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امام جمعه مش��هد با اش��اره ب��ه نامگذاری امس��ال به
عنوان "اقتصاد مقاومت��ی ،اقدام و عم��ل" ،گفت :در
مرحله عمل آنچه امسال انجام گرفت ،یک بخش آن
انحراف از اقتصاد مقاومتی بود ،برنامه را برای اقتصاد
مقاومتی ریختند؛ منتها اجرای برنامه به صورتی شد
که از اقتصاد مقاومت��ی انحراف به وج��ود آمد ،موارد
انحراف از اقتصاد مقاومتی یعنی ما مجموعه عملیاتی
که در حقیق��ت در تقابل با اقتصاد مقاومتی داش��تیم
در دو گروه بود .به گزارش خراس��ان رضوی ،آیتا...
علمالهدی دی��روز در خطبههای آخرین جمعه س��ال
 95در حرم امام رضا(ع) ،با اشاره به فرارسیدن میالد
فرخنده حضرت صدیقه اطهر (س) ،افزود :انشاءا...
امیدواری��م نتیجه دو م��اه عزاداری و ع��رض ارادت به
س��احت والیتمدار صدیقه اطهر(س) ،در یک عیدی
تازهای که در جش��ن و عید والدتش��ان برپا میکنیم،
بهره ما مورد عنایت و توجه آن حضرت قرار بگیرد.

••دعوت از مردم برای دیدار با یار

وی با اش��اره به این که در هفته آخر س��ال و منتهی به
اول فروردین و حلول س��ال جدید ق��رار داریم ،ادامه
داد :خوش��بختانه نوروز مردم مش��هد چه مجاور و چه
زائر با همه نوروزها در بالد دیگر متفاوت است و یکی
از نقطههای تفاوت که از ب��رکات و مزایای مالزمت با
عتبه مقدس امام هشتم(ع) اس��ت ،تشرف به محضر
مقدس ولی امر مسلمین ،رهبر معظم انقالب در روز
اول سال است ،این امتیاز نوروز مشهد نسبت به نوروز
دیگر بالد است و این موقعیت را خواهران و برادران ما
مغتنم بدانند .نماینده ولی فقیه در خراس��ان رضوی
ی��ادآور ش��د :روز سهش��نبه ،اول فروردین در س��اعت
 3بعدازظهر در رواق امام خمین��ی(ره) و صحنهای
اطراف و دیگر رواقها در پای رهنمودهای حکیمانه
رهبر معظم انق�لاب که راهبرد سیاس��ی و اجتماعی
امت را طی یک س��ال تبیین میکنند ،انشاءا ...زانو
میزنی��م ،امیدواریم از این فیوضات ارزش��مندی که
مسیر وظیفه و خط شناسی سیاس��ی ما در طول یک
س��ال در س��ایه این فرمایش��ات و رهنمودها مشخص
میشود ،انشاءا ...مسیر و خط حرکت خودمان را در
دفاع از دین و در پایمردی پای این انقالب و صیانت از
خون شهدا بیاموزیم و توجه کنیم.

••ارزیابی میزان تحقق «اقدام و عمل» در
اقتصاد مقاومتی
وی با اش��اره ب��ه نامگ��ذاری امس��ال ب��ه ن��ام اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل از س��وی رهبر معظم انقالب،
گفت :سه روز دیگر به پایان سال مانده ،ارزیابی کنیم

المانهای نوروزی میهمان مشهد
آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٩
دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
١١٠٫٩٫٩٤٠٥٠٩آﻗﺎ�ﺎن  -١ﺧﻠﻴﻞا ...ﻃﺎﻫﺮﭘﻮر  -٢ﻋﻠ�
ﻓﺘﻮﺗ� ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ١٫١٨١٫٧٧٦٫٤٣٩
ر�ﺎل در ﺣﻖ آﻗﺎ� اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﻈﺎﻣ� ﻣﻘﺪم و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ
 ٥٩٫١٨٨٫٨٢٢ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮدوﻟﺘ� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ
ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ� ﻧ�ﺮده
اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در
ﻗﺒﺎل اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ�
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ
ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٦٫١٫٢٨از ﺳﺎﻋﺖ ١٢
اﻟ�  ١٢:٤٥ﺻﺒﺢ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�
 ٢٢و  ٢٤از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه
از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ
را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن
از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %١٠ﺑﻬﺎ�
ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ و
ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻧﺪارد .م اﻟﻒ ٥٦٩٤٠
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
�� داﻧﮓ و  ٢٣٧ﻫﺰارم �� داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ
�� واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎ� ﺧﻠﻴﻞا ...ﻃﺎﻫﺮﭘﻮر واﻗﻊ
در داﻧﺸﺠﻮ  ١٤ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرراه اول ﭘﻼ�  ٤٦ﻃﺒﻘﻪ دوم
دارا� ﭘﻼ� ﺛﺒﺘ�  ١٨٢٫٤٢٣٠٨اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ١٠ﻣﺸﻬﺪ
از �� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و  ٦واﺣﺪ� ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ� ﺟﺎﻧﺒ�
د�ﻮار ﺑﺮﺷ� ،ﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ و �ﺎﻣﭙﻮز�ﺖ ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ دو ﺟﺪاره،
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎت ،درب رول آپ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٦٤٫٣٤ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  ٢ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ
�ﻒ ﺳﺮاﻣﻴ� ،درب ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ� ،ﺎﺑﻴﻨﺖ امد�اف ،ﻟﻤﻴﻨﺖ
ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ �ﻮر�ﻦ ،آ�ﻔﻮن ﺗﺼﻮ�ﺮ� ﺳﺮﻣﺎ�ﺶ �ﻮﻟﺮ آﺑ� و
ﮔﺎز� ،ﮔﺮﻣﺎ�ﺶ از �ﻒ� ،ﺎﻏﺬ د�ﻮار� ،ﭘﺎر�ﻴﻨﮓ ،و اﻧﺒﺎر�
ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻣﺘﻴﺎزات آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز �ﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻣﻠ�
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٥٫٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ �ﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
١٫١٠٣٫٠٠٣٫٢٢٨ر�ﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه

اقتصاد مقاومتی دراجرا منحرف شد
اشکال ما به مجلس بیش از دولت است

که کارنامه ما در این اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید
رهبر معظم انقالب بود ،به چه صورت در طول س��ال
گذشته انجام گرفت.
وی با بیان این که مسئله اقتصاد مقاومتی تنها کارنامه
دولت نیس��ت ،کارنام��ه ما نیز هس��ت؛ افزود :مس��یر
زندگی و مس��یر اقتصادی زندگی مان چ��ه میزان در
مسیر اقتصاد مقاومتی بود و اقدام و عمل کردیم؟ این
بهعنوان کارنام��ه عملیاتی قوه مقنن��ه و مجلس هم
بود؛ مجلس که نمایندگان مورد اعتماد مردم در آنجا
حضور دارند ،چه مقدار توانستند اقتصاد کشور را در
عرصه اقتصاد مقاومتی مدیریت و نظارت کنند و برای
نمایندگانماچهمقداردغدغهاقتصادمقاومتیآنهم
اقدام و عمل وجود داشت؟
وی ادامه داد :در کنار آن ،کارنامه دولت از همه اینها
مهمت��ر اس��ت؛ زیرا زم��ام اقتصادی کش��ور به دس��ت
دول��ت اس��ت ،ه��م در فرهنگس��ازی ،برنامهریزی و
سیاستگذاری اقتصادی و هم در عملیات اقتصادی
در کش��ور باید کارنامه خودش را در اقتصاد مقاومتی
ارائه کند .لذا رهبر معظم انقالب در اجالس خبرگان
که به محضر مقدسشان شرفیاب شدیم ،در بین نکات
برجستهای که بیان کردند ،مسئله اقتصاد مقاومتی
را هم مطرح فرمودند .امام جمعه مش��هد با اش��اره به
بخشی از بیانات رهبر انقالب در دیدار اخیر خبرگان
درباره اقتص��اد مقاومتی ،گفت :در مق��ام تحلیل این
جملهرهبرمعظمانقالببایدبگوییمچراایناقدامات
در زندگ��ی م��ردم نش��ان داده نش��د؟ س��تاد اقتصاد
مقاومتی که با مس��ئولیت مع��اون اول رئیسجمهور
در دولت تشکیل شد ،امسال فعالیتهای زیادی در
اقتص��اد مقاومتی انج��ام دادن��د ،در دو مرحله هم در
سیاستگذاری و برنامهریزی این ستاد فعالیت کرد،
در یک مرحله حدود  600برنامه در اقتصاد مقاومتی
و در مرحل��ه دیگ��ر ،ح��دود  200برنام��ه در اقتص��اد
مقاومت��ی تهیه کردن��د ک��ه از مجموع اینه��ا120 ،
برنامه عناوینی بود که باید در سال  95اجرا شود.
آی��ت ا ...علم اله��دی ادامه داد :رهب��ر معظم انقالب
فرمودند اقدام و عمل ،ن��ه برنامهریزی؛ میدان جنگ
اس��ت ،در می��دان جن��گ ک��ه دش��من دارد میآی��د،
نمیتوان گفت فقط برنامهریزی و نقشه بکشید ،باید
دفاع کرد ،جلوی دشمن را گرفت ،به دشمن پاتک زد
و یا در مواردی به دشمن تک زد.

وی ادامه داد :دوم ،بزرگنمایی آثار تحریم در برنامهها
بود؛ آن برنامه بر این بود که تحریم دش��من اثر نکند،
نه اینکه برنامه بریزیم که دشمن تحریم نکند؛ اینها
انحراف از اقتصاد مقاومتی است.
آیت ا ...علم الهدی اضافه کرد :حساب سوم ،حساب
بیشازان��دازه روی مناب��ع مال��ی و س��رمایهگذاری
خارجیاست،مفهوماصلیاقتصادمقاومتی،اقتصاد
درونزاست در خودمان ،روی پولمان ،مالمان ،قدرت

انسانیمان ،روی توانمندیهایمان کار کنیم.
وی ادام��ه داد :انحراف چه��ارم ،ن��گارش برنامهها با
پیشفرض رفع تحریمهاس��ت؛ یعنی برنامه را طوری
ریختهاند که تحریم نباشد و ما برنامه اقتصاد مقاومتی
انجام بدهی��م ،اینکه نمیش��ود ،دش��من تحریمش
را توس��عه داده ،برج��ام و غی��ر برجام هم نتوانس��تند
جلوی تحریم دش��من را بگیرد و بیشتر هم کرد؛ همه
تضعیفه��ا و جنایتهای��ی که دش��من در ط��ول این
یکی دو سال نسبت به ما انجام داده است با همه این
 38س��ال برابری میکند ،دش��من دیگر دستبردار
نیس��ت ،با پیشفرض رفع تحریمها برنامه ریزی شد،
دش��من دارد تحریمها را اضافه میکن��د .امام جمعه
مشهد درباره انحراف پنجم از اقتصاد مقاومتی گفت:
انحراف پنج��م ،بیتوجهی ب��ه مقاومس��ازی اقتصاد
در تقابل ب��ا تهدیدهای احتمالی اس��ت؛ م��ا نیامدیم
قدمی برداریم که اقتصادمان را مقاوم کنیم که تهدید
دش��من دیگر اثر نکند .وی "اقدامات تضعیفکننده
تولید ملی" را از مواردی دانست که در تضاد با اقتصاد
مقاومتی ب��ود و افزود :م��ا در داخ��ل کاری کردیم که
تولیدمان تضعیف شد ،افزایش واردات کاال در بخش
دولتی؛ یعن��ی خود دس��تگاههای دولتی م��ا بیش از
گذش��ته کاالی خارجی وارد کردند ،تشویق واردات
با توافق برنامههای تجارت کش��ور و بازار کش��ور را به
دس��ت خارج دادن مثل ترکیه؛ صادرات ام��روز ما به
ترکیه چیست؟ این ضد اقتصاد مقاومتی است.
آیت ا ...علم اله��دی ادامه داد :واگ��ذاری طرحهای
پیمانکاری به خارجیها در بخش نفت و گاز؛ قرارگاه
خات��م بهعنوان یک تش��کیالت فناور ق��وی و نیرومند
بینظیر نه در کش��ور بلک��ه در منطقه در مس��ئله نفت
و گاز ،اینهمه تجربیات و دس��تاوردها داش��ته است،
در مقابل چنین دس��تگاههایی ،خارجیها را بیاوریم
با آن��ان پیم��ان ببندی��م و جریان نف��ت و گاز را ب��ا آنان
پیمانکاری کنیم؟!
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه واگ��ذاری بعض��ی طرحه��ای
س��ازندگی به بعضی ش��رکتهای خارج��ی ،خالف
اقتصاد مقاومتی اس��ت؛ به ص��دور مجوز ب��رای وارد
کردن کاالهای لوکس اش��اره کرد و افزود :برادران و
خواهران! این واقع ًا مشکل اس��ت که بنده در تریبون
نم��از جمع��ه بگوی��م م��ردم ،کاال و پوش��اک خارج��ی
نخرید ،مردم برای یک تیش��رت و بلوزی که خارجی

در آس��تانه س��ال ن��و ،المانه��ای ن��وروزی  96در
خیابانهای مشهد نصب شد.
بر اساس اعالم مدیریت امور هنری شهرداری مشهد،
بهارفیروزهایامسالهمچوننوروز 95ازقابهنرهای

گرافیکی و حجمی فراتر رفته است و هنرمندان تئاتر،
نقاشیهای دیواری ،س��رودهای شهری و کاریکاتور با
محورهای موضوعی جدید میزبان زائ��ران و مجاوران
حرم رضوی هستند.

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
و ﻋﺎدى ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ زﯾﺎرﺗﯽ ﺳﻴﺮ ﺷﻔﻖ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١٣٠٩و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ
١٠٣٨٠١٢٩٢٨٠

آﮔﻬ� ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ٢٠٨دادﮔﺎه
ﺣﻘﻮﻗ� ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم /٩٣٠١٨٤ن
ح ١٢/ﺷﺮ�ﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 ٩٫٤٧٧٫٧٤٥٫٧٦٦ر�ﺎل در ﺣﻖ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
ﻧﺼﺮ �ﺎر�ﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ ٢٣٥٫٥٨١٫٢٥٥٫١٧٥
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ رﻫﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� اﻋﺘﺒﺎر� ا�ﺮاﻧﻴﺎن .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ
ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ� ﻧ�ﺮده اﺳﺖ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در ﻗﺒﺎل اﺻﻞ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ
�ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر
ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٦٫١٫٢٨از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ٨:٣٠ﺻﺒﺢ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ
در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و  ٢٤از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و
ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
 %١٠از ﺑﻬﺎ� ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ
و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻧﺪارد .م اﻟﻒ ٥٥٥٦٠
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
 ٤داﻧﮓ و  ٤٢٢٫٦ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از  ١٠٠٠ﺳﻬﻢ �� داﻧﮓ ﻣﺸﺎع
از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﻣﻠ� واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ�،
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺨﺎراﺋ� ﻧﺒﺶ ﭼﻬﺎرراه اول دارا� ﭘﻼ� ﺛﺒﺘ� ٥٫٥٧٩٩
اﺻﻠ� واﻗﻊ در اراﺿ� ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﺑﺨﺶ  ٩ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻋﺼﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ٣٦٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و
ﭘﺲ از رﻋﺎ�ﺖ ﺑﺮ اﺻﻼﺣ�  ٢٠٩ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮد�ﺪه و اﻋﻴﺎن در ٦
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ �ﺎرﺑﺮ� زاﺋﺮﺳﺮا و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﺑﺎ ز�ﺮﺑﻨﺎ� �ﻞ ١٤٧٤٫٩٠
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﭘﻠﻪ ﻓﺮار ،ﻧﻤﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺟﺮ
ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺖ )�ﺎرﺑﺮ� زﻣﻴﻦ ﺗﺮا�ﻢ ز�ﺎد( ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻓﻠﺰ� دارا�
اﻣﺘﻴﺎزات آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز �ﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ�ﻪ
�ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٤٫٨٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه
اﺳﺖ �ﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٣٫٠٥٩٫٠٠٠٫٩٤١ر�ﺎل ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
دادورز اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﺣﻘﻮﻗ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه

 /٩٥٣٣٩٣١٩آ

 /٩٥٣٣٢٧١٤آ

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺴ�ﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮ دﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮ�ﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺴ�ﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮ دﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮ�ﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤ�
ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ  ٩٦/٠٢/٠١در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮن ،ﺑﻠﻮار
ﻧﻤﺎز ،ﻧﻤﺎز  ٢٨ﭘﺮوژه ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد .از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ز�ﺮ در ا�ﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻣ� �ﻪ اﻣ�ﺎن ﺣﻀﻮرآﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� ﺑﻪ ﻓﺮد د�ﮕﺮ� ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ �ﻪ
در ا�ﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد آراء و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٣را� و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ �� را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و�ﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ�ﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٥:٠٠اﻟ�  ١٧:٠٠روزﻫﺎ�
��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٦/٠١/٢٧و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٦/٠١/٣٠ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎ�ﻴﺪ
و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﺠﺎز ورﻗﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮا� ﻓﺮد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺻﺎدرﮔﺮدد.

دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ :

 -١اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
-٢اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرس
 -٣ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎ� ﻣﺎﻟ�  ٩٤و ٩٥
 -٤اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﺑﺮا� ��ﺴﺎل ﻣﺎﻟ�
 -٥ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ٩٦
 -٦ﻃﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻓﺰا�ﺶ ز�ﺮﺑﻨﺎ� ﺗﺠﺎر� و ادار�
 -٧ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� در ﺧﺼﻮص اﺧﺮاج ﺗﻌﺪاد  ٣٠ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﺪﻫ�ﺎر
 -٨ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎء ﺟﺪ�ﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس
-٩ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ�ﻠﻴﻒ ﭘﺎداش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ
دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٦٦١٣٧پ

••اقتصاد مقاومتی در اجرا منحرف شد

وی خاطرنش��ان کرد :علت اینکه نش��ان داده نشد،
به خاطر اینکه در مرحله عمل آنچه در امسال انجام
گرفت ،یک بخش آن انحراف از اقتصاد مقاومتی بود،
برنامه را برای اقتصاد مقاومتی ریختند؛ منتها اجرای
برنامه به صورتی ش��د که از اقتصاد مقاومتی انحراف
به وجود آمد ،موارد انحراف از اقتصاد مقاومتی یعنی
ما مجموعه عملیاتی که در حقیقت در تقابل با اقتصاد
مقاومتی داشتیم ،در دو گروه بود .امام جمعه مشهد
افزود :یک گ��روه ،اعمال و حرکاتی ک��ه در انحراف از
اقتصاد مقاومتی بود ،گ��روه دوم ،برنامهها ،حرکات
و اعمالی که در تض��اد با اقتصاد مقاومت��ی بود؛ گروه
اولی ک��ه در انح��راف از اقتصاد مقاومتی ب��ود ،تأکید
بیشازحد در فروش بیشتر نفت و گاز است.

••بزرگنمایی آثار تحریم در برنامهها

آﮔﻬ� ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٤٨
دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
 ١١٠٫١٤٫٩٥٠١٧٥آﻗﺎ� ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺠﻔ� ﻣﺤ�ﻮم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٦١٫٦٥٣٫٨٧٤در ﺣﻖ آﻗﺎ� ﺣﺴﻴﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧ� و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ١٧٫٧٩٣٫٦٧١ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ�
)ﺿﻤﻨﺎﻣﻠ� در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﻠﻎ  ٧٣٨١٨٦٠٠٠ر�ﺎل در رﻫﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟ� و اﻋﺘﺒﺎر� اﻓﻀﻞ ﺗﻮس ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ�
ﻧ�ﺮده اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ� ﺑﻪ ﺷﺮح
ذ�ﻞ در ﻗﺒﺎل اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
دوﻟﺘ� ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ
ﺷﺮح ذ�ﻞ ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ ٩٦٫١٫٢٨
از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٤٥اﻟ�  ١١:٣٠ﺻﺒﺢ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ��
اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ در
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و  ٢٤از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه
ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه
ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ� �ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ
واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه
ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از اﻣﻮال
ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %١٠از ﺑﻬﺎ�
ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ
و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻧﺪارد .م
اﻟﻒ ٥٦٩٣٨
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
٤داﻧﮓ و ٣٩٩٫٣ﻫﺰارم �� داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ
�� ﺑﺎب آﭘﺎرﺗﻤﺎن واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار اد�ﺐ ﻧﺒﺶ اد�ﺐ
 ٣٧ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺷﺮﻗ� دارا� ﭘﻼ� ﺛﺒﺘ� ١٧٥٫٣٦٤٥٣
اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ١٠ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٠٩٫٩٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
از �� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ٦واﺣﺪ� ﻓﺎﻗﺪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﻧﻤﺎ� ﺟﻨﻮﺑ�
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻴﺖ و ﻧﻤﺎ� ﺷﻤﺎﻟ� آﺟﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺖ و ﻧﻤﺎ� ﺷﺮﻗ�
ﺳﻴﻤﺎن ﺳﻴﺎه اﺳﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ٢ﺧﻮاﺑﻪ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،اﭘﻦ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎ�ﺶ ﺑﺨﺎر� و ﺳﺮﻣﺎ�ﺶ �ﻮﻟﺮ آﺑ� ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ
�ﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ �ﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٠٩٩٫٨٣٩٫٨٧٤ر�ﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ
ﻣﺰا�ﺪه
 /٩٥٣٣٩٢٩٧آ

فرهنگی
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آیتا...علم الهدی در خطبههای نمازجمعه مشهد:

محمد جواد رنجبر

اخبار

میخرند بگوییم نخرید ،اما از آنطرف ماشین پورشه
چند صد میلیونی به کشور وارد شود ،چه کسی مجوز
داده؟ ماش��ینهای چند ص��د میلیونی بیای��د بازار و
خیابانه��ای ما را پ��ر کن��د و فرهنگ تجملپرس��تی
بر همین اس��اس باال ب��رود؟ فرهنگ تجملپرس��تی
در جامع��ه ما به دس��ت یک اقلی��ت رفاهطل��ب پولدار
گردنکلف��ت نمود پی��دا کن��د و حس��رت و ناراحتی و
مضیقه و فشارش هم برای قش��ر آسیبپذیر ،این ضد
اقتصاد مقاومتی است.
امام جمعه مش��هد ادام��ه داد :حتی ب��ه تازگی برخی
مقام��ات دولتی ب��ه وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت
پیشنهاد گشایش فروشگاههای خارجی دادند که از
خارج بیایند فروش��گاههای بزرگ در مملکت بزنند،
اینها همه در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.

••درصدد دولت ستیزی نیستیم ،حتی
بحث نقد دولت را هم نداریم

ویتصریحکرد:مادرصدددولتستیزینیستیم،حتی
بحثنقددولتراهمنداریم،ایندرستنیستکهشما
بگویید آخر سال ش��ده ،بهجای خسته نباشید و تشکر
از زحماتی که نیروهای اجرایی و دولتی کش��یدهاند،
آمدی اشکال میگیری ،حرف میزنی و نقد میکنی،
این درست نیس��ت ،آنچه امروز ما دنبال آن هستیم در
راستای مطالبات رهبری است ،این تریبون متعلق به
والیت و رهبری اس��ت ،بنده خطیب جمعه هم س��رباز
والیت هستم ،اینجا مطالبات رهبری باید مطرح شود،
اول س��ال در همین ش��هر در همین س��رزمین ،همین
مکان رهبر معظم انقالب فرمودند «اقتصاد مقاومتی،
اق��دام و عمل» ،در این س��ال ما ب��ا این مس��ائل روبه رو
بودیم؛ البته در کنار زحماتی که دولت در برنامهریزی
اقتصاد مقاومتی کش��ید که آنها را اول عرض کردم،
خدا نکرده بنای تعریض به دولت یا نمکنشناس��ی از
عزیزانیکهبااخالص دراینمملکتزحمتکشیدند،
مدیریتاجراییکشوررابهعهدهداشتنددراینمسئله
نیست ،اشکال ما به مجلس بیش از دولت است.

••اشکال ما به مجلس بیش از دولت است

آیت ا ...علم الهدی با بیان این که اشکال ما به مجلس
بیش از دولت اس��ت ،افزود :کمیسیونهای مجلس،
افرادی ک��ه در بین م��ردم تبلی��غ کردند اقتص��اددان
هستیم،سیاستمداریم،ازاینمردمرأیگرفتندورفتند
به مجلس ،این مسائل را میدانستند یا نمیدانستند؟
چرا حرکت��ی در مجل��س انج��ام نگرفت؟ چ��را دولت
راهنمایینشد؟چرانظارتنکردند؟مسئلهتنهادولت
نیست ،مسئله مجلس هم هست .وی ادامه داد :رهبر
معظمانقالب،رهبرایننظاماست،اسالمیتنظاممانه
بهاقتصاددانی،نهبهسیاستدانی،بههیچچیزنیست،
اسالمیت نظام ما به حضور یک مرجع تقلید و مجتهد
جامعالشرایطی است که در رأس نظام است.

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ
ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ �ﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ﺗﺸ�ﻴﻞ
ﻣﻴﮕﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده :زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن
ﺗﺸ�ﻴﻞ  ٩٦٫١٫٩:راس ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ در
ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺪرس  -ﻧﺒﺶ ﻣﺪرس ٧
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ �:ﺎﻫﺶ  /اﻓﺰا�ﺶ اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى :زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن  ٩٦٫١٫٩راس
ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺪرس
 /٩٥٣٦٦٢٥٦ش
ﻧﺒﺶ ﻣﺪرس ٧
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪ�ﺮان  ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ،
اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻴﺮ ﺷﻔﻖ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
آﮔﻬ� ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ اﺟﺮا�� ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٤٣
دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
 ١١٠٫١١٫٩٥١٢٤٩آﻗﺎ� �ﻮﺳﻒ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼﻣﻴﻪ ﻣﺤ�ﻮم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٦٨٫٨٢٣٫٦٩٠ر�ﺎل در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻘﺪم و ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ١٥٥٫٠٠٠ر�ﺎل ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮدوﻟﺘ�
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤ�ﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻮﻧﺶ اﻗﺪاﻣ�
ﻧ�ﺮده اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻣﺤ�ﻮم ﻟﻪ اﻣﻮاﻟ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ در
ﻗﺒﺎل اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ دوﻟﺘ� ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ ارز�ﺎﺑ� و ﻣﻘﺮر
ﮔﺮد�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٦٫١٫٢٨از ﺳﺎﻋﺖ  ١١:٣٠اﻟ�  ١٢ﺻﺒﺢ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه واﻗﻊ در
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ﻗﺮﻧ� ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧ�  ٢٢و  ٢٤از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر�
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﻗﻴﻤﺖ ارز�ﺎﺑ� ﺷﺪه ﺷﺮوع و ﺑﻪ �ﺴﺎﻧ�
�ﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ا�ﻦ اﺟﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزد�ﺪ آﻧﺎن از
اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  %١٠ﺑﻬﺎ� ﻣﻮرد
ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻘﺪا و ﻓ�اﻟﻤﺠﻠﺲ از ﺑﺮﻧﺪه وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ�
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ و ﺑﺪﻫ�ﻫﺎ� ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃ� ﺑﻪ
ا�ﻦ اﺟﺮا ﻧﺪارد .م اﻟﻒ ٥٦٩٣٩
ﺷﺮح اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﺰا�ﺪه:
�� ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪا� ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ دوﺳﺖآﺑﺎد  ٢٨ﭘﻼ�
 ٥١دارا� ٨٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن در �� ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ز�ﺮﺑﻨﺎ�
ﺣﺪود  ٦٦ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ آﻫﻦ ﭘﻮﺷ� دارا� �� ﺧﻮاب،
د�ﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﮔﭻ� ،ﻒ ﺳﻴﻤﺎن ،درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻠﺰ� ،ﺗ�
ﺟﺪاره� ،ﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰ� و ﻣﻼﻣﻴﻨﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﭘﻦ ﺑﺎ �ﻒ ﺳﺮاﻣﻴ�
ﮔﺮﻣﺎ�ﺶ ﺑﺨﺎر� و ﺳﺮﻣﺎ�ﺶ �ﻮﻟﺮ آﺑ� دارا� �� اﻧﺒﺎر� ﺑﺎ ﺳﻘﻒ
ﺷﻴﺮواﻧ� و ﺳﺮو�ﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ� در ﺣﻴﺎط ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣ� ﻣﻮارد ﻣﺬ�ﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -واﺣﺪ ﻣﺰا�ﺪه

 /٩٥٣٣٩٣١٤آ

آﮔﻬ� ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژ� ﭘﻮدر ﻣﺸﻬﺪ )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص(ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠ� - ١٠٣٨٠٢٠٩٨٧٧ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠ� ﻧﻤﻮدن اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﺎﻣﺪاران از
ﺣﻖ ﺗﻘﺪم -ﻧﻈﺮﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٠٥٫١٦ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژ� ﭘﻮدر ﻣﺸﻬﺪ
) ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص( ﻧﺎﻇﺮﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ١٥٠٫٠٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٢٥٠٫٠٠٠
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل از ﻃﺮق ﻣﻤ�ﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٥ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻄﺎء و ﺗﻔﻮ�ﺾ اﺧﺘﻴﺎر
اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮ�ﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠ� ﻧﻤﻮدن اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده
 ١٦٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮ�ﺐ و
ﺛﺒﺖ آن ) ﻣﺒﻠﻎ ٥٠٫٠٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ و ﺻﺪور و اﻧﺘﺸﺎر  ٢٥٠٠٠٠٠ﺳﻬﻢ ٢٠٫٠٠٠
ر�ﺎﻟ� ﺟﺪ�ﺪ ﺑﺎﻧﺎم( از ﻣﺤﻞ آورده ﻧﻘﺪ� ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه  ،ﻟﺬا وﻓﻖ ﻣﺎده  ١٦٩ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺠﺎرت ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ اﻋﻼم ﻣﻴﺸﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٢ﻣﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ
آﮔﻬ� ﺣﺎﺿﺮﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎﻟ� ﺧﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم از ا�ﻦ ﻃﺮ�ﻖ و
�ﺎ ﺧﺮ�ﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪ�ﺪ و وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﺎم ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ١٧٧٨٨٠٠٢٨٠٧٠٣ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﺳﭙﻪ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪان وﻧ� ﺗﻬﺮان اﻗﺪام و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﺾ آن را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ � -ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 ١٥ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ�-ﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژ� ﭘﻮدر ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ
در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮق و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮد ،
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ و از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ
اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ و ﻋﻤﻠ� ﻧﻤﻮدن آن و اﺻﻼح ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺟﺪ�ﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮرژى ﭘﻮدر ﻣﺸﻬﺪ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

 /٩٥٣٦٦١٦٨ف

امروز در س��الروز والدت دخت نبی مکرم اس�لام ،حضرت
فاطمه(س)،رواقحضرتزهرا(س)درحرممطهررضوی
افتتاح میش��ود .به گزارش آس��تان نیوز ،مدی��رکل روابط
عمومی ،با اعالم این خبر گفت :به منظور تامین فضاهای
مس��قف زیرس��طحی برای رفاه حال زائران گرامی ،پروژه
احداث رواق حضرت فاطمه زهرا(س) با زیربنای 7هزار و
200مترمربعدرسال1387آغازشدوباتاکید تولیت معزز
آستان قدس رضوی بر تسریع انجام این پروژه در روز میالد
حضرتزهرا(س)،اینرواقافتتاحخواهدشد.

اهدای4هزارسبدموادغذاییبه
مرزنشینانمحروماهلسنت
حقدادی /در آس��تانه فرارس��یدن فرخنده میالد بابرکت
حضرت زهرا (س) و سال نو ،به همت آستان قدس رضوی
وقرارگاهثامناالئمه(ع)نیرویزمینیسپاه،بیشاز4هزار
سبدموادغذاییبهمرزنشینانمحروماهلسنتشرقکشور
ازجملهشهرستانهایتربتجام،تایبادوخوافاهداشد.

«نوروزباشهدا»دربهشترضا(ع)
وی��ژه برنامه آغاز س��ال نو در بهش��ت رضا(ع) مش��هد ،در
کنار گلزار ش��هدا برگزار میش��ود .مدیرعامل س��ازمان
فردوسهای ش��هرداری مش��هد از برگزاری وی��ژه برنامه
متفاوت «نوروز با شهدا» در بهشت رضا(ع) با حضور مردم
و جمعی از هنرمندان کش��وری در این مراس��م در لحظه
تحویل سال خبر داد.

بازسازی  258واحدمسکونی
آسیبدیدهازسیلدرتایبادوخواف
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت258 :
واحد مسکونی که در سیل اخیر شهرس��تان تایباد و خواف
تخریب شده و یا آسیب دیدهاند ،بازسازی و تعمیر میشود.

برافراشتنبزرگترینپرچم
سلسل ة الذهبدرورودینیشابور
راس��خی نی��ا /بزرگترین پرچ��م منقش به حدیث سلس��له
الذه��ب امام رض��ا (ع) روز پنجش��نبه گذش��ته ب��ا حضور
مسئوالن و جمعی از خدام بارگاه منور رضوی ،در آیینی
ویژه در ورودی شرقی نیشابور برافراشته شد.

انهدامباندحرفهایقاچاق
فرمانده انتظامی خراس��ان رضوی گف��ت :پلیس مبارزه
با مواد مخدر استان در عملیاتی مش��ترک ،با انهدام باند
حرفهای قاچاق 812 ،کیلو گرم تریاک کشف کرد.

آﮔﻬﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﺎم -ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤٫٦٫٨ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� -ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺷﺮ�ﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮرخ
 ٩٤٫٧٫١٢ ، ٩٤٫٧٫٥و  ٩٤٫٧٫٢٧ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد�  ٩٥٫٤٫٢٩و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫٩و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه
 ٩٥٫١٢٫٢٣ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮ�ﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ� ﻓﻨ� ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ�
ﺗﻮﺳﻌﻪ ز�ﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻼش ﻫﺸﺘﻢ -ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٥١٢٧٤درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ�
ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار�  ٩٦٫٢٫٣١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وار�ﺰ ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺳﻬﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه
ﺗﺎ  %١٠٠ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر� ﺷﺮ�ﺖ  ٠١٠٦٧٧٠٥٥١٠٠٢ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺸﻬﺪ اﻗﺪام و ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ
ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺬ�ﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎد�ﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺳﻬﺎم
اﻗﺪام ﻧﮕﺮدد ،ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻓﻖ ﻣﺎده  ٦اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻮاد  ٣٨ﺗﺎ  ٣٨ﻻ�ﺤﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧ� اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘ� از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ.
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

 /٩٥٣٦٦٣٠٨ب

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﯾﻪ )ﭼﺎپ اول (

ﺷﻬﺮدار� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ در ﻧﻈﺮ دارد زﻣﻴﻨ� ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ  ٨٧٧٧٫٧٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ،ﻟﺬا ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ اداره ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﻬﺮدار� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه  ٣٢٫٧٦٧٫٩٥٦٫٠٠٠:ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه :از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫٢٨ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٦٫١٫٢٨
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ ١٣٩٦٫١٫٢٨
ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه :در ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٦٫١٫٢٩
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ دو ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم و ﺳﻮم ﻣﺰا�ﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺷﻬﺮدار� ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدار� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١٥٢٢٣٩٨٧٠ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
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آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﯾﻪ  -ﭼﺎپ اول
ﺷﻬﺮدار� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪار� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ  ،ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ا�ﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ  .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اداره ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺪت
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ردﯾﻒ
ﮐﺎر
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﭘﻴﻤﺎن
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪار�
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ
١٫١١٣٫٨٢٣٫٩٢٠
�� ﺳﺎل
ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ
١
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ
ر�ﺎل
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ
ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫٢٨ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٦٫١٫٢٨
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ ١٣٩٦٫١٫٢٨
ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :در ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٦٫١٫٢٩
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ دو ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ��
�ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدار�
ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدار� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١٥٢٢٢٢٠٨٢اداره
ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﻬﺮدار� ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
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