرمند را ارائه داده است
که در میان این پرترهها میتوان چهرههایی چون مس��عود
کیمیایی ،خسرو شکیبایی ،فرهاد مهراد را مشاهده کرد.
گالری نگ��ر در قیطریه ،ضلع جنوبی پارک قیطریه،
خیابان روش��نایی ،کوچه دالرارم ،پالک  ،۳۳زنگ سوم
واقع شده است.

اینک ،زمان پاسخ به جنایات دور از باور باصطالح
رهبران معنوی طریقت «بودایی» در کشور میانمار
اس��ت که دست در دس��ت ارتش آن سرزمین و به
پیش��اهنگی رهبر دولت آن کشور «سوچی» که از
برندگان جایزه ی صلح(!) نوبل هم اس��ت اقدام به
نسلکشی مسلمانان روهینگیایی کردهاند که ریشه
در آن کشور دارند و حتی سالها جهت اعتالی نام
میانمار با استعمارگران مبارزه کردهاند.
جای بسی تأسف اس��ت که در سکوت مرگبار
حاکم بر مجامع بینالمللی حقوق بش��ر در اعتراض
به کشتار وحشیانهی مسلمانان روهینگیایی ،رهبر
دولت آن کش��ور (س��وچی) در واکن��ش به معدود
انتقادات نس��بت به این نسل کشی فجیع در کمال
وقاح��ت از وجود «کوه یخ اطالعات نادرس��ت» دم

پارسا پیروزفر با ماتریوشکا باز میگردد

نمایش «ماتریوش��کا» به کارگردانی پارس��ا پیروزفر
ک��ه پیش از این نیز در این مجموع��ه تئاتری به صحنه
رفته بود و مورد اس��تقبال مخاطبان و عالقهمندان تئاتر
قرارگرفته بود ،طی تقاضاهای متعدد مخاطبان مجموعه
بار دیگر و از تاریخ  26ش��هریور در سالن دکتر ناظرزاده
کرمان��ی به صحنه م��یرود .این نمایش با بازی پارس��ا
پیروزفر تا  6مهرماه اجرای خود ادامه خواهد داد.
در حال حاضر سالن ناظرزاده کرمانی مجموعه میزبان دو
نمایش «فروغ ساراپینا» به کارگردانی محسن حسینی و «هزار
ش�لاق» به کارگردانی احسان ملکی است که نمایش «فروغ
س��اراپینا» امروز به اجرای عمومی خود در این س��الن خاتمه
میدهد و نمایش «ماترویشکا» از 26شهریور به صحنه میرود.
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ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ)ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ( ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ:
-٣ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٨٠ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٢١/٨٤ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
-٤ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٢٣ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١١/٣٥ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
ﻟﺬﺍ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻲ ،ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺪ ﺧﺪﺍ،
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﻧﻮﺑ

ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩﻫﺎ -ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ

آلبوم «نوستالژینامه» با تنظیم و صدای فرزاد میالنی،
از سوی مؤسس��ه فرهنگی و هنری «رهگذر هفت اقلیم»
روانه بازار موسیقی شد.
در آلبوم «نوس��تالژینامه» است ۱۱ .قطعه به نامهای
«ش��انه»« ،آمد نوبهار»« ،مستُم مس��تُم»« ،عقرب زلف»،
«بارون بارونه»« ،دختر بویراحمدی»« ،دل دیونه» و «دلبر»،
برای این آلبوم انتخاب شده و به اجرا در آمدهاند که ضبط آنها
در استودیو شخصی فرزاد میالنی« ،آرش میتویی» ،استودیو
« ،54رهگذر هفت اقلیم» ،اس��تودیو ش��خصی «کایین»،
اس��تودیو «داون تاون موزیک»  -تایوان  -و اس��تودیو خانه
موسیقی استونی ،صورت گرفته است« .نوستالژینامه» توسط
مرکز موسیقی رها منتشر شده است.

کتاب "مشروعیت سیاسی کیفر" پنجاه و هشتمین
کتاب گروه فقه و حقوق اس�لامی پژوهشکده نظامهای
اسالمی پژوهشگاه بوده که به قلم محمد یکرنگی محقق
این گروه برای دومینبار به چاپ رسیده است.
کتاب "مشروعیت سیاسی کیفر" از سه بخش به شرح
زیر تشکیل شده است :بخش اول :مبانی حق کیفرگذاری در
حکومت با مشروعیت مردم محوری .بخش دوم :مبانی حق
کیفرگذاری در حکومت با مشروعیت خدامحوری .بخش سوم:
مشروعیت کیفرگذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران.
این کتاب با قیمت  ۲۷،۵۰۰تومان توس��ط سازمان
انتش��ارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیش��ه اسالمی عرضه
گردیده است.

ﺖﺍ

ﺍﻟﻒ -ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ:
 ﺗﺠﻬﻴﺰ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ  ٤ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ” ٦ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ١/٧ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ 5lx-52ﺍﺯ ﭼﺎﻩ.ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﻕ  ٠٤٩ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١ﺭﮒ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﮏ ﺑﻄﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ٣٩٥٩ﻣﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﻮﻳﻞ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ  ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ  ،ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺑﺘﻨﻲ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻓﻨﺴﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ  ،ﺣﻤﻞ  ،ﺗﺨﻠﻴﻪ  ،ﺩﻳﭙﻮ  ،ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ  ،ﺭﺩﻳﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﻮﭘﮏ ﺭﺍﻧﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﮐﺎﻻﺏ -ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ:
ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ  ،ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻣﻴﺪﻳﻪ – ﺩﻳﻠﻢ ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﮒ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١ﺭﮒ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ  ٣ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺝ -ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ٢/٤٩٧/١٧٦/٧٩٠/-ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩ -ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ  ٥ﺭﺷﺘﻪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٢٤/٨٥٨/٨٤٠/-ﺭﻳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ:ﺍﻟﻒ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺟﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ  ٢١٧٤٦٥٢٢١٣٠٠٢ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻮﻱ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ  ،ﺍﻫﻮﺍﺯ ﮐﺪ  ٦٥١٨ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎ
ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﺏ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ) ٩٠ﺭﻭﺯ( ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ) ٣٠ﺭﻭﺯ( ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻗﻴﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﻭﻱ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
 ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ٥ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﻤﺎﻥ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩ )ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ( ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ http://sajar.mporg.irﻫـ -ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭﻓﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ  ١٢ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ )ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺩﻩ( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
 -١ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٣٩٦/٧/١٠ﻟﻐﺎﻳﺖ ١٣٩٦/٧/١٩
 -٢ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ  ،ﮐﻮﻱ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﮎ ) ٤ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ  ،ﺍﺗﺎﻕ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ )ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١
ﻭ ﻳﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﻴﻦ  ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻴﻬﻘﻲ  ،ﭘﻼﮎ  ، ٢٨ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ  ،ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ.
 -٣ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٨٥٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺒﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٢١٧٤٦٥٢٢١٣٠٠٢ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻮﻱ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ  ،ﺍﻫﻮﺍﺯ ﮐﺪ  ٦٥١٨ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﻭ -ﻣﺤﻞ  ،ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ:
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٥/٣٠ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٦/٨/٧ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ  ،ﮐﻮﻱ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻔﺖ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ  ،ﺑﻠﻮﮎ ، ١
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ  ،ﺍﺗﺎﻕ ﺝ  ، ٢٥١ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﴼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  ٠٨/١٥ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٦/٨/٨ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﺷﺮﮐﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ ١٣٩٦/٢٧١٨
WWW.NISOC.IR
WWW.IETS.MPORG.IR

فرزاد میالنی نوستالژینامه را منتشر کرد

مشروعیت سیاسی کیفر به چاپ دوم رسید

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻡ ﻡ ٩٦/٠٢٦٢/ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ  ٣٩٥٩ﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ “  ٦ﻧﻔﺖ
ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﻕ  ٠٤٩ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮔﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٥ﺭﮒ ﺳﻔﻴﺪ ١

میزند تا ضمن مش��روعیت بخشیدن به جایزه ی
صلح نوبلش ،فجیعترین کش��تار انسانها در جنوب
شرق آسیا در س��دههای اخیر را سرپوش بگذارد.از
وجدانهای بشری سؤال این است که اگر در شریعت
محکوم تکفیری و داعشی ،جنایات مسلماننمایانِ
خل��قآزار برای مردم جهان و برخی مجامع دفاع از
حقوق بشر بخصوص شورای امنیت سازمان ملل آن
هم پس از مدتها کجدار و مریز سخت و گران آمد،
چرا این��ک در طریقت اغواگر بودایینمایانِ میانمار
که جنایاتش��ان به مراتب س��خیفتر از داعشیان و
تکفیری��ان و قاطبهی تروریس��تهای منحوس در
سراسر جهان است ،سکوت اختیار کردهاند؟!
ما امضاکنندگان این بیانیه ،با قلبی جریحهدار
و چش��مانی اشکبار در مصائب جانگزای مسلمانان

مظلوم و بیپناه روهینگیایی ،با اینکه یقین داریم
وع��دۀ خداوند حق اس��ت ک��ه فرمود« :کَ��مْ مِنْ
َالل مَعَ
الل ،و َُهّ
َت فِئَ�� ًة َکثِی َر ًة ب ِ��إِذْنِ هَّ
فِئَ�� ٍة َقل ِیلَ ٍة َغلَب ْ
الصابِرِینَ  ».بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار
َّ
به اذن خداوند پیروز ش��دند و خداوند باشکیبایان
اس��ت ،در مقابل حس��ن اعتماد حض��رت حق به
انس��ان الهی و پاس��خ به صداقت « إِن ّ ِی َّ أَ ْعلَم ُ مَا الَ
تَ ْعلَمُ ون» در برابر این نسلکش��ی آش��کار ،جنایت
،تجاوز ،توحش ،س�لاخی زنان ،سوزاندن کودکان،
هتک حرمت «انسانیت» ،سکوت را جایز ندانسته
و جنای��ت در ح��ق مس��لمانان مظل��وم و بیدفاع
روهینگیایی را نه تنها به ش��دت محکوم میکنیم،
که خواستار محاکمهی جنایتکاران توسط محاکم
صالحهی بینالمللی نیز هستیم.

ﻭﻝ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ٠٣١-٣٤٤٨٤٨٩٢-٤:

چهار فصل جهان گرچه فتنه باران است
به زیر بارش این فتنه استقامت کن
حدیث عاشقی ما نمیشود کهنه
بیا حکایت این شرح بی نهایت کن

)ﺭ-ﺵ(١٣٩٦-٨-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ  ،ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /٤٠٨٩ﻩ ﻥ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٠/١/٢٣ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٦٠٩/٣٢٠٠ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٣/٩/٦ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩٣/٩٤/١٤٢٠٦
ﻣﻮﺭﺥ  ٩٤/٤/٢٤ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ /٢٥ﻩ ﻥ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٦/٣/٢٠ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﭘﻼﮎ  ٢/٧٦٤ﺍﺻﻠﻲ
ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  ١/٥٣٢ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺍﮊ  ١٠ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ  ١٧٩٠٦ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  ٣٣٦/٠٠٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ )ﻓﺮﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٩٦/٧/١٧ﻓﺮﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ )ﺫﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ( ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﮎ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ١٥ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﭘﺴﺘﻲ  ٣٨١٩٧٨٣١١٤ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ :
 -١ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ )ﻓﺮﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ،ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  ،ﻣﻌﺎﺩﻝ  ٥ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ  ١٦/٨٠٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﺤﺴﺎﺏ
 ٢١٧٢٧١٥٣٠٤٠٠٧ﺳﻴﺒﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ
ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
 -٣ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺒﻬﻢ  ،ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٥ﺩﺭﺻﺪ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﮐﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦ  ،ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ  ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٥ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪ )ﺩ( ﺗﺒﺼﺮﻩ  ٣ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ  ،ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 -٦ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -٧ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ  ١٠ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ )ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -٨ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ،ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ
ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺟﺮﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ
ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٩ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-١٠ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -١١ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -١٢ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -١٣ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ.
 -١٤ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻳﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ:
 ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ: ١-١ﭘﺎﮐﺖ »ﺍﻟﻒ« ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﮔﻬﻲ )ﺭ-ﺵ(٩٦-٨-
 ١-٢ﭘﺎﮐﺖ »ﺏ« ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻫﻮﻳﺘﻲ  ،ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻲ  ،ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ  ،ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ )ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﮔﻬﻲ )ﺭ-ﺵ(٩٦-٨-
 ١-٣ﭘﺎﮐﺖ )ﺝ( ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﮔﻬﻲ )ﺭ-ﺵ (٩٦-٨-ﻓﺮﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ﭘﺎﮐﺎﺕ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٩٦/٧/٢٩ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
-٣ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ www.Rumarkazi.ir :ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﻡ ﺍﻟﻒ١٤/
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