جهانگیري :حذف ارز دولتي ،فشار زیادي
بر صنعت چاپ و مطبوعات آورده است

ظریف امروز در نشست آنالین شوراي امنیت
سخنراني ميکند

* معاون اول رئيسجمهوري :اجراي مصوبه پيشين شوراي اقتصاد به منظور احداث کارخانه
توليد کاغذ از باگاس نيشکر در منطقه محروم شادگان بايد تسريع شود
* بايد از سرمايه گذاري شرکتهاي دولتي و عمومي و منابع داخلي براي توسعه کشور حمايت شود

* سخنگوي وزارت امور خارجه :نشست امروز شوراي امنيت درباره قطعنامه  2231است
* سيدعباس موسوي :آمريکاييها در مقامي نيستند که برجام و دستاوردهاي آن را از بين ببرند
* سند همکاريهاي جامع و راهبردي  25ساله ايران و چين افتخارآميز است

صفحه2
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سه شنبه  10تير  8 - 1399ذی القعده  30 - 1441ژوئن  - 2020سال نودوچهارم  -شماره  16 - 27592صفحه به همراه  8صفحه ضميمه  -تک شماره  2000تومان

در گفتگو با اطالعات

دکترکالنتري:افزایشجمعیت
بایدمنوط به حفظ منابع تجدیدپذیر باشد
* رئيس سازمان حفاظت محيط زيست :اگر افزايش جمعيت را منوط
به از دس�ت دادن منابع تجديدپذير کنيم ،کار درس�تي نيست؛ اما اگر
بگوييمافزايشجمعيتخواهيمداشتوليمنابعتجديدپذيرراحفظ
ميکنيم و اين منابع قرباني نميشوند ،در اين صورت اشکالي ندارد
* ب�ه دلي�ل عدم درک سياس�ت توس�عه پاي�دار ،با  40س�ال تأخير
به توس�عه پايدار پرداختيم که بخش عمدهاي از خس�ارت آن را هم
متحمل شدهايم
* از س�ال  1397ب�ه بع�د س�ازمان ديگ�ر مج�وز جديدي ب�راي درون
س�رزمين و مناطق�ي ک�ه مناب�ع آب ندارن�د ،نداده اس�ت و ه�ر آنچه
از صنايع احداث ميشود مربوط به مجوزهاي پيش از سال  97است
* براي  40تاالب با وزارت نيرو حقابه تعيين کردهايم و اميدواريم
تا پايان امسال براي بقيه تاالبها حقابه تعيين شود
* خودروهاي�ي ک�ه با اس�تاندارد ي�ورو  4در ابتداي امس�ال مجوز
ش�ماره گ�ذاري درياف�ت کردند توليد پارس�ال بودند ،ام�ا به دليل
نداشتن قطعه در سال  1399تحويل مشتري شدند
* انحص�ار خودروس�ازان ،ب�اال رفتن انتظارات و نب�ودن امکانات
و پايي�ن ب�ودن ت�وان مال�ي کش�ور،ارزان ب�ودن س�وخت و کاالي
سرمايهاي شدن خودرو باعث افزايش تعداد خودروهاي فرسوده
شده است
* 11ميليون موتورسيکلت در کشور داريم که بيش از  9/5ميليون
دس�تگاه آنها کاربراتوري هس�تند و هر يک به اندازه  8خودرو هوا
را آلوده ميکنند
* کل آتش س�وزي جنگلي امس�ال هنوز به  2000هکتار نرس�يده
اس�ت،حال آنکه در  20س�ال گذش�ته به طور متوسط ساالنه حدود
 15هزار هکتار آتش سوزي داشتيم
صفحه2

موج سنگینکرونا!

* رئي�س مجل�س :امروز بي�ش از هر چيز
نيازمند ارتباط چهره به چهره و مس�تقيم
با مردم هستيم
* تمامي مش�کالت ش�هر تهران به آب ،هوا،
خاکوآلودگيصوتيبهعنوانموضوعات
اساسي مرتبط ميشود
*  81درصد آلودگي هواي تهران مربوط به
وسايل نقليه و خودروهاست
* ب�ا برنامه ري�زي مش�خص و م�دون
ميتواني�م درم�دت  6س�ال آلودگي هواي
شهر را به حداقل ممکن برسانيم

نظرهاوانديشه ها

تجربه پربار
اجتماع

اقتصادي

گذری
بر ساختار اشتغال
در کشور
ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
���� ﻓﻀﺎ� ﻣﺠﺎ�� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ�

اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻮﺑ

ﺑﻪﺷﻤﺎره2099001512000003

ﺷـﺮﻛﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴـﺘﺮ ﺍﺳـﻔﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣــﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺳــﻨﮓﺯﻧﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷــﺮﺡ ﻛﺎﺭ
ﭘﻴﻮﺳــﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ
 www.setadiran.irﺟﻬــﺖ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﺳــﭙﺮﺩﻩ
ﺷــﺮﻛﺖﺩﺭﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،ﺟﻬﺖﺩﺭﻳﺎﻓﺖﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺑﻴﺸــﺘﺮﺑﺎﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺗﻠﻔﻦﻫــﺎﻱ) 05837217342 :ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ( ﻳــﺎ 05837217319
)ﺩﺑﻴﺮﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻣﻌﺎﻣﻼﺕ(ﺗﻤﺎﺱﺣﺎﺻﻞﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ـ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1399/04/10ﺗﺎ99/04/14
ـ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺗﺎ99/04/24
ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ 99/04/25:
ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  550,000,000:ﺭﻳﺎﻝ

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻣﻌﺎﻣﻼتﺷﺮﻛﺖﻟﻮﻟﻪﮔﺴﺘﺮاﺳﻔﺮاﻳﻦ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرى
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ،ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻰ ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ
ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰﺍﺭﻯ ،
ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﻤﺖﻫﺎﻯ
ﺯﻳﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

ردﻳﻒ

وزارت ﻧﻴـﺮو

ﺷﻤ��ﺎ�� 99/026 -2
ﺷﺮﻛﺖاﻳﺮانﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮ اﺳﻔﺮاﻳﻦ

)آﮔﻬﻲﺗﺠﺪﻳﺪﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﺁﺩﺭﺱ :ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ـ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮ ]ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺮﺍﺳﺖ[

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎورزي ﺳﻴﺮﺟﺎن ﺑﻨﻴﺎد

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﺳ�ﻴﻤﺎ� ﺑﺠﻨﻮ�� ��ﻧﻈﺮ ���� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﮔﺬ��� ﻛﻠﻴﻪ
�ﻣﻮ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ �ﺳ���ﺘﺨﺮ��� ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ� � ﺣﻤﻞ �ﻟﻮ�ﻳﻮ� �� ﻣﻌﺪ� �
ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ� � ﺣﻤﻞ ﻣﻮ��ﻣﻌﺪﻧﻲ �� ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎ� ﺑﺠﻨﻮ�� ��
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ � ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� �ﻳﺼﻼ� �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻟﺬ� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻲ � ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ����� ﺳﻮ�ﺑﻖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ � �ﻣﻜﺎﻧﺎ� ﻣﻜﻔﻲ � ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ� �� �ﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ �ﻋﻮ�
ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑ���ﻪ ����  � www.bojnourdcement.comﻳﺎ ﺟﻬﺖ
ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ���� �ﻳﺮ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/4/25ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
���� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳ���ﻴﻤﺎ� ﺑﺠﻨﻮ�� :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎ�� ﺑﺠﻨﻮ�� �
ﻣﺸﻬﺪ� ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ� �� 058 � 32231950 � 3ﺧﻠﻲ 1230

واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

ﻧﻮﺑﺖ ���

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﮔﯿﻼﻧﯽ» ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﯾﯽ ﭘﻮر«؛ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ در ﻧﻘﺎﺷﯽ

ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ534 :

ﺷ�ﻬﺮ���� �ﺑﺴ�ﺮ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﭘﺮ��� ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ  �� 1/2000ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ �ﺑﺴﺮ� �� ﺑﺎ
�ﻋﺘﺒﺎ� � 6/000/000/000ﻳﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ � �� ﻣﺤﻞ �ﻋﺘﺒﺎ���
��ﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖﻫﺎ� �ﻳﺼﻼ� ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻇﺮ� ﻣﺪ�
 ��� 10ﭘﺲ �� ﻧﺸ���ﺮ �ﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ���� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� �� �ﻣ���ﻮ� ﻣﺎﻟﻲ ��ﻳﺎﻓﺖ � ��
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷ���ﻬﺮ���� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ
ﻣﻲﺑﺎﺷ��ﺪ � :ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﮔﻬﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮ�ﻫ���ﺪ ﺑﻮ� � .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 300/000/000ﻳﺎ� �� ﺑﻪﻋﻨﻮ�� ﺳﭙﺮ��
ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻧﻘﺪ ﻳﺎ �ﺳﻨﺎ� ﺧﺰ�ﻧﻪ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺳﭙﺮ��
ﺷﻬﺮ���� ���ﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ �� � .ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎ� ��� � ��� � ﺳﻮ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮ�����
ﻧﺸﻮﻧﺪ� ﺳ���ﭙﺮ�� �ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﻣﻲﮔﺮ�� � .ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮ���� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ � .ﺷﻬﺮ���� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
� ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﻳﻴﺎ� � ﺷﺮ� �ﻇﺎﻳﻒ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳﺖ.
�� ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ�� �� 02176374231 - 6ﺧﻠﻲ ��) 106ﺣﺪ �ﻣﻮ�
ﻗﺮ�����ﻫﺎ( �ﻣﺎ�� ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻌﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ـ ﺷﻬﺮدار آﺑﺴﺮد

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ
)ﻓﺸﺮده( ﺷﻤﺎره 99/4-38ت
ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ
ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ » ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ،ﻛﺎﺷﺖ،
ﺣﻔﻆ ،ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ
ﻓﻼﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ« ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺳﺘﺎﺩ  2099001028000026ﻭ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 1,098,857,000ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﺸــﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭ( ﺭﻳﺎﻝ )ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ  99/04/10ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺖ ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ  17ﻣﻮﺭﺥ  99/04/18ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  17ﻣﻮﺭﺥ  99/09/28ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ
ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  99/04/29ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ
 88969737ﻭ  85193768ﻭ ﻣﺮﻛــﺰ 27313131ـ 021ﺗﻤــﺎﺱ ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.setadiran.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻧﻮﺑﺖ ���

ﻧﻮﺑﺖ ���

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﺎ اﺧﺬ ﺳﭙﺮده

ﺑﺎ اﺧﺬ ﺳﭙﺮده

��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﺷﻤﺎ�� RHP-7302507412-T21 :

��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﺷﻤﺎ��RHS-9948903-T17 :

ﻣﻮﺿﻮع آﮔﻬﻲ :ﺧﺮﻳـﺪ

ﻣﻮﺿﻮع آﮔﻬﻲ :ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻴﻦ

SPARE PARTS FOR OVAL TURBINE FLOWMETER

ﺑﺮ�� ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ

ﺑﺮ�� ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
 WWW.BAORCO.IRﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 WWW.BAORCO.IRﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲدوﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﻤﺎره 99/55

آﮔﻬـﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ

ویژه ادب وهنر ضمیمه اطالعات امروز

�ﻫﺨﺪ�ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﮫﺎن و ﺟﺎده ھﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ13

ﻧﻮﺑ

ﻣﻬﻠﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� �� ﻣﻮ�ﺧﻪ 1399/04/09 :ﺗﺎ 99/04/13
ﻣﻬﻠﺖ ��ﺳﺎ� ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺗﺎ99/04/24 :
�ﻣﺎ� ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ99/04/25 :
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� 300/000/000 :ﻳﺎ�

ﺣﺪود  570ﺗﻦ اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﻪ

ول
ﺖا

3

ﭘﺮوﺗﻜﺘﻮر ﻧﺮوﻣﺎدﮔﻲ
" -PIN&BOX 7

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
1/400
ﻓﻨﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ

ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ  70/000 DVDﺭﻳﺎﻝ

540
ﺿﻤﻴﻤﻪ ��ﺑﻰﻫﻨﺮ� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ�
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  10ﺗﻴﺮ  -1399ﺳﺎ� ﻧﻮ��ﭼﻬﺎ��  -ﺷﻤﺎ�� 27592

ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻱﺑﺮﻕﺍﺳﺘﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﺩﺭﻧﻈﺮﺩﺍﺭﺩ،ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺮﻳﺪﺍﻧﻮﺍﻉﻛﺎﺑﻞﻣﺴﻰﻓﺸﺎﺭﺿﻌﻴﻒ ،ﺑﻪﺷﺮﺡ
ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ  ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ
ﻣﻠﻰﺍﺯﻃﺮﻳﻖﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯﺍﺯﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻬﻴﻪﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﻤﺎ��
ﻣﻴﺰ�� ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ
��ﺣﺪ ﻣﻘﺪ��
ﺷﺮ� ﻛﺎﻻ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )�ﻳﺎ�(
ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﻰ ﭘﺮﻭﺗﻮﺩﻭﺭ  1*6+6ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﺮ 1,516,000,000 300,000
ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﻰ ﭘﺮﻭﺗﻮﺩﻭﺭ  4*6ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﺮ 1,948,000,000 200,000
706,000,000
 99/55ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﻰ ﭘﺮﻭﺗﻮﺩﻭﺭ  4*10ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﺮ 30,000
132,000,000
2,000
ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﻰ ﭘﺮﻭﺗﻮﺩﻭﺭ  4*16ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﺮ
3,553,600,000
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻓﻮﻕ
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳــﻨﺎﺩ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  99/04/10ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  99/04/17ﺟﻬﺖﺧﺮﻳﺪﻭﺩﺭﻳﺎﻓﺖﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖﺳﺎﻳﺖﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻱﺑﺮﻕﺍﺳﺘﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
 WWW.TVEDC.IRﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﺱ 33316238،35081362 :ﻭ ﻧﻤﺎﺑﺮ33349048
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ )ﻋﻮﺩﺕ( ﺍﺳﻨﺎﺩ  :ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  99/04/31ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺷــﺮﻛﺖﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻱﺑﺮﻕﺍﺳﺘﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪﻧﺸــﺎﻧﻰﺗﻬﺮﺍﻥ–ﻣﻴﺪﺍﻥﺷﻬﺪﺍ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 17ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﺷﻤﺎﻟﻰ–ﺟﻨﺐ
ﻣﺘﺮﻭﺷﻬﺪﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦﺑﺎﺯﮔﺸــﺎﻳﻲﭘﺎﻛﺖﻫﺎﻯﺍﻟﻒ:ﺳــﺎﻋﺖ  14:00ﺭﻭﺯﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  99/04/31ﺩﺭﺳﺎﻟﻦﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻯﺑﺮﻕﺍﺳﺘﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ  ،ﻣﺸﺮﻭﻁ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ  ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪﺩﺭﺝﺁﮔﻬﻲﺑﻪﻋﻬﺪﻩﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻯﺑﺮﻕﺍﺳﺘﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮﻳﻚﺍﺯﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺳﺖ.
ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴــﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺍﻃــﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻲﻣﻨﺎﻗﺼــﺎﺕﻣﻌﺎﻭﻧــﺖﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﺭﻳــﺰﻱﻭﻧﻈــﺎﺭﺕﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬــﻮﺭﻱ ﺑﻪﻧﺸــﺎﻧﻰ:
 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPXﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
 HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IRﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﻛﺖﺗﻮزﻳﻊﻧﻴﺮويﺑﺮقاﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖﺗﻮ�ﻳﻊﻧﻴﺮ��ﺑﺮ��ﺳﺘﺎ�ﺗﻬﺮ��

ﻧﻮﺑ

2

ﭘﺮوﺗﻜﺘﻮر ﻧﺮوﻣﺎدﮔﻲ
"5/8و-PIN&BOX 9

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
1/600
ﻓﻨﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ

ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1340ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻝ1398
ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ  12ﻋﺪﺩ DVD

* عل�ي القاص�ي مه�ر دادس�تان ته�ران:
ب�راي اي�ن اف�راد ک�ه در ت�رور س�ردار
س�ليماني مب�اش��رت ،مب�ادرت و آمريت
داش�تن�د ،از ط��ري�ق پلي�س بي�نالمل�ل
اعالم قرمز شده است
* مس�ئوالن سياس�ي و نظام�ي آمري�کا
و ديگ�ر دولتها در زمره متهمانی هس�تند
ک�ه ب�ه اته�ام قت�ل و اق�دام تروريس�تي
تحت تعقيب قرار گرفتهاند
* تعقي�ب قضاي�ي دونال��د ترام�پ حت�ي
پس از پايان دوره مسئوليتش هم پيگيري
خواهد شد
صفحه2

آﮔﻬﻲﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪاي

ول
ﺖا

ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ،ﻟﻄﻔﺎً ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  99/4/1ﻟﻐﺎﻳﺖ 99/4/15
ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.moe.gov.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.

ﺩﺭﻧﻈـﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺣﺪﻭﺩ  70ﺗﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﻴﮕﺮﺩ ،ﺗﺴـﻤﻪ ،ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﻲ ،ﻧﺒﺸـﻲ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻭ ...ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧــﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ
 33791320ـ  024ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  10- 12ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﻇــﺮﻑ ﻣــﺪﺕ 6ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳــﺎﻳﺖ  www.iran-transfo.comﻭ ﻳﺎ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﺳــﺦ
ﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺷــﺮﻛﺖﺍﻳﺮﺍﻥﺗﺮﺍﻧﺴــﻔﻮﺩﺭﺭﺩﻳﺎﻗﺒﻮﻝﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺳﺖ.
ﻫﺰﻳﻨﻪﭼﺎپﺁﮔﻬﻲﺩﺭﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩﺑﻪﻋﻬﺪﻩﺑﺮﻧﺪﻩﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش

ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 13

صفحه2

صفحه13

 36نفر از عوامل ترور
سردارحاج قاسم سليماني
تحت تعقيب قرارگرفتند

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ
دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰ ﺧﺎور
 808و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﺴﻮزو

ﺷﺮﻛﺖﺗﻮ�ﻳﻊﻧﻴﺮ��ﺑﺮ��ﺳﺘﺎ�ﺗﻬﺮ��

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

1

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

 -1ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ آورى
 -2رﺋﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب

/961ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﭘﺮوﺗﻜﺘﻮر ﻧﺮوﻣﺎدﮔﻲ
2/000
ﻓﻨﻲ درﺧﻮاﺳﺘﻲ
"3/8و-PIN&BOX 13

ول
ﺖا

ﻣﻮﺿﻮعوﺷﺮاﻳﻂﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

صفحه 11

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻧﻮﺑﺖ دوم (

@ettelat
@ ettelaatnewspaper
 @ettelatﻳﺎ https: //ble.ir/ettelat
www.ettelaat.com

 #ﻣﻦ _ ﻣﺎﺳﻚ _ ﻣﻰ�ﻧﻢ

گفته ها و نوشته ها
گرامیداشتخدمات
یك عالم روحاني به اهالي
حصار بوعلي شمیران

صفحه 7

آﮔﻬـﻲ ﻣﺰاﻳـﺪه

ﺷـﺮح ﻛﺎﻻ

* هرگونه ناس�المتي در دس�تگاه قضايي بايد بزرگ تلقي و نس�بت به آن واکنش مناسب

قالیباف:کنترل آلودگيهوا
درگرو توسعه
حمل و نقل عمومي است

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎﭘﺎﺭﻳﺲ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﺱﺁﺑﺎﺩ
ﻭ ﺑﻴﻠﻪ ﺳـﻮﺍﺭ ﻣﻐﺎﻥ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺩﻭﻟﺖ )ﺳـﺘﺎﺩ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺥ 99/4/12
ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ وآﺑﺨﻴﺰداري اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ

ﺗﻌﺪاد/
ﺟﻔﺖ

* قدردان تائيدات رهبر معظم انقالب در قبال رويکرد ضد فساد قوه قضائيه هستيم

* هيچ کارگاه و کارخانهاي در کشور نبايد دچار توقف توليد و تعطيلي شود

صفحه 3

ﺷﺮﻛﺖﻟﻮﻟﻪﮔﺴﺘﺮ�ﺳﻔﺮ�ﻳﻦ��ﻧﻈﺮ����ﭘﺮ�ﺗﻜﺘﻮ�ﻫﺎ�ﻣﻮ��ﻧﻴﺎ�ﺧﻮ���ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎ�ﻣﺸﺮ�ﺣﻪ��ﺟﺪ���ﻳﻞ��ﻃﺮﻳﻖﺑﺮﮔﺰ���ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪ��
ﺧﺮﻳﺪ��� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
 www.setadiran.irﺟﻬﺖ ��ﻳﺖ � ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ� � ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺳﭙﺮ��
ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ� )�) 0583(7217320ﺋﻴ���ﺲ ﺧﺮﻳﺪ( ﻳﺎ 05837217319
)�ﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ�( ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ملموس شود

* گزارشگران فساد و ناهيان از منکر را مورد حمايت قرار ميدهيم

صفحه 6

ﻧﻮﺑﺖ ���

* همه بخشهاي قوه قضائيه بايد در تحول نقش آفريني کنند تا جريان تحول براي مردم

دستگاه قضايي است

دکتر محمدجواد ایروانی

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2099001512000002

آمادگي دارد

* الزمه موفقيتآميز بودن مبارزه با فس�اد ،حفظ و تضمين س�المت اداري و س�ازماني

جوانا ميسي

ﻣﻮﺿﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

* دس�تگاه قضاي�ي ب�راي هم�کاري در زمينه اصالح ش�رايط فعلي بازار و حوزه مس�کن

نشان داده شود

يادداشت
دغدغهدکترمیرمحمدی
برای خدمت به قشر
محروم

صفحه2

رئيس قوه قضائيه :لجامگسيختگي قيمتها
قابل تحمل نيست

ﺷـﺮﻛﺖﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻱﺑﺮﻕﺍﺳـﺘﺎﻥﺗﻬـﺮﺍﻥﺩﺭﻧﻈﺮﺩﺍﺭﺩﺍﺟﺮﺍﻯﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯﺗﻮﺳــﻌﻪﻭﺍﺣﺪﺍﺙﻭﺑﻬﻴﻨﻪﺳــﺎﺯﻯ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯﺗﻮﺯﻳﻊ)ﻣﺴﻜﻦﻣﻬﺮ/ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﻃﺮﺡ(ﺩﺭﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮﻕﭘﺮﻧﺪﺭﺍﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺷﺮﺍﻳﻂﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺍﺳﻨﺎﺩﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱﺑﻪﺷﺮﺡﺫﻳﻞﺑﻪﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ � �ﺣﺪ�� � ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ�� ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﻃﺮ�
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﺭﻳﺎﻝ(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﺭﻳﺎﻝ(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
622,000,000
ﭘﺮﻧﺪ
99/58
502,550,000
 99/56ﭘﺮﻧﺪ
489,000,000
ﭘﺮﻧﺪ
99/59
539,000,000
 99/57ﭘﺮﻧﺪ
ﻟﺬﺍ ﺍﺯﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰﻛﻪﺩﺍﺭﺍﻯﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯﺍﺯﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻛﺸﻮﺭ)ﺩﺍﺭﺍﻯﺣﺪﺍﻗﻞﺭﺗﺒﻪ 5ﻧﻴﺮﻭ(ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪﺍﻳﻤﻨﻰ HSEﺍﺯﻭﺯﺍﺭﺕﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭﻭﺭﻓﺎﻩﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻭﺗﺠﺮﺑﻪﻭﺳــﺎﺑﻘﻪﻛﺎﺭﻱﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪﺩﻋﻮﺕﺑﻪﻋﻤﻞ
ﻣﻲﺁﻳﺪ  ،ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  99/04/10ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 99/04/17ﺟﻬﺖ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺳﻨﺎﺩﺑﻪﺷﺮﺡﺫﻳﻞﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳــﻨﺎﺩ  :ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ WWW.TVEDC.IR :ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﻤــﺎﺱ 33318591،35081342 :ﻭ
ﻧﻤﺎﺑﺮ33349048
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ )ﻋﻮﺩﺕ( ﺍﺳــﻨﺎﺩ  :ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳــﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  99/04/31ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 17ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺷﻤﺎﻟﻰ
–ﺟﻨﺐﻣﺘﺮﻭﺗﺤﻮﻳﻞﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  13/30ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 99/04/31ﺩﺭﺳﺎﻟﻦﺟﻠﺴﺎﺕﺷﺮﻛﺖ.
 ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻣﺸــﺮﻭﻁ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ،ﻣﻄﻠﻘﺎًﺗﺮﺗﻴﺐﺍﺛﺮﺩﺍﺩﻩﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪﺩﺭﺝﺁﮔﻬﻲﺑﻪﻋﻬﺪﻩﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻴﺮﻭﻯﺑﺮﻕﺍﺳﺘﺎﻥﺗﻬﺮﺍﻥﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴــﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﺩﺭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﻣﻨــﺪﺭﺝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳــﻖ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺍﻃــﻼﻉ ﺭﺳــﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼــﺎﺕ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺭﻳــﺰﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ:
 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPXﻭ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳــﺎﻧﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ:
 HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IRﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﻛﺖﺗﻮزﻳﻊﻧﻴﺮويﺑﺮقاﺳﺘﺎنﺗﻬﺮان

اخبار داخلی

قاليباف:کنترل آلودگيهوا
درگرو توسعه حمل و نقل عمومي است
موج سنگينكرونا!
دكتر روحاني در آخرين جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا گفت« :طبق
مصوبه س��تاد ،در استانهاي داراي ش��هرهاي با وضعیت قرمز ،با پیشنهاد
ستاد استاني به وزير كش��ور و وزير بهداشت و موافقت رئیس جمهوري،
محدوديتهاي الزم به مدت يك هفته اعم��ال ودر صورت لزوم ،تمديد
ميشوند .براي مقابله با كرونا همه بايد اصول بهداشتي را رعايت كنند؛ راه
دوم نداريم .محل تجمع ،بدون رعايت اصول بهداش��تي ،محل خطر شیوع
كرونا است».
وزير بهداشت به مردم اطالع داد و گفت« :در موج سنگین «كرونا» به سر
ميبريم!» آمارهاي گزارشهاي خبري اخیر و اخبار ويژه كرونا همه از بازگشت
مجدد به ش��رايط بحراني و موج جديد كرونا حكايت ميكنند .ديروز يكي
از دوستان پزشك كه در بیمارستاني در تهران فعالیت دارد ،از رشد مراجعه
بیماران جديد و اشغال تختهاي بیمارستاني خبر داد .دو خبر بد چند روزي
است كه مدام از سوي مسؤوالن و رسانهها منتشر ميشوند و در فضاي عمومي
جامعه ميچرخند .اول :زوال حساس��یت الزم درباره خطر و شیوع ويروس
كرونا در جامعه ،آن هم از س��وي درصد بااليي از مردم؛ دوم ،اعالم رسمي
مراكز بهداشتي از وضعیت «قرمز» يا «خطرناك» يا «هشدار» در چند استان و
در چندين شهرستان! سخنگوي وزارت بهداشت ديروز گزارش داد :تاكنون
 232هزار و  669نفر در كشور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال شدهاند و
با فوت  144نفر طي روزهاي شنبه تا يكشنبه ،شمار جان باختگان كرونا در
كشور به  10هزار و  508نفر رسید.
وي اعالم كرد« :استانهاي خوزستان ،كردس��تان ،آذربايجان غربي،
هرمزگان و كرمانشاه در وضعیت قرمز و استانهاي بوشهر ،ايالم ،آذربايجان
شرقي و خراسان رضوي در وضعیت «هشدار» قرار دارند».
اين دوخبر درباره آينده نزديك رشد و فراگیري مجدد ويروس مرگبار
كرونا در كشور و افزايش تعداد مرگ شهروندان و اعضاء خانواده و بستگان
ما هش��دار جدي ميدهند قرار است از هفته آينده (15تیرماه) در مكانهاي
عمومي ،استفاده از «ماسك» اجباري شود .در تركیه ،جريمه استفاده نكردن از
ماسك در مكانهاي عمومي بیش از دو میلیون تومان ،اعالم شده است .در
ايران نیز قرار است جريمهاي تصويب و اعالم شود .مجموعه شرايط زنگ
خطري دوباره است كه تا دير نشده مردم همت كنند از بازگشت فاجعهبار
موج سنگین كرونا ممانعت و جلوگیري شود .حفظ سالمت فردي و شايد
مهمتر از آن تالش براي حفظ س��المت خانواده و جامعه ،از وظايف بسیار
مهم به لحاظ باورهاي ديني و ملي است .در اين شرايط حساس بايد از طريق
رس��انهها حراست از سالمت خود و جامعه را به مردم اطالع و آموزش داد؛
اگر چه در كنار آن برنامهريزي دولت و مسؤوالن كه تا اينجاي كار به خوبي
و با موفقیت انجام گرفته است ،شرط الزم و مستمر اجراي وظیفه ومسؤولیت
است .رهنمودهاي همراه هشدارها مفیدند اما تجربه مديريت جامعه آن هم در
تنوع جمعیتي و گستردگي كشور ،نشان ميدهد ،الزم ولي كافي نیست .در اين
مرحله و براي استمرار اجرايي برنامهريزيهاي بهداشتي ،اعمال «آتوريته» نیاز
است .دولت در آستانه به صدا در آمدن زنگ خطر مجدد از هجوم ويروس
كرونا ،بايد براساس برنامهريزي و تصمیمهاي ستاد ملي مبارزه با كرونا ،اجراي
«آتوريته» را نش��ان دهد .مردم هم خواهان آنند براي آرامش محیط زيست
عمومي و روابط فردي و اجتماعي سالم عاري از «خطر مرگ» وارد میدان عمل
شوند .اجراي اين مسؤولیت و استمرار آن ،هم وجاهت قانوني دارد و هم مورد
حمايت اكثريت قاطع مردم و جامعه است ،وگرنه همانگونه كه در همین ستون
محك نوشته شد ،انتشار اخبار نگران كننده ،آن هم به صورت روزانه به مردم،
چاره و دواي درد نیست .اعالم هشدار هم تا حدودي تأثیر دارد اما نیاز به اقدام
در میدان است و اين را مردم ميخواهند .تا رعايت مستمر اصول بهداشتي كه
چندان هم پیچیده يا متعدد نیست اعمال نشود ،از بحران عبور نخواهیم كرد و
متأسفانه هشدارها به اعالم فاجعه خواهد رسید!
رهنمودهاي بدون اعمال آتوريته ،سودي و نتیجهاي ندارد و مردم اقدام
ميخواهند؛ اقدامي كه از مرگ فاجعهبار ممانعت كند!

تکميل خطوط نيمه كاره مترو  ۵۰هزار
ميليارد تومان هزینه دارد
مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت :توسعه مترو در سالهای گذشته متوقف
نشده است.
به گزارش خبرنگار ما ،علی امام دیروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال
خبرنگار ما ،درباره اظهارات اخیر محسنهاشمي مبنی براین که در سه سال گذشته
حتي یک کیلومتر تونل مترو ساخته نشده و هیچ پروژه جدیدي هم کلنگ نخورده
است ،گفت :حق با ایشان است چرا که در ابتدای مدیریت شهری جدید هم تاکید
ش���ورا و سایر مدیران شهرداری بر این بود که از منابع محدود برای تکمیل خطوط
قبلی هزینه شود و همان طور که گفتم خطوط نیمه کاره موجود حدود  50هزار میلیارد
هزینه دارد و این توقع در سال پایانی شورا وجود دارد که خطوط جدید افتتاح شود .ما
این توقع را جدی گرفتیم اما طرح جامع مصوب ریلی در شهر تهران اواخر بهمن سال
گذشته در شورای عالی ترافیک به تصویب رسید و دلیل تأخیر ما این بوده است.
وي ادامه داد :باید بر اساس اسناد باالدستی مصوب ،توسعه مترو را پیش ببریم؛
به همین دلیل تاکنون توسعه خطوط جدید فعال نشده است اما در نظر داریم در بین
خطوط  10-9- 8و ،11ساخت خط 10به طول  42کیلومتر را در ماههاي آینده آغاز
کنیم که از قنات کوثر شروع مي شود و پس از بزرگراه بابایی ،بزرگراه صدر ،نمایشگاه
بین المللی ،میدان کاج ،میدان کتاب ،بزرگراه نیایش و بزرگراه شهید خرازی به ایستگاه
وردآورد ختم شود.
وی در باره منابع مالی توسعه خطوط مترو توضیح داد :تا پیش از این کمکهای
دولت و بودجه شهرداری برای ساخت مترو مورد توجه بوده که این منابع در سالهای
گذش���ته تضعیف شده است اما برای احداث خط  10سرمایه گذاران اعالم آمادگی
کرده اند.مدیر عامل مترو تصریح کرد:فکر مي کنم منظور رئیس شوراي شهر تهران
افتتاح خط جدید است و این که گفته شد یک کیلومتر تونل حفاری نشده درست
نبوده است چون در دوره جدید مدیریتی حدود  6/3کیلومتر تونل برای ساخت خط
 6حفاری شده است.
امام در ادامه درباره فعالیتهای یک سال گذشته این شرکت ،اظهار داشت :سال
 98برای ش���رکت مترو سال ارزندهای بود زیرا زحمات زیادی که براي خط  6مترو
کشیده شدو در  9کیلومتر جنوبی توسعه یافت و  3ایستگاه حدفاصل دولت آباد تا
شهدا هم افتتاح شد.وی ادامه داد :امسال هم دو ایستگاه دیگر به خط  6اضافه میشود
که به این ترتیب با افتتاح سه ایستگاهی که پیش از این به بهره برداری رسیده بود
مجموع ایستگاههای افتتاح شده در این خط به  5ایستگاه خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت مترو در باره برنامههای امسال شرکت ،توضیح داد :اولویت
ما تکمیل خطوط نیمه تمام خطوط  6و  7مترو و توسعه خطوط 3و 4خواهد بود ،چرا
که  64کیلومتر خطوط مترو کامل نیست.
امام خاطرنشان کرد :بر اساس نرخ امروز  50هزار میلیارد سرمایه شهروندان در
این خطوط نیمه تمام خاک میخورد و منطق حکم میکند این سرمایهها تکمیل شود.
وی از افتتاح  6ایستگاه با  7کیلومتر مسیر در خط  6مترو حد فاصل ایستگاه تربیت
مدرس تا س���تاری خبر داد و گفت 5 :ایستگاه در خط  7و یک ایستگاه در خط 3
(ایستگاه اقدسیه) در سال جاری افتتاح خواهد شد و پرونده خط  3به این ترتیب بسته
میشود.امام در باره افزوده شدن قطارهای جدید به خطوط مترو ،گفت :افزوده شدن
 70دستگاه واگن از دوران قبل وعده داده شده بود که پرونده واردات آن به کشور بسته
شده است و قطارهای جدید به خطوط اضافه میشود.
وی خاطرنش���ان کرد :در صورتی که منابع مالی از طریق اوراق مش���ارکت،
مجتمعهای ایستگاهی و بودجههای شهرداری تأمین شود  12ایستگاه جدید افتتاح
خواهد ش���د .امام با اشاره به این که سال گذشته دولت از سهم  50درصدی تأمین
هزینههای مترو فقط  15درصد پرداخت کرده است ،اظهار داشت :قانون توسعه حمل
و نقل عمومی ،دولت را به تخصیص ساالنه  4هزار میلیارد تومان موظف کرده که
البته این بودجه هم تخصیص داده نشده است و به همین دلیل این شرکت بدهیهای
سنگینی به شبکه بانکی دارد.وي یادآور شد :وزارت نفت از محل یارانه صرفه جویی
از سوخت 160 ،میلیارد تومان به مترو پرداخت کرده است که این رقم مربوط به یارانه
منتهی به تابستان  98بوده و هنوز یارانه سال جدید پرداخت نشده است.
امام از افتتاح ایستگاه برج میالد در شهریور ماه هم خبر داد و گفت :به زودی
ورودی مستقل ایستگاه نواب هم که تا پیش از این از ورودی ایستگاه خط دو استفاده
میشد ،افتتاح میشود.

مشموالن دیپلمه پارسال میتوانند
در كنکور شركتكنند

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ترخیص سربازانی
که در دانشگاه قبول شده اند با شروع کالسها خبر داد و گفت :سربازان پیشتر با اعالم
نتایجترخیصمیشدند.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمیپور در گفتگو با مهر ،اظهار داش���ت :تمام
مشموالن وظیفه دیپلمیکه سال  98موفق به اخذ دیپلم شدند ،امسال میتوانند در
کنکور سال  99شرکت کنند.
وی ادامه داد :این افراد حداکثر یک هفته پس از کنکور باید سریع ًا خودشان را
به سازمان وظیفه عمومیمعرفی کنند.امیر رحیمي پور افزود :اگر این مشموالن در بازه
زمانی یک هفته ،خودشان را به سازمان وظیفه عمومیمعرفی نکنند ،غایب محسوب
میشوند و در صورت قبولی در دانشگاه نمیتوانند وارد دانشگاه شوند.
وي تصریح کرد :روال کار بر این است که مشمول به خدمت سربازی میرود
و دورههای آموزشی خود را میگذراند ،هنگامیکه نتایج اعالم شود ،میتواند انتخاب
رشته کند و سپس منتظر جواب دانشگاه بماند.
این مسئول ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد :در بازه زمانی که فرد مشمول منتظر
اعالم جواب دانشگاه است ،دورههای سربازی را طی میکند و در صورت قبولی ،این
بازه زمانی در پرونده سربازیاش ذخیره میشود.

رئی���س مجلس با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز
نیازمند ارتباط چهره به چهره و مستقیم با مردم هستیم ،گفت:
مالقاتهای مردمیبیش از آنکه برای مردم موثر باشد ،برای ما
اثرگذار است و باعث میشود از فضای مردمیدور نشویم و
مشکالت آنان را فراموش نکنیم.
به گزارش ایسنا ،محمد باقر قالیباف در نشست مجمع
نمایندگان اس���تان تهران با بیان اینکه نمایندگان استان باید
براساس مناطق تقسیم شوندو به مشکالت مردم رسیدگی
کنند ،گفت:
تمامیمشکالت شهر تهران به آب ،هوا ،خاک و آلودگی
صوتی به عنوان موضوعات اساسی مرتبط میشود .به عنوان
مثال آلودگی هوا تا حد زیادی به وس���ایل حمل و نقلی و
خودروها مربوط بوده و کنترل آلودگیها در گرو توسعه حمل
و نقل عمومیاست.
وی با بیان اینکه براس���اس مطالعات انجام شده حدود
 81درصد آلودگی هوای تهران مربوط به وس���ایل نقلیه و
خودروهاس���ت  ،تاکید کرد :اینکه برخی منشأ آلودگیها را
پاالیشگاهها و کارخانه سیمان اعالم میکنند غیرکارشناسی
اس���ت .معتقدم با برنامه ریزی مشخص و مدون میتوانیم
درمدت  6س���ال آلودگی هوای ش���هر را به حداقل ممکن
برسانیم .برقراری ارتباط ریلی بین شهر تهران با مناطق اطراف
ضمن کاهش آلودگی هوا ،توجیه اقتصادی بسیار خوبی دارد و
افرادی برای سرمایه گذاری در این بخش اعالم آمادگی کرده اند
و میتوانیم در اولین گام از این ظرفیت استفاده کنیم.
رئیس مجلس آلودگی صوتی ش���هر تهران را از جمله
معضالت مهم پایتخت دانست و افزود :آلودگیهای صوتی
ش���هر ماننددستگاه َفن  ،ش���بانه روز و بی وقفه در گوش
شهروندان روشن است و باید برای کاهش آن برنامه ای داشته
باشیم.وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود:
مواد مخدر ،طالق و زنان سرپرست خانوار سه اولویتی است

که باید برای کاهش آس���یبهای اجتماعی به آنها پرداخته
شود.
قالیباف به وجود  3000هکتار بافت فرس���وده در شهر
تهران اشاره کرد و افزود :بافتهای فرسوده به مناطق جنوبی
تهران مربوط نمیشود بلکه بسیاری از مناطق شمالی شهر
همچون فرحزاد با این مش���کل روبرو هستند .طی مصوبه
مجلس مقرر شد هر س���ال  10درصد از بافتهای فرسوده
کشور اصالح شوند تا در نهایت طی  10سال تمامیبافتهای
فرسوده کشور احیا شود ،اما در طول  7سال فقط  13درصد
از این بافتها در کل کشور احیا شد در حالی که  41درصد
بافتهای فرسوده تهران بدون هیچ کمکی از اعتبارات ملی در
این بازه زمانی اصالح و احیا شد.
رئیس قوه مقننه ،سنددار نبودن زمینهای شهر تهران را
از مشکالت دیگر پایتخت دانست و تصریح کرد :افراد بسیار
زیادی در مناطق  4و  19تهران زمینها را به صورت قولنامه
ای خریداری کرده اندو بیش از  20س���ال است که در آنجا
سکونت دارند وچون پروانه ساخت به آنها داده نمیشود،
ناچار به صورت شبانه ،مخفیانه و خالف قانون اقدام با ساخت
و ساز میکنند .
وی ادامه داد :برای حل مشکالت سنددار نبودن زمینها
الیحه ای را به شورای ش���هر تهران ارائه کردیم و مصوب
شد افرادی که بیش از  30سال زمین را تحت تصرف بدون
معارض داشته باش���ند ،به صورت رسمیمتعهد شوند در
صورت وجود مالک ،رضایت آن را جلب کند و سپس پروانه
ساخت دریافت کنند .معتقدم این موضوع باید به صورت طرح
در مجلس هم بررسی و در صحن مجلس به قانون تبدیل شود
تا تمامیمشکالت زمینهای بی سند در کشور حل شود.
قالیباف افزود :اگر در  4موضوع مدرسه ،محله ،مسجد و
منزل متمرکز شویم ،بسیاری از مشکالت مربوط به شهر تهران
حل خواهد شد.
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جهانگيري :حذف ارز دولتي ،فشار زیادي بر صنعت چاپ و مطبوعات آورده است
معاون اول رئیس جمهوری
با اشاره به اهمیت موضوع تأمین
کاغذ برای رفع نیازهای داخلی
گفت :اجرای مصوبه پیش����ین
شورای اقتصاد به منظور احداث
کارخان����ه تولید کاغذ از باگاس
نیشکر در منطقه محروم شادگان
باید تسریع شود.
اسحاق جهانگیری در جلسه
شورای اقتصاد با بیان این که با
توجه به حذف ارز دولتی برای
واردات کاغذ ،فشار فراوانی بر
صنعت چاپ و نشر و مطبوعات
کش����ور وارد شده است ،گفت:
باید با فراهم کردن شرایط تولید
داخلی ،عالوه بر جلوگیری از
خروج ساالنه میلیونها دالر ارز
از کشور ،مانع از هدر رفت مواد
اولیه باگاس در خوزستان شویم
که ساالنه شاهد آتش گرفتن آنها
و ایجاد مشکالت زیست محیطی
در منطقه هستیم.
وی ب����ا اش����اره به وضع
س����رمایه گذاری در کشور با
توجه به محدودیتهای فعلی
گفت :باید از س����رمایه گذاری
شرکتهای دولتی و عمومیو
منابع داخلی برای توسعه کشور
حمایت شود.
معاون اول رئیس جمهوری
با تأکید بر ض����رورت تجهیز
دانشگاههای کشور به تجهیزات
آزمایش����گاهی نوین ،از سازمان

برنامه و بودجه خواس����ت به
منظور پیشبرد طرحهای مربوط
به بهینه سازی مصرف سوخت و
از رده خارج کردن خودروهای
فرسوده ،راهکار عملیاتی تهیه و
در مدت یک ماه آینده به شورای
اقتصاد ارائه کند.
در این جلس����ه که وزرای
نیرو ،نف����ت ،علوم ،تحقیقات و
فناوری و سرپرس����ت وزارت
صنعت معدن و تجارت ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه و معاون
علمیو فناوری رئیس جمهوری
حضور داش����تند با درخواست
وزارت نیرو درباره س����رمایه
گذاری از مح����ل منابع داخلی
شرکت توانیر برای اجرای طرح
تأمین زیرساخت صادرات برق
به شهر زرنج افغانستان و بندر
گوآدر پاکستان و نیز واگذاری
کار به شرکت خارجی و خرید
کاال و تجهی����زات برای اجرای
پروژه مدرنیزاسیون(بازتوانی)،
نیروگاه بخار رامین اهواز موافقت
شد.
شورای اقتصاد همچنین با
س����رمایه گذاری از محل منابع
داخل����ی س����ازمان آب و برق
خوزستان برای ترمیم و بهسازی
سد و نیروگاه مسجد سلیمان و
توسعه نیروگاه دز و نیز سرمایه
گذاری از مح����ل منابع داخلی
ش����رکت مادرتخصصی نیروی

برق حرارتی به منظور احداث
نیروگاه سیکل ترکیبی موافقت
کرد .در این جلس����ه عالوه بر
موافقت با طرح خرید تجهیزات
آزمایش����گاهی دانشگاه شهید
بهش����تی با استفاده از تسهیالت
خارجی(فاینانس) با اصالحیه
مصوبه مربوط به طرح کمک به
جایگزینی و اسقاط یک میلیون
دستگاه بخاری مرسوم (گازی
و نفتی) با بخاریهای گازسوز
دودکش دار راندمان باال(هرمتیک
هوشمند) موافقت شد.
شورای اقتصاد با موضوع
افزایش س����قف زمانی جداول
واگ����ذاری و بازپرداخت طرح
توس����عه یکپارچه میدانهای
مش����ترک نفتی غرب کارون و
احداث خطوط لوله انتقال نفت
خام و پایانهه����ای صادراتی در
بنادر بهرگان و جاسک و طرح
توسعه جامع و یکپارچه اجرا و
تکمیل فازهای  11تا  24پارس
جنوبی و خطوط لوله سراسری
( 9 ،6و  11انتقال گاز) موافقت
کرد.
اصالح مجوز ماده  87قانون
تنظیم بخشی از مقررات دولت در
زمینه طرح نگهداشت و پشتیبانی
انبارها و مخازن و ساختمانهای
اداری و تأسیسات پخش (مربوط
به شرکت ملی پاالیش و پخش
فراوردههای(نفتی ایران) و نیز

موافقت با درخواست ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) به منظور
احداث کارخانه تولید کاغذ در
منطقه محروم شادگان از دیگر
مصوبات امروز شورای اقتصاد
بود.
ابالغ آيیننام��ه اجرايی
س��اماندهی كارب��ری امالك
آموزشی و ورزشی
معاون اول رئیسجمهوری
آیین نامه ساماندهی و بهینه سازی
کاربری بخش����ی از امالک و
فضاهای آموزش����ی ،ورزشی و
تربیتی را ابالغ کرد.
به گ����زارش مه����ر ،این
آییننامه اجرایی مطابق با بند (د)
تبصره ( )9م����اده واحده قانون
بودجه س����ال  1399کل کشور
موض����وع در جلس����ه مورخ
 1399/4/4هیئ����ت وزیران به
تصویب رسید و به موجب آن
به وزارت آم����وزش و پرورش
اجازه داده میش����ود با هدف
ساماندهی ،بهینه سازی و تبدیل
به احسن کردن کاربری بخشی
از امالک و فضاهای آموزشی،
ورزشی و تربیتی خود ،با رعایت
مالحظات آموزش����ی و تربیتی،
اس����تانداردهای شعاع دسترسی
و تأمین سرانه فضای آموزشی،
تربیتی و ورزش����ی با توجه به
پیشبینی جمعیت دانشآموزی،
نس����بت به احداث ،بازسازی و

تکمیل فضاه����ای نیمه تمام و
بهرهبرداری از آنها اقدام کند.
همچنین دانشگاهها مجازند
برای س����اماندهی و بهینهسازی
کاربری بخش����ی از امالک و
فضاهای آموزش����ی ،ورزشی و
تربیتی خ����ود واقع در محدوده
توسعه شهرها ،از طریق تبدیل
به احس����ن و تغییر کاربری با
هدف تجمیع در پردیس اصلی
و در چارچوب طرحهای جامع
مصوب ،نس����بت به احداث،
بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه
تمام برای تامین سرانه استاندارد
فضاهای آموزش����ی ،ورزشی و
تربیتی اقدام کنند.
وزارت آموزش و پرورش
و دانشگاههای موضوع ماده این
آیین نامه از پرداخت کلیه عوارض
شامل تغییر کاربری ،نقل و انتقال
امالک ،اخذ گواهی بهرهبرداری،
احداث ،تخریب ،بازسازی و سایر
عوارض شهرداری در اجرای این
آییننامه معاف هستند.
پهنههای ب����زرگ از جمله
پردیسهای دانشگاهی ،مشمول
این آیین نامه نمیشوند.
همچنین فروش اموال غیر
منقول دولتی که در حال حاضر
مازاد تلقی میشود ،مشمول این
آیین نامه نبوده و بر اساس قانون
و آیین نام����ه اجرایی آن انجام
میپذیرد.

ظریف امروز در نشست آنالین شوراي امنيت سخنراني ميكند
س���خنگوی وزارت امور خارجه از حضور
و س���خنرانی ویدئو کنفرانسی وزیر امور خارجه
در نشست امروزش���ورای امنیت درباره قطعنامه
2231خبر داد.
«سید عباس موسوی» پیش از ظهر دوشنبه
در نشست خبری با اصحاب رسانه ،ادامه داد:
ظریف در روزهای گذشته با وزیران خارجه عمان
و چین از طریق ویدئوکنفرانس صحبت کرد.
وی در م���ورد تهدید آمریکا مبنی بر فعال
کردن مکانیسم ماشه تصریح کرد :آمریکاییها حق
و توان این کار را ندارند .آنها بدعهدیهایی کردند
و اقدامات تخریبی علیه برجام و نقض قطعنامه
2231انجام دادند .آنها در مقامینیستند که برجام و
دستاوردهای آن را از بین ببرند.
این دیپلمات اف���زود :در رایزنیهایی که با
اعضای ش���ورای امنیت داشتیم ،آنها مخالف این
رویه هستند .پیشبینی ما شکست آمریکا در این
زمینه اس���ت .توصیه ما این است که آزموده را
نیازمایند.
موسوی در مورد سند همکاریهای جامع و
راهبردی 25ساله ایران و چین و برخی اظهار نظرها
دراین زمینه گفت :این موضوع جدید نیست .در
سفر رئیسجمهوری چین به تهران اعالم شد که
همکاریهای دو کشور راهبردی است و سندی
هم در آنجا امضا ش���د .یکی از بندهای آن سند،
داشتن برنامه همکاریهای راهبردی است که در
سفر سال قبل ظریف به پکن ،پیشنویس آن به

چینیها داده و تبادل نظر شد.
رئیس مرکز دیپلماس���ی عمومیو رسانهای
وزارت خارج���ه بارد همه گمانهزنیها و مطالب
منتشر شده در رس���انهها در این باره یادآور شد:
براس���اس نگاه راهبردی با دوستان خود ،تالش
میکنیم رابطه خود را در دراز مدت تعریف کنیم
و به همین خاطر این سند امضا شده است .با سایر
کشورهایی هم که رابطه دوستانه داریم براساس
منافع مشترک و احترام متقابل چنین سندهایی را
امضا میکنیم.
موسوی با بیان اینکه احساس میکنم سند
به گونهای است که در آینده بهطور کامل منتشر
شود ،بیان کرد :همکاریهای سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی و ...در این سند پیش بینی شده است که
پس از نهایی شدن منتشر میشود .طبیعی است
که همکاریهای راهبردی ایران و چین دشمنانی

داشته باشد که دست به فضاسازی بزنند اما این
سند افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور
است.
موسوی در مورد ادعای رئیس دولت نهم
و دهم مبنی بر انجام مذاکره مخفیانه میان ایران و
چین برای یک توافق 25ساله دیگر ابراز داشت:
او خیلی متوجه این موضوع نبوده اس���ت .این
قرارداد فعال در حد پیشنویس اس���ت که باید
در پایتختهای دو کشور نهایی شود .وقتی این
توافق نهایی شد ،منتشر میشود .من وجود هر نوع
مذاکره جدید را تکذیب میکنم.
موس���وی در پاسخ به پرس���ش ایرنا مبنی
بر پیش���نهاد تروییکای اروپایی برای تمدید
تحریمهای تسلیحاتی ایران تا سال 2023تصریح
کرد :رویکرد غربیها به ویژه آمریکاییها در مورد
توانمندیهای دفاعی ایران ،امنیتیسازی است که
غیرقابل قبول اس���ت .ما نشان دادیم با تحریم و
بیتحریم ،در مورد توانمندیهای دفاعی خود با
کسی تعارف نداریم و این توانمندیها علیرغم
همه تحریمهای ظالمانه آنها به دستآمده است؛
چه تحریمهایی که توسط شورای امنیت بوده و چه
تحریمهای یکجانبه آمریکا یا اروپاییها.
رئیس مرکز دیپلماس���ی عمومیو رسانهای
وزارت خارجه ب���ا تاکید بر اینکه اروپاییها کار
عبثی انجام داده و به بیراهه میروند ،خاطرنشان
کرد :ادامه تحریمهای تس���لیحاتی برخالف مفاد
قطعنامه 2231اس���ت و آث���ار و تبعاتی دارد که

کشورهای اروپایی و آمریکا باید پاسخگوی آن
باشند و عواقبش را بپذیرند .تعامل اروپا و آمریکا
به خودش���ان ربط دارد ولی م���ا از حقوق خود
نمیگذریم تا تعام���ل اروپا و آمریکا  -که نوعی
روابط ارباب رعیتی است -ادامه یابد.
وی در مورد واکنش ایران نسبت به تمدید
احتمالی تحریمهای تسلیحاتی خاطرنشان کرد:
دو تا س���ه اقدام ویژه برنامهریزی شده است که
بر حسب شرایط ،تصمیمگیری میشود ولی فکر
میکنم آنقدر عقل و درایت وجود داشته باشد که
کار به آنجا نرسد.
موسوی در مورد تالشهای وزارت خارجه
در رفع تحریمهای دارویی اظهار داش���ت :یکی
از اقدامات اساسی در زمینه تحریمها ،ممنوعیت
و تحریم دارو و اقالم انساندوستانه است .تاکید
کردهایم دارو و اقالم انساندوستانه نباید تحریم
باشد و ادعای طرف آمریکایی هم این است که
این اقالم تحریم نیست ولی تحریمهای بانکی و
ترانزیتی موجب شده است عمال راه ورود دارو به
کشور بسته شود.
این دیپلمات کشورمان با اشاره به رای دادگاه
الهه تصریح کرد :به مراجع قانونی مراجعه کردیم
و رای هم گرفتیم ،ولی به رغم ادعاها ،موانع وجود
دارد و جانبازان و بیماران خاص ما از دسترسی به
داروهایی که برای حیات آنها اهمیت دارد ،محروم
هس���تند؛ اما پیگیریهای وزارت خارجه هم در
سطوح دوجانبه و هم مجامع بینالمللی ادامه دارد

دكتركالنتري :افزایش جمعيت بایدمنوط به حفظ منابع تجدیدپذیر باشد
معاون رئیس جمه���وری و رئیس
س���ازمان حفاظت محیط زیست تصریح
کرد :به دلیل عدم درک سیاس���ت توسعه
پایدار ،با  40سال تاخیر به توسعه پایدار
پرداختیم که بخش عمده ای از خسارت
آن را هم دیده ایم.این که  400دش���ت
ممنوعه داریم که آب آنها تمام یا شور شده
است نتیجه توسعه ناپایدار بوده و این مساله
هزینه س���نگینی برای کشور و نسلهای
آتی دارد.
دکتر عیس���ی کالنتری در گفتگو با
خبرنگار «اطالعات» ،در پاسخ به این سئوال
که چرا از برنجکاری در غیر مناطق شمالی
با قاطعیت جلوگیری نمیشود ،تا بیش از
این به منابع آبی کشور خسارت وارد نشود،
گفت :این نتیجه سیاس���تهای نادرست
گذشته است .دولت چند سالی است که
به این نتیجه رسیده که تاالبها باید حفظ
شوند درحالی که دولتها در گذشته فکر
میکردند هر چه سدسازی شود و آبها مهار
شوند ،به نفع جامعه است چون اندیشه،
اندیشه درست و پایداری نبود؛بنابراین نه
اینکه دولت حریف نباشد بلکه دولت باید
سیاستهای گذش���ته را اصالح و حتی
خسارتها را پرداخت کند .مثال در گذشته
عده ای فک���ر میکردند اگر آب به تاالب
بختگان نرس���د اتفاقی نمیافتد پس بهتر
اس���ت برنج بکاریم .اما پس از اینکه به
مشکالت زیست محیطی برخورد کردند،
متوجه شدند که چه خطرات بزرگتری در
کمین آیندگان است .دستگاههای اجرایی
هم ب���ه دلیل درآمد و منافعش���ان از این
سیاست غلط حمایت میکردند.
کالنتری تصریح ک���رد :ضرورت
توسعه پایدار را دیر و حداقل با  30تا 35
سال تاخیر متوجه شدیم وآن را آغاز کردیم
که در نتیجه بخش عمده ای از خسارت
آن را هم خورده ایم .همین که اکنون 400
دش���ت ممنوعه داریم که آب آنها تمام یا
شور شده است نتیجه توسعه ناپایدار بوده
و این مساله هزینه سنگینی برای کشور و
نسلهای آتی دارد.
به گفته معاون رئیس جمهوری ،این
مش���کالت به دلیل عدم درک سیاست
توس���عه پایدار بوده است .این علم نسبتا
جدیدی بود که در دنیا از سال  1970آغاز
ش���دو ما آن را نفهمیدیم و با دهها سال
تاخیر به توسعه پایدار پرداختیم.
وی در پاس���خ به اینکه با توجه به
بروز بحران آب در کش���ور ودشوارشدن
س���کونت در نزدیک به دو سوم خاک
ایران به دلیل این معضل  ،چگونه میشو د
سیاست رشد جمعیت راعملی کرد ،گفت:
اگر افزایش جمعیت را منوط به از دست
دادن منابع تجدیدپذیر کنیم ،کار درستی
نیس���ت؛ اما اگر بگوییم افزایش جمعیت
خواهیم داش���ت ولی منابع تجدیدپذیر را
حفظ میکنیم و این منابع قربانی نمیشوند،
در این صورت از نظر من اشکالی ندارد.
کالنتری تصریح ک���رد :بنابراین در
سیاست افزایش جمعیت ابتدا باید ظرفیت
کشور شناس���ایی شود ،از جمله این که با
در نظر گرفتن حداکثر بهره وری ،چقدر
امکان تولید غذا از منابع داخل وجود دارد؟
میتوانیم در نظ���ر بگیریم که چون منابع
محدودی داریم رشد جمعیت باید محدود

شود .یا اینکه سیاستگذاری این گونه باشد
که با ارتباط دوستانه و گسترده اقتصادی
بادنیا وایجاد درآمد باالی ناش���ی ازاین
ارتباط با جهان کس���ری غ���ذا را ازاین
طریق جبران کنیم که در این صورت رشد
جمعیت بال اشکال است.
صنعت فوالد بر مدار توس��عه در
داخل سرزمین
معاون رئیس جمهوری همچنین به
این پرسش که چرا اشتباه نیم قرن گذشته
مبنی بر اس���تقرار صنعت فوالد در داخل
سرزمین همچنان ادامه دارد و پس از یزد
و اصفهان این بار در مناطق کم آبی چون
قزوین ،زنجان و خراس���ان شاهد احداث
صنعت فوالد و صنایع وابس���ته بسیار آب
بر هستیم ،پاسخ داد  :از سال  1397به بعد
سازمان دیگر مجوز جدیدی برای درون
س���رزمین و مناطقی که منابع آب ندارند،
نداده است و هر آنچه از صنایع احداث
میشود مربوط به مجوزهای پیش از سال
 97است .به لحاظ قانونی هم نمیتوانیم
مجوزشان را لغو کنیم .درعین حال وزارت
نیرو مجوز تخصیص آب به این صنایع در
مناطق فاقد منابع آبی رانمیدهد.
وی درباره بارندگیهای خوب دو سال
اخیر و وضع تاالبها و دریاچه ارومیه هم
گفت :خوشبختانه کارهای عمرانی دریاچه
ارومیه به خوبی پیش میرودو امیدواریم
امسال کارهای سخت افزاری و مهندسی
آن تمام و یک میلیارد مترمکعب آب جدید
و جدا از آبهای قبلی ،وارد دریاچه شود.
به گفته کالنتری ،ای���ن یک میلیارد
مترمکعب آب به ترتی���ب از طریق 620
میلیون مترمکعب از رودخانه زاب250 ،
میلیون مترمکعب از تصفی���ه خانهها و
 120میلیون مترمکعب هم از س���د سیلوه
تامین میش���ود .پیش از ای���ن هم 800
میلی���ون مترمکعب از طریق صرفه جویی
در کش���اورزی و 1/5میلیارد مترمکعب
هم از رودخانههایی ک���ه قبال به دریاچه
نمیرسیدند ،اختصاص یافته است.
با احتساب این یک میلیارد مترمکعب
و همچنین بارندگ���ی در حوزه دریاچه
ارومیه ،امیدواریم س���االنه  1/3میلیارد
مترمکعب افزایش حجم آب داشته باشیم.
همچنین با این اقدامات در س���ال 1406
به تراز اکولوژیک  14/7میلیارد مترمکعب
خواهیم رس���ید و ای���ن اولین دریاچه
خشک شده دنیا خواهد بود که به از لحاظ
اکولوژیکی احیا خواهد شد.
معاون رئیس جمه���وری ادامه داد:
برای  40تاالب هم با وزارت نیرو حقابه
تعیین کرده ایم و امیدواریم تا پایان امسال
برای بقیه تاالبها حقابه تعیین ش���ود به
گونه ای که مانند بخش کشاورزی حقابه
مشخص و قطعی داشته باشند.
مثال اگر در س���الی آب رودخانه ای
کم شد حقابه تاالب حذف نشود بلکه به
صورت اشتراکی با کشاورزی این کم آبی
تقسیم شود .بنابراین باید از قربانی شدن
تاالبها جلوگیری کنیم و سهم آب ثابت و
مشخص به آنها اختصاص یابد.
مساله خودروسازان
وی درباره تکلیف خودروس���ازان و
تولید محصوالت با اس���تاندارد یورو  5از
ابتدای امسال و علت پالک شدن تعدادی

خودرو با استاندارد یورو  4در بهار امسال
گفت :خودروهایی که با اس���تاندارد یورو
 4در ابتدای امسال مجوز شماره گذاری
دریافت کردند تولید پارسال بودند ،اما به
دلیل نداشتن قطعه در سال  1399تحویل
مشتری ش���دند .همچنین برای 5000
تاکسی مجوز شماره گذاری دادیم و اکنون
خودروهای با اس���تاندارد یورو  5تولید
میشوند .
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
درب���اره اینکه با وجود این همه خودروی
فرسوده به خصوص خودروهای سنگین
فرس���وده آیا میتوان انتظار هوای پاک
داشت ،یادآور شد :متاسفانه به کشوردارای
خودروهای اسقاطی تبدیل شده ایم که چند
علت دارد .نخست به انحصار خودروسازان
بر میگردد که اجازه واردات به خودروهای
خوب و روز را نمیدهند.
باال رفتن انتظارات و نبودن امکانات و
پایین بودن توان مالی کشور دیگر عوامل
اسقاطی شدن بسیاری از خودروها شده
است.
از آن س���و ،در همه جای دنیا حتی
کش���ورهای عقب مانده ،خودرو ارزان
و بنزین گران اس���ت اما در ایران ماجرا
برعکس است .در کشورمان چون نگهداری
و استفاده از خودرو ارزان بود ،مردم حتی
فرش زیر پایش���ان را فروختند تا خودرو
بخرند .همچنین خودرو در ایران تبدیل به
یک کاالی سرمایه ای شد که حتی  30ساله
آن هم دارای ارزش اس���ت و مجموع این
عوامل ایران را تبدیل به کشور خودروهای
اسقاطی کرده است.
کالنتری با اش���اره ب���ه اینکه هنوز
هم بنزین  3000تومانی معادل  13سنت
میشود که بسیار ارزان است ،یادآور شد:
سیاستهایمان ،هم برعکس سیاستهای
جهان بود هم برعکس منافع محیط زیست.
همین اکنون هم یک خودروساز کشورمان
به دادستان متوسل شده که واسطه شود تا
خودروهای با همان استاندارد یورو  4را
تولید کند؛ طبق معمول هم اشتغال و تحریم
بهانه است.
کالنتری ادامه داد :اکنون  11میلیون
موتورسیکلت در کشور داریم که بیش از
9/5میلیون دستگاه آنها کاربراتوری هستند
و هر یک به اندازه  8خودرو هوا را آلوده
میکنند .جالب اینکه اگر س���ازمان محیط
زیست جدی نبود و سختگیری نمیکرد
هنوز ه���م در حال تولی���د موتورهای
کاربراتوری بودیم .
این مقام مسئول در سازمان حفاظت
محیط زیست افزود :در دولت آقای روحانی
یک سیاست پیگیری شد که به ازای یک
خودرو وارداتی باید پنج دستگاه خودرو
فرسوده از دور خارج شود.
بعد از آن بود ک���ه وزارت صنعت
دولت را قانع کرد ک���ه واردات خودرو
انجام نش���ود لذا طرح از رده خارج کردن
خودروهای اس���قاطی هم بر زمین ماند؛
همچنانکه تولید موتورسیکلت برقی سالها
بالتکلیف مانده است.
مع���اون رئیس جمه���وری تصریح
کرد :فقر عمومی ه���م در افزایش تعداد
خودروهای اسقاطی موثر است .همچنین به
خاطر میزان درآمد کم مردم توان جایگزینی

با موتورسیکت نو یا خودرو نو را ندارند
لذا میبینیم باتردد خودروهای فرس���وده
هوای کالنشهرها آلوده است.
آتش سوزی جنگلها
علت  750مورد آتش سوزی جنگلها
در بهار امسال و نبود امکانات هوایی برای
اطفای حریق آنها دیگر س���ئوالی بود که
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در
پاس���خ به آن گفت :کل آتش س���وزی
جنگلی امس���ال هنوز ب���ه  2000هکتار
نرس���یده اس���ت ،حال آنکه در  20سال
گذش���ته به طور متوسط ساالنه حدود 15
هزار هکتار آتش س���وزی داشتیم .حتی
در س���وئد در مجاورت قطب ش���مال با
هوای سرد در سال  2019حدود  16هزار
هکتار جنگل س���وخته است .در استرالیا
 2میلیون و  400هزار هکتار س���وخت
درحال که همه امکانات را هم دارند ولی
باز هم آتش س���وزی میشود و خسارت
برجا میگذارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
در پاسخ به اینکه منظور از طرح این سئوال
بی امکانات بودن جنگلهای کشور است و
دلیل ضعف امکانات چیست ،گفت :مقرون
به صرفه نیس���ت که برای آتش سوزی
ساالنه کمتر از  10هزار هکتار ،میلیاردها
دالر هزینه تجهیزات اطفای حریق کرد .از
طرفی در مناطق کوهستانی البرز و زاگرس
آتش را نمیتوان ب���ا هلیکوپتر و هواپیما
خاموش کرد زیرا به لحاظ عملیاتی کارایی
محدودی دارند در حالی که میتوان نیروی
انسانی را به آن مناطق رساند .
کالنتری برلزوم باال بردن سطح آموزش
عمومی مردم تاکید کرد و گفت :باید به
مردم آموزش دهیم که وقتی برای کمک
به مهار آتش میآیند چگونه عمل کنند نه
اینکه احساسی شوند و خود را بسوزانند!
همچنی���ن باید فرهنگ عمومیجامعه را
برای نگهداری مناب���ع طبیعی جنگل باال
ببریم .هرچه در این بخش سرمایه گذاری
کنیم ،بسیار ارزشمند است.
معاون رئیس جمهوری گفت  :البته
امروزه میزان آگاهی و فرهنگ مردم خیلی
بهتر از سه چهار دهه پیش شده است.
اکنون سمنها و رسانهها بسیار زحمت
میکش���ند و برای باال بردن سطح آگاهی
مردم فعالیت میکنند و این کار ارزشمند
است وگرنه اگر دائما سخت افزارها را
زیاد کنیم ولی فرهنگ مردم ضعیف باشد،
چه سودی دارد؟ از طرفی ،هلیکوپترهای
ما بسیار فرسوده هستند و برای استفاده از
آنها برای اطفای حریق بیشتر نگران سالمتی
کادر پرواز هستم تا آتش سوزی جنگلها.
لذا بهتر است هزینههای سخت افزاری
برای اطفای حریق منابع طبیعی را صرف
آموزش مردم و همچنین مردم محلی کنیم.
یا مثال رادیو تلویزیون بیایند برنامه بسازند
و مردم و جوامع محلی را آموزش دهند .
وی افزود :خوشبختانه آگاهی مردم
افزایش یافته اس���ت ،به گونه ای که اگر
چوپانان امروز کشور مانند  30سال پیش
بودند آتش س���وزیها باید  20برابر 30
سال پیش میشد ،اما خوشبختانه میبینیم
اینگونه نیست و این به رشد فرهنگی مردم
بر میگردد.
گفتگو از :محمد داودبیگی

و امیدواریم به نتیجه برسد .
وی خطاب به شرکتها و دولتهای اروپایی
خاطرنشان کرد :روی س���خن ما با شرکتها و
دولتهای اروپایی است که موضوع حقوق بشر
برایشان اهمیت دارد ولی تحریمهای آمریکا مانع از
ورود داروها به کشور شده است یا حداقل ورود
این داروها به کشور را تسهیل نمیکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد بیانیه
تروییکای اروپایی پس از قطعنامه آژانس مبنی بر
درخواست از ایران برای ادامه مذاکرهها یادآور شد:
مواضع اخیر اروپاییها را نمیپسندیم .مواضع آنها
مذبذبانه اس���ت در حالی که عضو برجام هستند
و ادعا میکنند که در پی حفظ برجام هس���تند
اقداماتی میکنند ک���ه خالف روح و متن برجام
است .قطعنامهای را هم پیشنهاد میکنند که واکنش
شدیدی نسبت به آن نشان دادیم.
راه نج��ات برجام بازگش��ت همه به اين
معاهده است
موسوی افزود :آنها میخواهند اقدامات بینابین
انجام دهند .به کشورهای اروپایی توصیه میکنیم
راه نجات برجام بازگشت همه به برجام است و
اقدامات زیگزاگی و سیگنال فرستادن به دیگران،
درست و سازنده نیست .آنها آمریکاییها را خوب
و بهتر از ما میشناسند.
رییس مرکز دیپلماس���ی عمومیو رسانهای
وزارت خارجه اضافه کرد :آمریکایی آنها را ابزار
خود کرده و تهدیدهای خاصی کرده و اروپاییها

را وادار به کوتاه آم���دن میکنند ولی برای همه
اعضای برجام بهتر اس���ت آنچه به دست آمده را
اجرا کرده و از آن کوتاه نیایند.
موسوی در مورد طرح مجلس برای توقف
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بیان کرد :وزارت
خارجه هیچ مشکلی با طرحها و لوایحی که تبدیل
به قانون ش���وند ،ندارد و آنها را اجرایی میکند.
نظرات کارشناسی ما به دوستان منتقل شده است.
در صورت نهایی ش���دن و تبدیل شدن به قانون،
وزارت خارجه از اجرای این قانون استقبال کرده و
آن را اجرا میکند.
موسوی درباره آخرین پیگیریهای وزارت
ام���ور خارجه پیرامون فوت قاضی منصوری در
رومانی خاطرنشان کرد :این موضوع هنوز ابهاماتی
دارد .دولت رومانی بهرغم درخواس���تهای ما
ش���فاف عمل نکرده است؛ ولی وزارت خارجه،
پلیس اینترپل و ق���وه قضائیه پیگیر این موضوع
هستند و درخواست داریم دولت رومانی هرآنچه
اتفاق افتاده است را رسما و کتبا به وزارت خارجه
اطالع دهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان این که
همچنان خواستار روشن شدن ابعاد همه ماجرا
هستیم ،ابراز داش���ت :مجددا اعالم میکنم و از
مقامات رومانی میخواهیم در اسرع وقت با توجه
به پیچیدگی پرونده ،ما را در جریان آخرین اخبار و
ابعاد پرونده قرار دهند.
بقیه در صفحه 16

وداع خانواده شهدا و مردم مشهد با پيکر شهيد «نسيم افغانی»
در حرم مطهر رضوی

مشهد –خبرنگار اطالعات :مراسم وداع با پیکر نسیم
افغانی از شهدای دفاع مقدس در رواق بزرگ امام خمینی(ره)
حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.
این مراسم به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی با
حضور محدود خادمان بارگاه منور رضوی و خانواده شهدای
مدافع حرم افغانستانی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر
رض���وی برگزار و به طور تصویری از تلویزیونهای حرم
مطهر برای زائران این بارگاه منور پخش شد.

پیکر این شهید طبق فرمان رهبر معظم انقالب در حرم
مطهر امام رضا(ع) به خاک سپرده می شود.
بنا به این گزارش پیکر این شهید دفاع مقدس صبح
دیروز با اس���تقبال خانواده های ش���هدا ،به مشهد مقدس
منتقل شد.
گفتنی است پیکر این شهید افغانستانی که در دوران دفاع
مقدس به مناطق عملیاتی اعزام شده بود،چندی قبل در منطقه
عملیاتی والفجر یک (فکه) تفحص و شناسایی شد.

 36نفر از عوامل ترور
سردارحاج قاسم سليماني تحت تعقيب قرارگرفتند
سرویس خبر :دادستان تهران از
شناسایی  36فردخارجي که در ترور
شهید سپهبد سردار قاسم سلیمانی نقش
داشتند ،خبر داد وگفت :براي این افراد
اعالن قرمز صادر شده است.
علي القاصی مهر با اش���اره به
اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی افزود:
36نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم
مباشرت ،مبادرت و آمریت داشتند ،اعم
از مسئوالن سیاسی و نظامی آمریکا و
دیگر دولتها شناسایی شدند که توسط
مقام قضایی برای آنها دس���تور جلب
و اع���الم وضع قرمز از طریق پلیس
بینالملل صادر شده است.وی عنوان
اتهام���ی این اف���راد را قتل و اقدام
تروریس���تی اعالم کرد و افزود :در
راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس
جمهوري آمریکا قرار دارد و تعقیب
قضایی او حتی پ���س از پایان دوره
مسئولیتش هم پیگیری خواهد شد.

بازت��اب خبر در رس��انه های
خارجی
خبر اعالن قرمز پلیس بین الملل
ایران برای دستگیری رئیس جمهوری
آمریکا بازتاب گسترده ای در رسانههای
خارجی داشت.
خبرگزاری رویترز با اش���اره به
صحبتهای القاصی مهر نوش���ت که
دستور دستگیری دونالد ترامپ در پی
ترور قاسم سلیمانی صادر شده است.
ش���بکه سیانبیسی به نقل از
دادستان تهران نوشت که دستور تعقیب
قضایی ترامپ و35شخص دیگر توسط
ایران صادر شده و این کشور در این
زمینه از اینترپل یاری خواسته است.
ایندین اکپسرس هم با بازنشر این
خبر نوشت :این تصمیم میتواند نشانگر
تشدید تنشها میان ایران و آمریکا  -که
به طور یکجانبه از توافق هستهای خارج
شد -باشد.روزنامه نیویورک تایمز هم
با پرداختن به این خبر اش���اره کرد که

رئیسجمهوری آمریکا و 35شخص
دیگر به اتهام «قتل» و «اقدام تروریستی»
تحت تعقیب قضایی ایران قرار گرفتهاند.
بیزینس اینسایندر هم تاکید کرد که ایران
برای دستگیری رئیسجمهوری آمریکا
از اینترپل تقاضای کمک کرده است.
روزنام���ه گاردین هم با تاکید بر
این که دادستان تهران هویت شخصی
غیر از ای���ن 36نفر به جز ترامپ را
مش���خص نکرده است ،اعالم کرد که
اینترپل تاکنون به این درخواست پاسخی
نداده است.
اورش���لیم پست هم در خبری
کوتاه ،حکم دستگیری دونالد ترامپ
توسط ایران را اعالم کرد.
خب���ر تحت تعقیب قرار گرفتن
ترامپ همچنین در رسانههای الجزیره،
اکسپرس ،ایندیپندنت ،رادیو آزاد اروپا،
نشنال ،تلگراف ،سیانان ،دیلی میل،
العربی���ه ،فرانس ،24نیوزویک به طور
گسترده منتشر شد.

عضو كميسيون كشاورزی مجلس :مافيا پشت گرانیهای
اخيرمرغ وتخم مرغ است
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در
مورد افزایش قیمت مرغ گفت :طبق س���رنخهایی که داریم
مافیای داخلی اجازه دسترسی به این محصول را نمیدهد.
حجت االسالم احد آزادیخواه در گفتگو با ایسنا با اشاره
به افزایش قیمت مرغ و تخممرغ با بیان اینکه هیات رئیسه
و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی هفته قبل جلسهای
در این باره تشکیل دادند و موضوع را بررسی کردند ،اظهار
داشت :تأمین نهادههای دامیدر کشور با چالشهای جدی
مواجه شده است .بخشی از علت گرانی این دو کاال مربوط به
واردات و بخش دیگری از آن سوء تدبیرهای داخلی است.
وی در مورد افزایش قیمت مرغ گفت :طبق سرنخهایی

که داریم مافیای داخلی اجازه دسترس���ی به این محصول
را نمیدهد .در حوزه نهادههای دامیش���بکه به ش���دت
مسمومیداریم که اجازه نمیدهد نهادهها به دست تولیدکننده
برس���د .مجموعه این عوامل باعث افزایش قیمت مرغ و
تخممرغ شده است.
وی همچنین از «سرکشی کمیسیون کشاورزی به بنادر
و گم���رکات» خبر داد و گفت :این سرکش���ی احتماال در
اولین هفته بعد از تعطیالت مجلس اتفاق خواهد افتاد .نظر
کمیسیون این است که کمیسیونی تخصصی در این موضوع
تشکیل دهد و مسئله را از وزرات جهاد کشاورزی و وزارت
خانه صنعت ،معدن و تجارت پیگیری کند.

اخبار داخلي
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مصطفی رحماندوست :شمارگان کتابهای کودک و نوجوان به  ۵۰۰نسخه رسیده است

يادداشت

دبیر جایزه «ماه و سال» کتاب کودک و
نوجوان با تشریح جزئیات برگزاری این رویداد
گفت :شمارگان کتابهای کودک و نوجوان
به۵۰۰نسخه رسیده است و امیدواریم با برگزاری
این رویداد بتوانیم به تمامی دس���تاندرکاران
حوزه نش���ر کودک و نوجوان کمک کنیم تا
دیگر شاهد چنین شمارگانی نباشیم.
به گ���زارش خبرنگار م���ا ،مصطفی
رحماندوست در نشست مجازی با خبرنگاران،
ضمن ابراز خرسندی از شکلگیری دوباره این
جایزه در کانون ،اظهار کرد :انتخاب کتاب سال
در کانون ،قدمتی به اندازه عمر این مجموعه
دارد و همواره از آغاز فعالیت کانون ،کتابهای
منتشر شده در طول سال در کمیتهای بررسی
و برترینها انتخاب میش���دند و به مراکز و
کتابخانهها راه مییافتند .
وی ادام���ه داد :کمی بعدتر این رویداد
به شکل دوساالنه برگزار و تعداد جایزههای
بیشتری در بخشهای مختلف به پدیدآورندگان
اهدا میشد تا اینکه از جشنواره کتاب کودک
و نوجوان ،فرزندی بهنام فهرست کتابهای
مناسب متولد شد و سازمانهای فرهنگی دولتی

دغدغه دکتر میرمحمدی
برای خدمت به قشر محروم
دکتر محمدجواد ایروانی  ،عضو مجمع تشخیص مصلحت

فقدان برادر عزیزم مرحوم دکتر سیدمحمد میرمحمدی ،غم جانکاه و درد
تسکین نیافتنی است .فقدان این مدیر دلسوز و زحمتکش نظام مقدس جمهوری
اسالمی ،بیش از پیش بر قلب دوستان و ارادتمندان وی سنگینی میکند.
شاید هیچ گاه در مخیله اینجانب نمیگنجید که روزی بخواهم سطوری
چند به یاد آن عزیز س���فر کرده مرقوم کنم در حالی که دکتر میرمحمدی
رخت از جهان بربسته است .
وقتی که دفتر دوستی و همکاری چهل ساله ام با آن مرحوم را ورق
می زنم می توانم با قاطعیت شهادت بدهم که دکتر میرمحمدی نه تنها معتقد
و دوستدار والیت فقیه بود ،بلکه بر اساس اصول اعتقادی و مبانی مذهبی و
ایدئولوژیک خود ،اطاعت از رهبری را چه در زمان حضرت امام(ره) و چه
در زمان مقام معظم رهبری واجب و الزم می دانست.
دکتر میرمحمدی را بایستی از تبار همان راست قامتانی دانست که شهید
بهشتی به درستی از آنان یاد کرده بود .راست قامتی که در تمام زندگی خود،
با زر و زور و تزویر به مبارزه پرداخت و دراین راه از س���رزنش س���رزنش
گران نهراسید و به اقبال دو روزه ی دنیا نیز دل نبست.
صداقت آن مرحوم و صراحت همراه با قاطعیت ایشان زبانزد خاص و
عام بود .یعنی نمی شد مقوله و موضوعی در پیشگاه وی طرح و بحث شود و
آن مرحوم عقیده باطنی خود را درباره آن به درستی و خلوص بیان نکند.
مرحوم دکتر میرمحمدی اهل مجامله نبود .هیچ گاه خود را اس���یر
وابستگی های حزبی و جناحی نکرد و همواره آنچه حق و به صالح نظام
و در مس���یر تبعیت از رهبری بود را س���رلوحه قرار داد و برای اعتقاداتش
نیز جانانه میجنگید و به جرات می توان گفت که برای اعتقادات خود نیز
هماره هزینه هایی می پرداخت.
اگر بخواهیم در دو جمله تمام نظام فکری دکتر میرمحمدی را بیان
کنیم بایستی بگوییم نخست ،مخالفت با اقتصاد لیبرالی و دیگری حمایت از
محرومین و مستضعفین ،شاکله و شالوده اصلی تمام نظام فکری ،اجرایی و
عقیدتی آن مرحوم را تشکیل می داد .
شاید بتوان گفت که در اصل ،آن مرحوم با اقتصاد لیبرالی نیز به خاطر
حمایت از محرومین مخالفت می کرد چرا که معتقد بود در صورت تسلط
اقتصاد جنگلی و اقتصاد یله و رها ،آن قشری که ضربه و لطمه می بیند و
استخوان هایشان خرد خواهد شد همان محرومین و مستضعفانی هستند که
به حق امام راحل آنان را ولی نعمتان انقالب نامید.
در تمام این سالیان آشنایی و رفاقت دیرینه با آن مرحوم ،همواره یکی
از دغدغه های دکتر میرمحمدی ،خدمت رسانی به قشر محروم بود و از
همین رو ،مدام در حال تدارک طرح ها و برنامه هایی بود که با اجرای آنها
بتواند یاری رسان قشر محروم و بی یار انقالب باشد .از ایجاد و تاسیس
بنگاه های زود بازده گرفته تا تشکیل تعاونی ها و در دیگر سو ،کارآ کردن
نظام اداری و خدماتی کشور ،همه و همه یک هدف اصلی داشت و آن هم
یاری رساندن به طبقه محروم جامعه .طبقه ای که به عقیده دکتر میرمحمدی،
صدایشان به سختی شنیده می شود و او  ،خود و دیگران را مدام سفارش
به شنیدن صدای ولی نعمتان انقالب می کرد.
همچنان بسیار غمگین و اندوهگینم که در فقدان این یار دیرین رهبری
و دوست و همکار شریفم قلم فرسایی کرده و یقین دارم که این چند سطر
حق مطلب را ادا نکرده و توان به تصویر کشیدن چهره واقعی آن مرحوم
و شمایی گزارش گونه از زندگانی پر از خدمت و ایثار و جهاد ایشان را
ندارد ،اما به دلیل محدودیت رسانه ها به همین وجیزه اکتفا می کنم و
برای روح آن مرحوم آرزوی علو درجات و همنشینی با جد شهیدش ابا
عبداهلل الحسین(ع) را دارم.

و انجمنهای غیر دولتی هر سال اقدام به انتشار
فهرستی از کتابهای مناسب میکردند.
دبیر جایزه ماه و س���ال کتاب کودک و
نوجوان افزود :متأس���فانه در ۷سال اخیر این
چراغ خاموش شد و امروز بسیار خوشحالیم
که دوباره این رویداد به شکلی تازهتر در کانون
برگزار خواهد شد.
رحماندوست درباره مراحل و چگونگی
برگ���زاری این روی���داد توضیح داد :هر ماه،
کتابهایی که به دبیرخانه میرسند ،از سوی
هیأت انتخاب بررسی و برترینها برای داوری
انتخاب میش���وند و در نهایت هیأت داوران
یک کتاب را به عنوان برتر ماه معرفی میکنند.
در حال حاضر ۱۳۷۰عنوان به دبیرخانه رویداد
ارسال شدهاند که امیدواریم این تعداد با مراجعه
حضوری و ثبت در س���امانه رویداد بهتدریج
افزایش پیدا کنند.وی گفت :در پایان هر فصل
از میان کتابهای برگزیده هر ماه ،کتاب فصل
و در پایان هر سال از میان کتابهای فصل،
کتاب سال انتخاب میشود که به ترتیب جایزه
مرغک سیمین و زرین دریافت میکنند.
همچنی���ن جایزه خالقیت در هر ماه به

یک فرد برای خالقیت در حوزه تألیف یا نشر
و جایزه مهدی آذریزدی به کتاب بازنویس���ی
منتخب اهدا میشود.
رحماندوست با بیان این که کتابهای
تمامی رشتهها در هیأت انتخاب مورد بررسی
قرار میگیرند ،یادآور شد :امسال این جایزه فقط
به کتابهای شعر و داستان (ترجمه و تألیف)
کودک و نوجوان اهدا میش���ود ،اما فهرستی
از کتابهای مناسب برای آگاهی مخاطبان و
خرید برای کتابخانهها و مراکز فرهنگیهنری

موافقت دکتر روحانی برای تحویل هدایای نفیس
ریاستجمهوری به وزارت میراث فرهنگی
معاون میراثفرهنگی وزارت
میراثفرهنگ����ی ،گردش����گری و
صنایعدستی از موافقت دکتر حسن
روحانی برای تحویل هدایای نفیس و
ارزشمند اهدا شده به رئیس جمهوری
در دورههای مختلف به این وزارتخانه
خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه
اطالعرسانی وزارت میراثفرهنگی،
گردش����گری و صنایع دس����تی،
محمدحس����ن طالبیان گفت :پس
از س����الها تالش ،در پی پیشنهاد
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی برای تحویل آثار نفیس،
فاخر و ارزشمند هدیهشده به رئیس
جمهوری در دورههای مختلف به این
وزارتخانه ،دکتر حسن روحانی با این
پیشنهاد موافقت کرد.او ادامه داد :از
این رو برای نخستین بار هدایای فاخر

و نفیس اهدایی به رئیس جمهوری
به عنوان اموال میراثفرهنگی ایران
به امنای اموال وزارت میراثفرهنگی،
گردش����گری و صنایعدستی تحویل
خواهد شد.طالبیان ضمن قدردانی
از رئیس جمهوری برای موافقت با
این اقدام فرهنگی و امیدواری برای

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور پاسداشت
زبان فارسی گفت :متاسفانه امروز کالسهای ادبیات ،انشاء،
امالء و زبان فارس���ی خیلی مورد توجه قرار نمیگیرد و
این در حالی اس���ت که اش���تیاق به زبان فارسی را باید در
دانشآموزان نهادینه کرد ،عملکرد ضعیف در آن بخش باعث
شده است که دانشآموزان نسبت به یادگیری زبانهای دیگر
اشتیاق نشان بدهند.
در ابتدای چهارمین جلس���ه کارگروه دائمی شورای
پاسداشت زبان فارسی ،محمود شالویی مشاور وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در امور پاسداشت زبان فارسی گفت :متاسفانه
در بخشهای مختلف اعم از سینما ،تئاتر ،موسیقی ،کتاب
و  ...شاهد استفاده از واژگان بیگانه هستیم.

تداوم این تصمیم و سنت فرهنگی
در آینده ،اظهار کرد :این اشیا و هدایا
به محض تحویل در س����امانه جام
موزههای کشور ثبت میشوند و پس
از برنامهریزیه����ای الزم و طراحی
فضای نمایشی ،بهزودی برای عموم
مردم به نمایش گذاشته خواهند شد.

مشاور وزیر در امور پاسداشت زبان فارسی تاکید کرد:
در مورد تلویزیون و عملکرد آنها ایرادات زیادی وجود دارد،
متاسفانه شاهد هستیم در بسیاری از فیلمها و تبلیغات صدا
و سیما رعایت زبان و ادبیات فارسی وجود ندارد ،یکی از
راهکارها برای جلوگیری از وجود شرکتهای تبلیغاتی با
نامهای غیرایرانی این است که هر دستگاهی در اولین مراجعه
ارباب رجوع برای نامگذاری از ثبت هرگونه نام خارجی
ممانعت کند .در ادامه این جلسه حبیبالهی مشاور معاونت
پژوهش ،برنامهریزی و نظارت صدا و سیما بیان کرد :باتوجه
به اهمیت زبان و ادبیات فارسی ضرورت انتخاب واژههای
فارسی در تبلیغات اجباری است و چنانچه تبلیغاتی خارج از
این قاعده عمل کند از پخش آن معذور خواهیم بود.

برگزاری نشست «صائب و قهرمان»

افتتاح نمایشگاه «درخت گردو»
نمایشگاه عکسهای فیلم «درخت گردو» در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
به گزارش ایلنا ،آیین افتتاحیه مجموعه عکسهای فیلم س���ینمایی «درخت
گردو» که مجید طالبی عکاسی آن را بر عهده داشته است ،به بهانه سالروز بمباران
سردشت ،یکشنبه ۸تیر با حضور مجید رجبیمعمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران
و محمدحس���ین مهدویان کارگردان فیلم «درخت گردو» در گالری زمستان خانه
هنرمندان ایران برگزار شد.این نمایشگاه تا ۲۳تیر همه روزه (به استثناء شنبهها) از
ساعت ۱۵الی ۲۰میزبان عالقهمندان است.

کانون از سوی دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال
کودک و نوجوان منتشر میشود.
بهگفته وی تعدادی از کتابهای منتخب
این رویداد پیش از اعالم اسامی برگزیدگان
از س���وی کانون خریداری و به کتابخانههای
کانون در سراسر کشور ارسال شدهاند.
رحماندوس���ت با اشاره به اینکه این
روی���داد میتواند به خانوادهها و مخاطبان در
انتخاب کتاب ،به نویس���ندگان برای نوشتن
کتابهای بهتر و به ناشران و مسؤوالن کمک
کند ،اظهار امیدواری کرد این مسیر به تشویق و
حرکت به سوی تولید کتابهای بهتربینجامد.
دبیر جایزه ماه و س���ال کتاب کودک و
نوجوان کانون در عین حال از اهدای هولوگرام
در سه سطح عالی ،خوب و متوسط به منتخبان
و برگزی���دگان این رویداد خبر داد و گفت:
ناش���ران میتوانند این هولوگرام را بر روی
کتابهای خود ثبت کنند.
وی تأکید کرد :با توجه به شیوع بیماری
کرونا جایزه فصل بهار سال ۱۳۹۹را نتوانستیم
در موع���د مقرر اهدا کنیم ،اما تالش میکنیم
کتاب فصل بهار تا نیمه مرداد و کتاب فصل

اهدای جایزه ویژه سپهبد شهید سلیمانی در جشنواره تئاتر مقاومت
دبیر هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت ،از
اهدای جایزه ویژه سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی در مراسم
اختتامیه این جشنواره خبر داد.
به گزارش هنرآنالین ،حمید نیلی با اعالم این خبر
گف���ت :با توجه به اهمیت موضوع مقاومت و ضرورت
ترویج سیره و روش چهره محبوب فرهنگ پایداری ایران و
سیدالشهدایجبههمقاومت،سپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی،
در نظر داریم تا در آیین پایانی و اختتامیه جشنواره امسال،
با اهدای جایزه حاج قاسم سلیمانی ،از یک اثر برجسته و
برگزیده تقدیر بهعمل آوریم.
مدیر عامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس افزود:

تصمیم داریم این جایزه را برای دورههای بعدی جشنواره
تئاتر مقاومت نیز نهادینه و تثبیت کنیم و پس از این ،در
پایان هر دوره از جش���نواره ،این جایزه ویژه به یک اثر
برگزیده تعلق گیرد تا به نوعی ادای دین ،تعلق خاطر و
همبستگی جامعه متعهد و فرهیخته تئاتر کشور با این سردار
آسمانی ابدی شود.
نیلی استقبال از جشنواره را بیش از انتظار ارزیابی و
اعالم کرد :با توجه به درخواس���تهای مکرر هنرمندان و
اهالی شریف تئاتر کشور ،تصمیم گرفتیم مهلت ارسال آثار
را در سه بخش صحنهای ،خیابانی و محیطی و دانشجویی
تمدید کنیم.

وزیر علوم :زمان برگزاری هیچ یک از آزمونهای کلیدی تغییر نمیکند

اشتیاق به زبان فارسی باید از کودکی در دانشآموزان نهادینه شود

یکصد و بیس���ت و ششمین
نشس���ت از سلسله نشستهای این
مؤسسه ،به مناسبت روز بزرگداشت
صائب تبریزی و نود و یکمین سالگرد
تولد اس���تاد محمد قهرمان با عنوان
«صائب و قهرمان» برگزار میشود.
در این نشس���ت که به صورت
مجازی و با همکاری مرکز آثار مفاخر
و اس���ناد دانشگاه فردوسی مشهد و
مؤسس���ه فرهنگی هنری خردسرای
فردوس���ی برگزار میشود ،مصفطی

تابستان تا نیمه آبان معرفی شود.
رحماندوس���ت جایزه ویژه ناشران و
تصویرگران را از دیگر بخشهای این رویداد
عن���وان کرد و توضی���ح داد :کتابهایی که
تصویرگری شاخصی داشته باشند یا ناشرانی
که گرچه به نقطه آرمانی نرسیده اما تالششان را
در حوزه کتاب کودک و نوجوان انجام دادهاند،
میتوانند نامزد دریافت این جایزه شوند.
وی همچنین درباره اهدای جایزه فرصت
طالیی برای نویسندگان و شاعرانی که تاکنون
اثری از آنها منتشر نشده است در این رویداد
گفت :کسانی که برای اولین بار دست به قلم
شدهاند ،اگر اثرشان شاخص باشد میتوانند
این جایزه را از آن خود کنند؛ نویسندگان با
تجربه نیز اگر اثری دارند که تاکنون منتشر نشده
میتوانند در این بخش شرکت کنند.
رحماندوست جایزه مداد پرنده را جایزه
بع���دی رویداد کتاب ماه و س���ال کودک و
نوجوان برای نویس���ندگان و شاعرانی که در
س���الهای اخیر در این حوزه پرکار بودهاند
معرفی کرد که با انتخاب شورای سیاستگذاری
اهدا خواهد شد.

به زبان محلی تربت حیدریه ،برگزاری
جلس���ات انجمن ادب���ی در منزل
شخصی از سال  ،۱۳۳۹تألیفات ارزنده
و تصحیح و چاپ دواوین شاعران،
از نکات برجسته زندگی و خدمات
این پژوهشگر ارجمند است.نشست
«صائب و قهرمان» ساعت  ۱۹امروز
 ۱۰تیرماه  ۱۳۹۹در بخش الیو (بخش
زنده) صفحه اینستاگرام مؤسسه میراث
مکتوب به نشانیmirasmaktoob
برگزار خواهد شد.

جیحونی ،شاهنامهشناس و متنپژوه،
محمود عابدی ،استاد دانشگاه خوارزمی
و عضو پیوس���ته فرهنگستان زبان و
ادب فارس���ی و محمدجعفر یاحقی،
استاد دانشگاه فردوسی و عضو پیوسته
فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن
خواهند گفت و مدیریت این نشست
نیز به عهده الوند بهاری است.
 ۲۷سال فعالیت بهعنوان کتابدار
در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی،
تبحر در سرودن غزل به سبک هندی و

وزی���ر علوم با تأکید بر اینکه
زمان برگزاری آزمونهای مرداد ماه
سال جاری از جمله کنکور به هیچ
عنوان تغییر نخواهد کرد ،گفت :این
حق داوطلبان است که سال آینده در
دانشگاهها حاضر باشند و اگر به هر
دلیلی حق ورود به دانشگاه از این افراد
ضایع شود ،وزارت علوم نمیتواند
مسؤولیت آن را بپذیرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت
علوم ،دکتر منصور غالمی در گفتگو
با ایسنا ،درباره زمزمههای تغییر زمان
برگزاری کنکور  ،کارشناسی ارشد و
دکتری وزارت علوم ،تصریح کرد :به
هیچ عنوان زمان برگزاری هیچکدام
از این آزمونها تغییر نخواهد کرد؛
چرا که تمامی محاسبات برگزاری این

آزمونها در وزارت علوم اندیشیده
شده است .
وی با اشاره به اینکه آزمونهای
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
بارعایتپروتکلهایبهداشتیبرگزار
خواهند ش���د ،افزود :ماسک و مواد
ضد عفونیکننده به اندازه کافی توسط
مراکز برگزاری آزمون فراهم شدهاند
و مسؤوالن برگزار کننده آزمونها در
روزهای نزدیک به هر یک از آزمونها
آموزشهای الزم را خواهند دید.
دکتر غالمی تأکید کرد :امسال
دو بار زمان برگزاری آزمونهای سال
۹۹جابجا شد ،در حالی که برای هر
یک از این تاریخها ،شرایط الزم از
سوی سازمان سنجش آموزش کشور
به منظور برگزاری بهتر آزمون فراهم

شده بود .لذا آماده برگزاری آزمونها
در زمانهای تعیین ش���ده هستیم و
تغییر و جابجایی هر یک از آزمونها
موجب خواهد ش���د در سال آینده
گروهی از داوطلبان امکان ورود به
دانشگاه را نداشته باشند.
وزی���ر علوم در پایان گفت :ما
نباید به دلیل اینکه احیان ًا در سیستم
احس���اس ضعف میکنیم یا اینکه
دیگران به سیستم اعتماد ندارند ،حق
داوطلبان را نادیده بگیریم و برگزاری
آزمونه���ا را لغو کرده و مجددا به
تعویق بیندازیم .تمامی تالش ما این
است که آزمونها آنطور که سازمان
سنجش آموزش کشور اعالم کرده،
به خوب���ی و با اطمینان باال برگزار
شوند.
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کرونا
افشین عال
آیا گمان کردیم
تنها گنهکاران پیش از ما
مشمول آیات بال بودند؟
تنها ثمود و عاد
از فرط بدکاری به زاری مبتال بودند؟
بار گناه رفتگان آیا
سنگینتر از ما بود؟
یا خون ما رنگینتر از آنان؟
ما ماجرای رفتگان را داستان دیدیم
ما سنگ باران عقوبت را
اوهام عهد باستان دیدیم
اما خدا با خرده ویروسی
ناگه به ترسی سایهگستر مبتالمان کرد
در چنگ کابوسی
از مرگ هم بدتر ،رهامان کرد
شاید توانستیم
از چنگ این ویروس بگریزیم
شاید به کام مرگ بشتابیم
اما خدا را شکر دانستیم
چون ذره ،ناچیزیم
در درههای کهکشان ،چون کرم شب تابیم

انتشار کتاب «خاندان حموئیان»
کتاب «خاندان حموئیان» ،بررسی
کارنامه علمی ،فرهنگی و سیاسی خاندان
حموئیان خراس���ان ،شام و یزد ،نوشته
سیدسعید احمدپورمقدم است که توسط
انتش���ارات میراث مکتوب منتشر شده
است.
این کتاب  ۹فصل دارد؛ فصل اول
به آشنایی اجمالی با حموئیان میپردازد.
در فص���ل دوم تراجم رجال این خاندان
(مدخل اسامی و شرح احوال) آمده است.
از فصل سوم تا هفتم ،کارنامه حموئیان
در باب عرفان و تصوف ،فقه و حدیث،
سیاست ،ادبیات و طب و نجوم بررسی میشود .فصل هشتم کتابشناسی این
خاندان و فصل آخر هم درباره شجرهنامه آل حمویه است.
نویسنده در بخشی از مقدمه این اثر آورده است« :زیاد نیستند خاندانهایی
که توانسته باشند با شکلدهی یک سنت فکری و نظام آموزشی خانوادگی ،طی
چندین قرن به تربیت رجال بزرگی در حوزههای متنوع دینی ،ادبی و سیاسی و
علمی بپردازند ،بدون آن که لزوما در تمامی این قرون با نهادهای قدرت ،ملوک
و امرا رابطه مستقیمی داشته باشند .اینجاست که به روشنی ،اهمیت حموئیان
درک میشود؛ خاندانی که طی چندین قرن با پرورش رجال بزرگی در حوزههای
تصوف ،عرفان ،فقه ،حدیث ،سیاست ،ادبیات ،طب و نجوم جایگاهی ممتاز را
در تاریخ ایران و اسالم به خود اختصاص دادهاند .این جایگاه از قرن سوم (یا
بنا به روایاتی از دوران ساسانیان) در صفحات تاریخ آشکار میشود و تا حدود
قرن دوازدهم هجری ادامه مییابد».

جزئیات برگزاری «امتحان مجدد مجازی» دانشگاه آزاد

آیین دیدار «یلدا» در خانه هنرمندان
برگزار میشود
اولین آیین دیدار هنر و تجربه در سال ۱۳۹۹به فیلم سینمایی «یلدا»
ساخته مسعود بخشی اختصاص دارد.
آیین دیدار «یلدا» با همراهی عوامل فیلم ،جمعی از س���ینماگران و
اهالی رس���انه ساعت ۱۹پنجشنبه ۱۲تیرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار
میشود .
اکران «یلدا» از سوم تیرماه در سینماهای هنر و تجربه آغاز شده است.
داس���تان این فیلم درباره مریم کمیجانی ،زن جوانی است که به دلیل قتل
شوهرش به مرگ محکوم شده است .او در شب یلدا به استودیوی یک برنامه
زنده تلویزیونی آورده شده است تا از طرف تنها فرزند مقتول یعنی مونا ضیا
بخشیده شود ،اما مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت صحنه این برنامه ،هر
دو زن جوان را در چالشی جدی برای تصمیمگیری قرار میدهد .
«یلدا» به تهیهکنندگی علی مصفا و مشارکت مؤسسه فرهنگی مستقل
بن گاه (مس���عود و محمود بخش���ی) ،تولید مشترک ایران ،فرانسه ،آلمان،
سوییس ،لوکزامبورگ و لبنان است.

معاون دانشگاه آزاد گفت :بنا داریم برای دانشجویانی
که در امتحانات مجازی این نیمسال به اینترنت دسترسی
نداش����تهاند ،در تابستان یا ترم آینده امتحان مجدد برگزار
کنیم.
ج����واد علمایی در گفتگو با مهر از امکان برگزاری
امتحان مجدد برای دانشجویانی خبر داد که به هر دلیلی
نتوانستهاند در امتحانات مجازی شرکت کنند.معاون دانشگاه
آزاد توضیح داد :ممکن است دانشجو به هر دلیلی در زمان
امتحان به اینترنت دسترس����ی نداشته یا وسیله مورد نظر
(لپ تاپ) امکان شرکت در امتحانات مجازی را نداشته
باشد .حتی ممکن است در زمان امتحان ،اینترنت دانشجو
قطع شود که البته باید بررسیهای الزم در این خصوص
صورت گیرد.
وی افزود :باید امتحانات برگزار ش����وند و به پایان
برسند تا تعداد دانشجویانی را که نتوانستند در هر امتحان
شرکت کنند ،برآورد کنیم.

علمایی ادامه داد :برای زمان برگزاری امتحان مجدد
دو گزینه احتمالی وجود دارد؛ نخس����ت اینکه اگر تعداد
دانشجویان کم باشد در یک تاریخ مشخص ،امتحان مجدد
را برای دانشجویان برگزار کنیم و در حالت دوم ،اگر تعداد
درخواستها زیاد باشد ،احتماال امتحان را در ترم بعد برگزار
خواهیم کرد و نمره امتحان برای همین نیمسال ثبت خواهد
شد.وی با اشاره به اینکه این موضوع قرار است در جلسهای
بررسی شود ،خاطرنشان کرد :در نهایت گزینهای را انتخاب
خواهیم کرد که به نفع دانشجویان باشد؛ چرا که در شرایط
کنونی برنامهریزی ما برای کمک به دانشجویان است.مهندس
احمد حیدری ،سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی هم اعالم
کرد :نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰دانشگاه آزاد
اسالمی از ۱۵شهریورماه آغاز میشود.
همچنین ثبتنام ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسالمی از
۲۸تیرماه آغاز و تا دوم مردادماه ادامه دارد و شروع کالسها
از چهارم تا ۳۰مردادماه به مدت ۴هفته خواهد بود.

کرونا در  11استان روند صعودی گرفت
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :توصیهها از روز اول
و حتی قبل از ورود کووید ۱۹به ایران ،رعایت بهداش���ت،
شستوش���وی مداوم دستها و استفاده از ماسک بوده و
همچن���ان این موضوع در ایران و جهان اولویت و توصیه
اصلی است.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیما سادات الری افزود :برخی
توصیهه���ای غیرعلمی در فضای مجازی از جمله خوردن
برخی مواد غذایی مشخص ،مبنای علمی ندارند .بهتر است
مردم به توصیههای وزارت بهداشت توجه کنند و از تمامی
گروههای غذایی استفاده شود و افراد سبک زندگی خود را
بر روال کرونا بچینند و به سالمت خود و خانوادهشان بیشتر
از گذشته توجه داشته باشند .
روند صعودی در  ۱۱استان کشور
بر اس���اس گزارش اپیدمیولوژی منتشر شده از سوی
وزارت بهداشت ،در هفته منتهی به ششم تیرماه ،روند کشوری
کووید۱۹تغییرات مختصر صعودی دارد و از طرفی هم روند
صعودی یا شروع پیک در ۱۱استان گزارش شده است.
به گزارش ایسنا ،بنابر گزارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت
بهداشت ،در روند کشوری بیماری ،تغییرات مختصر صعودی
مشاهده میشود .روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در
هفت استان (هرمزگان ،کردستان ،لرستان ،خراسان جنوبی،
کرمان ،چهارمحال و بختیاری و تهران) ،روند ثبات با تغییرات
مختصر در سه استان (یزد ،خوزستان و البرز) و روند صعودی
یا شروع پیک در ۱۱استان (زنجان ،آذربایجان غربی ،ایالم،
اصفهان ،قزوین ،فارس ،خراسان رضوی ،قم ،گلستان ،گیالن
و مازندران) مشاهده شده است .همچنین به نظر میرسد پنج
استان (کرمانشاه ،بوشهر ،آذربایجان شرقی ،سمنان و مرکزی)
اخیرا پیک اپیدمی را تجربه کردهاند و در پنج استان دیگر
(اردبیل ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان شمالی ،سیستان و
بلوچستان و همدان) ناسازگاری دادهها اجازه تحلیل درستی
از وضعیت اپیدمی را نمیدهد؛ ضمن این که یک اس���تان
میتواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.
۱۶۲جانباخته کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت:تا ظهر۹تیر
۱۳۹۹و بر اس���اس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و
۵۳۶بیمار جدید مبتال به کووید۱۹در کشور شناسایی و یک
هزار و ۴۶۱مورد بستری شدند.وی گفت :مجموع بیماران
کووید۱۹در کشور به ۲۲۵هزار و ۲۰۵نفر رسیده است که
متأسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته۱۶۲ ،بیمار کووید۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به ۱۰هزار و ۶۷۰نفر رسید.
الری ضمن تأکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت فردی و
اجتماعی و فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بهویژه
در تجمعات و اماکن عمومی ،گفت :استانهای خوزستان،
کردستان ،آذربایجان های غربی و شرقی ،هرمزگان ،بوشهر،
خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استانهای
ایالم ،لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
همچنین از روز گذشته خیز قابل توجهی در آمار موارد
بیماری در تهران داریم که نگران کننده است .بیتردید این
افزایش آمار ،بازتاب عملکرد ما در بحث بازگش���اییها و
رعایت پروتکلهای بهداشتی است .
وی بر پیوستن به پویش «من ماسک میزنم» تأکید کرد
و گفت :یافتههای علمی فعال بهترین راه برای پیشگیری از
بیماری را استفاده از ماسک معرفی کردهاند.
خطر کرونا برای کودکان
مینو محرز ،عضو کمیته کشوری بیماریهای عفونی
گفت :خطر کرونا برای کودکان کمتر از بزرگساالن نیست و
تصور مصونیت کودکان از این ویروس اشتباه است.

وی در گفتگو با ایرنا افزود :در ابتدای شیوع کرونا با
توجه به گزارشهایی که از چین آمده بود ،تصور میش���د
میزان ابتال به کرونا در بین کودکان کم است اما بعد مشخص
ش���د که این تصور درست نیست و میزان ابتال به کودکان
کم نیست و در مواردی کودکان با عالیم شدید به بیماری
کووید۱۹مبتال میشوند و حتی در مواردی فوت میکنند.
محرز ادامه داد :میزان شیوع کرونا در بین کودکان در
ماههای گذشته بیشتر نشده اما میزان موارد شناسایی بیشتر
شده است ،به عنوان مثال بخش کرونا در بیمارستان کودکان
مفید همیش���ه تعداد قابل توجهی کودک بدحال مبتال به
کووید۱۹دارد.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصریح
کرد :در مجموع ابتال به بیماری کووید۱۹در کودکان نسبت به
بزرگساالن کمتر است اما کودکان نیز میتوانند مانند بزرگساالن
به این بیماری مبتال شوند و عالیم ریوی و سایر عالیم این
بیماری در کودکان نیز مشاهده میشود؛ البته همزمان با کرونا
شاهد ابتالی کودکان به بیماری کاوازاکی در برخی مناطق
کشور هستیم که عالیم ریوی شبیه کرونا دارد.
کاهش همکاری مردم
علیرضا دالوری ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
تهران هم گفت :همکاری مردم برای پیش���گیری از انتقال
ویروس کرونا کمی کاهش یافته است و این اتفاق باعث
افزایش بروز بیماری و میزان بستری در بیمارستانها خواهد

شد و سیستم درمانی را دچار مشکل میکند.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران ،وی با اشاره
به افزایش روند بروز بیماری کرونا در سطح شهر تهران و
تأکید بر مراجعه به موقع افراد مبتال یا دارای عالئم کرونا به
مراکز بهداشتی و درمانی ویژه کرونا اظهار کرد :استفاده از
ماسک و رعایت فاصله گذاری فیزیکی از مهمترین عوامل
پیشگیری از کروناست که متأسفانه در مراکز بزرگ خرید،
بازار ،شرکتهای خصوصی و حتی ادارات دولتی و وسایط
نقلیه مثل مترو و اتوبوسرانی کمتر رعایت میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر جدی
گرفتن خطر کرونا تأکید کرد و افزود :شهروندان باید سعی
کنند از ترددهای غیرضرور در سطح شهر و مراکز عمومی
پرهیز و تا جایی که امکان دارد بحث فاصلهگذاری را رعایت
کنند؛ در غیر اینصورت محدودیتهای جدی در سطح شهر
اعمال خواهیم کرد و حتی ممکن است در بعضی از مراکز
به سمت تعطیلی و پلمب برویم.
دالوری ب���ا بیان اینک���ه در کنترل اولیه اپیدمی و
مهار کرونا مش���ارکت مردم ،همکاری بین بخشی نهادها و
س���ازمانهای مختلف در کنار وزارت بهداشت عمده ترین
دالیل کنترل ویروس بود ،گفت :اگر خود مردم رعایت و
همکاری نکنند قطعا با اپیدمی بیشتر روبرو خواهیم بود و
ممکن اس���ت ضربات اقتصادی ،اجتماعی و جانی زیادی
برای مردم داشته باشد.
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مترو ،بیشترین مرکز تجمعی تهران
دکتر علیرضا زالی ،فرمانده عملیات مقابله با کرونا در
کالنشهر تهران با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر
شیوع کرونا در ناوگان حمل و نقل عمومی گفت :مشخصا
بیشترین مرکز تجمعی در شهر تهران مربوط به مترو و ناوگان
حمل و نقل عمومی است.
به گزارش ایسنا ،وی مراکز خرید ،فروشگاههای بزرگ،
ادارهها و مراکزی که فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی انجام
میدهند را از دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست
و خاطرنشان کرد :به طورکلی شاخص مدت زمان حضور
اف���راد ،می���زان تراکم و فضای محیط میتواند خطر انتقال
ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر
افزایش دهد.
زالی با اشاره به آخرین مبتالیان کرونا طی ۲۴ساعت
گذشته منتهی به ۹مرداد گفت :تهران در ساعاتی که گذشت
ش���رایط متفاوتتری را تجربه کرد و بالغ بر ۳۹۹بیمار در
بخشهای عادی بستری شدهاند .این آمار بیانگر فاصله معنادار
این رقم در مقایسه با روزهای گذشته است.فرمانده عملیات
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ادامه داد۱۲۲ :بیمار مبتال به
کرونا در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری شدهاند که در
دو هفته گذشته این آمار جدید بسیار افزایش یافتهاند.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران افزود:
۸,۶درصد بیماران مبتال به کرونا که به بخشهای سرپایی
بهداش���ت و درمان مراجعه کردهاند نیز نیاز به بستری در
بخشهای بیمارستانی داشتهاند.
واکنش به اظهارات "ضد واکسن"
دکت���ر کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به اظهاراتی مبنی
بر عدم تزریق واکسن برای کودکان در فضای مجازی ،گفت:
این اقدامات و اظهارات به نوعی مجرمانه بوده و نشر اکاذیب
در جهت تشویش اذهان عمومی تلقی میشود.
وی با اش���اره به اظهارات مطرح ش���ده از سوی یک
فعال اینستاگرامی درباره عدم تزریق واکسن و انجام فرآیند
واکسیناس���یون برای کودکان ،گفت :اصل این رفتار ،رفتار
بیمارگونهای است که فاقد هر گونه مستند و مدرک است و
بر اساس اوهام و توهمات برخی است .این درحالی است
که بزرگترین خدمت و سالمت بشریت در تمام دههها و
قرون اخیر موضوع واکسیناسیون و ایجاد مصونیت در برابر
بیماریهای واگیر بوده استجهانپور تاکید کرد :این اقدامات
هم به نوعی مجرمانه است و به نوعی نشر اکاذیب در جهت
تشویش اذهان عمومی تلقی میشود و رفتارهایی است که از
سوی مراجع قضایی قابل برخورد خواهد بود و حتی دادستان
به عنوان مدعیالعموم میتواند ورود کند .به هر حال سالمت
یک حق عمومی اس���ت و هر عامل یا فردی که س���المت
جامعه را تحتالش���عاع قرار دهد ،به عنوان مخل یک حق
عمومی دادستان میتواند به عنوان مدعیالعموم ورود کرده
و این موارد را پیگیری کند .وی با اشاره به عوارض عدم
انجام واکسیناسیون برای کودکان ،اظهار کرد :قاعدتا هر گونه
تاخیر ،تعلل و عدم رعایت پروتکلهای کشوری در زمینه
واکسیناسیون قطعا و بدون تردید برای سالمت کودکان مضر
خواهد بود و آنها را دچار عوارض جبرانناپذیری میکند و
نمونههای آن هم در همه دنیا موجود است.
جهانپور گفت :قطعا هیچ مانعی برای واکسیناس���یون
کودکان وجود ندارد و حتی کرونا هم مانع از این نیس���ت
که افراد با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی به
مراکز بهداشتی مراجعه نکرده و واکسیناسیون فرزندانشان را به
تعویق بیندازند .مسئولیت هرگونه تاخیر در این حوزه با والدین
یا افرادی خواهد بود که به این مسائل دامن میزنند.

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى )ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺷ�ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺗﻬﺮ�� ﺑ�ﺰ�� �� ﻧﻈﺮ ���� �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻮﺳﻌﻪ
�ﺣﺪ�� � �ﺻﻼ� � ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ�� ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �� ﻣﺤﺪ��� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ� ﺳﻬﺮ���� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺷﺮ� ﻣﺨﺘﺼﺮ� �� ﻛﺎ�:
ﻧﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ�

ﺑﺮ� ﺳﻬﺮ����

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

992110191

ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

�ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺣﺪ�� � �ﺻﻼ� � ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ��
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ�

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ���� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ�
)�ﻳﺎ�(

4,382,734,049

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ
�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) �ﻳﺎ� (

384�000�000

ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮ�� �ﺳﻨﺎ�

�� ��� ﭼﻬﺎ� ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮ��  99/04/11ﻟﻐﺎﻳﺖ ��� ��ﺷﻨﺒﻪ 99/04/ 16

ﺗﺎ�ﻳﺦ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ��

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 99/04/28

ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ �ﺳﻨﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 99/04/28

ﺗﻬﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ����� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻣﻴﻤﻨﺖ � ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ � ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻃﻮ� ﺳﺎﻟﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ� ﺳﻬﺮ����
�ﺳﻨﺎ�
� ﻣﺤﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻧﻮ� ﺳ�ﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ � ﻳﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪ� ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ���ﻳﺰ �ﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ�� ﺷﻤﺎ��  0101801171004ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ

ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺰ�� ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎ���� ﺷ���ﻌﺒﻪ ﻣﻼﺻﺪ�� � ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺛﺒﺖ �
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ� ﻧﺰ� �ﻣﻮ� ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺰ�� ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮ�� � ﺳ���ﭙﺮ�� ﻫﺎ� ﻣﺨﺪ�� � ﺳﭙﺮ�� ﻫﺎ� ﻛﻤﺘﺮ �� ﻣﻴﺰ��
ﻣﻘﺮ� � ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ � ﻧﻈﺎﻳﺮ �� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮ�� �ﺳ�ﻨﺎ� :ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ﻣﺒﻠﻎ � 1,500,000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ��
�ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ﺻﺮﻓﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ��ﮔﺎ� ﭘﺮ��ﺧﺖ �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳ���ﺎﻳﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
 - http://moamelat.tbtb.irﺑﻨﺮ ﺛﺒﺖ ﻧ���ﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﻗﺪ�� ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ
�ﺳﻨﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ �ﻣﺸ���ﺮ�� �ﻣﺨﺪ�� �ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻘﻀﺎ�
ﻣﺪ� ﻣﻘﺮ� ��ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ� � ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 ��ﺷﺘﻦ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ�� ���ﺷ���ﺘﻪ ﻧﻴﺮ� ��ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ��ﻧﻈﺎ�� ��ﻫﺒﺮ�� �ﻳﺎﺳ���ﺖ ﺟﻤﻬﻮ�� )ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ�( �ﻟﺰ�ﻣﻰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
��ﺷﺘﻦ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻳﻤﻨﻰ �� ����� ﻛﻞ ﺗﻌﺎ��� ﻛﺎ� � �ﻓﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻰ �ﻟﺰ�ﻣﻰﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �� ﻧﻮﺑﺖ �ﮔﻬﻰ �� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﻳﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ .
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎ� ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ :
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ �ﻃﻼ� �ﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻧﻴﺮwww.tavanir.org.ir:
ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎ� ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ�http://iets.mporg.ir :
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺰ�� http://moamelat.tbtb.ir :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص (

آﮔﻬﻰ ﺛﺒﺖﻧﺎم از داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﻧﻚﮔﺮدﺷﮕﺮى )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ  392373و ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ 10320435268
ﺑﺪﻳﻦ�ﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ� ﻣﻰ�ﺳﺎﻧﺪ� ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ���ﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ
�� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� �ﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺴ���ﺘﻨﺪ� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻣﺎ�� � 64 � 63 �61ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ���ﻃﻠﺒﻰ ﺧﻮ� ��
ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻣﺸ���ﺨﺼﺎ� ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ �ﻧﻀﻤﺎ� ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺘﺒﻰ ���ﻧﺪﮔﺎ� ﺣﺪ�ﻗﻞ �� 5ﺻﺪ �� ﺳﻬﺎ� ﺑﺎﻧﻚ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ �� ﻣﺎ� ﺑﻌﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ
ﭼﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ����� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� � �ﻣﻮ� ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ� ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��� ﻣﻴﺪ�� ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻰ� ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎ� ﺷﺮﻗﻰ
ﻣﻴﺪ�� ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻰ� �ﺑﺘﺪ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳﺌﻮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻣﺎﻫﺘﺎ�� ﭘﻼ�  �50ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺟﻬﺖ �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ � �ﺧﺬ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ
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اخبار اقتصادی

رئیس جمهوری :ایجاد شبکه ملی اطالعات مورد تاکید
دولت است

نخستین جلسه شورای عالی
فضای مجازی در سال جدید دیروز
با حضور رئیس جمهوری در تهران
برگزار شد.
حجتاالس���الم والمسلمین
دکتر حسن روحانی در این نشست
ب���ا قدردانی از تالشهای وزارت
ارتباط���ات و فناوری اطالعات و
مرکز ملی فضای مجازی و دیگر
دستگاه ها مانند وزارت بهداشت
و درم���ان و آم���وزش و پرورش
برای ارائه خدمات بس���یار ارزنده
ب���ه مردم و جامعه در ایام مواجهه
کشور با شیوع کرونا اظهار داشت:
اس���تفاده از فض���ای مجازی در
بخشهای مختلف از جمله طرح
غربالگری و امور آموزشی مدارس
و دانشگاه ها کمک بزرگی به اجرای
فاصلهگذاری اجتماعی و مقابله موثر
با کرونا کرده اس���ت .وی گفت :با
الکترونیک شدن بسیاری از خدمات
مانند پرداخت قبوض آب ،برق و
گاز و بیمه درمانی در وقت وهزینه

زندگی مردم بهرهوری خوبی انجام
شده است.
دکتر روحانی افزود :با توجه به
ادامه شیوع کرونا الزم است وزارت
آموزش و پرورش و وزارت علوم،
تحقیق���ات و فناوری اطالعات با
بهرهگیری از تجربیات و دستاورد
تدریس دروس در صدا و سیما و
فضای مجازی برنامه خود را برای
سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا
در صورت لزوم مورد بهرهبرداری
ق���رار گیرد و اگر مصوبهای برای
اصالح و ارتقاء شبکههای آموزشی
کشور نیاز است مرکز ملی فضای
مجازی آن را بررسی و به شورای
عالی ارائه خواهد داد.
وی با بیان اینکه فاصلهگذاری
اجتماعی باید به عنوان یک اصل
مهم مورد توجه همگان قرار گیرد،
خاطرنشان کرد :بخشهای مختلف
و مهم���ی مانند اقتصاد و خدمات
بای���د حتیاالمکان از طریق دولت
الکترونیک دنبال شود؛ برای توسعه

ش���بکهها به منظور دسترسی و
استفاده همگان ،مسئولیت سنگینی
بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات است که باید با همکاری
دستگاههای خدماتی سریعتر انجام
شود.
رئیس جمهوری افزود :ایجاد
و دسترسی به شبکه ملی اطالعات
ام���ن و ارزان همواره مورد تاکید
دولت بوده و باید در این راس���تا
تالش کنیم.
وی همچنین ب���ا تجلیل از
خدمات و نقش ارزنده دکتر الریجانی
رئیس سابق مجلس شورای اسالمی
در جلس���ات شورای عالی فضای
مجازی ،به دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس یازدهم که برای اولین
بار در این جلسه حضور یافته بود،
خوشآمد گفت.
در این جلسه معماری ،اجزا
و فهرس���ت خدمات شبکه ملی
اطالعات نهایی شد و به تصویب
شورای عالی فضای مجازی رسید.

جزئيات واگذاري طرح هاي دولتي به بخش خصوصي داخلي وخارجي اعالم شد
سرویس اقتصادي � طرحهاي بزرگ آماده
بهرهبرداري و همچنین طرحهاي نیمه تمام دولتي
به صورت «قرارداد مشارکت» به بخش خصوصي
و تعاوني و همچنین س���رمایهگذاران خارجي
واگذار ميشود.
برهمین اس���اس ،سازمان برنامه و بودجه
جزئیات آییننامه اجرایي تبصره ۱۹قانون بودجه
که اخیرا ً توس���ط هیأت وزیران تصویب شده
است را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات،
براساس این آییننامه طرحهاي تملک دارایيهاي
سرمایهاي جدید ،طرحهاي نیمه تمام ،طرحهاي
تکمیل ش���ده و طرحهاي آماده بهرهبرداري
مش���مول موضوع ماده یک قانون برنامه ششم
ميش���وند در این آئیننامه گفته شده است :به
منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع
تبصره ۱۹قانون ،اقدامات زیر حس���ب مورد با
لحاظ فرآیند اجرایي دستورالعمل ماده  27قانون
الحاق( )2انجام ميشود:
 � ۱دستگاه اجرایي استفاده از منابع تعهد
شده دولت ،حسب مورد به صورت تسهیالت
تلفیقي ،یارانه س���ود ی���ا کمک از جمله براي
استمالك زمین و تأمین بخشي از هزینه سرمایه
در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) را از
محل دارایيهاي دستگاههاي اجرایي تأمین کرده
و در قالب گزارش ،تصمیم به واگذاري و تهیه
الگوي مالي آن را منظور ميسازد دستگاه اجرایي
همچنین موظف اس���ت شرایط و منابع تعهد
شده دولت و همچنین گواهيها و تضمینهاي
قاب���ل ارائه به بخشهاي خصوصي ،تعاوني و
ش���هرداريها و دهیاريها و سایر حمایتهاي
مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد
فراخوان پروژه اعالم کند.
متقاضیان سرمایهگذاري هم براساس اسناد
فراخوان ،ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و
اخذ گواهيهاي اعتباري متناسب با منابع موضوع
بند دو ماده پنج این آییننامه ،پیش���نهاد خود را
براي تأمین مالي طرح به دستگاه اجرایي مربوطه
ارائه ميکنند.
ای���ن آییننامه آورده اس���ت :پس از عقد
قرارداد مش���ارکت ،عقد قرارداد عاملیت و عقد
قرارداد تأمین مالي انجام ميشود .همچنین پس از
قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایي

پروژه ،منابع تعهد شده از سوي دولت متناسب با
چارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالي
در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایي حسب
مورد قرار داده ميشود.از سوي دیگر ،در اجراي
جزء یک تبصره  ۱۹قانون ،سازمان برنامه و بودجه
اقدامات زیر را اجرایي ميکند:
 � ۱کس���ر ۱۰درصد از اعتبارات تملک
دارایيهاي س���رمایهاي ملي تمام دستگاههاي
اجرایي و اعتبارات تملک دارایيهاي سرمایهاي
استانها.
 � 2ابالغ اعتبار به دستگاه اجرایي مربوطه و
استان ،تا یک ماه پس از تصویب آییننامه.
تبصره � ش���وراي برنامهریزي و توسعه
اس���تان موظف اس���ت تا یک ماه پس از ابالغ
اعتبارات اس���تاني ،اعتبارات تبصره  ۱۹قانون را
براي طرحهاي استاني توزیع کند.
 � 3باتوجه به مکلف بودن دس���تگاههاي
اجرایي براي واگذاري طرحها و توسعه مشارکت
بخ���ش خصوصي و تعاوني ،تخصیص اعتبار
طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي مشمول
تبصره  ۱۹قانون ،منوط به تایید سازمان برنامه
و بودجه است.
 � ۴تعهدات تفاهم ش���ده در سال ۱3۹۹
سازمان برنامه و بودجه با دستگاههاي اجرایي پس
از انتخاب سرمایهگذار تخصیص ميیابد.
 � ۵ارائ���ه گواهي تعه���دات قراردادهاي
مش���ارکت با لحاظ فرآیند تصریح شده در بند
(ن) تبصره( )۵قانون.
 � ۶پیشبین���ي اعتبار براي ایفاي تعهدات
تفاهم شده قرارداد مشارکت براي سالهاي آتي
در لوایح بودجه سنواتي.
تبص���ره یک � اعتبارات تبصره  ۱۹قانون
صرف ًا براي قراردادهاي مشارکت قابل استفاده
اس���ت و در صورت عدم انتق���اد قرارداد تا
تاریخ  ۱۴۰۰/۴/3۱دستگاه اجرایي موظف است
دریافتيها را به خزانهداري کل کشور برگرداند.
براس���اس این آییننامه ،منابع مالي براي
طرحهاي قابل مش���ارکت با استفاده از یک یا
ترکیبي از موارد زیر تامین ميشود:
 � ۱از محل بودجه کل کشور (منابع تعهد
شده دولت) شامل:
ال���ف � اعتبارات ردیف مندرج در جدول
شماره  ۹قانون بودجه و اعتبارات ابالغي طرح.

اتخاذ  2تصمیم مهم بانکي و مالیاتي براي تولیدکنندگان
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از اتخاذ دو تصمیم مهم بانکي و مالیاتي براي
تولیدکنندگان توسط دولت خبرداد.
به گزارش ش���اتا ،حسین مدرس خیابانی
در مصاحب���ه با رادیو جوان گفت :دو تصمیم
خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت
به منظور حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای
تولیدی صورت گرفته که براین اس���اس ،آن
دس���ته از واحدهای تولیدی که تحت تملک
بانک ها قرار گرفته بودند باید به صاحبان اصلی
بازگردانده شوند؛ به این معنا که بر اساس ماده
 ۱۹قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه
شورای پول و اعتبار ،بانک ها و مؤسسات مالی و
اعتباری ملزم به فروش امالك و دارایی های مازاد
خود هستند و چنانچه بانک ها اقدام به تملیک
واحدهای تولیدی کرده باش���ند ،مالک اولیه در
صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعدا ً اعالم
خواهد ش���د می تواند نسبت به بازپس گیری
واحد تولیدی تملیکی خود اقدام کند.
وي گفت :همچنین در دستور العمل شورای

تدوین بسته حمایت مالی
از متقاضیان خرید و اجاره
مسکن ؛ هفته آینده

بسته حمایت مالی از متقاضیان
خرید و تسهیالت اجاره مسکن هفته
آینده تدوین می شود.
مهندس محمود محمودزاده
معاون س���اختمان و مسکن وزیر
راه و شهرس���ازی دیروز با اعالم
این مطلب گفت :دولت بر اساس
این مصوبه م���ی تواند زمینهای
 ۹۹س���اله را دراختیار شرکتهای
اجاره داری حرفه ای ،س���ازمانها
و نهاده���ای متقاضی قرار دهد تا
مس���کن اجارهای تولید کنند .این
واحدها در هر ش���هر با اولویت
کالنشهرها و شهرهای بزرگ ابزاری
برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.
وی با اشاره به این که مصوبه بعدی
در این رابطه فروش اقساطی زمین
بود،گفت :در طرح ملی اقدام مسکن
برخ���ی از زمینها به صورت ۹۹
س���اله در اختیار متقاضیان قرار می
گیرد و برخی هم در قالب فروش
اقس���اطی ،بر اساس مصوبه هیات
دولت زمینها به صورت  ۱۰ساله
بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی
روز قسط بندی می شوند .دو سال
به عنوان تنفس دوران س���اخت در
نظر گرفته شده و  ۸سال بعد باید
اقساط را بپردازند.
محم���ود زاده با اش���اره به
مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا برای
ارائه مهلت تخلیه به مس���تأجران
گفت :چنانچه مستاجری در دوره
فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد
با تشخیص دستگاه قضایی مشمول
این مصوبه نمی شود و باید ملک
را تخلیه کند .همچنین چنانچه مالک
قصد فروش ملک را داشته باشد،
مستاجر  2ماه فرصت دارد ملک را
تخلیه کند.
وی افزود :اگر مس���تأجر به
نرخهایی که ستاد ملی کرونا اعالم
کرده ،تمکین نکند ،موجر میتواند
حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به
این معنا که اگر در تهران ،مستأجر
افزای���ش اجارهبهای  2۵درصدی
را نپذی���رد ،موجر میتواند وی را
مل���زم به تخلیه ملک خود کند اما
اگر موج���ر بیش از  2۵درصد از
مستأجر طلب کند ،مستأجر میتواند
از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه
ملک خودداری کند.

یارانه معیشتی امشب
واریز می شود
هشتمین مرحله از یارانه معیشتی
ساعت  ۱2امشب به حساب سرپرستان
خانوار واریز میشود.تاکنون هفت دوره
از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت
ش���ده که بر این اس���اس قرار است
هشتمین مرحله آن امشب واریز شود.
گفتنی است :مبلغ پرداختی بابت طرح
حمایتی معیشتی دولت به خانوارهای
یک نفره  ۵۵هزار تومان ،دو نفره ۱۰3
هزار تومان ،سه نفره  ۱3۸هزار تومان،
چهار نفره  ۱72هزار تومان ،پنج نفره
و بیشتر  2۰۵هزار تومان است.

پول و اعتبار عنوان شده که بانک ها حق تغییر
کاربری و فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی
تحت تملک خود را ندارند.
سرپرس���ت وزارت صنع���ت ،معدن و
تجارت تصریح کرد :در تصمیم دیگر درحوزه
مالیاتی،چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در
زمان معامله با ش���خص حقیقی یا حقوقی به
تکالیف قانونی خود اعم از درج مش���خصات
طرفین معامله ،کد اقتصادی ،آدرس و  ،...مطابق
ماده  ۱۶۹مکرر مالیاتي در س���امانه اقدام کرده
باشد و بعدا ً آن شرکت یا شخص بنا به دالیلی
در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار
بگیرد ،مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی)
نخواهد بود و مؤدی نمی بایس���ت در لیست
مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
وی خاطرنش���ان کرد :در حوزه مالیاتی،
زمانی ک���ه یک تولیدکننده ،معاملهای را برای
ف���روش کاالی خود با یک فرد خاطی اعم از
شرکت های کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله
در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته،

صورت داده اس���ت ،باید جرایم تعریف شده
را به سازمان امور مالیاتی بپردازد ،در حالی که
در زمان فروش کاال ،فرد خریدار مساله مالیاتی
نداشته است ،به همین دلیل تصمیم بر این شد
که این موضوع اصالح شود.مدرس خیابانی با
بیان اینکه دولت تحت هر ش���رایطی ارز مورد
نیاز مواد اولیه کارخانجات را تامین خواهد کرد،
گفت :در قرارگاه جهش تولید مقرر ش���ده تا
کاالهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت
ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند.
وی افزود :ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل
ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در
این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت شکل گرفته ،به
نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعههای
مختلف صنعتی کش���ور برگزار میشود ،تامین
ارز م���ورد نیاز مواد اولیه از روشهای مختلف
مورد بحث قرار گرفته و بر اساس سیاستهای
بان���ک مرکزی و وزارت صنعت،توافقاتی میان
صادرکنن���دگان و واردکنندگان برای تامین ارز

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ�:

ﺣﺴﺎ� ﺳﺮ����� ﺻﺎ���� ﻛﺸﻮ�
�� ﺳﻮ�ﺟﻮﻳﺎ� ﺟﺪ�ﺳﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ� ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰ�� ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ��� ﺣﺎﺻﻞ �� ﺻﺎ����
ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﺸﻮ� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ� ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﺎ� ﺳﺮ����� ﺻﺎ����
ﻛﺸﻮ� �� ﺳﻮ�ﺟﻮﻳﺎ� ﺟﺪ�ﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰ��� ���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ�� ﻛﻮ�� ﭘﺮ�ﻳﺰﻳﺎ� ��ﺑﺎ�� ﺗﺒﻌﺎ�
ﻋﺪ� ﺑﺎ�ﮔﺸ���ﺖ ��� ﺣﺎﺻﻞ �� ﺻﺎ���� ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﺸ���ﻮ�� �ﻇﻬﺎ�
��ﺷﺖ :ﺿﺮ��� ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ��� ﺣﺎﺻﻞ �� ﺻﺎ���� ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮ�� ﻛﺸﻮ�
ﺑﻪ �ﻳﮋ� �� ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻰ �ﺳﺖ .ﺻﺎ�� ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﻛﻪ ﺳﺮ����� ﺻﺎ���� ﺧﺪﻣﺎ�
� ﻛﺎﻻ� �ﻳﺮ�ﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺎ�� �� �ﻳﺮ�� ﻫﺴ���ﺘﻨﺪ � ﺑﺮ�� ﺳ���ﺮﺑﻠﻨﺪ� ﻧﺎ� �ﻳﺮ�� ��
ﺣﺎ� ﺗﻼ� � ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴ���ﺘﻨﺪ ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻓﻌﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ�� �
���ﻣﺪ��ﻳ���ﻰ �� ���ﻧﺪ� ﺑﺮ�� �ﻋﺘﻼ� ﻧﺎ� �ﻳﺮ�� � �ﻳﺮ�ﻧﻰ �� ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
�� ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ �ﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳ���ﺨﺘﻰ ﺑﺮ�� ﺻﺎ���� ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺷﺪ�� �� ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺸ���ﻮ� ﺑﺎ�ﮔﺮ��ﻧﺪ� ﺷﻮ�� ﮔﻔﺖ �� :ﺷﺮ�ﻳﻂ
ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻓﺸ���ﺎ�ﻫﺎ � ﻣﺤﺪ��ﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ��ﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ �ﻳﺮ�� �� ﺳﻮ�
ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ� ﻏﺮﺑﻰ �ﺟﻮ� ����� �ﻧﺘﻈﺎ� ﻣﻰ ��� ﺗﺎ �� ﺳﻮ� ﺻﺎ��ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﻧﻴﺰ
��� ﺷﻮ�.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ� �� ﮔﻔﺖ �ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎ� �ﻳﺒ�ﻨﺎ� ﺑﺎ �ﺷﺎ�� ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴ���ﺎ� �ﻓﺮ�� ﺳﻮ�ﺟﻮ �� ﺣﺮﻣﺖ � ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﺎ��ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ��ﻗﻌﻰ ﺟﺪ�
ﺑﺎﺷﺪ� �ﻓﺰ�� :ﺑﺮﺧﻰ �ﻓﺮ�� ﺻﺎ��ﻛﻨﻨﺪ� ��ﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ � ﺑﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻛﺎ�� ﻫﺎ�
ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ �ﺟﺎ�� �� �� ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻣﻘﺮ��� ﺻﺎ���ﺗﻰ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﻚ �� ﺻﺎ��ﻛﻨﻨﺪﻛﺎ� ��ﻗﻌﻰ ﺟﺪ� ﻫﺴﺘﻨﺪ � �ﻣﺎ ﺻﺎ��ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ��ﻗﻌﻰ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎ�ﮔﺸ���ﺖ ��� ﺧﻮ� ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ �ﻗﺘﺼﺎ� ﻛﺸﻮ� ﺑﻮ�� � ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��
ﺣﺮﻓﻪ�� ���ﺷﻤﻨﺪ � ﻣﻬﻢ �� ﺣﺎ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ � ���� ﺑﻪ ﺑﺎ���ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ� ﺑﺎﻳﺪ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﺻﺎ��ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﻧﻴﺰ ��� ﺷ���ﻮ�.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �ﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻧﻴﺰ �� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﻨﻨﺪ �
ﺑﺮ�� ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﺧﺎ� ﻛﺸﻮ� ��� ﺧﻮ� �� �� ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰ��� ﻛﺎﻻ �...
� ��� ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮ�� ﺑﻪ ﻛﺸﻮ� ﺑﺎ�ﮔﺮ��ﻧﻨﺪ � ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺧﺮ�� �ﻳﻦ ��� �� ﻛﺸﻮ� ﻧﺸﻮﻧﺪ.

�ﮔﻬﻰ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻰ 99/04

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﻗﺘﺼﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� ﺑﻪ
ﻋﻨﻮ�� ﻛﺎ�ﮔﺰ�� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ﻣﺎ���
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎ �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮ� � ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺸﺮ�� �ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ�
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻔﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ 1399/04/11
ﻟﻐﺎﻳﺖ  �� 1399/04/21ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  16ﻫﺮ ��� ﺑﺠﺰ �ﻳﺎ� ﺗﻌﻄﻴﻼ�
�ﺳﻤﻰ ﺑﻪ ���� �ﻳﻞ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ����� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -1ﻗﺎﺑﻞ �ﻛﺮ �ﺳ���ﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ�ﮔﺸ���ﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ��� ��ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮ��  1399/04/23ﻣﻰ ﺑﺎﺷ���ﺪ .ﺳﭙﺮ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻌﺎ��
�� 5ﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�� �� ﻗﺎﻟﺐ ﭼ���ﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ �� �ﺟﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻛﺸ���ﺎ����� ﻛﺪ  �1206ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴ���ﺎ� ﺟﺎ��  � 953609858ﺑﻪ
ﻧﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﻗﺘﺼﺎ� ﭘﺎﻳﺪ�� ﻛﺎ�ﺳ���ﺎ�� ﮔﺮ�� .ﻣﺸﺨﺼﺎ�
�ﺳﺘﮕﺎ� :ﻳﻚ �ﺳﺘﮕﺎ� ﺗﺮﻧﭽﺮ ﻣﺎ��  �TESMECﻣﺪ� �TRS 1150
ﺳﺎ� ﺳﺎﺧﺖ  �2008ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮ� �ﻳﺘﺎﻟﻴﺎ� ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎ�  6000ﺳﺎﻋﺖ.
���� ﺗﻬﻴﻪ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� -1 :ﺗﻬﺮ��� ﻣﻴﺪ�� ﺟﻬﺎ� )ﻓﺎﻃﻤﻰ(� �ﺑﺘﺪ��
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷ���ﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺟﻬﺎ� ﻣﻬﺮ� ﻧﺒﺶ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳ���ﻴﻨﺎ ﻏﺮﺑﻰ�
ﭘﻼ�  �7ﻃﺒﻘﻪ ���� ﻛﺪﭘﺴ���ﺘﻰ  � 1431653561ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ�
021-88981066
��� -2ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎ�� ﺳﻠﻤﺎ�� ﺑﻠﻮ�� ﺑﺴﻴﺞ� �� ﺑﻪ ���
ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺟﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ� ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺷﻤﺎ�� ﻳﻚ�
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻼﺷﮕﺮ�� ﻧﺼﺮ ﺳ���ﺎ�� ﭘﺎﻳﺪ��� �ﻗﺎ� ﺣﺴﻦ ���� ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ�
 � 041-32721714ﺷﻤﺎ�� ﻫﻤﺮ�� 09141415835
�ﻣﺎ� ﺑﺎ��ﻳﺪ ﻃﻲ ﺳﻪ ��� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻫﺎ� 1399/04/16 � 1399/04/14
�  �� 1399/04/18ﺳﺎﻋﺖ � 9ﻟﻰ  13ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺑﺎ��ﻳﺪ �ﺳﺘﮕﺎ���� :ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎ�� ﺳﻠﻤﺎ�� ﺑﻠﻮ��
ﺑﺴﻴﺞ� �� ﺑﻪ ��� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺟﻬﺎ� ﻛﺸﺎ���� ���ﺑﺎﻳﺠﺎ� ﻏﺮﺑﻰ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�
ﺷﻤﺎ�� ﻳﻚ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻼﺷﮕﺮ�� ﻧﺼﺮ ﺳ���ﺎ�� ﭘﺎﻳﺪ��� �ﻗﺎ� ﺣﺴﻦ ���� ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ�  � 041-32721714ﺷﻤﺎ�� ﻫﻤﺮ�� 09141415835
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مورد نیاز تولید صورت میگیرد.
وی راه نجات اقتصاد کش���ور را «تولید»
دانست و گفت :در سه ماهه ابتدای سال جاری
اقالمی مانن���د خودرو ،لوازم خانگی و برخی
از محص���والت صنایع معدنی از افزایش تولید
برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق
ش���ده که کشور با سختترین تحریمها رو به
رو است.
مدرس خیابانی تاکید کرد :در مجموعه های
تولیدی مش���اهده میشود که بخش عمده ای
از ام���ور تولیدی و طراحی از س���وی جوانان
ایرانی صورت میگیرد که در حوزه س���اخت
داخلی و توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و
با ایدههای خالقانه تحریمها را تحت تاثیر قرار
داده و آثار منفی آن را کاهش میدهند.سرپرست
وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :امسال
هدف گذاری برای س���اخت داخل قطعات و
تجهیزات  3/2میلیارد دالر است که با هر میزان
تحقق این هدف ،ارزبری صنایع کشور یک پله
کاهش مییابند.

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ) ﻧﻮﺑﺖ ���(
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� ﺗﻮﺳﻌﻪ � ﻋﻤﺮ�� ﺷﻤﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 2979ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10760142930

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﮔﺮ�� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� )ﻧﻮﺑﺖ ���( ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ���ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 1399/4/25
�� ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ� ﻧﻮﺷ���ﻬﺮ ��ﻗﻊ �� ﻧﻮﺷ���ﻬﺮ � ﺷ���ﻤﺠﺎ��� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  2ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ� ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﺗﻠﻔﻦ  52372663– 52372322ﺗﺸ���ﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺑﺮ� ���� ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
 2ﺳ���ﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ �� ﺷﺮ�� ﺟﻠﺴﻪ �� ﻣﺤﻞ ﻓﻮ� ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﻛﺎ�� ﻣﻠﻰ � ﻛﺎ�� ﺳﻬﺎ� ﻳﺎ ﺑﺮ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ��
ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻣﻰ ﮔﺮ��.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ :
 -1ﺑﺮ�ﺳ���ﻰ � �ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� �� ﻣﻮ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ � �ﺿﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ �� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29
� -2ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ �� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29
 -3ﺑﺮ�ﺳ���ﻰ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴﺎ� ﺳ���ﻮ� � �ﻳﺎ� � ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺷﺮﻛﺖ �� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
1398/12/29
� -4ﻧﺘﺨﺎ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ
� -5ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ
� -6ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻰ ﺷﺮﻛﺖ
 -7ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ �ﻳﻨﺪ� ﺷﺮﻛﺖ(
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� ﺗﻮﺳﻌﻪ � ﻋﻤﺮ�� ﺷﻤﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�(

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮ�
�� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮ�ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎ�
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  2734ﻛﺮﻣﺎ�
� ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10630109079

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻫﻮ�ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 2734ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10630109079ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ�
ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﺎ 10
ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1399/4/31ﻛﻪ �� ﻣﺤﻞ �ﻗﺎﻣﺘﮕﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ����:
ﻛﺮﻣﺎ� � ﺑﻠﻮ�� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳ���ﻼﻣﻲ � �ﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠ���ﻮ�� ﺣﺠﺎ� �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  7618911711ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺒﺎ�� �ﺳﺖ ��:
� �1ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
� �2ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
 �3ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ� ﺻﻮ�� ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� )ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻲ( ﺳﺎ�  1398ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻘﺎ� �ﻋﻮ�ﻛﻨﻨﺪ�
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮ�ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎ�

�ﮔﻬﻰ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻨﺪ �ﺻﻔﻬﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 602ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100297496

ﺑ���ﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻗﻨﺪ �ﺻﻔﻬﺎ� ﻣﻰ �ﺳ���ﺎﻧﺪ
ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ�� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
� 29ﺳ���ﻔﻨﺪﻣﺎ� � 1398ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  ��� 11ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
 �� 1399/04/24ﻣﺤﻞ ﻫﺘﻞ ﻛﻮﺛﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� ��ﻗﻊ �� �ﺻﻔﻬﺎ�� ﺑﻠﻮ�� ﻣﻠﺖ�
ﻫﺘﻞ ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺎ�ﺳ���ﻴﺎ� ﻛﻮﺛﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﮔﺮ�� .ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺴﺐ
�ﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ� ﺳ���ﺘﺎ� ﻣﻠﻰ ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻛﺮ�ﻧﺎ � ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� �����
ﺑﻬﺎ��� ��ﺧﺼﻮ� ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﺎﻣﻊ� ﺑﻪ �ﺳﺘﺤﻀﺎ� ﺳﻬﺎﻣﺪ����
ﮔﺮ�ﻣﻰ ﻣﻰ �ﺳﺎﻧﺪ� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  15ﻧﻔﺮ )ﺳﻬﺎﻣﺪ�� ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺣﻘﻮﻗﻰ( ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﮔﺮ�� .ﻟﺬ� ��ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﻣﻰ ﮔﺮ�� �� ﺣﻀﻮ� �� ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮ����� ﻧﻤﻮ�� � ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� �� �� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮ� �ﺑﻼﻏﻰ ﺳﺘﺎ� ﻣﻠﻰ ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﻛﺮ�ﻧﺎ ﻳﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪ����
ﻣﺤﺘﺮ� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﻋﻮ� ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ �ﻣﻮ� ﺳ���ﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ�
�� 03135210810-11ﺧﻠﻰ  318ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺑﺪﻳﻬﻰ �ﺳﺖ �ﻣﻜﺎ� ﻣﺸﺎﻫﺪ� �ﻧﻼﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ �� ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ� �ﻳﻞ � ���
ﺳﻮ�ﻻ� ﺧﻮ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� �ﻧﻼﻳﻦ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮ� ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﺳﺎﻳﺖ �ﭘﺎ��� www.aparat.com
* ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻨﺪ �ﺻﻔﻬﺎ� www.esfahansugar.com
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ :
�-1ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖ � ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29
-2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29
�-3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ � ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ 1399
-4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
-5ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
-6ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�
ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻨﺪ�ﺻﻔﻬﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�(

ب � از مح���ل درآمده���اي اختصاصي
دستگاههاي اجرایي تا سقف 2۰هزار میلیارد ریال
براي خرید محصول ،یارانه سود یا وجوه اداره
شده با تایید سازمان برنامه و بودجه.
 � 2از محل تأمین منابع مالي توسط بخش
خصوصي و تعاوني از طریق آورده آنها ،تسهیالت
بانکي ،منابع بازار سرمایه ،تسهیالت ارزي و ریالي
صندوق توسعه ملي.
 � 3تامی���ن مالي خارجي تا س���قف 3۰
میلیارد دالر.
در همین خصوص دستگاه اجرایي ميتواند
تا س���قف 3۰درصد برآورد سرمایه مورد نیاز
پ���روژه را به عن���وان کمک توجیه مالي پروژه
منظور کند .در همین حال دستگاههاي اجرایي
مکلفند اطالعات طرحها یا پروژهها را در سامانه
الکترونیک طرحها درج کنند.
همچنین ميتوانند براي تضمین تعهدات
ق���رارداد و کمک به تأمی���ن وثایق مورد نیاز
س���رمایهگذار براي دریافت تسهیالت از بانک
عامل ،ان���واع تضمینه���ا و گواهيها را به
سرمایهگذار ارائه کنند .مانند اجازه ترهین اموال و
محل اجرا و درآمدهاي پروژه ،ضمانت وزارت
اقتص���اد و تضمین خرید محصول پروژه براي
سرمایهگذاران خارجي.
این آییننامه آورده است :حق بیمه کارکنان
ش���اغل در دوران اجراي قرارداد و مش���ارکت
معادل ۶/۶درصد و همانند قراردادهاي پیمانکاران
طرحهاي عمراني دولت خواهد بود.
در همین حال دولت ميتواند نس���بت به
ارائه تضامین حاکمیتي براي تأمین مالي خارجي،
موافق���ت با ترهین اموال و محل اجراي طرح
و خرید تضمیني محصول اقدام کند .تعهدات
دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال ۹۹
در سالهاي آتي هم الزم االجرا است.
در این آییننامه با اشاره به اینکه درآمدهاي
ناشي از سرمایهگذاري بخش خصوصي و تعاوني
در قراردادهاي مش���ارکت این قانون در کاربري
اصلي پروژه از مش���وقهاي مالیاتي برخوردار
اس���ت ،آمده است :دستگاه اجرایي مجاز است
براي طرحهاي یادش���ده در گ���روه  3ماده 2
قانون اجراي سیاس���تهاي اصل  ۴۴از ظرفیت
این آییننامه و روشهاي مش���ارکت عمومي و
خصوصي به عنوان یکي از روشهاي تامین مالي

با حفظ مالکیت دولت استفاده کند .همچنین از
طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایهاي بزرگراهي،
راه اصلي و ریلي در قالب قراردادهاي مشارکت
در این تبصره استفاده شود.
همچنین متناسب با شرایط قرارداد مشارکت
خرید تمام یا بخش���ي از محصول ،پرداخت
مابهالتفاوت بهاي تمام شده محصول و پرداخت
بهاي سرانه محصول طرح (پروژه) توسط سازمان
برنامه و بودجه متعهد ميشود.
در همین حال استانداران موظف هستند با
بازرسي طرح (پروژه)هاي ملي و استاني داراي
ظرفی���ت واگذاري اقدامات الزم براي تفویض
اختیار واگذاري به دستگاه اجرایي تابع استاني
انجام دهند.
وزرا هم مکلف هستند ساختار متناسب با
مشارکت عمومي و خصوصي را در ستاد وزارت
متبوع ،بدون افزایش نیروي انساني و پستهاي
مصوب ،ایج���اد و راهبري واحدهاي تابعه و
تدوین اسناد و دستورالعملهاي بخشي مربوطه
را برعهده بگیرند .در همین حال دس���تگاههاي
اجرای���ي موظفند اطالعات پروژههاي در حال
بهرهبرداري داراي درآمد و پروژههاي نیمهتمام
را براي واگذاري به روش مش���ارکت عمومي
و خصوصي ،انتشار عمومي کنند.از سوي دیگر
دستگاههاي اجرایي ميتوانند براي تودیع منابع
مالي این تبصره که به صورت اوراق مالي اسالمي
به بانک عامل ارائه شده استفاده کنند.بانک مرکزي
ه���م براي ارائه خدمات مالي ارزي و ریالي و
تسهیالت بانکي سازوکار همکاري بین بانکي
متناس���ب با قراردادهاي مشارکت را باید ظرف
دوماه ابالغ کند.
همچنین صندوق توسعه ملي باید ظرف
س���ه ماه امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق
براي ارائه تس���هیالت بلند مدت ریالي و ارزي
به قراردادهاي مش���ارکتي فراهم آورد و پروژه،
قرارداد مش���ارکت ،تضامین و گواهيهاي آن
را به عنوان وثیقه قابل قبول بپذیرد.از س���وي
دیگر ،سازمان بورس شرایط و ضوابط استفاده
از ظرفیتهاي بازار س���رمایه براي تامین مالي
قراردادهاي مشارکت ،اعم از انتشار اوراق مالي
اس���المي ،اوراق بهادارسازي درآمدهاي آتي و
تأسیس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوین و
پس از تصویب شوراي عالي بورس ابالغ کند.

تشدید پس رفت سطح آب دریای خزر
روند پس رفت سطح آب دریای خزر که از چندی
قبل آغاز شده ،در ماه های اخیر تشدید شده است.
میانگین تراز آب دریای خزر در نیمه نخست سال آبی
جاری (مهر  )۹۸معادل  -27/33متر بوده که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ۱۵ ،سانتیمتر کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب ،دامنه
نوس���انی تراز آب این دوره ،در مقایسه با دورههای مشابه
اخیر بسیارکم بوده است و این مساله نشان میدهد شدت
سیرکاهش���ی تراز آب در بهار و تابستان گذشته با شیب
کمتری در دو فصل پایانی سال  ۹۸ادامه یافته و در پایان
دی ،روند افزایشی تراز آب آغاز شده است.
براس���اس گزارش منتشر شده مرکز ملی مطالعات و
تحقیقات دریای خزر ،میانگین تراز سطح آب دریای خزر
در فصل پاییز  ۹۸برابر با  - 27/33متر بوده و نس���بت به
مدت مشابه سال قبل (پاییز سال  ۱۶ )۹7سانتیمتر کاهش
یافته است.بررس���ی تغییرات تراز آب در این فصل نسبت
به تابس���تان  ۹۸کاهش  2۶سانتیمتری سطح آب را نشان
میدهد.همچنین بررس���ی روند آبدهی رودخانههای مهم
حوضه آبریز دریای خزر در دوره منتهی به نیمه نخست
سال آبی  ،۹۹-۱3۹۸حاکی از کاهش میزان کل آب ورودی

از رودخانههای اصلی اس���ت.کاهش قابل مالحظه آبدهی
رودخانه ولگا درسال  2۰۵( 2۰۱۹میلیارد مترمکعب) نسبت
به میانگین بلندمدت این رودخانه ( 2۴۰میلیارد مترمکعب)
درکاهش تراز آب دریای خزر تأثیرگذار بوده است.
البت���ه این میزان کاهش از افت ش���دید آبدهی این
رودخانه در س���الهای  ۱7۶( ۱۹۹۶میلیارد مترمکعب) و
 ۱۸2( 2۰۱۵میلیارد مترمکعب) کمتراست.
میزان آبدهی ولگا در سال  2۰2۰هم طبق پیشبینی
مؤسسه آبشناسی و هواشناسی روسیه ،کمتر از حد نرمال
خواهد بود.عامل دیگر مؤثر در کاهش تراز آب به ویژه در
سالهای اخیر ،روند افزایش دمای سطح آب است که به
عنوان ش���اخصی در ارزیابی پتانسیل تبخیر از دریای خزر
مورد مطالعه قرار میگیرد.
نتایج بررسی میانگین دمای سطح آب خزر در سال
 2۰۱۹میالدی نشان داده است ،متوسط دمای آب  ۰/2درجه
س���انتیگراد نسبت به سال گذشته و یک درجه سانتیگراد
نس���بت به میانگین بلند مدت ،افزایش یافته است .تحلیل
تغییرات دمای آب در دوره اخیر حاکی از روند افزایش���ی
دمای آب خزر به ویژه در بخشهای میانی و جنوب شرقی
این دریا است.
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نفت  ،طال  ،سكه و ارز
بازار جهاني
هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك
هر بشكه نفت سنگین ايران
هر اونس ( 31/1گرم) طال

 38/87دالر
 41/30دالر
 37/99دالر
 40/19دالر
 1767/98دالر

بازار داخلي
سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
 8450000تومان
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
 8800000تومان
نیم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
 4453000تومان
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
 2453000تومان
سكه يك گرمي
 1292000تومان
هر گرم طالي  18عیار (بدون مزد ساخت)
 860000تومان
دالر آمريكا(نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی)
 4200تومان
دالر آمريكا(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد)  18850/9تومان
دالر آمريكا(نرخ صرافی)
 19052تومان
يورو(نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی)
 4721/4تومان
يورو(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد)
 21187تومان
يورو(نرخ صرافی)
 21100تومان
پوند انگلستان(نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی)
 5193/6تومان
پوند انگلستان(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد)
 2376/7تومان
پوند انگلستان(نرخ صرافی)
 24857تومان
درهم امارات (نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی)
 1143/7تومان
درهم امارات (سامانه سنا  -میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد)  4854/6تومان
درهم امارات (نرخ صرافی)
 5530تومان

جهانگیری :بخش خصوصی بازگشت ارز
حاصل از صادرات را با جدیت دنبال کند
جلسه دیدار تعدادی از اعضای
ات���اق بازرگانی ایران با معاون اول
رئیس جمه���وری دیروز در تهران
برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری در این
جلس���ه با تأکید بر اینکه تأمین ارز
مورد نیاز کش���ور یکی از مهمترین
اولویت های در دس���تور کار دولت
است ،گفت :دولت در تالش است
ارز مورد نیاز کش���ور را تأمین کند
و انتظ���ار داریم بخش خصوصی و
صادرکنندگان کش���ور هم بازگشت
ارز حاص���ل از صادرات به چرخه
اقتصادی کشور را به عنوان دغدغه
ملی با جدیت دنبال کنند.
وی از بخ���ش خصوصی و
صادرکنن���دگان و واردکنندگان به
عنوان خدمتگزاران کش���ور یاد کرد
و با تأکی���د بر اینکه دولت اهتمام
ج���دی دارد که از بخش خصوصی
حمایت کند ،افزود :باورم این است
که بخش خصوصی باید به معنای
واقعی محور اقتصاد کش���ور باشد
و دول���ت هم در تالش اس���ت تا
بخش خصوصی توانمند شود چرا
که معتقدم هر چه بخش خصوصی
توانمندتر باشد به نفع منافع ملی و
توسعه کشور است.
معاون اول رئیس جمهوری با
تأکید بر اهمیت نقش اتاق بازرگانی
به عنوان حلقه وصل بخش خصوصی
کشور با دولت خاطرنشان کرد :اتاق

بازرگانی نماینده بخش خصوصی
کش���ور اس���ت و انتظار داریم که
ضمن گفتگو با بخش های مختلف
دولت ،راهکارهای عملیاتی برای حل
مشکالت پیش روی صادرکنندگان،
واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور
ب���ه دولت ارائه ده���د.وی گفت:
آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودند
که با اعمال تحریم های س���خت و
هدفمند ،اقتصاد کش���ور ما را دچار
فروپاش���ی کنند اما به فضل الهی و
درنتیجه مقاومت ملت بزرگ ایران
و همت همه مس���ئوالن و بخش
خصوصی این هدف آمریکایی ها با
شکست مواجه شد.
دکتر جهانگیری ادامه داد :عالوه
بر تحریم ها ،شیوع بیماری کرونا هم
که بر بسیاری از اقتصادهای مطرح
و بزرگ دنیا ضربه اساسی وارد کرده
است ،به اقتصاد کشور ما هم آسیب
زد ولی اقتصاد ایران روی پای خود
ایس���تاده و ان شاءاهلل بر مشکالت
فائق خواهد شد و مهم این است که
در این شرایط سخت همه ما تالش
کنیم کشور با سرافرازی از این مرحله
دشوار عبور کند.وی از اتاق بازرگانی
ایران خواس���ت در جلسات خود با
بان���ک مرکزی راهکارهایی را برای
حل مشکالت ارزی صادرکنندگان و
واردکنندگان ،تدوین و هماهنگی های
الزم را ب���رای رفع موانع پیش رو
انجام دهند.

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق زرﻧﺪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺧﺮﻳﺪ  35ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ رﺳﻮب و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﻲ 99/56
ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺮق زرﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� �ﺳ���ﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔ���ﺰ�� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻣﻨﺎﻗﺼ���ﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮ��
»ﺧﺮﻳﺪ  35ﺗﻦ ﻣﻮ�� ﺿﺪ �ﺳﻮ� � ﺑﺎ����ﻧﺪ� ﺧﻮ��ﮔﻲ« �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� � ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ �� ﻃﺮﻳﻖ ��ﮔﺎ�
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ )ﺳﺘﺎ�( ﺑﻪ ���� � www.setadiran.irﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ � ﻻ�� �ﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ��
�� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ� ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎ� �� ﺳ���ﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮ� � ��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻲ �ﻣﻀﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ �� ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎ�ﻧﺪ .ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/04/09ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
1ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر :ﻣﺒﻠﻎ � 297,500,000ﻳﺎ� )��ﻳﺴ���ﺖ � ﻧ���ﻮ� � ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮ� � ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰ�� �ﻳﺎ�(
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ �ﺳﻴﺪ ���ﻳﺰ ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ�� ﺷﻤﺎ�� 0105831343009
ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ� ��ﻧﺪ ﺑﻪﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ� ��ﻧﺪ ���ﺋﻪ ﮔﺮ��.
2ـ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﺳـﻨﺎد :ﻣﺒﻠﻎ � 200,000ﻳﺎ� )��ﻳﺴ���ﺖ ﻫﺰ�� �ﻳﺎ�( �ﺳ���ﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴ���ﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ��
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ� ��ﻧﺪ ﺷﻤﺎ��  0105831343009ﺑﻪﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ� ��ﻧﺪ �� ﻃﺮﻳﻖ ��ﮔﺎ�
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮ� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ ���ﻳﺰ ﮔﺮ��.
3ـ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� �� :ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  99/04/12ﻟﻐﺎﻳﺖ 99/04/17
4ـ ﻣﻬﻠـﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣـﺪارك ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﺘﺎد� :ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ���ﻨﺎ�
ﺳﺎﻋﺖ  ��� 15ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  99/04/29ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
5ـ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎي اﻟﻒ :ﺳﺎﻋﺖ  ��� 15ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ  99/04/29ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
6ـ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ �� ��� 9ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 99/04/30ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ� ��ﻧﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ:
� ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮ��� ﺳﭙﺮ��ﻫﺎ� ﻣﺨﺪ��� ﺳﭙﺮ��ﻫﺎ� ﻛﻤﺘﺮ �� ﻣﻴﺰ�� ﻣﻘﺮ�� ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ � ﻧﻈﺎﻳﺮ �� ﺗﺮﺗﻴﺐ
�ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
� ﺑﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ�� ﻣﺸ���ﺮ��� ﻣﺨﺪ�� � ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣ���ﺪ� ﻣﻘﺮ� �� ﻓﺮ�ﺧﻮ��
��ﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮ�� ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
� ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ �� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﮔﺮ��.
� ﺷﺮﻛﺖ �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
� ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ.
�ﻃﻼﻋﺎ� ﺗﻤﺎ� �ﺳ���ﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔ���ﺰ�� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸ���ﺘﺮ ��ﺧﺼﻮ� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼ���ﻪ � ���ﺋﻪ
ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� �ﻟﻒ� ���� :ﺳ���ﺘﺎ� ﻛﺮﻣﺎ� � ﺷﻬﺮﺳ���ﺘﺎ� ��ﻧﺪ � ﻣﻴﺪ�� �ﻣﺎ� ﺧﻤﻴﻨﻲ � ﺑﻌﺪ �� ﭘﻞ ����ﻫﻦ � ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ� ��ﻧﺪ � ����� ﺗﺪ��ﻛﺎ� � ﻗﺮ�����ﻫﺎ � ﺗﻠﻔﻦ 034�31425581 :ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�ﻃﻼﻋﺎ� ﺗﻤﺎ� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ� ﺟﻬﺖ �ﻧﺠﺎ� ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:

ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺘﺎد41934 :ـ021
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم 88969737 :و  85193768ـ021

Y³
رﺷﺪ و ﺳـــﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ و ﻇﺎﻫﺮ
اﻧﺴـــﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺣﺴﺎس و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ،ﺧﻠﻖوﺧﻮ و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ .اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺑﻪ
وﻳﮋه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،آن اﻧﺪازه
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﻣﻐﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ
و رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺮد.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺎﻓﻲ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺎداﺑﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻲﺷـــﻮد ،ﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎري را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ،
زﻧﺪﮔﻲ را در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ،ﺳﻌﺎدتآﻣﻴﺰ و
رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮه ﻣﻲدﻫـــﺪ و از ﭘﻴﺮي زودرس
ﭘﻴﺸـــﮕﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ .از اﻳﻨﺮو ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از
ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ روزه از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻏﺬاﻳﻲ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻧﺎن و ﻏﻼت ،ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ،ﻟﺒﻨﻴﺎت،
ﻣﻴﻮهﻫﺎ ،ﺳﺒﺰيﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
آﻧﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،در ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳـــﻲ ،اﻋﻢ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع
ﻏﺬا ،ﺣﺠﻢ وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬا ﺧﻮردن،
ﻧﺤﻮه ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ،ﺳﺮﻋﺖ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدان و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ

دﻛﺘﺮﭘﺮﻳﺴﺎ ﺗﺮاﺑﻲ ـ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻠﻲ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ،در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در
ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در ﻣﺮدان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 70ﺳـــﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه
اﺳـــﺖ .اﻳﻦ آﻣﺎر در زﻧﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 73ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و آﺳـــﻴﺐ در ﻛﺸﻮر در ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ در ﺳﺎل  1382ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎلﻫﺎي از دﺳـــﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ زودرس
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي ﺳﭙﺮي ﺷـــﺪه ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـــﺖ :ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ،ﺑﻼﻳﺎ و
ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﻗﻠﺐ
)آﻧﮋﻳﻦ ﺻﺪري و ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ( )ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ
در ﺳﻄﺢ ،ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺑﻴﺠﺎن و ﺟﺎﻧﺪار و (...ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﻲ
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي
ﺟﺎري ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ در ﻣﺮدان  4ﺑﺎر و در زﻧﺎن 7
ﺑﺎر در ﺳﺎل اﺳﺖ.
اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ،
ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ ،ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي ،دﻳﺎﺑﺖ
و ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﺳـــﺮﻃﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ در ﻣﺮدان ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از
زﻧﺎن اﺳﺖ .آﻣﺎر ﺑﺎﻻ و ﺷﻴﻮع روزاﻓﺰون اﺑﺘﻼ ﻣﺮدان
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ ،دﻳﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻃﺎن و ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن
و ﻛﻠﺴﺘﺮول ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب ،ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻧﻤﻚ دارد ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ:
ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و روﻏﻦﻫﺎي ﺑﺎ اﺳـــﻴﺪ
ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺳـــﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ ،ﺷـــﻴﺮ ،ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﺗﺎزه،

ﻧﺎن ﺳـــﺒﻮس دار و ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي
ﻏﻴﺮﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻓﺴـــﺖ ﻓﻮدﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎﻻ،
ﭼﺮﺑﻲ و ﺷﻜﺮ و ﻓﻘﻴﺮ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎده ﻳﺎ
داﺧﻞ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ 130 ،ﮔﺮم ﻗﻨﺪ اﺿﺎﻓﻲ
وارد ﺑﺪن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در اﻧﺮژي
درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺪن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﻲ
ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ و اﻧﺠﺎم ورزﺷﻬﺎي ﺗﺤﻤﻞﻛﻨﻨﺪه وزن
)وزﻧﻪ ﺑﺮداري( اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ
دارﻧﺪ .ﺟﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ در آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدان از ﻣﺼﺮف
ﻣﻜﻤﻞ آﻫﻦ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻨﺮال ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ورزﺷـــﻲ ﺣﺎوي آﻫﻦ ﺑﺎﻳﺪ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ آﻫﻦ در ﺑﺪن ﻣﺮدان
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻮاﻣـــﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺳـــﻼﻣﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳـــﺘﺎت ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﻋﺮوﻗﻲ ،دﻳﺲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ ،ﭼﺎﻗﻲ و اﺿﺎﻓﻪ وزن.
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﺎﻛﻴـــﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳـــﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ
ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻛﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻘﺶ دارد
ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ اﺳﺖ .از اﻳﻨﺮو ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮ ﻓﺮد
ﺣﺪاﻗﻞ  3روز در ﻫﻔﺘـــﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر  45دﻗﻴﻘﻪ و ﻳﺎ 5
روز در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر  30دﻗﻴﻘﻪ ورزش ﻛﻨﺪ .ورزش
در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷـــﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷـــﻲ
ﻣﻨﻈﻢ ،ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻣﺘﻨﺎوب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ورزش در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷـــﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺮم ،ﺳﺒﻚ،
آﻳﺮوﺑﻴﻚ )ﻫﻮازي( ،ﺑﺪن ﺳـــﺎزي ،راه رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺪ و
دوﻳﺪن آرام ﺑﺎﺷـــﺪ .اﻧﻮاع ورزشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
وزن ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز
)ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان( در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﻴﺎده روي ،دوي آﻫﺴﺘﻪ ،ﻧﺮﻣﺶ آﻳﺮوﺑﻴﻚ،
ﺗﻨﻴﺲ و ﭘﺎرو زدن.

ﻓﺮوش ﺳﺮدرﺧﺘﻰ ﻣﻴﻮه ﮔﻼﺑﻰ و ﺳﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
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وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫــﺎ و اﻣﻼح :اﻳـــﻦ رﻳﺰﻣﻐﺬيﻫﺎ در
واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻧﻘـــﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪ و ﻻزم
اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و اﻣﻼح اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺮژي
درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﻳــﺎ ﺳﺎﻳــﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و اﻣﻼح در دوران رﺷـــﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ
دارﻧﺪ و ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻣــﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن
ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ
ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي  Aو  Dو ﺷـــﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد
اﻣﻼح ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺪ ،آﻫﻦ ،ﻛﻠﺴﻴﻢ و روي اﺳﺖ.
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در دوره ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ،

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ _ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ

زﻧﺎن و ﺗﻐﺬﻳﻪ

وي ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت
ﺗﻐﺬﻳﻪاي وﻳﮋهاي دارﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ :در
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪاي را ﻣﺤﺪود و
از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮﺷﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺮده ﻳﺎ آن را
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .در ﺳﻨﻴﻦ آﺧﺮ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ زﻧﺎن
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﺎص ﺗﻐﺬﻳﻪاي دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺖ
ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  60درﺻﺪ در ﺣﺪود
 50ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺑـــﺮوز ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده اﺳـــﺘﺨﻮاﻧﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم و  LDLو ﻛﺎﻫﺶ  HDlاز ﻋﻮارض
اﻳﻦ دوره اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺮ اﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ
ﺣﺎوي ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻏﻼت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎنﻫﺎي ﺳﺒﻮسدار ،ﺳﺒﺰيﻫﺎ و
ﻣﻴﻮهﻫﺎ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻮﭘﻮز
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻠﺴﻴﻢ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ،Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،k
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺿﺮوري
اﺳﺖ .ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ،ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﻜﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
ﺷﺎﻳﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ داﺷﺘﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻐﺬي )ﺣﺎوي رﻳﺰ ﻣﻐﺬيﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ(
و ﻛﻢ ﭼﺮب ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل
اﺳﺖ.

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﻳﺪه



ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ورزشﻫﺎي ﻫﻮازي،
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺤﻤﻞﻛﻨﻨﺪه وزن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﻮان ،ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و روان دارد .ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﻴﺪ ﻛﻪ ورزش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ
ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪاي
ﻛﻪ در ﺑـــﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣـــﻦ ﻧﻘﺶ دارد ﻛﻢ
ﺗﺤﺮﻛﻲ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷـــﻮد ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﺪاﻗﻞ 3
روز در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫـــﺮ ﺑﺎر  45دﻗﻴﻘـــﻪ و ﻳﺎ  5روز
در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑـــﺎر  30دﻗﻴﻘﻪ ورزش ﻛﻨﺪ .ورزش
در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷـــﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷـــﻲ
ﻣﻨﻈﻢ ،ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻣﺘﻨﺎوب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ورزش در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷـــﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺮم ،ﺳﺒﻚ،

اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺪرﺳـــﻪاي ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺪازه
ﺑﺪن ،ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و ﺳـــﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ داﻧﺶ
آﻣﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد،
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي
در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧـــﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف رﺷﺪ
و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺪن ﺷـــﻮد ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي
ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ رﺷﺪ ﻛﻮدك ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي :در وﻋﺪهﻫﺎي
اﺻﻠﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ازﮔﺮوه ﻧـــﺎن و ﻏﻼت )ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات( و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  10ﺗﻴﺮ  8 - 1399ذى اﻟﻘﻌﺪه  30 - 1441ژوﺋﻦ  - 2020ﺳﺎل ﻧﻮدوﭼﻬﺎرم  -ﺷﻤﺎره 27592
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)دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ـ ﻧﻮﺑﺖ دوم(

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎم ﮔﺴﺘﺮان ﻛﻴﺎن ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  511523و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006868356
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ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ

آﻳﺮوﺑﻴﻚ )ﻫﻮازي( ،ﺑﺪن ﺳـــﺎزي ،راه رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺪ و
دوﻳﺪن آرام ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﻮاع ورزشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـــﺎ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﻫﻤﺮاه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﻴﺎده روي ،دوي آﻫﺴﺘﻪ،
ﻧﺮﻣﺶ آﻳﺮوﺑﻴﻚ ،ﺗﻨﻴﺲ و ﭘﺎرو زدن.
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻛﻮدﻛﺎن

دﻛﺘﺮ ﺗﺮاﺑﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻛﻮدﻛﺎن
ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ
اﺷﺎره ﻛﺮد .اﻧﺮژي :در دوران دﺑﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اداﻣﻪ دارد و ﺳﺎلﻫﺎي
آﺧﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻬﺶ رﺷﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در
دﺧﺘﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳـــﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺮﻣﻴﻢ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي
ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد :ﻣﺜﻞ
ﻧﺎن و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﻧﺎن وﺷﻴﺮ ،ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ
ﭘﻨﻴﺮ ،ﻧﺎن وﭘﻨﻴﺮ ،ﻧﺎن و ﻣﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان دو ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﺮد ﻣﺜﻞ ﻋﺪس ﭘﻠﻮ ،ﻟﻮﺑﻴﺎﭘﻠﻮ ،ﻋﺪﺳﻲ ﺑﺎ
ﻧﺎن ،ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :در ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎ از ﻣﻮادي اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸـــﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻛﻮدك را
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺎن و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﺳـــﺎﻧﺪوﻳﺞ ﻣﺮغ،
ﻛﺘﻠﺖ ،اﻧﻮاع ﻛﻮﻛﻮﻫﺎ )ﻛﻮﻛﻮي ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ،ﻛﻮﻛﻮي
ﺳﺒﺰي( و ﺷﻴﺮ و ﻛﻴﻚ.

ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎده و ﻛﻢ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت
ﻛﻢ ﭼﺮب ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ،ﻛﺮه ،ﺧﺎﻣﻪ و....
ﻛﻢ ﻧﻤﻚ و ﭘﺮﻓﻴﺒﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـــﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در دوران
ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﺮك ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ،ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻢ ﺣﺠﻢ و ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸـــﺘﺮ
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﺿﺮوري اﺳﺖ.
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ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴـــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري
وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ دارد .ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼ ﻳﺎ ﭘﻴﺸـــﮕﻴﺮي از
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎريﻫـــﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺜﻞ
دﻳﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي رﻳﻮي ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳـــﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ
و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷـــﺪ .ﻛﻤﺒﻮد درﻳﺎﻓﺖ
ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cو  Aﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰي و ﺳﺎﻻد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ،ﻣﻴﻮهﻫﺎي
ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﻣﺜﻞ ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻧﺎرﻧﮕﻲ ،ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش و
ﻟﻴﻤﻮﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﻛﻴﻮي و ﺳﺒﺰيﻫﺎي داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C
ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﻛﻠﻢ ،ﮔﻞ ﻛﻠﻢ ،ﺷﻠﻐﻢ ،ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ و ﻓﻠﻔﻞ
دﻟﻤﻪ اي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺼـــﺮف روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻳﺎ
 2ﻋﺪد ﻧﺎرﻧﮕﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺪن را
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻮﻳﺞ و ﻛﺪوﺣﻠﻮاﻳﻲ و ﺳﺒﺰيﻫﺎي
ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺜﻞ اﺳﻔﻨﺎج ،ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر وﺑﺮگﻫﺎي ﺗﻴﺮه
رﻧﮓ ﻛﺎﻫﻮ ﻫﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  3واﺣﺪ
از ﮔﺮوه ﺳـــﺒﺰيﻫﺎ )ﺑﺠﺰ ﺳﺒﺰيﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪاي( و
ﺣﺪاﻗﻞ  2واﺣﺪ ﻣﻴﻮه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷـــﻮد .ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ
5ﺳﺎل ،ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ
داروﻫﺎي ﻛﻮرﺗﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻜﺎت
زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ـ ﻫﺮ روز ﺳﺒﺰي ﻳﺎ ﺳﺎﻻد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش
ﻳﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
ـ از ﻫﻮﻳﺞ و ﻛﺪوﺣﻠﻮاﻳﻲ در ﻏﺬاﻫﺎي روزاﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ـ ﻣﺼﺮف ﭘﻴﺎز ﺧﺎم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ـ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺴﺖ
ﻓﻮدﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺜﻞ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ـ ﻛﻤﺒﻮد رﻳﺰ ﻣﻐﺬيﻫﺎﻳـــﻲ ﻣﺜﻞ آﻫﻦ و روي
ﻫﻢ ﺳﻴﺴـــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن را ﺗﻀﻌﻴـــﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ .از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ  2رﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﻣﺜﻞ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻌﻨﻮان
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت و ﺳﺒﺰﻳﻬﺎي
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و اﻧﻮاع ﺧﺸﻜﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ـ از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸـــﺪه
)ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻋﺴﻠﻲ و ﻧﻴﻤﺮو ،ﻛﺒﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻐﺰ
ﭘﺨﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ( ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ـ از ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻣﺎﻳﻌﺎت در ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ دارﻳﺪ ،از
ﻏﺬاﻫﺎي آﺑﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻮپ و آش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻟﻴﻤﻮي
ﺗﺎزه و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﻮع در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ،و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺎﻓﻲ رﻳﺰ ﻣﻐﺬيﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺸـــﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ دارد.
ـ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري
و ﭘﺮﻣﺼﺮف از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎت ،ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي و ﻧﺎن
ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ.
ـ ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨـــﻮد ،ﻟﻮﺑﻴﺎ ،ﻋﺪس و...
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه در ﻣﻨﺰل ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ـ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧـــﻲ ﻛﺮدن ﺳـــﺒﺰيﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎي
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ـ ﻗﺪم زدن روزاﻧﻪ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺰل ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل روز
ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ داد.
ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳـــﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺸﻜﻞ اﺷﺘﻬﺎ ،ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب دارﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر
ﺷﺪه داﺧﻞ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﻮدر ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻏﺬا
را ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻮﻳﺪن ﻧﺪارد ،ﻫﻢ
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﻬﺘـــﺮي دارد و ﻫﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ از
اﻣﮕﺎ 3ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺖ.
ـ ﺑﺠﺎي آب ﻣﻲﺗـــﻮان ﻣﻮﻗﺘﺎ از اﻧﻮاع آب ﻣﻴﻮه
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ،ﺳﺒﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و آﻧﺘﻲ اﻛﺴـــﻴﺪانﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ـ آﻣﻮزشﻫﺎي ﺿﺮوري در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان داده ﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﮔﺰارش
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺪن ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺷـــﺖﻫﺎي ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ ،ﻣﺮغ ،ﻣﺎﻫﻲ ،ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ،ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﻛﻢ ﭼﺮﺑﻲ(
ﺷﻴﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﻨﻴﺮ )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد .ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﻼت ﻣﺼﺮف
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2واﺣﺪ از ﮔﺮوه
ﮔﻮﺷـــﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻳﻚ واﺣﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮاي
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺿﺮوري اﺳﺖ.
وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺟﺬب ﻛﻠﺴـــﻴﻢ و
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dدر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﺛﺮ
ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ دارد و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ:
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ دوم ﺻﺮف
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ  50ﻫﺰار واﺣﺪي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ  2واﺣﺪ از ﮔﺮوه
ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻛﻪ دﭼﺎر ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮارﺷﻲ ﺷﻴﺮ ﺗﺎزه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ روزاﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎي ﺷﻴﺮ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ B12
ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫـــﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي ﭘﻴﺸـــﮕﻴﺮي از ﻛﻤﺒﻮد
اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴـــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ
ﺑﺪن ﻣﻲﺷـــﻮد ،ﺿﺮوري اﺳـــﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺎﻫﻲ ،ﺷـــﻴﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ روزاﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B6ﺑـــﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ
ﺳﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﻊ ا ﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺳﻮﺧﺖ و
ﺳﺎز اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺟﺬب آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﮔﻮﺷﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﻨﻲ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮ ﺷﺖ ،ﺷﻴﺮ ،ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻞ( ﺳﺒﻮس دار )ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .آﻫﻦ از دﻳﮕﺮ رﻳﺰﻣﻐﺬيﻫﺎﻳﻲ اﺳﻨﺖ
ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارد.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻫﻦ
دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ و ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ
دارﻧﺪ .ﮔﻮ ﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺮغ ،ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ آﻫﻦ
ﻫﺴﻨﺘﻨﺪ .ﺣﺒﻮﺑﺎت و زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﺳﺒﺰيﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻌﻔﺮي ،ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ،ﺑﺮگﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻛﺎﻫﻮ ،اﻧﻮاع
ﺧﺸﻜﺒﺎر و ﻣﻐﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻫﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن
ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻊﮔﻴـــﺮي ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان
ﻫﻢ ﺣﺎﺻـــﻞ ﻛﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻣﻮاﺿﻌﻲ روﺷـــﻦ و ﻣﻬﻢ اﺗﺨﺎذ
ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ زﻳﺎن
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﻣﻐﺘﻨﻢ داﻧﺴـــﺘﻦ و
درك ﻃﺒﻴﻌـــﺖ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮي اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن را در
ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻗﺮار
دﻫﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ .ﻧﻘﺪ ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻣﻜﺎن داد ﺗﺎ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ از اﻳﺪه اﺳﺮاﺋﻴﻞ
را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ
و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﺮدﻣﺎن را ﻫﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ ،ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﭼﻜﻴﺪه اﻳﻦ روﻳﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ـ ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﻲ در ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺧﻲ ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎري
ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ـ ﻳﻚ راوي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد،
اﺣﺴﺎﺳـــﺎت ،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷـــﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻦ
ادﺑﻲ ،ﻛﻪ در آن ،ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲﻫﺎ و ﺗﺒﻬﻜﺎريﻫﺎ را
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
از دﻳﺪ ﻧ ّﻘﺎد ،ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ داﺳﺘﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
داﺳﺘﺎن ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ﻓﺮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او را در زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ در ﻛﺸﻮر ﻳﻬﻮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن
ﺗﺒﻬﻜﺎري رذل ﺑﻪ ﺣﺴـــﺎب ﻣﻲآﻳﻴﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻳﻬﻮدي ﻣﺰراﺣﻲ ﻳﺎ ﺷـــﺮﻗﻲ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻳﻚ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺪوي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ـ از ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎـ
دﻳﺪه ﻣﻲﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم در ﻛﺎرﺑﺮد و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮد.
دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم ،ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺑﻂ دادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ
و راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻋﻼم و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه از ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲرﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺑﺎ
ﭘﻨﺪاﺷﺖﻫﺎﻳﻲ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰو ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﻳﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮدﻳﺪ ،اﻳﻦ
اﻣﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از روش و رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﻮي
و ﻫﻢ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﺑﻮد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ وﺟﻪ ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻪ از زﻧﺪﮔﻲ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ،
ﭼﻪ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻫﻤﭽﻮن آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در رادﻳﻮ،
ﻳﺎ در ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻃﻨﺰﻫﺎ و ﺳﺮﻳﺎلﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ،ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و
ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ،و ﭼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻟﺘﻲ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻧﻈﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ در
ﻓﺮم ﺑﺼﺮي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ از ﻣﺘﻮن ﭼﻴﺰي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ادوارد ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻴﻦ
آﺳﺘﻴﻦ و ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،از ﻓﻘﺪان ذﻛﺮ ُﻛ ُﻠﻨﻲﻫﺎ در ﻛﺘﺎبﻫﺎ
ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺒﺖ اﻋﺮاب ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻫﺎ،
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺰراﺣﻲ و زﻧﺎن در ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ در
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ،ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،دﻳﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1990ﻧﻘﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻻت و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت ﺗﻜﻴﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﺪ ،ﻧﻘﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮوع
ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻘﺪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻳﻚ
ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮش و ﻏﺎﻳﺐ ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪه
ﻧﺸﺪه در ﻣﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎن و ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر،
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺸﺮوع ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺘﻲ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻲﺳﻮادي ﻳﺎ ﻓﻘﺪان اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از
ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام ﺳﺮزﻣﻴﻦﺷﺎن ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ از رﺧﺪادﻫﺎ
ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ،اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ
ﻛﺎرﻫﺎ و ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان رواﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﭘﮋوﻫﺸـــﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،وﻇﻴﻔﻪاي ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ،ﭘﻴﺶ
رو دارد .اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ،ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاي ﻛﻪ در ﺳـــﺎﻟﻬﺎي  1990وارد
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪ ،وﻇﻴﻔﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎر آن را ﺑﺮ دوش ﻛﺸﺪ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺷـــﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻌﻲ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻛﻪ در رواﻳﺖ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﺎي ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ آن
ﺑﺎﺷﻴﺪ .وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ از ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻮﻳﺖ و آﻳﻨﺪه
ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دﻓﺎع ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ و ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ .ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و
ﺟﻮشﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﺔ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1970در آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺮوز ﻛﺮد .در آن ﺳـــﺎﻟﻬﺎ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در رﺧﺪادي
درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﭘﺮدﻳﺲﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ(
ﺷـــﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺜﻪﻫﺎي داغ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻮﻳﺖ و ﻳﻜﺴـــﺎﻧﻲ و اﺗﺤﺎد و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺮوع
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﺮﻓﻴﻊ ،ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻛﺘﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن ،ﻣﺰراﺣﻲﻫﺎ و ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖﻫﺎ را در اﻳﻦ راه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﻮرﺷـــﺎن را در رواﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم و ﺣﺘﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
آﻧﺎن در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪهاي ﻣﺤﻜﻢ داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ درون ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺠﺎت
آﻧﺎن از ﺷﺮ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺪف،
ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت و ﻋﺬابﻫﺎي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﻪ
ﺣﺎﺷـــﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻣﻈﻠﻮم ،ﺳﺮﻛﻮﻓﺘﻪ و واﭘﺲ راﻧﺪه ﺷﺪه ،در ﺳﻄﺤﻲ
وﺳﻴﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،دوﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و آرزو ،ﻳﻌﻨﻲ رﻫﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ
از ﺷﺮارتﻫﺎ و زﺷﺘﻲﻫﺎ در آﻳﻨﺪه ،اﺻﻼ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ
در اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻣﺮوزي وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎي  1990دارد ،زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﻪوﻳﮋه زﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و ﻣﺰراﺣﻲ ،ﺑﺨﺶ
ﻛﻮﭼﻚ و ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ دهﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻳﻚ درﺻﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻧ ُﻪ درﺻﺪ ﻳﻬﻮدي
ﻣﺰراﺣﻲ و ﻳﻚ درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﺰراﺣﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ در راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻓﻌﺎل ﺿﺪ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻮﺷـــﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻲرود؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺎي آن
ﻛﺎر ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮآم ﭼﺎﻣﺴﻜﻲ ﻧﺜﺮي روان و روﺷﻦ دارد .او
ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﻳﺮي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ را در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ
و ﻣﺴﻠﻂ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﻧﻴﺎ رﻳﻨﻬﺎرت
ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﭼﺎﻣﺴﻜﻲ ،ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺜﺮي روان و روﺷﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و رؤﺳﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﭼﺎﻣﺴﻜﻲ ،ﻛﻪ ﻫﻢ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻔﺴﺮي ﺑﺎوﺟﺪان در
ﻣﺴـــﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳـــﺖ ،از او ﺳﺮﻣﺸﻘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي رﻳﻨﻬﺎرت و
ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ،ﻧﻈﻴﺮ راﺷﻞ ﺟﻴﻮرا و ﻣﻴﺮا آرﻳﻞ در ﺑﺨﺶ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺸـــﮕﺎه ﺗﻞآوﻳﻮ .اﻳﻦ اﺷـــﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﻔﺮاﺗﻲ از ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه،
ﻣﺜﻞ آﻧﺎت ﺑﻴﻠﺘﺴﻜﻲ و آﻧﺎت ﻣﺘﺎر ،ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻲﻋﺎﻃﻔﮕﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ،
زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن
را ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎي اﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺷﻐﺎل و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن،
زﺷـــﺖ و ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻴﻠﺘﺴﻜﻲ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺎ
ﺷﺮ را در ﻫﻤﻪ اﺷﻜﺎﻟﺶ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻛﻨﻴﻢ .اﺷﻐﺎل
ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﺑﺪي ،زﺷﺘﻲ و ّ
ﺷﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻈﻬﺮ اﻳﻦ ّ
اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ،
اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردي ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻫﻤﻮاره رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
دﻳﮕﺮان را در اﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻮدن
اﺷﻐﺎل را ﻓﺮﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﻴﻠﺘﺴﻜﻲ از اﻳﺪه ﺗﺤﺮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻧﻜﺮد؛ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻫﻤﻜﺎرش در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻞآوﻳﻮ ،آﻧﺎت ﻣﺘﺎر در
ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﭽﻮن او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﺷﻐﺎل ﺑﻮد ،ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ را ﻫﻢ ﻛﻪ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮد ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد و ﻧﻮﺷﺖ» :وﻗﺘﻲ ﭘﺮﭼﻢ آزادي
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاﻓﺮاﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﻲدارد .اﻳﻦ آزادي ﻋﻠﻤﻲ
ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ؟ ﻛﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آزادي ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي اﺷﻐﺎﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ
آﻧﭽﻪ رژﻳﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارد ،ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺪاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻞآوﻳﻮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 55درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲاش را وزارت دﻓﺎع
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﻟﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ آژاﻧﺲ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﻓﺎﻋﻲ ) (APRADدر ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻘﻂ 9درﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ!«

اﺷﺎره :ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪرﻏﻢ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرش در
وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ روﻳﺎروﺳـــﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎاﻣﻴﺪي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﺎﻳﺪار
و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﻗﺪرت اﻣﻴﺪ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺟﻮاﻧﺎ ﻣﻴﺴﻲ و ﻛﺮﻳﺲ ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن در
اﻳﻦﺑﺎره ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮان و اﺷﺘﻴﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در
اﻳﻦ دﻧﻴﺎي درﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ .ﻣﺆﻟﻔﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻛﺘﺎب ﭘﺎرﺳﻪ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﻫﻢ
ﺑﺮاي ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪاي از رﻧﺞ،
ﺑﻪ »ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان« اﺷـــﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺳﺘﻴﺰهﺟﻮﻳﻲ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻲاﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان واﻗﻌ ًﺎ دردﻧﺎك اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺎ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ روزاﻓﺰون دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎرور ،ﺑﻨﻴﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .«...ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ.
***
در ﻳﻚ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻛﻬﻦ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ،داﺳﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت دو
ﭘﺎدﺷﺎه رواﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﺎه اول ﺑﻪ ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﮕﺮهداري
ﻛﻪ ﺑﺨﺸـــﻲ از ﻗﻠﻌﻪ اوﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺷـــﺎه دوم ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :آن ﺑﺮج را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ؟« ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ
ﻣﻲدﻫﺪ» :در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲام ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻛﺪام از رﻋﺎﻳﺎﻳﻢ دﺳﺘﻮر دﻫﻢ از ﺑﺮج ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و ﺧﻮد را
از ﺑﺎﻻي آن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﻨﺪازد ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮد .ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻲ
دارم؛ ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻴﻊ آن ﻫﺴـــﺘﻨﺪ «.ﺷﺎه دوم ﻛﻪ
ﻣﻬﻤﺎن وي ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺳـــﭙﺲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ در آن ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
»در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲام ،در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ درب ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪاي ﭼﻮن اﻳﻦ را ﺑﻜﻮﺑﻢ و از ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻲ دارم .ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺳﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺎﻧﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ را ]ﺑﻴﺮون از
ﻛﺎخ[ ﺳﺮ ﻛﻨﻢ و ﺧﻮاﺑﻲ ﺧﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ،ﺷﺎه اول ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ
ﺑﻮد و روﻳّﻪ ﺷـــﺎه دوم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت ﺗﻌﺎﻣﻞﮔﺮاﺳﺖ.
وﻗﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ ،رواﺑﻄﻲ ﺑﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻇﻬﻮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻏﻨﻲﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـــﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ رﻓﺎﻗﺖ و
اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اَﺷﻜﺎﻟﻲ از ﺛﺮوت ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﻢ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺎ را ﻏﻨﻲ ﻣﻲﺳﺎزد ،اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻟﻮده
ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﻲ ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ
واژه اﺟﺘﻤﺎع اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺴـــﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲرود ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻘﺎط
ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻐﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻳﺎ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ
دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺪرن ،ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در
ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روانﺷﻨﺎس آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ،ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﻜﺎت
ﭘﻚ ،ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﻓﻘﺪان اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ ،از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺶ در ﻳﻚ
واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎ ،ﻳﻚ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺸﺮده ﺑﺮاي ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ
ﺧﺎﻧﻮادهاي را ﻛﻪ در آن ﺳـــﻮي ﻻﺑﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه اﺳﻢ ﺑﭽﻪﺷﺎن را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم ،و در
ﻫﻔﺪهﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎنﺷﺎن
ﺷﺪم .ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ دو ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ؛
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺠﺪه واﺣﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻢ ﻧﻜﺮدم.
ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮﻓﻪ و ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮدن ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﮔﺮ
ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاي ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ
اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷـــﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن؟
ْ
*وﻗﺘﻲ ﻏﺬا در ﺳـﻔﺮه آﻣﺎده اﺳـﺖ ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ؛
اﻣـﺎ در زﻣﺎن ﻓﺎﺟﻌـﻪ و اﺣﺴـﺎس ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻄﺮ،
ﺗﻤﺎﻳـﻼت ﻫﻤﻴﺎري را ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺳـﺎزد و ﻻﻳﻪﻫﺎي
ﺟﺪﻳـﺪي از زﻧﺪﮔـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎع ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷـﻮد.
وﻗﺘـﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ و
رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد
را ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻳﮕﺮان واﻣﻲدارد .ﺑﻪ
1
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﮔﺮوهﻫﺎي ﺧﻮدﻳﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻟﻜﻠﻲﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم«
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﻠﻲ ﺛﻤﺮﺑﺨﺸـــﻲ از اﺟﺘﻤﺎع و رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺪل
ﺷـــﺪهاﻧﺪ .اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دردﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ
درﺳـــﺘﻲ اﺻﻞ »ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ،ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ« ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
"ﺳـــﺨﺘﻲ" ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد.
در ﻛﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ
رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﻣﻲﮔﺮدﻳﻢ؟ ﻃﺮح اﺻﻠﻲ داﺳﺘﺎن اداﻣﻪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮدي ،از راه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
اﺳـــﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻤﺎن را از راه ﻛﺴﺐ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﻴﺸـــﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .داﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر
ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺮدم دارﻧﺪ در ﻣﺴـــﻴﺮي ﭘﻴﺶ ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي زﻣﺎن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮﺟﻪ در رواﺑﻂ و
ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،آﻧﻬﺎ را ﺻﺮف ﺣﺒﺎبﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺴـــﺒﺖ
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻲ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدي
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﺘﺮي
ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸـــﺎن دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻪ دور از اﻧﻈﺎر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ

دارﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺰﻫﻜﺎري ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ
اﻋﺘﻤﺎد ،ﺗﻨﺰل ﻣﻴﺰان ﺧﻮدﻛﺸﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﻲ،
آﻣﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ .ﺷﺒﻜﻪ رواﺑﻂ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻪ در اﺻﻞ ﺷﻜﻠﻲ از ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺳـــﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻲﺑﺨﺸـــﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﻳﻲ و
ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ اﻓﺮاﻃﻲ ،اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳـــﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮد
ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻣﻨﺰوي ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ درون ﺣﺒﺎب ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮد ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود و ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮي
از ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دور ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ.
دﻧﻴﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ
ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ و

اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ.
وﻗﺘﻲ ﺧﻮراك ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮ روي ﺳـــﻔﺮه ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻳﺎ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﻻزم
ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ وﺿﻊ در زﻣﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﺣﺴﺎس
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻄﺮ ،ﻫﻮش و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻫﻤﻴﺎراﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي
ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از زﻧﺪﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎع
ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ را آب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ اﺳـــﺖ ،دﺳﺖ ﻳﺎريدﻫﻨﺪه ﻳﻚ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻏﺬاﺧﻮري ﺧﻴﺮﻳﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮل
ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ .وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،زﻧﺪﮔﻲﻣﺎن ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ و رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد؛
ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ و ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷـــﻴﻢ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻠﻨﺎ ﻧﻮرﺑﺮگ ﻫﺎج در
روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺪاخ ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد؛ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﺑﺎر اﺟﺘﻤﺎع
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اﻧﺰواي ﺷﺎﻳﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻣﻲدارد .رﺑﻜﺎ
ﺳﻮﻟﻨﻴﺖ ـ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ـ در ﻛﺘﺎب »ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در ﺟﻬﻨﻢ« ،ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ را ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﺪ :در اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﺎل  ،2003ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ ﭘﺲ از ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ
ﺷﻬﺮ را وﻳﺮان ﻛﺮده ﺑﻮد ،وارد ﻫﺎﻟﻴﻔﺎﻛﺲ اﻳﺎﻟﺖ ﻧﻮاﺳﻜﻮﺷﻴﺎ
ﺷﺪم .ﻣﺮدي ﻛﻪ راﻧﻨﺪهام ﺑﻮد ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮد .ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳـــﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶ از
ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ،درﺧﺘﺎن ،ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
دﻛﻞﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ را وﻳﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ اﻣﻮاج ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ
ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع داﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ .او
از ﭼﻨﺪ روز اﺧﺘﻼل اﻣﻮر و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن اوﺿﺎع ﺣﺮف
ﻣﻲزد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﺎدي ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﺶ
ﺑﻮد .در ﻣﺤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧـــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻚ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻨﺪ .از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن
وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﭘﻴﺮﺗﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـــﻮﻧﺪ و اوﻗﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﻳﻞ ذاﺗﻲ ﺑﺸـــﺮ ﺑﻪ دور ﻫﻢ ﺑﻮدن در ﺷـــﺮاﻳﻂ
اﺿﻄﺮاري ،ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻄﺮ
ﺟﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﻟﻨﻴﺖ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن واﻛﻨﺶ اﻧﺴـــﺎن ﺑﻪ ﻓﺠﺎﻳﻊ و
ﺑﻼﻳﺎ ،ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮ
از ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ
ﺗﺼـــﻮر ﻛﻨﻴﻢ ،رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ اﺳـــﺖ .وي ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷـــﺨﺼﻲ ﺧﻮد از زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
در ﺳﺎل  1989و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻟﺬتﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن در
ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ :ﺟﺪاﻳﻲ از زﻧﺪﮔﻲ
روزﻣﺮه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آن ﺣﺲ ﻏﻮﻃﻪوري در ﻟﺤﻈﻪ ،و
ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺟﺪيﺗﺮ از
ﺷﺎدي ،اﻣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻣﺜﺒﺖ .اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﺑﺮاي
ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻧﺪارﻳﻢ .اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻛﻪ در آن ،ﺷﮕﻔﺘﻲ در ﻟﻔﺎﻓﻪاي
از ﺳﺨﺘﻲ ،ﻟﺬت از درون اﻧﺪوه ،و ﺷﺠﺎﻋﺖ از دل ﺗﺮس
ﻣﻲآﻳﺪ .ﻧﻤﻲﺗﻮان از ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮد ،وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان
واﻛﻨﺶﻫـــﺎي ﻋﻤﻠﻲ و رواﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن را ارج ﻧﻬﺎد...
ﺑﻼﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاي ﺑﺮ روي ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و

» §[Zf¯Ê
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﻣﻞ
ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪاي از آﻳﺖاﷲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻣﻴﻨﻲ
ﻧﺠﻒآﺑﺎدي
ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ :ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ اﻧﺼﺎرﻳﺎن
ﺧﻮاﻧﺴﺎري
اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺼﺎرﻳﺎن
ﭼﺎپ اول1399 :
 343ص ـ 70ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻣﻴﻨﻲ
ﻧﺠﻒآﺑﺎدي در ﺳـــﺎل  1304در
ﻧﺠﻒآﺑﺎد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .در ﻓﺮوردﻳﻦ
ﺳﺎل  1321ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮم
دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ؛ اﻣﺎ
ﺑـــﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ و ﮔﺮاﻧﻲ ارزاق ﺑﻪ
ﺣـــﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺖ و در
ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت از ﺷـــﺎﮔﺮدان ﻣﻴﺮزا
ﻋﻠﻲ آﻗﺎ ﺷـــﻴﺮازي ﺑﻮد .ﺳﺎل 1326
وارد ﻗﻢ ﺷﺪ و ﺟﺰو ﺷﺎﮔﺮدان آﻳﺎت
ﻋﻈﺎم ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻋﺸﻲ ﻧﺠﻔﻲ ،اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ و ﺣﺎج آﻗﺎ
رﺣﻴﻢ ارﺑﺎب ﺑﻮد و در درس اﺧﻼق
اﻣﺎم و آﻗﺎﺣﺴﻴﻦ ﻗﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮد
و ﻳﻜـــﻲ از دوازده ﻧﻔﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ
ﭘﺲ از ﻓﻮت آﻳﺖاﷲ ﺣﻜﻴﻢ اﻋﻼﻣﻴﻪ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ اﻣﺎم را اﻣﻀﺎ ﻛﺮد .وي از
ﻣﺒﺎرزان ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻔﻜﺮان ﺧﻮد در
ﻗﻢ ﺗﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ
ﻗﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.
در ﻣﺎﺟﺮاي ﺑﺎزداﺷـــﺖ اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨـــﻲ ،از ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي
آزادي اﻳﺸـــﺎن ﺑـــﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ و
در ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم
ﺑﺮاي راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .آﻳﺖاﷲ
اﻣﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت
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اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤـــﺖ ﻧﻈﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮد.
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻊ
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ)ع( و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ
ﻗﻢ از دﻳﮕﺮ ﻣﺴـــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي او ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.
از آﻳـــﺖاﷲ اﻣﻴﻨﻲ ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻲ
ﻫﻤﭽﻮن :دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻬﺎن ،اﺳﻼم
و ﺗﻌﻠﻴـــﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،روزه ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﭘﺮﻫﻴـــﺰﮔﺎري ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺟﺐ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،ﻫﻤﺴﺮداري ،اﻧﻀﺒﺎط
اﻗﺘﺼﺎدي ،آﻣﻮزش دﻳﻦ ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
اﺳﻼم ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻛﻠﻲ اﻣﺎﻣﺖ ،اﻣﺎﻣﺖ و اﻣﺎﻣﺎن)ع( و ﻣﻌﺎد
در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﺎزده ﺑﺨﺶ
زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ:
ﺧﺎﻃﺮاﺗﻲ از آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
در ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨﻲ،
آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨـــﻲ در آﻳﻴﻨﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎ،
آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨـــﻲ در آﻳﻴﻨﻪ ﻣﺠﻼت،
آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨـــﻲ در آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت،
ﻛﺘﺎب ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺴـــﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﻟـــﻪاي از آﻳﺖاﷲ
اﻣﻴﻨﻲ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﺮان ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ
ﻃـــﻼب ﺟﻮان ،ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺠﻠﻴﻞ از
ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق »آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨﻲ« ،اﺳﻨﺎد،
ﻣﺪارك و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻳﺖاﷲ
اﻣﻴﻨﻲ ،ﭘﻴﺎم ﺗﺴﻠﻴﺖ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺎن
و ﻋﻠﻤﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻴﻴﻊ
و دﻓﻦ آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨﻲ.
در ﻳﻜﻲ از ﺧﺎﻃﺮات اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
آﻣﺪه اﺳـــﺖ» :ﻳﻜﻲ از روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
آﻳﺖاﷲ اﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎ ﺗﺸـــﺮﻳﻒ
آوردﻧﺪﺿﻤﻦﻣﺬاﻛﺮاتوﺻﺤﺒﺖﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روزي
در ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺷـــﻤﺎري از
اﻃﺒﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺮﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸـــﻐﻮل ﻏﺬاﺧﻮردن
ﺷـــﺪﻳﻢ ،دﻳﺪم ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪ ﻏﺬا
ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ،آب و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻧﻤﻲﺟﻮﻳﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﻦ
ﺑـــﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ
ﻣﻲﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ آﻗﺎﻳﺎن اﻳﻦﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم در وﻗﺖ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺳﻔﺎرش
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬا ﻣﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ و
ﻏﺬا ﺧﻮردن آداﺑﻲ دارد ﻛﻪ در اﺳﻼم
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب داد:
ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ آﻗﺎﻳﺎن وﻗﺘﻲ ﻣﻨﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻒ
ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ و ﻳﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﺪ و آن
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻔﺎرش دﻳﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ
و رﻓﺘـــﺎري ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و
ﺷﻮﺧﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ«.
ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﻔﻆ
ﻗﺮآن ،ﺧﻮدﺳﺎزي ،ﺗﺮك ﮔﻨﺎه ،ﺣﻔﻆ
زﺑﺎن ،ﻧﻤﺎز ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎنﺳـــﺎزي،
ﺿـــﺮورت ﻣﺸـــﺎوره در اﻧﺘﺨﺎب
ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ،آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻎ ،از

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻋﻴﻨﻲ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮدﺷﺎن
ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻘﺎﻳﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻣﺮدم
اﻃﺮاﻓﺸﺎن اﺳﺖ.
وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﻢ،
آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﭼﻴﺰي ﻫﻤﭽﻮن »ﻣﺮد ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ« ﻳﺎ
»زن ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ« ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ
در ﺳـــﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدﻫﺎﻳﻤﺎن ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ ،ﺳﻴﻼبﻫﺎ،
و زﻣﻴﻦﻟﺮزهﻫﺎ ،ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪﮔﻲ را ﻣﻲزداﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣـــﺎ ﻳﺎدآوري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻳﻢ و ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺷﺒﻜﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺣﻴﺎت .وﻗﺘﻲ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ روزي ﻣﺮدم ﻣﺎ را از زﻳﺮ
آوار زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻴﺮون آورﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻛﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻳﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون
وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ ﺣﻴﺎت ،ﻫﺴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ،در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﺗﺮﻛﻴﺪن ﺣﺒﺎب آﺷﻨﺎ
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﻏﻨﻲ از اﺟﺘﻤﺎع
ﻛﻪ ﺳـــﻮﻟﻨﻴﺖ و دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه
ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ .در ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺎ )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻛﺘﺎب( ﻣﺮﺗﺒﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪوه ،ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ازﻫﻢﮔﺴـــﻴﺨﺘﮕﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ ،اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ
ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪزده زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وﻗﺘﻲ ﺗﺮاژدي آﺷـــﻜﺎر ﺟﻬﺎن را از زﺑﺎن ﻳﻜﻲ
دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺷﻨﻮﻳﻢ ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﺟﺰ
ﻣﺎ ،دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻴﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪة ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﺧﻮاﺳـــﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ و واﻛﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎم »آﺳـــﻴﺎب« را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﺑﻲﻫﺪف در اﺗﺎق ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ دو ﺑﻪ دو روﺑﺮوي
ﻫـــﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .از آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻼب ﺟﻮان ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪرت اﻣﻴﺪ
ﺟﻮاﻧﺎ ﻣﻴﺴﻲ ،ﻛﺮﻳﺲ ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺑﻚ ﻛﺎﭘﺮي
ﭼﺎپ اول1398 :
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ﺑﺮاي ﻧﺎاﻣﻴﺪي از اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن
ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد؟ ﺑﺮاي
اﻣﻴـــﺪواري ﺑﻪ آﻳﻨـــﺪه ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ؟
ﺑﺸـــﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا
و اﻧـــﺮژي در اﺧﺘﻴـــﺎر دارد و ﭼﻪ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮدوﺳﺖ
از ﺗﺨﺮﻳـــﺐ زﻣﻴﻦ ،ﻫﻮا و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻨﮓاﻓﺮوزي ﺑﺮدارد؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي
واﻗﻌﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻗﺼﻲ
ﻧﻘﺎط دﻧﻴـــﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻣﻴﺪﺑﺨﺸﻲ ﻧﻤﻲرﺳﻴﻢ .اﻣﺎ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ »اﻣﻴﺪ« ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺷـــﺮوع دارد.
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب درﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع
اﺳﺖ .از واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻓﺮار ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و
ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣﻲﺷـــﻤﺎرد ،اﻣﺎ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ،
ﻛﻼﻫﻚﻫﺎي ﻫﺴـــﺘﻪاي آﻣﺎده ﺷﻠﻴﻚ ،و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺠﺎﻳﻊ
اﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎراﺣﺖﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﻟﺘﻴﺎم و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻬﺎن
ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳـــﺎزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
اﻳـــﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ از ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ وﻟﻲ
در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻫﻤﭽﻮن ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻧﺎدﻳﺪهﺷﺎن
ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﭘﺮده ﺑﺮﻣﻲدارد؛ ﻟﺬا اﻧﺪﻳﺸﻪ واﻫﻲ و ﺣﺒﺎب ﭘﻮچ
اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻟﺤﻈﻪاي از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﻬﺴـــﺎزي ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺤﻮري اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻴﺴـــﺖ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﻲ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزي
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺸﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
اﻣﺮوزه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﺘﻮازﻧﻲ
دارد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺠﺎﻳﻊ اﻗﻠﻴﻤﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ
را ﺗﺒﺎه ﻛﺮده ،ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ راﺣﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻧﺸﺴـــﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎور ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺶ رود ،ﺳﺨﺖﺗﺮ
ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻃﻔﺮه رﻓﺖ .ﻣﺘﺄﺳـــﻔﺎﻧﻪ آﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن
اﻓﺮاد در ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد .وﻗﺘﻲ ﺧﻄﺮ
را درﺳﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻢ و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ
ﺣﺲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺴـــﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ،ﺧﺼﻮﻣﺖ
و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷـــﺪن دﻳﮕﺮان ﮔﺮدد .ﻣﺮدم در ﺳـــﺨﺘﻲﻫﺎ ﻳﺎ
ﻫﻤﻴﺎري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﺎ از ﺣﺒﺎب ﻛﻮﭼﻚ
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲﺷـــﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﻲروﻧﺪ.
راﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻴﻢ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﺤﻮه درك ﻣﺎ از
ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮدم و ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﮕﻮي ﻗﺪرت
ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ﺑﻪ زور ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ
ﺟﻬﺎن را ﻣﻤﻠﻮ از دﺷﻤﻨﺎﻧﻲ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن
از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﮕﻮي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ و آﻧﻬﺎ،
ﺳﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ در از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ
آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ از دو اﺑﺰار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ :ﺷﻔﻘﺖ و ﺑﺼﻴﺮت .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎ را از
ﺗﻔﻜﺮ دﺷﻤﻦﺳﺎز ﺑﺎزﻣﻲدارد و ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﺪرﻳﺠﺎ داﻳﺮة ﻓﻬﻢ ﻣﺎ را ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ دارﻳﻢ ،از آن ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﻲﺳﺎزد .اﻳﻦ ﺳﻄﻮع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺷﻨﺎﻳﺎن ،ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ،اﺟﺘﻤﺎع
ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺮي ،اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻴﺎت ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ .در ﻫﺮ ﻳﻚ
از اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻲﺗﻮان اﺑﺰار ﺷﻔﻘﺖ و ﺑﺼﻴﺮت را ﺑﻪ ﻛﺎر
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﻜﺮي ﻛﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﺮ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار داده ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
»اﺟﺘﻤﺎعﺳﺎزي« ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺧﻮدﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و
از اﻳﻦ رو ﺑﻪ اﻟﺘﻴﺎم و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻬﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎه دوم اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﻛﻬﻦ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ،وﻗﺘﻲ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺮس ،از ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷـــﺐ را آﺳﻮده ﻣﻲﺧﻮاﺑﻴﻢ .در اداﻣﻪ ،اﻳﻦ ﺳﻄﻮح
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺬراﻧﻴﻢ.
ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺷــﻨﺎﻳﺎن :ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻋﻀﺎﻳﺶ ﻧﺎم ،ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺸـــﺘﺮك و ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮك
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲداﻧﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﻮرا ً ﺷﻜﻞ
ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .ﮔﺎﻫﻲ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ
ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺬﺷـــﺖ زﻣﺎن دارد .اﺣﺴـــﺎس
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮك و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،زﻣﻴﻨﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﺳـــﺎزد .اﻳﻦ ﺳﻄﺢ
*ﻣﺆﻟﻔـﺎن در ﻣﻘﺪﻣـﻪاي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳـﻲ
ﻧﻮﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪاي از رﻧـﺞ ،ﺑـﻪ
»ﺗﺤﺮﻳﻢﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻋﻠﻴـﻪ اﻳـﺮان« اﺷـﺎره
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺳـﺘﻴﺰهﺟﻮﻳﻲ وﺣﺸـﻴﺎﻧﻪ و
ﺑﻲاﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان واﻗﻌﺎً
دردﻧﺎك اﺳـﺖ ،ﭼﻪ رﺳـﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ!
از اﺟﺘﻤﺎع در داﺳـــﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد
و آن زﻣﺎﻧﻲ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ارادهاي ژرف از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮوه
ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و وﻓﺎداري
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاي را ﻣﻴﺎﻧﺸـــﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن
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ﻫﺮي ،ﻫﺮﻣﻴﻮن و رون در ﺳﻠﺴﻠﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻫﺮي ﭘﺎﺗﺮ
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ و واﻛﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮي ﺑﺰرگ اﺳـــﺖ .در داﺳﺘﺎن ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻓﺮودو ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﮔﺮوه »ﻳﺎران ﺣﻠﻘﻪ« ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﺸﺎن
را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻛﺎرﻫﺎي دﺷﻮاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري
ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﺣﺎدث ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻫﺪاف
ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.
اداﻣﻪ دارد
ﭘﻲﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
1ـ اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ اﻟﻜﻞ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در
ﺳﺎل  1935در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ.
2ـ  ، Harry potterﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳـــﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﻧﺘﺰي ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺟﻮآن روﻟﻴﻨﮓ ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮدانﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎل  2001ﺗﺎ  2011ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ـ م.

ﻫﺪﻓﺶ از ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ،ﺷـــﺮوع
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪ
اﻳﺴﺘﺎدن و اﻓﺴﺮده ﺷﺪن.
اﻳـــﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺳـــﻔﺮي
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﻣﺎن
ﻣﻲﺳـــﺎزد و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﻤﻖ و
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ .در ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻛﺘﺎب
ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﻗﺪرت اﻣﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮ
رزﻣﻲ ﺗﺎﻳﻲﭼﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻛﺎر
ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ آن را اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻜﺮ داﺷﺖ .ﻓﺮاﻳﻨﺪي
اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗـــﻮان آن را در ﻫﺮ
ﺷـــﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪي اﺳـــﺖ :اول ،درك
روﺷـــﻨﻲ از واﻗﻌﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
دوم ،ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺟﻬﺎن را
ﺑﻪ ﺳﻮي آرزوي ﻣﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
و ﻳـــﺎ ارزشﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻣﺘﺠﻠﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ؛ و ﺳﻮم،
ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮدارﻳـــﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ،ﻳﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ را در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻨﺪ .ﭼﻮن ﻗﺪرت اﻣﻴﺪ ﻟﺰوﻣ ًﺎ
ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،آن را
ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻴﺪي
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد«.
ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ
ﺳﺎلﻧﻮزدﻫﻢ،ﺷﻤﺎرهﻳﻚﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
»ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ« ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎزي
ﺳﺘﺎد وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﺻﺎدرات ﻧﺎﻧﻮي
اﻳﺮاﻧﻲ)ﺻﺎدراتﻛﻴﺴﻪﻫﺎيﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ،اﻳﺮان ﻣﻨﺴـــﻮﺟﺎت ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ
ﺑـــﺎزار اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ( ،ﻧﺎﻧﻮ در
اﻳﺮان :دوام ﺑﺎﻻي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ
و ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﭘﺎﻛﺸﻮﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻫـــﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد ،رﻧﮓ

ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـــﻲ ﺣﻞ ﻣﺸـــﻜﻞ
ﺣﺮارت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ آﺋﺮوژل اﻳﺮاﻧﻲ،
دﺳﺘﺎورد ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﭘﺎ :ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮ،
ﺗـــﻼش ﺑﺮاي ورود ﻧﻘﺎط ﻛﻮاﻧﺘﺮﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳـــﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ
داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
ﺗﻮرﺑﻴـــﻦ روﻟﺰروﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷـــﺶ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ،ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮي :ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮ
اﻟﻴﺎف اﻳﺮاﻧﻲ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳـــﻚ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﻴﺎ،
ﮔـــﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد :ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻨﺎوري
ﻧﺎﻧﻮ در ﺳﺎل  ،1398ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺎﻧﻮ:
ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر ﭘﺮوژهﻣﺤﻮر
ﺑﻪ ﻛﺴـــﺐ و ﻛﺎر ﻣﺤﺼﻮلﻣﺤﻮر،
ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳـــﺮان ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮي اﻳﺮاﻧﻲ )ﺳﺮه اﻟﻜﺘﺮود
ﺟﻮش ﻧﻘﻄﻪاي( ،ﻣﻘﺎﻻت :اﺑﺰارﻫﺎي
ﭘﻴﺸـــﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺎﻧﻮ
ﻣﻮاد ،ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از دﺳـــﺖ
ﺑﺮود؛ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ﻛﺸـــﺎورزي،
اﺧﺒﺎر ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ،اﺧﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮان،
اﺧﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
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ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣـــﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى ،ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻرى
ﻟﻴﺒﺮال و ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻴﻤﻮﺳـــﻰ »ﻓﺮﻫﻨﮓ«،
ﻧﺘﻴﺠـــﻪ ﻣﻰﮔﻴـــﺮد ﻛـــﻪ در اﺻﻮل
»ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«؛ زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ دﻧﻴﺎى ﻓﻌﻠﻰ
ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳـــﺮ ﮔﺬاردن اﺷﻜﺎل ﻗﺒﻠﻰ
ﺳﻴﺎﺳـــﻰ ـ اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺷﺎﻫﺪ
»ﭘﻴـــﺮوزى دوﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﻫﻤﮕﻦ«
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ »ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه )ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى
و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻرى ﻟﻴﺒﺮال( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻨﻮع
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ «.ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﭘﺎﻳـــﺎن ﺗﺎرﻳﺦ از دﻳـــﺪ ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ واﻗﻌﻰ ﻧﻬﺎﻳﻰ »دوﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ و
ﻫﻤﮕﻦ« واﺣﺪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن
ﺷﺎﻣﻞ دوﻟﺖﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﺪد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ
آﻳﻨﺪه اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ورود ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺮاﻳﻦ اﺳـــﺎس ،ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـــﻰ آن اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
ﻣﻰﺷـــﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻪ راﺳـــﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪى از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ )ﻧﻈﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى
دورى( ﭘﻴﺶﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﻬﺎد او در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻣﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ
»ﺻﺤﻴﺤﺎ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد« ،زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﺎن ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﻪ ﺷﻴﻮه و در
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ـ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻈﺮى ﺗﺎرﻳﺦ ـ ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﭼﻨﺪ
»ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ« ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻣﻮرد ،ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار
اﺳﺖ :ﺟﻨﮓ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻼﻳﻪدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﻓﻮرﻳﺘﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ در ادﻏﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در
»ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺟﻨﮓ
ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ در آﻏﺎز ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﺎرﻳﺦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻚﺟﻬﺘﻰ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى »دوﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﻫﻤﮕﻦ« از ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد درون دوﻟﺖﻫﺎ ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﺑﺮاﺑﺮ و اﻟﻐﺎى ارﺑﺎﺑﻰ و ﺑﺮدﮔﻰ ـ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﺪ :ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺎﻳﺎن اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺟﻨﮕﻬﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن) .ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ اﻏﻠﺐ از
»اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ« ﺑﺮاى ﺷﻤﻮل ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ(؛ اﻣﺎ
از ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﺖ زور در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ آﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ
ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ »ﻋﺪم اﻣﻨﻴﺖ وﻳﮋﮔﻰ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و داﺋﻤﻰ ﻧﻈﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻄﻴﻌﺎﻧﻪ آﺷﻮبﻃﻠﺐ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺮﺿﻴﺎت واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺿﺮورت آﻣﺎدﮔﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ و ﻧﻴﺰ راﻫﺒﺮدﻫﺎى
اﺟﺘﻨﺎب از آن ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﺤﺎد و ﺣﻔﻆ »ﺗﻮازن ﻗﺪرت« را ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آن اﺳﺖ ـ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻠﻄﻪ »ﺳﻴﺎﺳﺖ زور«
ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﺳﺎزان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ از
آﻧﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﺪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪ )ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﺷﻮروى( ،ﺑﺴﻴﺎرى
ﺑﺮ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ اروﭘﺎى دوﻗﻄﺒﻰ ﺗﺄﺳـــﻒ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﮕﺮان دورهاى از
ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ اﻳﻦ دورﻧﻤﺎى رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﻣﺮدود ﻣﻰداﻧﺪ؛ زﻳﺮا از ﻧﻈﺮ
او ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎى
ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .او در ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻣﺘﻌﺎرض از »ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ«
ﻫﺎﺑﺰ ،ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ »در ﻧﻈﻢ آﺷﻮﺑﻨﺎك ﻗﺪﻳﻤﻰ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻓﺮض وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻫﺮ دوﻟﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ از دوﻟﺘﻰ دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ« ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺮدم و دوﻟﺖﻫﺎ ذاﺗﺎ
ﺳﺘﻴﺰهﺟﻮﻳﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺟﻨﮓ را در ﺟﻮاﻣﻊ
و ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪ ،ﻏﺮﻳﺰه ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﮕﺎﻟﻮﺗﻴﻤﻰ .ﺑﻪ ادﻋﺎى او ،در ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺟﻨﮓ ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﺑﺴﻴﺎر
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ،زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻰ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺗﻴﻤﻮﺳﻰ ﻏﻮلآﺳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اذﻋﺎن ﺑﻪ ارزش ﻳﺎ ﺣﻴﺜﻴﺖﺷﺎن در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﺳﻠﺴﻠﻪاى ،دﻳﻨﻰ ،ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
و ﺑﺎورﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ »ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ«
و »زﻣﻴﻨﻪ ﻏﺎﻳﻰ ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎﺳـــﺖ] ،ﻳﻌﻨﻰ[ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و
ﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد«.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻠﻰﺷﺎن در
ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻗﺪرتاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ در ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ
از »ﻗﺪرت« اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ ـ ﺿﻤﻦ ادﻏﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﻳﻰ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ـ درﺻﺪد ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺮ ارزش ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ از آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﺪرت ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
در ﺷـــﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻰ آن ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ وﻳﮋﮔﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎدا ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﻫﻠﻨﺪ و ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل
ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ او ﺑﻪ ﺟﺎى ﺗﻔﺴﻴﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻨﮓ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ »ﺑﺎزى ﻗﺪرت« ﻫﻤﻪﺟﺎﮔﻴﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط
آن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮم »اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد« و ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردارى از اﺣﺘﺮام از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮان ﻫﻤﻴﺸـــﻪ ﻧﻘﺸـــﻰ اﺳﺎﺳﻰ در
رﻓﺘﺎر دوﻟﺖﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﻳﺎ آنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻮارد اﻣﺮوزﻳﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﻳﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺴﻠﻂ؛ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻳﺎم ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮ ،در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻰﻫﺎى اﺳﺘﻌﻤﺎرى
ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﺸﺎن ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻚ اﻣﭙﺮاﺗﻮرى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰﺷﺪ .در ﻣﻮرد
اﺧﻴﺮ» ،ﺗﻼش ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ وﻟﻰ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ،
وﺳﻴﻌﺎ ﻣﺸﺮوع ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ« و ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﺮﺗﺮى از
دﻳﮕﺮان )ﻣﮕﺎﻟﻮﺗﻴﻤﻰ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺷﺮافﺳﺎﻻرى را ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﮕﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﭘﻰ آﻧﻬﺎ واﻗﻊ
ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻓﺘﺢ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻰ
ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪهﻫﺎى ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ .اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ،وﻓﻖ دﻳﺪﮔﺎه
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازى« ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻪ :درﺻﺪد ارﺗﻘﺎى اﺧﻼق ﺗﺮس ﺑﺮدﮔﺎن از ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺷﺮاﻓﻰ ارﺑﺎب
ﺑﻮد و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازى ﺷﺎﻫﺰاداﮔﺎن و ﺗﻌﺼﺐ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺎل.
ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺠﺎرى ﻟﻴﺒﺮال ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮد» ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴـــﺖ ﻫﻤﺘﺎى ﺧﻮد را در رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎ داﺷـــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺟﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮاﻣﻊ اﺷﺮافﺳﺎﻻر
ﺑﻮدﻧﺪ« و ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ اﺷـــﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ »ﺧﺼﻴﺼﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻏﻴﺮﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﻴﺒﺮال ...در رواﺑﻂ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰى ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد
ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ« ،و ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﻣﻰﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰاﻧﺪ »ﻣﻮاردى ﻛﻪ
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻرى ﻟﻴﺒﺮال ﺑﺎ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﻌﺪود اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او،
اﻳﻦ ﺑﺪان روﺳﺖ ﻛﻪ »در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﺮﺗﺮى از
دﻳﮕﺮان )ﻣﮕﺎﻟﻮﺗﻴﻤﻰ( ﺧﺮوﺟﻰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ از ﺟﻨﮓ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ در
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ« .در ﺣﻘﻴﻘﺖ »ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻮرژوازى
زﻧﺪﮔﻰ در اروﭘﺎى اﻣﺮوز« ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﻟﺖﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ
»رﻓﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﺰرگ رﻗﺎﺑﺖآﻣﻴﺰ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ« ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻴﺴـــﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻرىﻫﺎى ﻟﻴﺒﺮال ﺑﺎ رژﻳﻢﻫﺎى
ﻧﺎﻟﻴﺒﺮال ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دﻗﻴﻘﺎ در ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
داد »ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺗﺎرﻳﺦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوازى
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد« .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺪه ،ﺑﻪرﻏﻢ اﻧﻘﻼب
ﻟﻴﺒﺮالﺑﻮرژوا ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ در اروﭘﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﻫﻨﻮز از
اﺷﺮاف ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ »ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻈﻤﺖ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﻰ ﺟﺎى ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﺪاده ﺑﻮد«؛ اﻣﺎ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮى را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
»ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﻗﺘﺒﺎس ﻛﺮده اﺳﺖ«؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ )ﺗﻴﻤﻮس( ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ »ﻣﻴﺎن اﺷﻜﺎل ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازى ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎ و ادﻳﺎن ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪه ،و راه ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻼ اﻣﺮوزﻳﻨﻰ ﻛﻪ
در دوﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺷﻜﻞ ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻴﺮد«.
ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدى ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎى« ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ داﺷﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﻛﻪ در اواﻳﻞ دﻫﻪ  1990ﻣﻰﻧﻮﺷـــﺖ ،ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﺣﻴﺎى
ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺻﻠﺢ اروﭘﺎى ﭘﺴﺎﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درك اﻳﻦ ﻧﻴﺮوى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺿﺮورى اﺳـــﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻠﻮﻳﺢ
ﻓﻮق ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪهاى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در »ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ« از ﻣﻴﺎن
ﻣﻰرود ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ آن ﻣﻰﺑﻨﺪد.
ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﻰ
ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﻰ »ﭘﺪﻳﺪهاى ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ
اﻣﺮوزﻳﻦ اﺳﺖ«؛ زﻳﺮا در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻀﻤﻦ »ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮاﺑﺮ«
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦﻫﻤﻪ ،ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﻰ ﻛﺎﻣﻼ »ﺧﺮدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ« ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا
ﺣﻴﺜﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﻮد ،ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﺴـــﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﮔﺮوﻫﺸـــﺎن اﺳﺖ« .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺳﺮآﻏﺎزى
ﺑﺮاى ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺎﻗﺺ »ﻋﻼﻗﻪ ارﺑﺎب ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑﺮﺗﺮى از دﻳﮕﺮان )ﻣﮕﺎﻟﻮﺗﻴﻤﻰ(« اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ »ﻣﮕﺎﻟﻮﺗﻴﻤﻰ ـ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ـ اﺧﻼﻗﺎ از ﺣﻴﺎت
اﻣﺮوزﻳﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ« ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﻰ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز »ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﺗﻴﻤﻮﺳﻰ ﻏﻮلآﺳﺎ« ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﻰﮔﺮاﻳﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اداﻣﻪ دارد

اﻗﺘﺼﺎدى

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  10ﺗﻴﺮ  8 - 1399ذياﻟﻘﻌﺪه  30 - 1441ژوﺋﻦ  - 2020ﺳﺎل ﻧﻮدوﭼﻬﺎرم  -ﺷﻤﺎره 27592
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ﺗﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ آزاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﮔﺬرى ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺸﻮر
آﻧﭽﻪ در ﭘﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﻰ دارد
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻛﺎر و
ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﺷﺘﻐﺎل در زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎرﺳﺎل ﻛﻪ
ﺑﺨﺶ اول آن را در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻛﺮدﻳــﺪ و اﻳﻨﻚ ﺑﺨﺶ دوم و ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ را
ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻴﺪ:
***
اﺷﺘﻐﺎل از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
داﺧﻠﻰ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري
ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،در ﻣﻌﺮض آﺳـــﻴﺐ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻣﺠﻤـــﻮع  23 / 8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮاﻓﺮاد
ﺷـــﺎﻏﻞ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل  1397ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 15 / 4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴـــﻴﺎر
ﻛﻮﭼﻚ )  1ﺗﺎ  4ﻧﻔﺮ( ﺷـــﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  65درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر
را ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ اﺛﺮﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه
ﻫـــﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ  4ﻧﻔـــﺮ ﻛﺎرﻛﻦ ﺣﺪود / 4
 2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﺳـــﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻳﻌﻨﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺷﺎﻏﻼن
دو رﺷـــﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ اﺛﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﻳﺎد
)ﻫﻨﺮ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و
اﻧﺒﺎرداري(،اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
 3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻳﻚ
ﺗﺎ  4ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ
ﻛﻪ  97درﺻﺪ از ﺷـــﺎﻏﻼن ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣـــﺮد در ﺑﻨﮕﺎه ﻫـــﺎي زﻳﺮ  5ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ
ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ  98درﺻﺪ
از ﻛﻞ ﺷـــﺎﻏﻼن ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ زن در
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي زﻳﺮ 5ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻼن در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﻳﻚ ﺗﺎ
 4ﻛﺎرﻛﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﺟﺰ اﺳـــﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از  50درﺻﺪ
اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﻣﺸـــﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﻴﺶ از ﻣﺸﺎﻏﻞ
رﺳﻤﻰ در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﺷﻮك ﻧﺎﺷﻰ از
ﻛﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا در ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﻰ راﺑﻄﻪ
ﻛﺎري ﺷـــﺎﻏﻞ و ﺑﻨﮕﺎه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﻚ
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ
اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـــﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﺎري ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ
از ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮارداد وﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ
ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ
اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  60درﺻﺪ از
اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﺎل  1397ﻣﻌﺎدل 62
درﺻﺪ زﻧﺎن و  59درﺻﺪ از ﻣﺮدان داراي
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷـــﻮد ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴـــﺐ  35درﺻﺪ از ﻣﺮدان و  17درﺻﺪ

از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ
رﺳـــﻤﻰ،در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ  4ﻧﻔﺮ
ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺸـــﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 87
درﺻﺪ از ﻣﺮدان و  84درﺻﺪ اززﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ
در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ،در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ 4
ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻬﻢاﺷﺘﻐﺎلﻏﻴﺮرﺳﻤﻰدراﻛﺜﺮاﺳﺘﺎنﻫﺎي
ﻛﺸـــﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻻي  50درﺻﺪاﺳـــﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزي
ازﺟﻤﻠـــﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ )  73درﺻﺪ(،
ﺧﺮاﺳـــﺎن ﺷﻤﺎﻟﻰ)  72درﺻﺪ(  ،ﻣﺎزﻧﺪران
)  71درﺻﺪ( و ﺳﻴﺴـــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻛﺮدﺳﺘﺎن )  70درﺻﺪ( ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﺷﺎﻏﻼن ﺟﺪﻳﺪ
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻃﻰ

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻰ ﺷـــﻮد ،داراي ﻗﺮارداد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ
ﻗﺮار ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺷـــﺎﻏﻼن ﻋﻤﺪﺗ ًﺎﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺗﻤﺎم وﻗـــﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي
ﺷﻐﻠﻰ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ وﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺧﺎرج
از ﺧﺎﻧﻪ واﺑﺴـــﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ
رود ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي رخ داده ﻃﻰ اﺳـــﻔﻨﺪ
وﺗﺪاوم آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸـــﺖ ﺳﺎل
 1399ﺳـــﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳـــﻬﻢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﻛﻞ ﺷـــﺎﻏﻼن در  12اﺳﺘﺎن )ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻛﺮدﺳﺘﺎن،

در ﻣﻌﺮض ﺷﻮك ﻣﻨﻔﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎﺷﻰ از
ﻛﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﻣﺼﺮﻓﻰ و روزاﻧﻪ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺣﺪود
 37درﺻﺪ از ﺷـــﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  50درﺻﺪ از ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت داراي اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﻮده و
ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻤﺮدان و زﻧﺎن ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  42درﺻﺪ و  8درﺻﺪ از ﻛﻞ
ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ،اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ )  21درﺻﺪ( از اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت را داراﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـــﻰ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ 57

ﺳﺎل ﻫﺎي  1394ﺗﺎ  1398ﺣﺪود  3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻏﻞ داراي وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﺎﺷﻰ
ازﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ آﺳﻴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ .اﺷﺘﻐﺎل
اﻳﺠﺎد ﺷـــﺪه اﺷﺘﻐﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﺶ
دوﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻰ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺶ
ﻏﻴﺮﺷـــﺮﻛﺘﻰ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻰ ،ﺗﻌﻤﻴﺮات،
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ،واﺳـــﻄﻪ ﮔﺮي ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮاد
ﻏﺬاﻳﻰ و ...اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ دوره ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
ﺟﺪﻳﺪ ازﺳـــﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي
ِ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود
ﺑﻮده اﺳـــﺖ ،ﺑﺨﺸﻰ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ،ﺧﻮد اﻗﺪام
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺸـــﺎﻏﻞ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮاي
ﮔﺬران زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺸـــﺎﻏﻞ
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺷـــﻐﻠﻰ " ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ"

ﻣﺎزﻧﺪران ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷـــﺮﻗﻰ ،ﻟﺮﺳﺘﺎن،
ﻫﻤﺪان ،اﻳﻼم ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ،
ﻛﺮﻣﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري( ﺑﺎﻻي 50
درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ
از ﻧﮕﺎه ﺑﺨﺸﻰ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺶ
از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﻫﺎي
ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮري
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـــﻂ 50
درﺻﺪ اﺷـــﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي و ﺗﺪاوم
ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻘﺎﺿـــﺎ و اﻓﺖ ﻓﺮوش در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
آﺳﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ.
ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ آﺳـــﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮي در ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻢ
ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ

درﺻﺪ از اﺷـــﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﻳﻚ ﺗﺎ  4ﻛﺎرﻛﻦ اﺳـــﺖ
و در ﺑﻴﻦ ﺷـــﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎه
ﻫـــﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ  4ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ و ﺷـــﺎﻏﻼن
ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ)  63درﺻﺪ(
را دارﻧﺪ و ﺷـــﺎﻏﻼن ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ 30 ،درﺻﺪ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎي
ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  48و 46
درﺻﺪ ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ از ﺷﺎﻏﻼن ﻛﺎرﻛﻦ
ﻣﺴـــﺘﻘﻞ از ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳـــﺘﺎن را دارﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  24درﺻﺪ از
ﺷـــﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي
داراي ﻳـــﻚ ﺗﺎ  4ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ داراي ﺑﻴﻤﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و  76درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و
از اﻳـــﻦ  76درﺻﺪ 10 ،درﺻﺪ زن و 66
درﺻﺪ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ از ﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎل

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴــﺘﺮش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻠﻮچ )ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( در ﻧﻈﺮ دارد
 1دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺖ ﻧﻴﺴــــﺎن ﻣﺪل  1380از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى ﻛﺴــــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و درﻳﺎﻓﺖ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ
و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳــــﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ ادارى 1399/04/21ﺑﻪ آدرس:
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ،اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎده ﺑﻤﭙﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻧﮕﺎه ﻧﻮﻳﻦ
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  226216ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102673831
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻧﮕﺎه ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻛﻪ رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  14روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/04/28در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ:
ﺗﻬﺮان ـ ﻣﻴﺪان وﻟﻲ ﻋﺼﺮ ـ روﺑﺮوي ﺳﻔﺎرت ﻋﺮاق ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺼﺮ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  637ـ ﻃﺒﻘﻪ  3ـ واﺣﺪ  304ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ.دﺳــﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ1:ـ اﺳـــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 2 .1398/12/29ـ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ،
ﺷـــﺎﻣﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  1398/12/29و ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ3.ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻲ  1399و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اﻳﺸﺎن4.ـ اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ
5 .1399ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰاري ﻧﮕﺎه ﻧﻮﻳﻦ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(

آﮔﻬﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ داروﭘﻮش
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 17550
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــــﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷــــﺮﻛﺖ داروﭘﻮش )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  17550و ﺷﻨﺎﺳــــﻪ ﻣﻠﻲ  10100613643ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ،1399/04/01ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳــــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  209,700,000,000رﻳﺎل ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺒﻠﻎ  40,300,000,000رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 250,000,000,000
رﻳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷــــﺪه ﺳــــﻬﺎﻣﺪاران و آورده ﻧﻘﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ از  8/060/000ﺳﻬﻢ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﻳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺳــــﻬﻢ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﻳﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در اﻳﻦ راﺳــــﺘﺎ ﻫﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ
 5000رﻳﺎﻟﻲ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻌﺪاد  5/2ﺳــــﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ  50/000رﻳﺎﻟﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻟﺬا ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  166ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
اﻳﻦ آﮔﻬﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺼﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ
آﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم
ﺧﻮد در ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ

»آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه« )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷـﺮﻛﺖﻧﺴـﺎﺟﻲﺣﺠﺎبﺷـﻬﺮﻛﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ:
ـ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي ﺗﻜﻪاي ﺧﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  15ﺗﻦ
ـ اﻧﻮاع ﺳﺮﻧﺦ و ﺗﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  50ﺗﻦ
ـ اﻧﻮاع دوك ﻣﻘﻮاﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  75ﺗﻦ
ـ اﻧﻮاع ﺑﺸـــﻜﻪ و ﻇﺮوف ﭘﻼﺳـــﺘﻴﻜﻲ در اﺣﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
 60ﻋﺪد
از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻲﮔﺮدد ﺣﺪاﻛﺜـــﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1399/04/24ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ آدرس ) https://hejabtextile.comﺑﺨﺶ
ﺳﺎﻳﺮ /آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه( و ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي  9ـ  88556657ـ 021
)داﺧﻠﻲ (120ﺿﻤﻦ اﻃﻼع از ﻧﺤﻮه و ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر در ﻣﺰاﻳﺪه ،در ﺳﺎﻋﺎت
اداري ﺟﻬﺖ روﻳﺖ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎد ﺑﻪ آدرس اﻋﻼم ﺷـــﺪه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزى ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺎﻧﺎ در ﻧﻈﺮ دارد
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸـــﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه از روز ﺷﻨﺒﻪ 99/04/14
ﺗﺎ دوﺷـــﻨﺒﻪ  99/04/16از ﺳـــﺎﻋﺖ  9اﻟﻰ  16ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰى ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ در ،
ﺗﻬﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷـــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮى ﺑﻴﻦ ﭘﻞ ﻣﺪرس و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ﭘﻼك 193
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎى 42565115آﻗﺎى ﻋﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺶ
و  42565119آﻗﺎى ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ردﻳﻒ

ﺷﺮح

ﻣﻘﺪار

1

ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ،
ﺗﺎورﻛﺮﻳﻦ ،ژﻧﺮاﺗﻮر،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و ﭼﻜﺶ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻰ

 7دﺳﺘﮕﺎه

2

ﺳﻮارى،واﻧﺖ و آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ

 7دﺳﺘﮕﺎه

3

ﻣﻴﻨﻰ ﺑﻮس و اﺗﻮﺑﻮس

دو دﺳﺘﮕﺎه

4

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ

ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ آﻣﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  7063و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100322690
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ آﻣﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/04/23واﻗﻊ در آدرس ﺗﻬﺮان ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  1/5ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ
دوم و ﺳﻮم  -ﻧﺒﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﺑﻴﻤﻪ )ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآورى آزادى( ﭘﻼك  31ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﮕﺮدد .ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره/440/050ب98/
ﻣﻮرخ  1398/12/26ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ "ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮى ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
 15ﺳـــﻬﺎﻣﺪار ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد ،اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ" ﻟﺬا ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺠﻤﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎى ذﻳﻞ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ،ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه را در ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻳﺎرى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
https://www.aparat.com/ama.co/live
 -1ﻟﻴﻨﻚ آﭘﺎرات
ama-co.com
 -2ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ آﻣﺎ
ama_industrial_co
 -3اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  09383229343از ﻃﺮﻳﻖ واﺗﺲ آپ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29
 -2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29
 -3اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29
 -4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎداش ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
 -5اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ آﻧﺎن.
 -6اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ.
 -7ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردى ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ روﻳﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس )ﻛﺪال( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ آﻣﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮ اﺳـــﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻻً در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻰ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي
ﻛﺸـــﻮر ،ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ از ﻛﻞ
اﺷـــﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻻي  50درﺻﺪ
اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن
و آذرﺑﺎﻳﺠـــﺎن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 58 ، 66
و  57درﺻﺪ ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ از اﺷﺘﻐﺎل
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت را دارﻧﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﺑـــﻪ دﻟﻴﻞ ﺷـــﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ از
اواﻳﻞ اﺳـــﻔﻨﺪ ﺳﺎل  1398از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷـــﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻛﺎر ،ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 ،1398ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﻴﺶ
از آن داﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر
اﻳـــﺮان در ﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰ
ﺷﻮد ﻟﺬا وﻗﺎﻳﻊ رخ داده در ﺑﺎزار ﻛﺎردرﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺧﻮد را در آﻣﺎرﻫﺎي
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰ دﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳـــﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻛﺎر اﻳﺮان در
زﻣﺴﺘﺎن  1398ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺮخ
ﺑﻴﻜﺎري ﻛﺎﻫﺶ 1 / 7درﺻﺪي ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ
زﻣﺴـــﺘﺎن  1397داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
از ﺟﻤﻌﻴﺖ  3270ﻫﺰار ﻧﻔﺮي ﺑﻴﻜﺎران در
زﻣﺴﺘﺎن  1397ﺣﺪود  35 / 1درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻴﻜﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ) 36 / 8درﺻﺪ( ﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻟﺴﺮد ﺷﺪن از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ از ﺑﺎزار
ﻛﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ) 27 /9درﺻﺪ(.
ﻧﺘﺎﻳﺠﻤﺤﺎﺳـــﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد دﻟﺴﺮد ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري
در زﻣﺴﺘﺎن  1398ﺑﻪ ﺟﺎي  10 / 6درﺻﺪ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺑﻪ 13 / 6
درﺻﺪ ﻣﻰ رﺳﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷـــﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﻫﻢ
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي
ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ اﺳـــﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﺣﺪود  52ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺖ ﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و آن
ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـــﻬﺮي رخ داده اﺳﺖ و
در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪادﺷﺎﻏﻼن
روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻳﻢ.
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ
از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻏﻼن آﺳﻴﺐ
دﻳﺪه در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـــﻬﺮي
ﺑﻮده اﻧﺪ.در اﻳﻦ ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮك
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺗﺎ اﺛﺮ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﺗﺸﺪﻳﺪﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴـــﺘﮕﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻰ ﺑﺮاﻳﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﺎ
ﺗﻮاﺗﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﻫﺎي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر1399/04/10:
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  37896و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ) 10100833153:ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻧﻮﺑﺖ اول ﻛﻪ رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  16روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/04/31در
ﻣﺤـــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ رﻓﺎﻫﻰ ﮔﻤﺮك اﻳﺮان واﻗـــﻊ در ﻛﻮى ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻤﺮك در
ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ:
-1اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼوه ﻳﻚ ﻛﻞ اﻋﻀﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ و رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
-2در ﺻﻮرﺗـــﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮى در ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺴـــﺮ و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﮕﺮدد
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ اﻋﻤـــﺎل رأى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد واﮔﺬار
ﻧﻤﺎﻳـــﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـــﺎده  16و  19آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪاد آراى وﻛﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3رأى و ﻫﺮ ﺷـــﺨﺼﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ
رأى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-3اﻋﻀﺎىﻣﺘﻘﺎﺿﻰاﻋﻄﺎىوﻛﺎﻟﺖﺑﻪﻫﻤﺮاهوﻛﻴﻞﺧﻮدﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎﺗﺎرﻳﺦ1399/04/29
در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ و ﺗﺄﻳﻴﺪ وﻛﺎﻟﺖ ﺑﺮگ ورود
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
-1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ
 -2ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺰارش ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻀﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 98
- -3ﻃﺮح وﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل 1398و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در ﺳﺎل 98
-4ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ ،ﭘﺎداش و ﺣﻖ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ آن
-5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸـــﻰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آﻳﻨﺪه ﺗﻌﺎوﻧﻰ و ﻃﺮح ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاى ﺳﺎل 1399
-6ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺸـــﺎرﻛﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى در ﺳﺎﻳﺮ ﺷـــﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و
اﻋﺘﺒﺎرات وام ﻫﺎى درﺧﻮاﺳﺘﻰ
-7اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺎزرﺳﺎن
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرﺳـــﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  7روز از ﺗﺎرﻳﺦ
اﻧﺘﺸـــﺎر آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارك ذﻳﻞ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻛﺎرت ﻣﻠﻰ و ﺷﻨﺎﺳـــﻨﺎﻣﻪ ب( ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻰ ج( ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
د( ﮔﻮاﻫﻰ ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻨﻄﻘﻪ 4ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
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ﺷﻤﺎره 99/5
)ﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪاي( ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ  24دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو )اﻧﻮاع ﺳﻤﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﮋو( ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ رزروﻳﺸﻦ
ﺗﻮزﻳـــﻊ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷـــﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر واﺟﺪ ﺷـــﺮاﻳﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ 1 .ـ ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ اﺟﺮاء :ﻇﺮف ﻳﻚﺳـــﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ارﺟﺎع دﺳـــﺘﻮر ﻛﺎر  2ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآوردي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآوردي ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻌﺎدل) 13/703/184/000ﺳـــﻴﺰده ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و
ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺸـــﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار رﻳﺎل( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 3 .ـ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر :از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ  4ـ ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳـــﺎﻋﺖ  14روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/04/18ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ آﺑﻔﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺸـــﺎﻧﻲ خ ﺑﻬﺸﺖ ،ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎرﻛﺸﻬﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﺳـــﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 5 .ـ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﺳﻨﺎد :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 1399/04/28ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ آﺑﻔﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 6 .ـ ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸــﺎﻳﻲ :ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺻﺒﺢ
روز ﻳﻜﺸـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/04/29ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 7 .ـ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
) 501/095/520ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪو ﺑﻴﺴﺖ( رﻳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﻧﻘﺪي و ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ
در وﺟﻪ ﺷـــﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ در وﺟﻪ
ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده،
ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﻣﺨﺪوش ،ﺳـــﭙﺮدهﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺮر ،ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـــﺪ 8 .ـ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ،ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر اﻳﻦ آﮔﻬﻲ واﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 9 .ـ ﻣﺪارك
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :اﻟﻒ ـ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ب ـ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ  218/000رﻳﺎل ﺑﻪﺣﺴـــﺎب
ﺟﺎري ﺷـــﻤﺎره 2ـ2205220ـ40ـ 806ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن ﺷـــﻌﺒﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ آب
و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬﺮان - 10زﻣﺎن ﭼــﺎپ آﮔﻬﻲ :ﻧﻮﺑﺖ اول  99/04/10و
ﻧﻮﺑﺖ دوم  99/04/14ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر
اﺳـــﺖ .ﺳـــﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳـــﺖ .ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬﺮان http://t4ww.tppww.ir :ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت:
 http://iets.mporg.irﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲhttp:tender.nww.co.ir :
ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺷـــﺪﻳﺪﺗﺮ ﻧﺎﺷﻰ از ﺷﻮك ﻛﺮوﻧﺎ در ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣـــﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺠﻤﻮع 23 / 8
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل
1397ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  15 / 4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي
ﻛﻮﭼﻚ )ﻳﻚ ﺗﺎ  4ﻧﻔﺮ( ﺷـــﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  65درﺻﺪ اﺷـــﺘﻐﺎل
ﻛﺸﻮر را ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﻴﺶ از
ﻣﺸـــﺎﻏﻞ رﺳﻤﻰ در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻰ
از ﺷﻮك ﻛﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ  60درﺻﺪ اﺷـــﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر را ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﺳﻬﻢ
اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ در ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻻي  70درﺻﺪ اﺳﺖ.
از ﻧﮕﺎه ﺑﺨﺸﻰ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺶ
از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ ﻫﺎي
ﻧﺎﺷـــﻰ از ﻛﺮوﻧﺎ ﻗﺮار دارد .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  50درﺻﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ:
* ﺣﺪود  37درﺻﺪ از ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
* 50درﺻـــﺪ از ﺷـــﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت داراي اﺷـــﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﻮده
و ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
*  57درﺻـــﺪ از اﺷـــﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑـــﺮاي ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﻳﻚ ﺗﺎ
 4ﻛﺎرﻛﻦ اﺳـــﺖ و در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻏﻼﻧﺒﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ  4ﻧﻘﺮ ﻛﺎرﻛﻦ،
ﺷﺎﻏﻼن ﻛﺎرﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ )(63
را دارﻧﺪو ﺷـــﺎﻏﻼن ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ  30درﺻﺪ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻛﺎر اﻳﺮان ،ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮراﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري
ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري ﺑﻴﻦ اﺳـــﺘﺎﻧﻰ ﺗﺎ
ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﻣﻰ رﺳﺪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
در ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرﻳﺰﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺮوم ،در اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ،
ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي زﻳﺮ  5ﻧﻔﺮ
ﻛﺎرﻛﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻛﺎرﻛﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻰ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﺷﻴﻮع
ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ
ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ وﻳﮋه اي ﺑﺮاي
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
*ﻣﻨﺎﺑـــﻊ و ﻣĤﺧﺬدر ﺳـــﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺗﻬﻴـــﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨـــﺪﮔﺎن :ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻋﺰﻳﺰﺧﺎﻧﻰ،
ﻣﻬﺮان ﺑﻬﻨﻴﺎ ،آرش ﻋﻠﻮﻳﺎن
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺪه ﮔﺰارش
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ

ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪه ﺑﺎزﮔﺸـــﺎﻳﻰ ﻣـــﺮز ﻫﻮاﻳﻰ اﻳﺮان و
ﺗﺮﻛﻴﻪ و آﻏﺎز ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان ـ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،اﻣﺎ
رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﻳﻰ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى اﻳﺮان
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺗﺮدد ﻣﺴـــﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻫﻨﻮز آزاد ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﭘﺲ از راﻳﺰﻧﻰ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
ﻛﺸـــﻮرﻣﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد ﻣﺮز ﻫﻮاﻳﻰ دو ﻛﺸﻮر از اول ﻣﺎه
اﮔﻮﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 11ﻣﺮداد ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ،
ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﺖ ﻣﺴـــﻴﺮ ﺗﻬﺮان ـ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻰ از
اﻳﺮﻻﻳﻦﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ازﺳـــﺮﮔﻴﺮى ﭘﺮوازﻫﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ
17ﺗﻴﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺮﻻﻳﻦ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاى ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ،دارﻧﺪﮔﺎن
اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و دارﻧﺪﮔﺎن وﻳﺰاى ﻛﺎرى ﻣﻌﺘﺒﺮ
از اﻳﻦ ﻛﺸـــﻮر اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ داﻧﺴﺖ و اﻋﻼم ﻛﺮد :اﺳﺎﻣﻰ
ﻣﺴـــﺎﻓﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖﻧﺎم و رزرو ﺑﻠﻴﺖ اﻗﺪام ﻛﺮدهاﻧﺪ

ﺑﺎ اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻣﺎر وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮدﺷـــﮕﺮى ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ :اﻳﺮان در ﺳـــﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ،2020ﭘﻴﺶ از
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎى دو ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس
ﻛﺮوﻧﺎ ،ﺟﺰء ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
ﮔﺮدﺷﮕﺮ را در ﺗﺮﻛﻴﻪ داﺷﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺰا ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺮﺗﺮدد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﻳﺪ.
ﻣﻬﺪى رﺿﺎﻳﻰ دﺑﻴﺮ ﻛﻨﺴﺮﺳـــﻴﻮم ﺗﺮﻛﻴﻪ در اﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﻔﻰ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎنﻛﻪ ﻣﺮزﻫﺎى ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ روى ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﻳﺴﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :در وﺿﻊ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺗﻮاﻓﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎى آرام ﻛﺮدن روح و روان اﺳﺖ،
ﻣﺜﻼ اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدهاﻧﺪ روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﭘﺮواز
ﺗﺮك و ﻳﻚ ﭘﺮواز اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺷـــﻮد و ﭘﺮوازﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ

ﺑﺮاى درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ارﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد و در
ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪن اﻳﻦ ﻣﺪارك ،از ورود ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺮداد ﺑﻠﻴﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ در اﻳﺮان،
ﻣﺮزﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ و ﻫﻮاﻳﻰ را ﻣﺴـــﺪود ﻛﺮد ،ﻫﻨﻮز درﺑﺎره
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻣﺮزﻫﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮى زﻣﻴﻨﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻰ را اﻋﻼم
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻰ ،ﺣﺮﻣﺖ اﷲ رﻓﻴﻌﻰ رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ
دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴـــﺎﻓﺮت ﻫﻮاﻳﻰ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﺴـــﻨﺎ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺣﺘﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﮔﺸـــﺎﻳﻰ ﻣﺮز ﻫﻮاﻳﻰ اﻳﺮان و
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﺮﻻﻳﻦ ﺗﺮك ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﭼﻨﺪﻳﻦﺑﺎر ﺗﻌﻠﻴﻖ ﭘﺮوازﻫﺎى اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮده و
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﻗﺮارى ﭘﺮوازﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ.
وى ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـــﺖ :ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮوازﻫﺎى ﺗﺮﻛﻴﻪ
درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮان
اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزى
اﺳـــﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻠﻴﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ .درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺮاى اﺳـــﺘﺮداد وﺟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺻﻮرت
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﭘﺮواز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮزاده ﺳـــﺨﻨﮕﻮى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻫﻢ
ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دﻗﻴﻘﻰ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮزﻫﺎى
ﻫﻮاﻳﻰ اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪزودى ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد.
دوﻟـــﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ از اول ﻣﺎه ﺟﻮﻻى )11ﺗﻴﺮ( ﻣﺮزﻫﺎى
ﺧﻮد را ﺑﻪ روى ﺗﻌﺪادى از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ
را ﻛﻨﺘـــﺮل ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﻧﺎم اﻳﺮان ﻫﻨﻮز در
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ
ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﺖ ﺗﻬﺮان ـ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺑﺮﺧﻰ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎى
داﺧﻠﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻴﺶ اﻳﺮﻻﻳﻦ ﻫﻢ اﻋﻼم ﻛﺮده
ﻛﻪ ﭘﺮوازﻫﺎى ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از 16ﺟﻮﻻى )26ﺗﻴﺮﻣﺎه( از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
ﺗﺎرﻳﺦ اول اﮔﻮﺳﺖ را ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﺮز ﻫﻮاﻳﻰ ﻣﺸﺘﺮك

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﻚﺳﺮ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮوﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﻰ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ
از اﺗﺒﺎع اﻳﺮاﻧﻰ اﺟﺎزه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ داده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ در
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺟﻮاز ﻛﺎر .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز را ﻫﻢ اﮔﺮ
ﮔﻮاﻫﻰ ﺳـــﻼﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ
وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ.
وى ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻔﺮ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و 90درﺻﺪ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎز ﻧﺸﺪه
و آﻣﺎده ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
دﺑﻴﺮ ﻛﻨﺴﺮﺳـــﻴﻮم ﺗﺮﻛﻴﻪ در اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻫﻮاﻳﻰ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى اﺳـــﺘﻔﺎده از ﭘﺮوازﻫﺎى ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮاى
ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸـــﻮر ﺳﻮم را ﻫﻢ راه ﻣﻄﻤﺌﻨﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ و
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻣﻜﺎن دارد ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﻜﺴﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﻓﺮ دردﺳﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ
رﻳﺴـــﻜﻰ را ﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ اﻳﺮﻻﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﻛﺸـــﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و
ﻧﺎدرﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
رﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان ـ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ :اﻳﺮﻻﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﺑﺨﺸﻰ از
ﺑﺪﻫﻰﻫﺎى ﺧﻮد را ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ روﺷﻰ ﻛﻪ در
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻣﺮدم وارد
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻠﻴﺘﻰ را رزرو ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺮواز در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎه اﺳﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدم آﻣﺪه،
ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﭘﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺟﻴﺐ اﻳﺮﻻﻳﻦ ﻣﺎﻧﺪه
و ﻧﺒﻮد ﺳـــﺎز و ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮش
اﻳﺮﻻﻳﻦﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳـــﺖ ،از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاى اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺎﻳﺪ در
ﻧﺒﻮد ﺳﺎزوﻛﺎرى اﻟﺰامآور ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ.

آﮔﻬﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ دﻣﺎوﻧﺪ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  47269و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100924838
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ دﻣﺎوﻧﺪ
)ﺳـــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻮز
ﺻﺎدره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  994/630974-042ﻣﻮرخ  99/4/7ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس
و اوراق ﺑﻬﺎدار درﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـــﺮﻛﺖ  ،ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻳﻦ ﺷـــﺮﻛﺖ در ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 1399/4/22در ﺗﻘﺎﻃـــﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﭼﻤﺮان و ﺧﻴﺎﺑـــﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﻫﺘﻞ
اﺳﺘﻘﻼل  ،ﺳﺎﻟﻦ ﻳﺎس  2ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 104/31
ﻣﻮرخ  1398/12/20ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﺮوﻧﺎ و اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره
/440/050ب 98/ﻣﻮرخ  98/12/26ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑـــﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
ﻣﺒﻨـــﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ »ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮى ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷـــﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺻﺮﻓﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺣﻀﻮر  15ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷـــﻮد ،اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ« ،ﻟﺬا ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از ﺳﺎﻳﺮ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﺠﻤﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ذﻳﻞ و ﻋﺪم ﺣﻀـــﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ،ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه را در
ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻳﺎرى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
www.damavandmining.com
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
-1ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ
 -2اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ
 -3ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردى ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ دﻣﺎوﻧﺪ ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻛﻴﻨﻪ ﺷﻮي )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  47320و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101861262
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷـــﺮﻛﺖ ﭘﺎﻛﻴﻨﻪ ﺷﻮي )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص( ﻛﻪ
رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روزﺳﻪﺷـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/04/24در ﺷﺮﻛﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳـــﭙﻨﺘﺎ :واﻗﻊ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ )ﺟﺎده ﻗﺪﻳـــﻢ ﻛﺮج( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 9ﺑﻌﺪ از اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﺑﺮق ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷـــﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﭘﻼك ،9ﻛﺪ
ﭘﺴﺘﻲ  1379857115ﺳـــﺎﻟﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻴﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
1ـ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻛﻴﻨﻪ ﺷﻮي
آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻛﻴﻨﻪﺷﻮي )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  47320و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101861262
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷـــﺮﻛﺖ ﭘﺎﻛﻴﻨﻪ ﺷﻮي )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﻛﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/04/24در ﺷﺮﻛﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳـــﭙﻨﺘﺎ :واﻗـــﻊ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ )ﺟﺎدهﻗﺪﻳـــﻢ ﻛﺮج( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 9ﺑﻌـــﺪ از اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﺑﺮق ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷـــﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﭘﻼك ،9
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1379857115ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻴﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 1ـ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاي ﻣﺪت  2ﺳﺎل
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻛﻴﻨﻪﺷﻮي

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ آزادﮔﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  458282و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100353165
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﻋﻤﻮم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ آزادﮔﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و وﻛﻼي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  1398/12/29ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  1399/04/25در ﻣﺤﻞ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﻣﻴﺪان ﻗﺪس ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ،روﺑﺮوي ﻛﻼﻧﺘﺮي  ،133ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻴﻀﻴﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ:
* اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ .1398/12/29
* ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ .1398/12/29
* اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ .1399/12/30
* اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ.
* ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد.
* ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎداش ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.
* ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.
* ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و وﻛﻼي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺆﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
و وﻛﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﺑﺮگ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴـــﻪ از ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  23ﺗﻴﺮﻣﺎه  1399ﺑﻪ اﻣﻮر ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن
وﻟﻴﻌﺼﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎرك ﺳﺎﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﭙﻬﺮ ﺳﺎﻋﻲ ﺷﻤﺎره  407ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـــﺖ ﭘﻴﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺷـــﻤﺎره /440/050پ 98/ﻣﻮرخ  98/12/26ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺷـــﺮان ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق
ﺑﻬﺎدار ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳـــﺎﻳﺖ و ﺳـــﺎﻳﺮ روشﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات از ﺗﺠﻤﻌـــﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ،اﻣﻜﺎن
ﻣﺸـــﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﻪ رﺳـــﻤﻲ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﻨﻮ در آﭘﺎرات ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
) (https://www.aparat.com/khodkafaee/liveﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي
ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ را دﻧﺒﺎل ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارﻳﻢ.
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ آزادﮔﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(

ﺑﻮرس

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ در ﺳﺎل 99

ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎى دوﻟﺖ و دﻳﮕﺮ ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در
ﺑﻮرس را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﻮازى اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.
ﻋﻠﻰ ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎى
دوﻟﺖ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى  ETFاﺧﺒﺎر
ﺧﻮﺑﻰ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ وارد ﺑﻮرس ﺷﺪﻧﺪ را اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻰ را در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎدﻗﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ :ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺤﻞ آورده ﻧﻘﺪى و ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺷـــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻮرس ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﺟﺬب و اﺻﻼح
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎدهﺗﺮى را در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻛﺎرﺷـــﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :در ﭘﻴﺶﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﺮى از
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﻮرس در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وى ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـــﺖ :ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران ﭘﻮﻟﻰ و ﻣﺎﻟﻰ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮد.
ﻛﺎرﺷـــﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﺮﺿﻪ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎى  ETFﮔﺮوه ﺑﺎﻧﻜﻰﻫﺎ و ﺑﻴﻤﻪاىﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ
از  100درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار از
ﻋﺮﺿﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى  ،ETFﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻮرس ﻳﻜﻰ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺑﺮاى
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.وى اﻓﺰود :در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﻴﭻ ﺑﺎزار ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرس ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎى ﺧﺮد را در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ در ﺧﻮد
ﺟﺎى دﻫﺪ و ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﺎدهاى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺖ.
ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاى
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻴﻤﺖ ارز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﻋﺪم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ
ﺑﺎزارﻫﺎى دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
از ﺑﻮرس ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در
ﺻﺪر ﺟﺬب ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
وى ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ورود ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻮرس از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻮرس در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار
دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم دوﻟﺘﻰ و ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در
ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى  ETFدر ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﮕﻴﺮد.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ،ﺗﺴﻬﻴﻞ
در واﮔﺬارىﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻮرس ،ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى دوﻟﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﺑﻪ رﻛﻮردﺷﻜﻨﻰﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس در ﺑﺎزار اﺷﺎره ﻛﺮد
و ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﻰ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر در روﻧﺪ ﺻﻌﻮدى ﺑﺎزار ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وى ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﺷـــﺘﺎب ﺷـــﺎﺧﺺ
ﺑﻮرس ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس
ﻛﺮوﻧﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ
اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﺗﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ،ﻓﻮﻻد ،ﺳﻨﮓآﻫﻦ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاى
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻮرﺳﻰ ﻛﺸﻮر ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻮد.ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم از ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪﻫﺎى ﺻﻨﺪوق  ETFاﺳﺖ.وى در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ روﻧﺪ
ﺻﻌﻮدى ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اداﻣﻪدار اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ارز در ﻣﻴﺎنﻣﺪت ﺻﻌﻮدى ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ در ﻣﺴﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻰ
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺣﺠﻤﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﺻﻼح ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس در ﺑﺎزار
اﺷﺎره ﻛﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدى ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد اﺻﻼح در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت  100درﺻﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ اﻣﻜﺎن
رﻳﺰش در ﺑﺎزار ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.وى ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن
و  500ﻫﺰار واﺣﺪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻋﺮﺿﻪ در
ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﻮﻳﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺮﻓﻪاى ﺑﺎزار ،اﻳﻦ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺮﻳﺪ را در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ
ﺻﻒ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس
ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺳﻘﻒ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  500ﻫﺰار واﺣﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.
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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ
و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷـــﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس
ﻛﺎﻻى اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻬﺎﻣﺪاران
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎى
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ رازى ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـــﻮرس ﻛﺎﻻى
اﻳـــﺮان در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺸﺮﻳﺢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﭘﺎرﺳﺎل ،اﻫﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ در ﺳﺎل 99
را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد.
ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰﻧﮋاد در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﭘﻴـــﺎم ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد
و ﮔﻔـــﺖ :ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى اﻳﺮان در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﻣﻨﻮﻳﺎت
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى در ﺳﺎل  98ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل »روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻛﺎﻻﻳـــﻰ و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ
ﻛﺎﻻ در ﻛﺸـــﻮر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارزش
ﻣﻌﺎﻣـــﻼت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  170ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻼش ﻛﺮد ﺿﻤﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳـــﺎزﻧﺪه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺨﺖ اﻓﺰارى
و ﻧﺮم اﻓﺰارى ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻼش
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزارﻫﺎى
ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر ،اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ
راﻫﮕﺸﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠﻰ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.
وى ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ
در ﺗﻼش اﺳـــﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻳﻰ ﻣﺘﺸـــﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺎﻳﺪار ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ آنﻫﺎ داراى ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزار داﺧﻠﻰ
ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد درﻛﻰ ﻣﺸـــﺘﺮك از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد،
ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﻫﻤﭽﻮن ﺳـــﻨﻮات
ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮى اﻣﻦ و

ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳـــﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳـــﺎل 98
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮد.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـــﻮرس ﻛﺎﻻى
اﻳﺮان اداﻣـــﻪ داد :ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى
اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل  97رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ
را در ﻣﻴﺎن ﺑﻮرسﻫﺎى ﻛﺸـــﻮر از
ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑـــﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ،در
ﺳـــﺎل  98ﻫﻢ ﺷـــﺎﻫﺪ رﺷﺪ 56
درﺻﺪى ارزش ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎزار ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ در ﻣﻘﺎﻳﺴـــﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﭘﻴـــﺶ از آن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ
از ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و رﺷـــﺪ ﺑﺎزارﻫﺎ
دارد.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰﻧﮋاد ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :ﺑﻮرس
ﻛﺎﻻى اﻳﺮان در ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴـــﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳـــﻦ ارﻛﺎن ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ و اﺛﺮﮔﺬارى
در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸـــﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﺑﺮآوردهﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻓﻠﺰى ،ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ اﻳﻔﺎ
ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى ،ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻪ واﺳـــﻄﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار،
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد
ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼت ،اﻳﺠﺎد
ﺳﺎزوﻛﺎر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﻮق دادن
آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ
رﻳﺴـــﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎى
ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى اﻳﺮان در راﺳـــﺘﺎى
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻧﮋاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در
ﺳﺎل  99ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ«
ﻧﺎم ﮔﺬارى ﺷـــﺪه ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى

اﻳﺮان درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـــﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎى
ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻳﺎﻧﻰ در ﺣﻤﺎﻳﺖ
از زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ
ارﺗﻘﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﻛﺎراﻳﻰ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى

ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻖ
اﻣﺘﻴﺎز از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزار
ﻣﺎﻟﻰ در ﺳﺎل  98ﺑﻮد.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ،
ﺛﺒﺖ  54ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪﻳﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻴﺴـــﺘﻤﻰ وﺟﻮه ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ
اﺗﺎق ﭘﺎﻳﺎﭘﺎى ،راه اﻧﺪازى ﺳﻴﺴﺘﻢ

اﻳﺮان در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻫﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى
ﺳﺎل  98در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺸﺘﻘﻪ ،ﻣﺎﻟﻰ
و ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ اﺷـــﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
راه اﻧﺪازى ﻗﺮاردادﻫﺎى آﺗﻰ ﭘﺴﺘﻪ،
اﻳﺠـــﺎد زﻳﺮﺳـــﺎﺧﺖ ﻫﺎى ﻻزم
ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻟﺤﻈﻪ اى
ﻗﺮاردادﻫـــﺎى آﺗﻰ و راه اﻧﺪازى
ﺗﺎﺑﻠﻮى آﻧﻼﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﻪ
ﺑﻮد؛ ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺳﻠﻒ
ﻣﻮازى اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺷـــﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ،راه اﻧﺪازى
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﻰ ﺳﭙﺮده زﻋﻔﺮان،
زﻳﺮه ﺳـــﺒﺰ و ﭘﺴـــﺘﻪ و ﭘﺬﻳﺮش
 11اﻧﺒـــﺎر ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﭘﺬﻳﺮش ﺧﺰاﻧﻪ ﺳﻜﻪ ﻃﻼى ﺟﺪﻳﺪ
و راه اﻧـــﺪازى ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﻰ
ﺳﭙﺮده ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎى ﺳﻜﻪ و

ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻧﻘﺪى،
راه اﻧﺪازى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻘﺪى-
اﻋﺘﺒـــﺎرى و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰى در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺴـــﻮﻳﻪ
ارزى را از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳـــﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺎزار ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ و ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﻳﺮان و
ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺠﺎرت و
اﻳﺠﺎد ﺳﻜﻮى ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻀﺎى ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧـــﻰ ﺑﺼﺮه را از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزار ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل
 98داﻧﺴﺖ.
وى در اداﻣـــﻪ ﺑـــﻪ ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى اﻳﺮان در
ﺳﺎل  98اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى اﻳﺮان در
ﺳـــﺎل  98ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  169ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳـــﻴﺪ و در ﺑﺎزار

ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﻴﺶ از  26/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ
اﻧـــﻮاع ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  137ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰﻧﮋاد اﻓﺰود :در ﺗﺎﻻر
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ 9/7
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  61ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴـــﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓـــﺖ و در ﺗﺎﻻر ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷـــﻴﻤﻰ  4/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪ ارزش  42ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
و در ﺗـــﺎﻻر ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ
 11/9ﻣﻴﻠﻴـــﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻ ﺑﻪ
ارزش  33ﻫـــﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠـــﻪ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار
ﻣﺸـــﺘﻘﻪ و ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﻫﻢ
 31/5ﻫـــﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺛﺒﺖ
ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻰﻧﮋاددراداﻣﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى
ﻛﻼن ﺳﺎل  99ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ را اﻋﻼم
ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :راهاﻧﺪازى ﻣﻌﺎﻣﻼت
اوراق ﺧﺮﻳﺪ دﻳﻦ ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟـــﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،راه اﻧﺪازى
ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺸـــﺘﻘﻪ و ﮔﻮاﻫﻰ
ﺳـــﭙﺮده ﻛﺎﻻﻳﻰ روى داراﻳﻰﻫﺎى
ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى
ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻛﺸـــﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم در
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﻓﺮوش
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻰ،
ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ،راهاﻧﺪازى
ﻣﻌﺎﻣـــﻼت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﺎﻻى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎى دوﻟﺘﻰ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ داراى
ﻣﺼـــﺎرف ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﺎدرات و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ارز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸـــﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻌﺎﻣـــﻼت در رﻳﻨﮓ ﺻﺎدراﺗﻰ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻛﻼن ﺳـــﺎل 99
اﺳﺖ.
وى اداﻣـــﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﭘﻴﺶ
از ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﭘﺲ از
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزارﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ،ﻣﺸﺘﻘﻪ

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ اوراق ﮔﺎم
اوراق ﮔﺎم ﺷـــﻜﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ال ﺳـــﻰ داﺧﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻣﺎﻧﻰ در ﻛﺸﻮر رواج داﺷﺖ و اﻣﺮوز
اﻳﻦ اﺑﺰار ﻳﻜـــﻰ از اﺑﺰارﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﻮى ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺘﺼﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺎم اول ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻮرم ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
وﻳﮋﮔﻰ اوراق ﮔﺎم ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ
ال ﺳﻰ داﺧﻠﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ال ﺳﻰ
داﺧﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﮔﺮدش ﻣﻰﻛﺮد در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛـــﻪ اوراق ﮔﺎم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ
دﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدش ﻛﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻮل آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳـــﺖ ﭘﮋوﻫﺸـــﻜﺪه ﭘﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎى اوراق ﮔﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﺛﺮ ﺗﻮرمزاﻳﻰ اﻳﻦ اوراق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮى ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )ﺳﻨﺎ( و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ،
دﻛﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪى ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮح ﮔﺎم)ﮔﻮاﻫﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻟﺪ( ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى
ﺗﺤﻘﻖ ﺷـــﻌﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﺴﺎل ﻳﻜﻰ از اﻫﺪاف
اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى اﺳـــﺖ و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ
اوراق ﮔﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
وى درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ اوراق ﮔﻔﺖ :اوراق ﮔﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮى ﺑﺪﻫﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎى ﺗﺠﺎرى اوراق ﮔﺎم را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻃﻠﺒﻜﺎر ﺑﺪﻫﺪ و آن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات را از آن ﺧﺮﻳﺪه اوراق را اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﭘﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ اداﻣﻪ داد :در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮى
ﺷﺪن ﻳﻚ ﺷﺸﻢ زﻣﺎن اوراق ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻛﺸﻮر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻠﻖ ﭘﻮل زﻳﺎدى ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺪﻫﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺮد و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪى ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :اوراق ﮔﺎم ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ال ﺳﻰ
داﺧﻠﻰ اﺳـــﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻰ در ﻛﺸـــﻮر رواج داﺷﺖ و اﻣﺮوز اﻳﻦ اﺑﺰار ﻳﻜﻰ از
اﺑﺰارﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﺳـــﭙﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﻳﺪور ﻧـــﺮخ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﭘﻮل رﻗﻢ ﺧﻮرده و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﭘﻮﻟﻰ
ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
وى ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﻗﻄﻌ ًﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى در ﺳﻴﺎﺳـــﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﻛﻪ اﺟﺮا
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و روﻳﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى روﻳﻜﺮدى
ﺗﺎزهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﻫﻤﻪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ،
ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮام و دوام ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﻰ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﭘﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى درﺑﺎره ﻣﻴﺰان اﺟﺮاﻳﻰ
ﺷﺪن اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻃﺮح ﮔﺎم را اﺟﺮاﻳﻰ
ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اوراق ﮔﺎم را از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
وى در ﺗﻮﺿﻴـــﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد اوراق ﮔﺎم اﻓـــﺰود :اﻳﻦ اوراق در واﻗﻊ ﻳﻚ
ﮔﻮاﻫﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى وﻗﺘﻰ آن را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑـــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣـــﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﺮ ﻧﻴﺎزى ﻛﻪ
دارد اراﺋﻪ دﻫﺪ و آن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻛﺸﻮر آن را ﺑﻪ
ﮔﺮدش در ﺑﻴﺎورد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آﺧﺮ ﻛﻪ اوراق را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اوراق را در ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻔﺮوﺷـــﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار اﻳﻦ
اوراق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮل آن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دارﻧﺪه ورﻗﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻮد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﭘﻮل ورﻗﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺤﻤﺪى اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ :ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ اوراق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﻛﻤﺘﺮى دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺗﻮرمزاﻳﻰ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴـــﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و وﻳﮋﮔﻰ اوراق ﮔﺎم ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ
ال ﺳﻰ داﺧﻠﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ال ﺳﻰ داﺧﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﮔﺮدش ﻣﻰﻛﺮد در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اوراق ﮔﺎم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدش ﻛﻨﺪ و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻮل آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.وى ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوراق ﮔﺎم ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ از
دﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رﺳﻴﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮل
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه اوراق ﮔﺎم ،ﭘﻮﻟﻰ داده ﺑﺎﺷﺪ.

و ﻣﺎﻟﻰ ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﮕﻴﺮى ﺗﺼﻮﻳﺐ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ،ارﺗﻘﺎ
درﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎط
و ﻣﺸـــﺘﺮﻳﺎن ،ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺪوﻳﻦ
ﻣﺪل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﺷـــﺮﻛﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎى ﭘﺬﻳﺮش و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎر
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و
ارﺗﻘﺎى ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار در
ﺣﻮزه ﻛﺎﻻﻳﻰ از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى
ﻣﻬـــﻢ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ در ﺳـــﺎل 99
اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى
اﻳﺮان در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎى
رازى ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ
رأى اﻛﺜﺮﻳﺖ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺳـــﻮد  100رﻳﺎﻟﻰ و اﻓﺰاﻳﺶ 34
درﺻﺪى ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤـــﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ،ﭘﺲ از اراﻳﻪ
ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاى ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  29اﺳﻔﻨﺪ  1398ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ  100رﻳﺎل ﺳﻮد ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ
ﺳﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
ﻓﺮﻳﻮران راﻫﺒﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺑﺎزرس
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
آرﻣـــﺎن آروﻳﻦ ﭘﺎرس و روزﻧﺎﻣﻪ
اﻃﻼﻋﺎت و دﻧﻴـــﺎى اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻦ در ﻣﺠﻤـــﻊ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم اﻓﺰاﻳﺶ
 34درﺻﺪى ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ از
 186ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  250ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم رﺳﻴﺪ.

ﻛﺎﻫﺶ  20درﺻﺪى ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﻛﺎﻫﺶ  20درﺻﺪى
ﻛﺎرﻣـــﺰد ﻣﻌﺎﻣـــﻼت را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ
ﺑـــﻮرس  ،ﻓﺮاﺑﻮرس  ،ﺳـــﭙﺮده ﮔﺬارى
ﻣﺮﻛﺰى ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎورى و راﻳﺎن ﺑﻮرس
اﻋـــﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ از اول ﻣـــﺮداد اﺟﺮاﻳﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮى ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
)ﺳـــﻨﺎ( ،ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران
ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در ﺑﺎزار اوراق
ﺑﻬﺎدار از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎرﻣﺰد ارﻛﺎن
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻣﺸـــﺘﺮك ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎرﻣﺰد ﻫﺎى
ارﻛﺎن ﺑـــﺎزار از ﻣﻌﺎﻣـــﻼت ﺳـــﻬﺎم
و ﺣـــﻖ ﺗﻘﺪم ﺳـــﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬـــﺮان و ﻓﺮاﺑﻮرس را ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﺮد.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺴـــﻦ ﺧﺪاﺑﺨﺶ
ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻮرس ﻫﺎى ﺳـــﺎزﻣﺎن
ﺑـــﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران از اول ﻣﺮداد20 ،درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ )ﺳـــﻨﺎ( ،ﮔﻔﺖ :در
ﺟﻬـــﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ 20
درﺻﺪ از ﻛﺎرﻣﺰد ﻛﺎرﮔـــﺰاران ،ﺑﻮرس،
ﻓﺮاﺑﻮرس و ﺷـــﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬارى و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎورى ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
وى اداﻣﻪ داد :در ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس ﻣﺼﻮب ﺷـــﺪ ﺗـــﺎ از ﻛﺎرﻣﺰد اﻳﻦ

ﻧﻬﺎد ﻫﻢ  20درﺻﺪ ﻛﺎﺳـــﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮرس ﻣﻄﺮح
ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺧﺒـــﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜـــﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﻤﺎد ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﻮرس اﻧﺮژى ﺑﻪ ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
در ﺗﺎﻻر ﺷﻴﺸـــﻪاى در ﺑﺎزار دوم ﺑﻮرس
آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮى ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻳﺮان ،ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس اﻧﺮژى
اﻳـــﺮان ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮش و
درج ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـــﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس اﻧـــﺮژى و ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺮاﻳﻰ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﺎدﻳﻦ

ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﺷﺪ.
ﻧﻤـــﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ »اﻧﺮژى «3در ﺑﺨﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـــﺎى ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ
واﺳﻂ ،ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻛﻤﻜﻰ واﺳﻄﻪ
ﮔﺮى ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺟﻮه ﺑﻴﻤﻪ
و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ و ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳﻰ و
ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺷـــﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـــﺎس ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﻧﻤﺎد
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮاج ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺷﺮوع
و ﺑـــﺎ اﺟـــﺮاى ﺣﺮاج ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﻛﺸـــﻒ ﻗﻴﻤـــﺖ در ﻧﻤﺎد
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـــﻰ "اﻧـــﺮژى ،"3ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ
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"اﻧﺮژى "1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮرس
اﻧﺮژى و ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ "اﻧﺮژى "2ﻣﺮﺑﻮط
ﺑـــﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻮرس اﻧﺮژى ﻫﻢ آﻣﺎده اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺎﺑﺮﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ22224963-22224886
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺎري ﻓﻠﺰي
ﻛﺎوﻳﺎن ﻣﺪل  1388ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 559ع65
اﻳﺮان 79ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
EQ4BTAA3969774687
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
KA5K1062C9G333673
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ) .ﻗﺰوﻳﻦ(

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري ﭘﮋو  GLX 405ﻣﺪل
 89ﭘﻼك  515ن 33اﻳﺮان 16ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻲ
ﺟﺎرﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮر  321856ﺷﺎﺳﻲ 992153
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ
 BENELLI TNT249ﻣﺪل  1396ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك اوﻟﻴﻪ 65477ـ 697و ﭘﻼك
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  84226ـ  697و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 N23DDBJDFH1J00288و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  0249N23121651ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺻﻐﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﺎزروﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺮﻳﻢ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ  2280857898ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻘﻮل ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 1386ﭘﻼك 467ص 89اﻳﺮان  56ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 1840159ﺷﺎﺳﻲ  S1412285029903ﻣﻔﻘﻮد
و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﮋو ﺳﻮاري  405ﺟﻲالاﻳﻜﺲ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﻣﺪل  1398ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 173ص 48اﻳﺮان 95ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 124K1343217ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  NAAM11VE1KK190660ﻣﻔﻘﻮد
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .ﺑﻢ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدروي ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﺑﻪ ش اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
347ط 89اﻳﺮان 82ﻣﺪل  98ﺑﻪ ش ﻣﻮﺗﻮر
 6414975/M13ش ﺷﺎﺳﻲ 3586716
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻣﺴﻘﻒ ﻓﻠﺰي ﺑﻨﺰ ﻣﺪل
 1362ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﭘﻼك  62ـ113ع 74ﻣﻮﺗﻮر
 10081814ﺷﺎﺳﻲ  55012972ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .آﻣﻞ(

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري
ﺳﺎﻳﭙﺎ  SAINAﻣﺪل
 97ﺳﻔﻴﺪ روﻏﻨﻲ ﭘﻼك
 69ـ375د 42ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر M15/8544229
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAS831100J5763290
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ .ﮔﺮﮔﺎن

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
ﺳﻮاري ﺳﺎﻳﭙﺎ  132ﺳﻔﻴﺪ
روﻏﻨﻲ ﻣﺪل  89ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
24ـ942ب 48و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 3737045و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 S1422289199895ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮام ﺷﻬﺮآﺷﻮب رﻳﺸﻪ
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎدﮔﺎن

ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻣﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  2478468و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  83ـ244ع 35ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 00017ـ600ـ36ـ0
و ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﻳﺖ
12251ـ0ـ6ـ 40در رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻧﻈﻴﺮي ﻳﺎن
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
)ﻗﺰوﻳﻦ(

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو  206ﻣﺪل  1382ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
82ـ661س 45و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  10FSM84557567و
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  82646890ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺎري(

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎن رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ
ﺷﻴﺮي ـ روﻏﻨﻲ ﻣﺪل  1392ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  114F0059232ﺷﺎﺳﻲ
NAAA36AA3DG625252
و ﭘﻼك 218ج 22ـ  83ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺒﻲ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
زرﻳﻦدﺷﺖ ـ ﻏﻼﻣﻲ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري ـ ﻫﺎچﺑﻚ
ﻟﻴﻔﺎن ﺗﻴﭗ  X60ﻣﺪل 1392
رﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 61ـ413د 78ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
LFB479Q121201955
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAKSG4312DB105029
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻧﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻮاري
ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﻣﺪل  1396ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 174س11
اﻳﺮان 71ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
BM15LF119786
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAPH230AAH1000712
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
)ﺷﻬﺮﻛﺮد(
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺎري
ﻓﻠﺰي وﻟﻮو ان  88ﻗﺮﻣﺰ
روﻏﻨﻲ ﻣﺪل  1973ﭘﻼك
 59ـ469ع 65ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  113899ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  022686ﻣﻔﻘﻮد
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ.
ﮔﺮﮔﺎن
ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﻳﺪ  86ﻧﻮك ﻣﺪادي ﺑﻪ ش
ﭘﻼك 485س64اﻳﺮان 68ﺑﻪ ش ﻣﻮﺗﻮر
 2051667و ش ﺷﺎﺳﻲ 360256
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﮔﻲ در ﻓﺎز  11ﺷﻬﺮ ﭘﺮدﻳﺲ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﺷـــﺮﻛﺖ ﻛﻮزو ﭘﺎرس  10ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺮوژه  ،697173ﻧﺎم
ﺑﻠـــﻮك  ،1859ﻛﺪ ﺑﻠﻮك  ،250272ﻛـــﺪ واﺣﺪ  1061717و
ﺷـــﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه  1842224ﻣﻮرخ  1391/04/26ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
آﻗﺎي ﺗﻮرج ﺷـــﺮاﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﻲ  1551981742ﻓﺮزﻧﺪ
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 5ﻓﻘﺮه ﻣﻬﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ راﻳﺎﻧﻪ
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  91ﺑﻪ
ﻛﺪﻣﻠﻲ  0078306701ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻣﻔﻘﻮدي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو  405ﻣﺪل
 1388رﻧﮓ ﻧﻘﺮهاي ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 34ـ381ج 25ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 12488009587ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAM0130A09E827071
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)راﻣﻬﺮﻣﺰ(
ﺳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺰاز ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در
دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  8000و ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ  2و ﺷﻤﺎره ﺗﻔﻜﻴﻚ  538و ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
اﺻﻠﻲ ﻓﺎز  Fﻣﻴﺮﻣﻬﻨﺎ و ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد  812/191/9965ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 48/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 766ع84
اﻳﺮان 19ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻛﺎرت  3050610ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
)ﻗﺰوﻳﻦ(
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻮاري
ﺗﻴﺒﺎ  2ﻣﺪل  1395ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 369س44
اﻳﺮان 71و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 8277811و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAS821100G1043865
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
)ﺷﻬﺮﻛﺮد(

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺴﻴﻦ رﺣﻴﻢزاده
ﻣﻴﺒﺪي ﻣﺎﻟﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮاري
ﭘﮋو  206ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 64
اﻳﺮان 881د 33و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 13588003035و ﺷﺎﺳﻲ
 NAAP23FC49J156070ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش و ﺑﺮگ
ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎي روﻧﻮﺷﺖ )اﻟﻤﺜﻨﻲ(
اﺳﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺲ ادﻋﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد
ﺧﻮدروي ﻣﺬﻛﻮر دارد ﻇﺮف ده روز ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ
اﻳﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 14
ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﺮان ـ ﻛﺮج ،ﺷﻬﺮك
ﭘﻴﻜﺎﻧﺸﻬﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻤﻨﺪ ،ﻃﺒﻘﻪ
ﻳﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ
از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪي
ﺑﻔﺮوﺋﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮاري
ﭘﮋو 206آرﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 64اﻳﺮان354د 67و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  15090011718و ﺷﺎﺳﻲ
 NAAP41FD7BJ324217ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش و ﺑﺮگ
ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎي روﻧﻮﺷﺖ)اﻟﻤﺜﻨﻲ(
اﺳﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺲ ادﻋﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد
ﺧﻮدروي ﻣﺬﻛﻮر دارد ﻇﺮف ده روز ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ
اﻳﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 14
ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﺮان ـ ﻛﺮج ،ﺷﻬﺮك
ﭘﻴﻜﺎﻧﺸﻬﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻤﻨﺪ ،ﻃﺒﻘﻪ
ﻳﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ
از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﻫﺎچ ﺑﻚ ﭘﮋو  207ﻣﺪل:
 1399ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ KJ266356 :ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك20 :اﻳﺮان178و 46ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺎري
ﻓﻠﺰي ﺑﻨﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻮرﻣﻪاي
روﻏﻨﻲ ﻣﺪل  1973ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 63ـ657ع 69و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  000000و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  848637ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻴﻦ
رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎزرون

ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻴﺮوزه ﺑﺮي ﻧﻮﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 122828/01ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل  98ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
اﻳﺮان28ـ392ق 61ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻮري اﺣﻘﺮ
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
اﺳﺪآﺑﺎد ﻫﻤﺪان

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري امويام  315ﻣﺪل  96اﻳﺮان82ـ836ن28
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  MVM477FJAH057103ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 NATBAMD8H1045997ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ» .ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ«

»ﻛﺎرت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻣﺪل  83ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﻳﻢ
ﻧﺎدري ﮔﺮاﻏﺎن ﺑﺎ ﭘﻼك 745ب28اﻳﺮان 11و
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  12483122561ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ«.

ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻮدرزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 107662/01ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮدي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﻛﺎرت ﻣﻮﺗﻮر روان  CG125ﻣﺪل
 1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  NEK***125A9003657ش
ﻣﻮﺗﻮر * *51017731و ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 689اﻳﺮان32413
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺮﻣﻌﻠﻲ ﻛﺮﻣﻲ ﺟﻌﻔﺮﻟﻮ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﻔﻘﻮدي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل 1387
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  S1422287037745ش ﻣﻮﺗﻮر
 2663345و ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 93اﻳﺮان343ن 71ﺑﻪ
ﻧﺎم اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﻔﻘﻮدي ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو واﻧﺖ زاﻣﻴﺎد ﻣﺪل 1389
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  NAZPL140TBN291968ش
ﻣﻮﺗﻮر  585935و ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 73اﻳﺮان274ل82
ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻴﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪي ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻲﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 102999/01و ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
آﺋﻴﻦ ﻣﻨﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  102999/07ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل  96ﭘﻼك 897ن77
اﻳﺮان  14ﻣﻮﺗﻮر  M13 /5851419ﺷﺎﺳﻲ
 NAS411100H1312985ﺑﻪﻧﺎم ﺑﻬﺎدر
ﺧﻀﻴﺮﭘﻮر ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻛﻴﻮان ﻣﺮادي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 129610/01و ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺳﺎرا راﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  129611/01ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرت و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﺮاﻛﺘﻮر
 399دو دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﺪل
 1394ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  45ـ
 636ك 16ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 YAW3564Cو ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
N3HKTAA5DFHQ03779
ﺑﻪﻧﺎم ﺟﻮادﭘﻮرﻣﺤﻲآﺑﺎدي ﻣﻔﻘﻮد
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

ﻣﻔﻘﻮدي
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك ﺗﺮاﻛﺘﻮر
 MF285ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﺮﻳﺎل C1,46,1
و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 LFW7493Nﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
)ﺧﻮرﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻚ(

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎن
ﻣﺪل  1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 84ـ  233ج 77ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 11284041989
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 12117895ﺑﻪﻧﺎم ﻋﻴﺴﻲ
ﭼﻤﻚ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺎري
ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻨﺰ ال 36/1918
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  54اﻳﺮان
 164961و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  055299و
ﺷﺎﺳﻲ 0656878
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﻪﺳﺒﺰ ﭘﮋو  206ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو ﻟﻴﻔﺎن ﻣﺪل 1396 :ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲNAKNH4626HB103018 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  22اﻳﺮان  881ج  73ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

213ق 94اﻳﺮان  10ﻣﻔﻘﻮد

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺳﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 1383ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك اﻳﺮان
 53ـ  465م  16ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 00734709ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 S1412283295902ﺑﻪﻧﺎم
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺠﺎدي ﺟﺰي ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﻴﺮو
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 68اﻳﺮان826ج98
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺮوز ﻓﺮزاﻧﻪ ـ
رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 4963377ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAS411100D1305817
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﺟﻲﺗﻲاﻳﻜﺲآي ﻣﺪل 1385
ﺳﻔﻴﺪ روﻏﻨﻲ ﻣﻮﺗﻮر  1633185ﺷﺎﺳﻲ S1412285909233
ﭘﻼك 73ـ287ج 36ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻳﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.پ ﻻرﺳﺘﺎن

ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﺎﻃﺮه
رﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 0059330651در
ﺗﺎرﻳﺦ 1399/3/29
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
ﺧﻮدرو ﭘﺮاﻳﺪ ﺳﻮاري ـ ﻫﺎچ ﺑﻚ
ﻣﺪل  90ﺗﻴﭗ  111ش ﭘﻼك
23ـ926ط 32رﻧﮓ ﻧﻮكﻣﺪادي
ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ش م  4281268ش
ش S5430090071064
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻘﺎﻧﻲﻓﺮ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ .ﺑﺎدرود

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻣﺪل  1389ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  45ـ 678ب 62ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 12489221631
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAN01CA8BK479631
ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺪورﺗﻲ ﻣﻔﻘﻮد
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي
ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎن
ﻣﺪل  1389ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ـ روﻏﻨﻲ
دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 64ـ 882ب 51و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 11488107882و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAA46AA6AG100372ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﺎد ﺳﻠﻤﺎﻧﻲزاده ﻋﻘﺪا ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ» .ﻳﺰد«

ﺑﺮگﺳﺒﺰ واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﺪل
 1389ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 45ـ 964ل 76ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 11489088875
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAA46AA9BG169039
ﺑﻪﻧﺎم ﺻﻐﺮي زارع ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي
ﺳﻨﺪ و ﻛﺎرت ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ
ﻣﺪل  1383ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ـ روﻏﻨﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  54ـ 297ب 16و
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  00706808و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ S1412283231034
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲزارع ﻣﻴﺮكآﺑﺎد
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ».ﻳﺰد«
ﻛﺎرت ﺧﻮدرو ﻛﺎﻣﻴﻮن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ وﻟﻮو اف 12ﻗﺮﻣﺰ
روﻏﻨﻲ  80ﭘﻼك اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  323ع 29اﻳﺮان 11
ﺷﺎﺳﻲ  WT823420ﻣﻮﺗﻮر 19) 248216ﺗﻦ(
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﭘﮋو ﭘﺎرس  TU5ﻣﺪل 97
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ـ روﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 84ـ697س 47ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 164B0197145و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAN11FE9JH946900ﺑﻪ
ﻧﺎم اﻳﻤﺎن ﭘﻮرﺣﺴﻴﻦ ﺳﻮروﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﮋو ﭘﺎرس رﻧﮓ
ﺳﻔﻴﺪ روﻏﻨﻲ ﻣﺪل  1393ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 195ن85اﻳﺮان 20و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 139B0073842
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAN11FC2EK690397ﺑﻪ
ﻧﺎم روحاﷲ وﻫﺎﺑﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو ﭘﮋو  405ﺑﻪ ش
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 21اﻳﺮان364م 39ﺑﻪ ش ﻣﻮﺗﻮر
 12482010538ﺷﺎﺳﻲ  82040708ﺑﻨﺎم
رﺣﻤﺖاﷲ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ راﻫﻮر ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﮋو  206ﻣﺪل
 98ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك20 :اﻳﺮان876ن 28ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ NAAP03EE9KJ750877 :ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺸﺘﻪ
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﻛﺎرت ﺧﻮدرو واﻧﺖ آرﻳﺴﺎن
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻨﺎم رﺣﻴﻤﻪ اﺳﺪي ﺑﻪ ش ﭘﻼك
983ق69اﻳﺮان 22ﺷﺎﺳﻲ  7650733ﻣﻮﺗﻮر
 17252ﻣﻔﻘﻮد از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 2486728ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺸﻤﺖاﷲ
اﺳﺪي اﻣﻴﺮآﺑﺎدي ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد).ﺷﻬﺮﻛﺮد(

ﻛﺎرت ﺧﻮدرو واﻧﺖ دوﻛﺎﺑﻴﻦ ﻗﺮﻣﺰ روﻏﻨﻲ 95
ﭘﻼك اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  698ل 58اﻳﺮان  11ﺷﺎﺳﻲ
 NAGP2PC12GA234908ﻣﻮﺗﻮر FEA38885
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس ﻣﻔﻘﻮد و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.

آﮔﻬﻲﻣﻔﻘﻮدي
اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﮋو ﭘﺎرس
ﺗﻴﭗ  PARSTU5ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳـــﻔﻴﺪ ـ روﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  73ـ 727
س  82ﻣﺪل  1394ﺑﻪﺷـــﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  164B0010190و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAN11FC9FK827658ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪاﻳﻨﺠﺎﻧﺐزﻳﺒﺎﺷـــﺠﺎﻋﻲﻓﺮزﻧﺪ
ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ش ش  16090ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﺴﺎ و ﺑﻪﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ  2570161721ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)ﻓﺴﺎ(

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ دﻛﺘﺮ ﭘﺮوﻳﻦ ﻓﻼﺣﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري ﻋﺼﺮ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎن
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻮرﺳﭙﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺸـــﺎﻧﻲ و ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ ﻛﺮج ـ ﺣﺼﺎرك ﺑﺎﻻ
ﺳﻪ راه ﭘﺴـــﺖﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار آزادي ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺪﻳﺮ روﺳﺘﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻮﻋﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﻪ ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ  144/1512ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارد
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2445556ﻣﻮرخ  93/7/6ﺻﺎدره از داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـــﻜﻲ اﻟﺒﺮز ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻟﺬا از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ از
ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﺸـــﻮد آن را ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﺒﺮز
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺷﺎﺳﻲ  83604086ﻣﻮﺗﻮر
10FSM84632629ﭘﻼك
ﺷﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﻮاﻧﻠﻮ ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎﻧﻜﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدرو ﭘـــﮋو 405ﺟﻲ ال اﻳﻜﺲ
ﻣـــﺪل1393ﺑﻪرﻧﮓﻧﻘﺮهايﻣﺘﺎﻟﻴﻚﺑﻪﺷـــﻤﺎرهاﻧﺘﻈﺎﻣﻲاﻳﺮان26ـ677ط35
ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﺷﺎﺳـــﻲ  NAAM01CAXEK-641064و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 124K0433619ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش ،ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎي
روﻧﻮﺷﺖ اﻟﻤﺜﻨﻲ اﺳـــﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺲ ادﻋﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد
ﺧﻮدروي ﻣﺬﻛﻮر را دارد ﻇﺮف ﻣﺪت  10روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ
اﻳﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﭘﻴﻜﺎنﺷﻬﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ
از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﺳﺎﻳﭙﺎ  132ﻣﺪل  1390ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك اﻳﺮان  98ـ  757ب  93ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 4194248ﺑﻪﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ S1422290282470
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﻤﺎره 6108ـ610
ﻣﻮرخ  89/1/21ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎي
ﻳﻌﻘﻮﺑﻌﻠﻲ ﺣﻴﺪرزاده ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺰدا
ﺗﻴﭗ  3ﻣﺪل  2014ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 17376و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 Z6B24463و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
JM7BLISZ2E1424918
ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺤﺴﻦ زادﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .آﺑﺎدان

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﺮاﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
241ط88اﻳﺮان 47و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر M13/6426553
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  NAS411100L3596054ﻣﻔﻘﻮد و
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻴﺸﻮا

ﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻓﺮزﻧﺪ
ﺳﻴﺪﻳﺤﻴﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
 9600374رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻋﻤﺮان ﮔﺮاﻳﺶ آب و ﺳﺎزهﻫﺎي
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺮود

ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺎﺳﻢ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ رودآﺑﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 101173/01ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﻛﺎرت ﺧﻮدرو ﭘﮋو  405ﻧﻘﺮهاي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪل:
 1389ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲNAAM01CA3AR506641 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 24 :اﻳﺮان 633ص 35ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﻴﻨﻲﺑﻮس ﻣﺪل
 1357ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  51ـ
 391ع  55ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 402458ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 050761ﺑﻪﻧﺎم ﻓﺮﻫﺎد
ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﺳﻨﻨﺪج

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ
ﺟﻲالاﻳﻜﺲآي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮهاي
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪل  1387دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 15ـ641ص 15ـ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  2373697و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ S1412287459222
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺴﺮوﺷﺎه ـ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ)ﺑﺮگ ﻓﺮوش( ﺳﻮاري
ﭘﮋو  405ﺟﻲ ال ـ آي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  18ـ 133د 71ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 12484041882ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 16206704ﻣﺪل  1384رﻧﮓ ﻧﻮك
ﻣﺪادي ـ روﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﺨﺘﺎري ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻤﻴﻌﻴﺎن

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﻛﺎرت و ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮي ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ
ﻣﺪل 1394ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  0501549SB157FMIﭘﻼك
ـ  499ـ  24242ﺷﻤﺎره ﺗﻨﻪ NEZ***125B8402147
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﻼﻳﺮ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺗﻴﺒﺎ 2ﻣﺪل
 1397ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 38
اﻳﺮان  249و  37ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر M15/8568903
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAS821100J1150367
ﺑﻪ ﻧﺎم وﺣﻴﺪ ﺧﻮش راد ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ آﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
/15058/005ص ﻣﻮرﺧﻪ  87/7/2ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺎري(
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اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم،
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ  94ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻲوﻗﻔﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﻲ ﭘﺬ
ﺬ
)ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ(
ﺗﻬــــﺮان
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي
)ﻣﻴﺮداﻣﺎد(

22258014-17
22223694
29994509
29994249

ﻣﺎرﻟﻴﻚ

65150071

وﻟﻲ ﻋﺼﺮ

09121886934 66707610

ﻧﺎرﻣﻚ

09123198085 77136720-5

ﺷﻬﺮ آرا

66502707

09123970324

ﻳﻮﺳﻒ آﺑﺎد

09123190930 88720001

ﺷﻬﺮ ري

55902199

09123830830

ﺷﻤﻴﺮان

22712189

09121787843

ﻗﻠﻬﻚ
ﺳﻴﺪﺧﻨﺪان

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
041-35552590
ﺗﺒﺮﻳﺰ

09122567663 22605891
09385164151 22866691

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
058-32226006
ﺑﺠﻨﻮرد
ﺧﻮزﺳﺘــﺎن
061-33388047-33386152

ﻻﻟﻪزار

09124370268 33112411

اﺑﻮرﻳﺤﺎن

09191576254 66467285

آزادي

66935043
09192098997 66939986

ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا

09127707311 33742064

رودﻫﻦ

09128060269 76504088

ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه
083-38359172
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
074-33223939
ﻳﺎﺳﻮج

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
044-32224743
اروﻣﻴﻪ

اﻫﻮاز

اردﺑﻴــــﻞ
045-33243346
اردﺑﻴﻞ

زﻧﺠــــﺎن
024-33365045
زﻧﺠﺎن

ﮔﻠﺴﺘــــﺎن
017-32222123
ﮔﺮﮔﺎن

اﺻﻔﻬــــﺎن
031-32224001-3
اﺻﻔﻬﺎن

ﺳﻤﻨــــﺎن
023-33332440
ﺳﻤﻨﺎن

ﮔﻴـــــﻼن
013-33324511

رﺷﺖ

ﻛﺮج

اﻟﺒـــــﺮز
0263-2222500

ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
054-33220243
زاﻫﺪان

ﻟﺮﺳﺘــــﺎن
066-33302200
ﺧﺮم آﺑﺎد

اﻳﻼم

اﻳـــــﻼم
0841-3332442

ﻓـــــﺎرس
071-32334494
ﺷﻴﺮاز

ﻣﺎزﻧـــﺪران
011-33322206
ﺳﺎري

ﺑـــﻮﺷﻬــﺮ
077-33536630
ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻗﺰوﻳﻦ

ﻗــــﺰوﻳﻦ
028-33222974

ﻣﺮﻛــــﺰي
086-32226966

ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
038-32222727
ﺷﻬﺮﻛﺮد

ﻗﻢ

ﻗــــــﻢ
025-37703534

اراك

ﻫــﺮﻣـﺰﮔﺎن
076-32227800
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ
056-32222700
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﻛﺮدﺳﺘـــﺎن
087-33236487
ﺳﻨﻨﺪج

ﻫﻤﺪان

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
051-38419595
ﻣﺸﻬﺪ

ﻛﺮﻣــــﺎن
034-32223936
ﻛﺮﻣﺎن

ﻳﺰد

ﻫﻤـــﺪان
081-38271814-5
ﻳـــــﺰد
035-37256027

ﭘﺬﻳﺮش آﮔﻬﻲ ﺑﺮاي روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺠﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻔﺘﮕﻲ
اﻳﻤﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮش آﮔﻬﻲﻫﺎ:

agahi.ettelaat@yahoo.com
sazeman@ostan.org

اﺧﺒﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﺑﺎز ﺳﺎزى  160دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت راﻫﺪاري ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود
زرﻳﻦ ﺷـــﻬﺮ ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋـــﺎت :رﺋﻴﺲ
دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﮔﻔﺖ:ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﻮراي
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف زرﻳﻦ ﺷـــﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش و رﺿﺎﻳﺖ از
ﺷﺎﻛﻴﺎن ،راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ.
داود ﺧﻮﺷـــﻨﻮﻳﺲ در ﺣﺎﺷـــﻴﻪ ﻣﻴﺰ ﺧﺪﻣﺖ
دادﮔﺴـــﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸـــﺘﻲ و ﻳﺎران ﺑﺎوﻓﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﺜﺎر ﺧﻮن ﭘﺎك ﺧﻮد،
ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻓﺰود:
ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎدي در ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ در اﻳﻦ روز در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻴﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ورودي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋـــﺎت ﻛﻪ در ﺑﺮﺧـــﻲ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ وﺟﻮد دارد
اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳـــﻲ و ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن از راهاﻧﺪازي
ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺷـــﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف زرﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺷـــﻌﺒﻪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش آﻧﺎن راهاﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﭘـــﺲ از ورود زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪهاي در
ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي زﻧﺪاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ

ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـــﺪه ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮﺳﺮ راه روﻧﺪ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ،رﻓﻊ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮕﺎه دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻲﻫﺎ اداﻣﻪ داد :ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ
دادﮔﺴـــﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ورودي ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺴﺎل  62ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه وارد دادﮔﺴﺘﺮي و
ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷـــﻨﻮﻳﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﺑﻪ  90درﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي

ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
وي از ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪي دادﮔﺴـــﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻟﻨﺠـــﺎن ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺧﻮاران ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن
ﻛﺮد :دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﺑـــﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳـــﺎزيﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود
ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،از اﻳﻦ رو از ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ دﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻛﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴـــﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف
ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪي دادﺳـــﺘﺎﻧﻲ و دادﮔﺴﺘﺮي
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

زاﻫﺪان ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت:
ﻣﺪﻳـــﺮ ﻛﻞ راﻫـــﺪاري و ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳـــﺎزي ﺑﻴﺶ از
 160دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ
و ﻧﻴﻤﻪ ﺳـــﻨﮕﻴﻦ راﻫـــﺪاري اﻳﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣﻲ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ
ﺗﻮﻣـــﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و
روﻧﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺻﻨﻌﺖ
راﻫﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻮب ُﻛﺮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻻت راﻫﺪاري ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ
دﺳـــﺘﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ،از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻌﻀﻼت در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﺪاري
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﺑﺎزﺳﺎزي
و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻨﺎﺳـــﺒﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎري
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود.
وي اﻓﺰود :ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻜﺒﺎري و ﻣﺸﻜﻼت
اﻋﺘﺒﺎري ،ﺳــــﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در

روﻧﺪ واردات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ
و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ راﻫﺴﺎزي و راﻫﺪاري
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اداره ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺧﺼﻮص

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ:ﺑﺮﻗﺮارى ﭘﺮواز
ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﺸﻖآﺑﺎد ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪ

اﻳﻼم رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮر در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ ﺑﺮق را ﻛﺴﺐ ﻛﺮد
اﻳــــﻼم ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت:
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي
ﺑــــﺮق اﻳﻼم ﮔﻔﺖ :در ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳــــﻮي وزارت
ﻧﻴﺮو ،اﺳﺘﺎن اﻳﻼم رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮري
را در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮد.
ﻫﺎدي ﺷـــﻴﺮﺧﺎﻧﻲ اﻓﺰود :در
ﻧﺸﺴـــﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳﺪﻳﻮ
ﻛﻨﻔﺮاﻧـــﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو،
ﻣﻌـــﺎون وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق
و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ،
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴـــﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق ﺑﺤﺚ
ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷـــﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق
اﺳﺘﺎن اﻳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ

ﺗﻮاﻧﺴـــﺘﻪ اﺳﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎت را ﻛﺴـــﺐ ﻛﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ .وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺳﺎل  98اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﻳﻦ راه ﺗﺪاﺑﻴﺮي
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﻴﺶ از  61ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﻮر ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي
دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪه  ،راﻛﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  15ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ،ﻧﺼﺐ
ﻳﻚ ﻫﺰار و  700ﻛﻨﺘﻮر ﻗﺮاﺋﺖ از
راه دور ،ﻧﺼﺐ  107دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺲ
ﻛﻮﭼﻚ و ﻛـــﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﻃﺮاﺣﻲ
و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷـــﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﻫﺰار و  609ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮوات
اﻧﺮژي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷـــﺪه ﻫﺰار و

 432ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷـــﻮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش در ﺳـــﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ آن
در ﻣﺠﻤـــﻮع ﻫﺰار و  307ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻛﻴﻠﻮوات ﺳـــﺎﻋﺖ ﺑﻮد و ﻫﺰار و
 517ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 2ﻋﺪد اﻧﺮژي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
اﻧﺮژي در ﺳﺎل  98اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
از ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎي اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺷـــﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﺎن
اﻳﻼم در ﺳـــﺎل  98در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ
آﭘﺎﭼﻲ  150ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر **C1J5107992
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 N2G***150J9416901ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 35774ـ129
ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻬﺪﻳﺰاده ﺳﺮاج
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ
ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﮋو 405ﻣﺪل
 1389ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 559
ج 91اﻳﺮان 96ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 12488350667
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAM01CA6R504933
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ
 6ﺗﻦ ﺗﻴﭗ اﻟﻲ ﭘﻲ 32/608
ﻣﺪل  1363رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 1088052
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ 55039463
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  51ـ  287ع 75
ﺑﻪﻧﺎم اﻟﻬﺎم ﺷﻜﺮاﻟﻠﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﺳﻨﻨﺪج

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ
ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 1383ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
425ص36اﻳﺮان 46ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 00629590
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
S1412282171245
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮﺿﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻜﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  801016ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎن ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ آﭘﺎﭼﻲ  150ﻣﺪل1395 :
ﺑﻪﺷﻤﺎره ﺗﻨﻪ N2G**150J9513805 :ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر C1A6120659 :ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﻴﻮﻧﺪاي ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ
 YF2400ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 G4KEAA514266ﺷﺎﺳﻲ
KMHEB41C1BA194532
ﭘﻼك 998س86اﻳﺮان38
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﻟﻴﻔﺎن اﻳﻜﺲ  50ﻣﺪﻟﻚ
 1395ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ11 :
اﻳﺮان  875م  78ﺑﻪﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ:
 NAKSG4528FB103892و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮرLF479Q2B2150701251 :
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻮﺳﻲ روﺷﻦ ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ رﻳﺤﺎﻧﻪ
اﻛﺒﺮي ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺪاﷲ
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1305ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  701ﻛﺪﻣﻠﻲ
 4568940117از
ﻣﻮرخ  99/4/1ﻣﻔﻘﻮد
و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻫﺮود

ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدرو
اﻳﺴﻮزو ﻳﺨﭽﺎﻟﺪار
 NPr70Lﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  832971و
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 266ع69
اﻳﺮان 62ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ آرﻳﺲ آﻣﻞ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮﮔﻪﺳﺒﺰ
ﭘﺮاﻳﺪ  132ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAS421100K1264139
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر M13 /6378377
ﭘﻼك 818ب 85اﻳﺮان 30
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻣﺪل 1395
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك اﻳﺮان  49ـ
 472ب  27ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 164B0119630ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAN11FEXGH741577
ﺑﻪﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮ رﺳﻮﻟﻲﻧﮋاد ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ،ﺳﻮاري
ﭘﮋو  405ﺟﻲالاﻳﻜﺲاي 1/8
ﻣﺪل  1385ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر12485110301 :
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ24226522 :
ﺑﻨﺎم :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻤﻴﺎن ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ
 0010248234ﭘﻼك :اﻳﺮان38ـ
473س 94ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﭘﻼك 112ل41اﻳﺮان25
ﺷﺎﺳﻲ  NAAN01CE9KH226280ﻣﻮﺗﻮر
 124K1414785ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﭘﺎﻟﺲ  DTS180iﻣﺪل:
 1389ﺑﻪﺷﻤﺎره ﺗﻨﻪNE0***180A8940482 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 114/39946 :ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻮاري ﺗﻴﺒﺎ 2ﺑﻪ ش
ﺷﺎﺳﻲ NAS821100G1072364
ﺑﻪ ش ﭘﻼك اﻳﺮان75ـ134د 35ﺑﻨﺎم
روﻳﺎ روداﺑﻲ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺠﻨﻮرد ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان)ﻫﻤﺎ( ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري  2ﭘﺮواز ﻫﻔﺘﮕﻲ
از ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﺸﻖآﺑﺎد و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷـــﺠﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﺮاودات ﺑﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي اﺳﺘﺎن
اﺳـــﺖ .وي اﻓﺰود :ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﺮوازﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﺸﻖآﺑﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺿﻤﻦ آﺳﺎنﺳﺎزي آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي،
ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﺳـــﺘﺎن و ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .وي اداﻣﻪ داد:
ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و اﻣﻀﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺟﺮاﻳﻲ
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺟﺪي اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت
ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﺮوازﻫﺎي ﻫﻔﺘﮕﻲ
ﺑﺠﻨﻮرد ـ ﻋﺸﻖآﺑﺎد و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪ .ﻃﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي از ﺳﻮي ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري اﻳﻦ ﭘﺮوازﻫﺎ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺠﻨﻮرد آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﺑﻴﺶ از  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮح
ﻛﺎرورزي ﺑﻪ ﻛﺎرورزان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺗﻌﺎون،ﻛﺎر ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺖ :ﻳﻜﻲ
از ﺳﻴﺎﺳـــﺖﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﻛﺎر ،ﻃﺮح ﻛﺎرورزي ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
اﺳـــﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ دوره و ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ
ﺑﻪ ﻣﺸـــﻤﻮﻻن ،از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﺎدي اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻓﺰود :از زﻣﺎن
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ از اواﺧﺮ ﺳـــﺎل  96آﻏﺎز ﺷـــﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ،دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺻـــﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛـــﺰ  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  400ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرورزي ﺑﻪ
ﻛﺎرورزان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .وي
اﻇﻬﺎرداﺷـــﺖ :ﺗﺎﻛﻨﻮن  9ﻫﺰار و  200ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻛﺎرورزي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  3ﻫﺰار و  490ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﻛﻪ 2ﻫﺰار و  300ﻧﻔﺮ ﻛﺎرورز ﺑﺮاي دوره آﻣﻮزش ﻛﺎرورزي اﻧﺘﺨﺎب
و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻃﺮح ﻛﺎرورزي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻜﺎر در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺎوﻧﻲ وﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ .

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﺎرت و ﻛﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 1386ش ﻣﻮﺗﻮر  2131656ش ﺷﺎﺳﻲS1412286605155
ﭘﻼك  65اﻳﺮان ـ 215ط 85ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .زرﻧﺪ ﻛﺮﻣﺎن
ﺳﻨﺪ ﺑﺮگ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ
آﭘﺎﭼﻲ  180ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 17849
اﻳﺮان 132ﺑﺪﻧﻪ  9516441ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﺷﻤﺎره 0759683522
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎدم
ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺮدو ﻣﺘﻮﻟﺪ  39/10/6ﻣﻔﻘﻮد
و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .اﺳﻔﺮاﻳﻦ
آﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﭘﺮواﻧﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼي
دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 25201ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﺗﻤﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﺳﺮﻗﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﻲ ﻛﻲ ﻣﺪل  1384ﭘﻼك
963م 76اﻳﺮان 99ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ 048626
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  M131042289ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﻼﻳﺮ

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖﺻﻨﺎﻳﻊﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺑﻬﺎﺑﺎد)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ238117ﺗﻬﺮان
وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10102789842ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ300ﻣﻴﻠﻴﻮنرﻳﺎل
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎد دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 99/04/25
در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮان ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ـ ﻛﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎرم ـ
ﭘﻼك 12ـ واﺣﺪ 11ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ1:ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 2ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺧﺼﻮص ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 98/12/29
 3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل و روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي درج آﮔﻬﻲﻫﺎ
 4ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮهﺷﺮﻛﺖ
آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﺷﺮﻛﺖﻣﻴﺦﭘﺮچاﻟﺒﺮز
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(ﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ53ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن
وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10861399432
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در
ﺟﻠﺴـــﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﺷﺮﻛﺖﻛﻪرأسﺳﺎﻋﺖ11ﺻﺒﺢروزﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ
 1399/04/31در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ در ﺗﺎﻛﺴـــﺘﺎن ـ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻗﺰوﻳﻦ ـ ﻣﻴﺪان
دادﮔﺴﺘﺮي ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
1ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﺷﺮﻛﺖ
2ـ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻴﻼن ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل 1398
3ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه
4ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ
5ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 1399
6ـ اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
7ـ ﻃﺮح ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﺷﺮﻛﺖﺷﻬﺮﻗﻨﺪ
ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎصﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ233ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ1010833524
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ3393174793

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ
ﺗﻠﻔﻨﻲ آﮔﻬﻲ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد

021-22225333

اﻗﺘﺼــــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از
ﺗﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣﻲ در
ﺳﻴﺴــــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،از ﺣﺪود
 2ﺳــــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻌﻤﻴﺮ و
ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت راﻫﺪاري را

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺪﻗﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/4/25در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻳﻒآﺑﺎد دﻫﺴﺘﺎن ﺷﺮﻳﻒآﺑﺎد ـ
آﺑﺎدي ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﻛﻮي
 6/3ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوﺳﻲ ﭘﻼك  1847ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ1:ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﺷﺮﻛﺖ
2ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل 1398
3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل
4ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ
5ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه

ﺗﺎرﻳﺦﻧﺸﺮ99/4/10

آﮔﻬﻲﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻧﻮﺑﺖدوم

ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳــــﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداره
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات راﻫﺪاري
اﻳﻦ اداره ﻛﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺪﻳﻔﻴﺎن اﻓﺰود:
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﻮﻧﻲ دارو آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻴﺘﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪن
ﻛﻢ و ﻣﻘﺪار آن  0/044ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم
ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﻳﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻼﻟﻴﺖ
اﻳﻦ دارو از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻛﺮدن
و ﺗﻠﻘﻴـــﺢ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن در  2ﭘﻠﻴﻤﺮ
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ روش
در زﻣﺮه ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﺷـــﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺳﻮم و
روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﻼلﻫﺎي ﺳـــﻤﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار را در ﭘﻲ ﻧﺪارد.

ﻛﺎﺷﺎن ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻃﻼﻋﺎت:
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸـــﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﺗﻠﻘﻴـــﺢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ داروي
»ﻻﻧﺰوﭘﺮازول« ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻨﺎوري دياﻛﺴـــﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ:
داروي »ﻻﻧﺰوﭘـــﺮازول« ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در
ﻣﻌﺪه و ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و روده ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
ﮔﻮارﺷﻲ ،اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺮي ﺳﺎﻳﻨﺪه و
ﺳﻨﺪروم زوﻟﻴﻨﮕﺮـ اﻟﻴﺴﻮن ﻣﻮرد

ﺑﺠﻨـــﻮرد ـ ﺧﺒﺮﻧـــﮕﺎر
اﻃﻼﻋﺎت:ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ 18روﺳـــﺘﺎي اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪود 9500ﻧﻔﺮ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـــﺮﻛﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳـــﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ در
آﻳﻴـــﻦ ﻛﻠﻨﮓزﻧﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ:
آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭘﻴﺶ از
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب
و ﻓﺎﺿﻼب روﺳـــﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي
از ﻣﺤﻞ ﺳـــﺪ »ﺑﻴﺪواز« و از ﺿﻠﻊ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

ﺷـــﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﺳﺎزي ﺷـــﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
و ﺑـــﺎ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ در اﺟﺮاي آن ،اﻳﻦ
ﭘﺮوژه از ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳـــﺎﻗﻲ اﻓﺰود:
ﺑﺮ اﺳـــﺎس اﻳﻦ ﻃﺮح ،آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﻛﻮﺷﻜﻲ و ﺳﻴﻨﺎن
از ﻣﻨﺒﻊ ﺳـــﻴﺪﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺮ
اﺳـــﻔﺮاﻳﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
روﺳﺘﺎي ﺳﻴﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﻳـــﻲ  100ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﺳﺎزي آﺑﻔﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ در

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﻟﻴﺪيﭘﺮچﺳﺎزﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ47253
ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10100924671
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮچﺳﺎز و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲآﻧﻬﺎدﻋﻮتﻣﻲﺷـــﻮدﺗﺎدرﺟﻠﺴـــﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻛﻪدر
ﺳﺎﻋﺖ  15روز ﺳﻪﺷـــﻨﺒﻪ  1399/04/24در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
ـ اﺳـــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  1398/12/29و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر
ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ـ اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪوﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﻛﺖرﻫﻨﻤﺎيﻃﺐﻧﻮﻳﻦ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ220548وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10102618503

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪيﺻﻨﺎﻳﻊرﻧﮓورزﻳﻦﭘﺎرس
اﻟﻮان»ﻫﺎوﻳﻠﻮﻛﺲ«ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ12823

ﺑﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ
ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ و  10ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  1399/04/24در آدرس
ﺷﻬﺮري ﺷﻬﺮك اﻧﻘﻼب ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﻠﻬﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﭘﻼك 20ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﻲ
ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ)ﺳﺎﻋﺖ8ﺻﺒﺢ(:
1ـ ﻗﺮاﺋﺖ و اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب
ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ .1396/12/29
 2ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ .1396/12/29
 3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﻴﻦ اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺷﺮﻛﺖ.
 4ـ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ.
 5ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺷﺮﻛﺖ.
 6ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎرژ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎرژ در ﺳﺎل ﺟﺎري.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮقاﻟﻌﺎده)ﺳﺎﻋﺖ10ﺻﺒﺢ(:
 1ـ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﻛﺖ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺗﻴﺮﻣﺎه  1399در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ در :ﺗﻬﺮان ـ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  10ﺟﺎده
ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻬﺎم ﺷـــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﻲ
)ﺳـــﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ ،در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  98/12/29رأس ﺳﺎﻋﺖ  8:00روز ﺷﻨﺒﻪ
ﻣـــﻮرخ  1399/04/21در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان ـ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  9ﺟـــﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج ـ
روﺑﻪروي ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ـ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزهﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﻳﭙﺎ ،ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺳﺎﻟﻦ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ.

دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊ:
1ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴـــﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﮔﺰارش ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1398/12/29
2ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1398/12/29
3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1399/12/29
4ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
5ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ آن در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺳﻌﻪﺻﺎدراتﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮد :اﻧﺪازه ذرات دارو در روش
ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـــﻪ  100ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓـــﺖ و از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و
ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻠﻘﻴﺢ اﺷﺎره
ﻛﺮد.ﺑـــﻪ ﮔﻔﺘـــﻪ وي ،اﻳﻦ روش
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آزﻣﺎﻳﺸـــﮕﺎه
ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳـــﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد.

آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪار
ﺑﻪ  18روﺳﺘﺎي اﺳﻔﺮاﻳﻦ

ﺷـــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻤﺎره  3وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـــﻼﻣﻲ از ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﻌﺎوﻧﻲ دﻋﻮت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻛﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ
 17روز ﭘﻨﺞﺷـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/4/26در آدرس :ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ اول ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺨﺎرﺳﺖ
ﻛﻮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه 2ﭘﻼك 18واﺣﺪ 5ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 1ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲ.
 2ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل1398
 3ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1399
 4ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن
ﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﺳﻌﻪﺻﺎدراتﺻﻨﻌﺘﻲ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ131448:وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10380229496:

در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﺑﺎزﺳــــﺎزي و در
ﻣﻮاردي ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻧﺎدر
در ﻛﺸــــﻮر ،ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮده،
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛــــﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
وزﻳﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳــــﺎزي ﻧﻴﺰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﺮﺳﻮده را از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت در ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺎﺷــــﻴﻦ آﻻت
راﻫﺪاري اﺳﺘﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮد و اﻓﺰود:
اﻳﻦ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ
و ﻋﻤــــﺮ ﺑﻴﺶ از  30ﺳــــﺎل ﺟﺰو
ﻣﺎﺷــــﻴﻦ آﻻت اﺳﻘﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻲرﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳــــﺎزي و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎدل ﻓﻘﻂ  10درﺻﺪ ارزش
روز آن ،ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻧﻮﺳــــﺎزي ﺷﺪه و
ﻗﺎﺑﻞ اﺳــــﺘﻔﺎده اﺳﺖ و اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ
ﻣﻘﺮر ﺷــــﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  11دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺎﺷــــﻴﻦ آﻻت راﻫﺪاري ﺳﻴﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷــــﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻟﻮدر،
ﺑﻮﻟﺪوزر ،ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎﻣﻴﻮن،
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻮد.

ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ داروي ﻻﻧﺰوﭘﺮازول ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن

ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از ﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻃﺮح ﻛﺎرورزي

ﻣﻔﻘﻮدي
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري ﭘﮋو ﺗﻴﭗ
 PARSXU7CNGﻣﺪل 92
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان 79ـ
929ص 34ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 124K0254687و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAN21CA6DK170236
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺸﺘﻪ از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل  79رﻧﮓ
ﻧﻮك ﻣﺪادي ﭘﻼك 65ـ674ل 26ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 00187709ﺷﺎﺳﻲ S1412279668504
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 10ﺗﻴﺮ  8 - 1399ذياﻟﻘﻌﺪه  30 - 1441ژوﺋﻦ  - 2020ﺳﺎل ﻧﻮدوﭼﻬﺎرم  -ﺷﻤﺎره 27592

دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
1ـ اﺳـــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷـــﺮﻛﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 1398
2ـ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 1398
3ـ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد زﻳﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ
4ـ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه
5ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 1399
6ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 1399
7ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮهﺷﺮﻛﺖﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص
ﺗﻮﻟﻴﺪيﺻﻨﺎﻳﻊرﻧﮓورزﻳﻦﭘﺎرساﻟﻮان
»ﻫﺎوﻳﻠﻮﻛﺲ«

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮقاﻟﻌﺎده)ﻧﻮﺑﺖاول(
ﻋﻀﻮﻣﺤﺘﺮمﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎوﻧﻲﻣﺴﻜﻦاﻋﻀﺎيﻫﻴﺄت
ﻋﻠﻤﻲﭘﺮدﻳﺲداﻧﺸﻜﺪهﻫﺎيﻓﻨﻲداﻧﺸﮕﺎهﺗﻬﺮان
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﺳـــﺮﻛﺎر/ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ  15روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/04/26در ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﻲﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﻜﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
واﻗﻊدرداﻧﺸﻜﺪهﻓﻨﻲ)ﭘﺮدﻳﺲﺷﻤﺎره(2ـﺧﻴﺎﺑﺎنﻛﺎرﮔﺮﺷﻤﺎﻟﻲـﺑﺎﻻﺗﺮازﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻳﺎدآوري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ:
ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻀﻮي در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﺴـــﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ
ﺣﻀﻮر و اﻋﻤﺎل رأي از ﺳﻮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺗﺎماﻻﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ
وﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.

دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
1ـ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
2ـ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ

ﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎوﻧﻲﺧﺪﻣﺎﺗﻲ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎنﺑﺎﻧﻚﻣﺴﻜﻦ
آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ)ﻧﻮﺑﺖدوم(

رﺋﻴﺲﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه
ﺗﺎرﻳﺦ1399/4/10:

از اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم اﻳﻦ ﺷـــﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ  16روز ﺳﻪﺷـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/04/24در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ )ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ( واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ
ﻟﻮاﺳـــﺎﻧﻲ )ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﺑﻖ( ﭘﻼك 68ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و اﻋﻤﺎل رأي در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﻴﺎر واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﻌﺪاد آراي وﻛﺎﻟﺘﻲ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳـــﻪ رأي و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ رأي ﻣﻲﺑﺎﺷـــﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺎماﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ آﻗﺎي ﻳﻌﻘﻮب ﺻﺤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻋﻄﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف  10روز از اﻧﺘﺸـــﺎر اﻳﻦ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد و ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﻣﺆﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ وﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ،ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و اﻫﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ،ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﺋﻴﺪ و ورﻗﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
1ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺣﺮاز ارﻗﺎم(
 2ـ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل  1398ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 3ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻀﺎء و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 4ـ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺧﺼﻮص ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل 1398
 5ـ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺧﺼﻮص ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاي ﺳﺎل 1399
 6ـ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺣﺮاز ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل 1399
 7ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﺳﺎل 1399
 8ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و اﻫﺪاف آﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 9ـ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل  1398و ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺘﺮم
 10ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﻪاي ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺳﺎل  1398در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﺪاوم ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ
 11ـ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺒﻠﻎ  10/000/000/000رﻳﺎل از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1397
 12ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه
 13ـ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺎداش اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻓﺘﺮي
 14ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﺳﺎل ) 1399از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺬ رأي ﻛﺘﺒﻲ(
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮري ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت  10روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد را اراﺋﻪ و ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺶ
از 6ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎي
ﻣﺠﺘﻤﻊ ،از ﻣﺰاﻳﺎي آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺮاي
اﻳﻦ ﻃﺮح  60ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﺳﺖ
و از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﻲ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـــﺎ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﭘﺮوژه آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻬﺮك ﺳﻠﻤﺎن
ﻓﺎرﺳـــﻲ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
رﺳﻴﺪ.ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻃﺮح
ﻧﻴﺰ  600ﺧﺎﻧﻮار اﻳﻦ ﺷﻬﺮك از آب
ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮﭼﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد
ﻗﺮﭼﻚ ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮﭼﻚ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮﭼﻚ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻞ ﺷﻮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﻼﻏﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻄﻴﺒﻲ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي اداري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و دﻫﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻓﺰود :اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم ﻗﻮا در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم اﺳﺖ.
وي ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ روز اﺻﻨﺎف ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن درﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﺻﻨﻮف ﺗﻮاﻧﺴـــﺖ ﺧﻴﻠﻲ از
ﻣﺸﻜﻼت را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ.
ﺧﻄﻴﺒﻲ اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻬﺎدي
ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ وﻫﻴﭻ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ادارات در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
وي ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻗﺮﭼﻚ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﻟﺒﺮز در اﺟﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﭘﻴﺸﺮو اﺳﺖ
ﻛﺮج ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﺣﺴـــﻴﻦ ﺗﻘﻲ ﻧﮋاد ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﻣﺴـــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـــﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﻛﻨﺎر وﻇﺎﻳﻒ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز اﻓﺰود :ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺎزي ﻣﺪارس ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي
اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎري دارد.
وي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـــﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺤﺚﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺗﻼشﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎي ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﺷـــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺗﻘﻲ ﻧﮋاد اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ :زﻣﻴﻨﻪ ﺳـــﺎزي ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷـــﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛﺸـــﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم و
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي در دﺳـــﺖ
اﻗﺪام اﻳﻦ ﺷـــﺮﻛﺖ اﺳـــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﺑﺨﻴﺰداري اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎي ﻃﺮح ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  36اﻳﻨﭻ ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا ـ
ﻛﺮج ،ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در
اﺣﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰداﻳﻲ،
ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺷـــﺖ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و آﺑﻴﺎري در ﺳﻄﺢ  70ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻬﺎل ﻛﺎري ﺑﻪ
ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻋﺰم
ﺟﺪيﻣﻲﻃﻠﺒﺪ
ﻳﺰد ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر
اﺳـــﺘﺎن ﻳﺰد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي رﻳﺸـــﻪﻛﻨﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻋﺰم ﺟﺪي ﻧﻴﺎز
اﺳﺖ.
ﺳـــﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ ،در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي رؤﺳﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﺷﻮراي
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر اﺳـــﺘﺎن ﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر  2ﻣﻴﻠﻴﻮن
و  800ﻫﺰار ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴـــﺘﻤﺮ وﺟﻮد دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  600ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل  5,4درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻔﻨﻨﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـــﺎس ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺷـــﻜﺎر و ﻧﻬﺎن در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  2,9ﺗﺎ
 3درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ
ﺑﻴـــﺎن ﻛـــﺮد :ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد زﻣﺎنﺑﺮ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد از دارو ﺗﺎ رواﻧﻜﺎوي
اﺳـــﺖ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷـــﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻇﺮف ﻳﻚ
ﺳﺎل و  2ﺳﺎل ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ.

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  266148و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861833222
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮرخ  1399/02/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :اﺣﺴـــﺎن واﻋﻈﻰ ﺟﺰﺋﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0081967527ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت) ﻣﮕﻔﺎ ( ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ 10100858030ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه -ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻰ
اﻛﺒﺮزاده ﻣﻤﻘﺎن ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0060361328ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎم
اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ 10101800644ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت
ﻣﺪﻳﺮه وﻣﺪﻳـــﺮ ﻋﺎﻣﻞ -ﺣﺎﻣﺪ ﻃﻴﺒﻰ ﻛﺪ ﻣﻠـــﻰ  0074756877ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100360794ﺑﻪ
ﺳـــﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺎت
ﻣﺪﻳﺮه در ﺑﻨﺪﻫﺎى  28 20- ، 28 19- ، 28 17- ، 28 7- ، 28 – 6ﻃﺒﻖ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـــﺮﻛﺖ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار و
اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪ آور از ﻗﺒﻴﻞ  :ﭼﻚ – ﺑﺮوات – ﺳﻔﺘﻪ – و ﺳﺎﻳﺮ اوراق ﺗﺠﺎرى
ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣـــﻞ و ﻳﻜﻰ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840532
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ داده ورزى ﻓﺮادﻳﺲ اﻟﺒﺮز
ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  220341و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
10102616398
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ
 1398/12/21ﺗﺼﻤﻴﻤـــﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎى
ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑـــﻪ  1398 /09 /30ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﻮده ﻛﺎران )ﺣﺴﺎﺑﺪار
رﺳﻤﻰ( ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  10100468600ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺑﻬﺮاد ﻣﺸﺎر )ﺣﺴـــﺎﺑﺪار رﺳﻤﻰ( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10840017999ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮاى
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1399 /09 /30اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  -اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺎت
ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ - :ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  - 10101455520ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻰ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861525594
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻴﺶ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ - 10861525896ﺷـــﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﺮادﻳﺲ ﮔﺴﺘﺮ
ﻛﻴﺶ )ﺳـــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  - 10861567216ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻴﺶ )ﺳـــﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 - 14000082886روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ
ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ آﺗﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840535
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ اﻧﺪﻳﻤﺸﻚ
ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  519038و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
14007224881
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ
 1398/12/20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد
و زﻳﺎن ﺑﺮاى ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑـــﻪ  1398/10/30ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﻰ راﻳﻤﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10100505999ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ دش
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  10100171271ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺪل ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﺮاى ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1399/10/30اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﺸـــﺎر ﺷﺮﻛﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840536
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺎف ﮔﭻ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  24231و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100696963
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1399/01/05
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ” ﻛﺎﻧﻴﺎر ﮔﭻ ﻧﻮﻳﻦ ” ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840537

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ
ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  84847و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10101293177
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1398/10/01
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺮﻛﺐ از 3
ﻧﻔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻳﺎ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸـــﻮﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح
اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840538
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻤﭗ آﺑﺎرا ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  110117و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10101538475
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1398/12/24
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺒﻠﻎ 25100000000
رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 85100000000رﻳﺎل ﻣﻨﻘﺴـــﻢ ﺑﻪ  851000ﺳﻬﻢ
 100000رﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺎده
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﺻﻼح و ذﻳﻞ ﺛﺒﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840539
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ اﻋﻤﺎر ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص )
در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  64920و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
10101098977
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ
 1399/01/20ﺗﺼﻤﻴﻤـــﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ  98ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840540
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ آرﺗﻤﻴﺲ داﻧﺎ ﭘﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 337215
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10103774017
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ
 1398/04/30ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ وﺣﺴﺎب ﺳﻮد
وزﻳﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳـــﺎل  1397ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
اﻧﺪﻳﺸـــﻤﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100608069و آﻗﺎى ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺧﻮاﺟﻮى داراى ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0651619841ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرﺳـــﺎن
اﺻﻠـــﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840541
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ اﺣﺪاث ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  110668و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10101543933
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻮرخ1398/04/31
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100196786ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و آﻗﺎى
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞﺷﻴﺮازىﻗﻠﻌﻪﻧﻮﺑﻪﺷﻤﺎرهﻣﻠﻰ0049948407ﺑﻌﻨﻮانﺑﺎزرس
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  29/12/1398ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840542
******...***...
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻧﻰ ﻓﺮآوران زﻣﺎن ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  458832و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004322043
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮرخ  1398/10/08ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻰ ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﻪ :اﺳـــﺘﺎن ﺗﻬﺮان  -ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ، 15ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﺗﻬـــﺮان  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰى  ،ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬـــﺮان ،ﻣﺤﻠﻪ
ﻋﺒﺎس آﺑﺎد-اﻧﺪﻳﺸـــﻪ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮوردى ﺷـــﻤﺎﻟﻰ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﺋﻰ زﻳﻨﺎﻟﻰ ﺷـــﺮﻗﻰ  ،ﭘﻼك  ، 50ﻃﺒﻘﻪ اول  ،واﺣﺪ  2ﻛﺪ
ﭘﺴﺘﻰ 1568645851اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(840543

اﺧﺒﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ

 3دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻃﻔﺎى ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ

ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻰ

ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻨﺪاﻧﻰ

ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ :ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎى داوﻃﻠﺐ
ﻣﺮدﻣــــﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﺮاﺗﻊ ﭘﺎوه ﺑﺮ اﺛﺮ
آﺗﺶ ﺳﻮزى ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاى اﻃﻔﺎى ﺣﺮﻳﻖ
اﻗﺪام ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻣﺮگ ﺳــــﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ داوﻃﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎر
آﺗﺶﺳﻮزى ﻣﺮاﺗﻊ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد.
ﭘﺮوﻳﺰ اﻳﺪه ﭘﻮر ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻃﻔﺎى ﺣﺮﻳﻖ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷــــﺪه »ﺑﻮزﻳﻦ و ﻣﺮﺧﻴﻞ« را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  16ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺸﺪاران
ﻧﻮﺳﻮد و ﺑﺎﻳﻨﮕﺎن و ﺷﻤﺎرى از ﻫﻤﻜﺎران راﻫﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت
»ﻣﺎﺳﺎن« در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻴﺮوان ﺷﺪﻳﻢ.
وى ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴــــﺖ ،ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻰ ﺑﺮاى
ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن آﺗﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اداﻣﻪ
داد :ﺷﻤﺎرى از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاى
ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن آﺗﺶ راﻫﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎوه ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ وزش
ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ از ﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺮوان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ
ﺷــــﺮوع ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻰ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر

ﺑﻼل اﻣﻴﻨﻰ

ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﻮﺷــــﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده وزش ﺑﺎد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
از اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ
آﺗﺶ و ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻي ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺻﺤﻨﻪ
آﺗﺶ ﺳﻮزى ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺗﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
وى اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷــــﻌﻠﻪ ﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده
آﺗــــﺶ از ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﻮر ﻛﺮد و در ﻣﻨﻄﻘﻪ
دود ﻏﻠﻴﻆ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎرى از ﻧﻴﺮوﻫﺎى اﻣﺪادى راﻫﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷــــﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻰ ﺟﺎن اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــــﺪﻧﺪ.در اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ »ﻣﺨﺘﺎرﺧﻨﺪاﻧﻰ« از ﻣﺆﺳﺴﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ژﻳﻮاى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه» ،ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻰ« ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »ﺑﻼل اﻣﻴﻨﻰ« از ﻧﻴﺮوﻫﺎى
ﻣﺮدﻣﻰ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
آﺗﺶ ﺳــــﻮزى ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮزﻳﻦ و
ﻣﺮﺧﻴﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻧﻴﺮوﻫﺎى اﻣﺪادﮔﺮ و ﻣﺮدﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺷﻨﺒﻪ آﺗﺶ را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ.اﻣﺎ ﺷﺎدى ﻣﺮدم ﻋﻤﺮش
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮد و آﺗﺶ دوﺑﺎره زﺑﺎﻧﻪ ﻛﺸﻴﺪ.
ﻃﻰ ﻳﻚﻣﺎه ِ ﮔﺬﺷــــﺘﻪ ،اﺣﺴﺎن ﻋﺰﻳﺰى و اﻟﺒﺮز زارﻋﻰ
ِ
ﻫﻢ در
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻃﻔﺎى ﺣﺮﻳﻖ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳــــﺖ
داده اﻧﺪ.ﭘﻴﻜﺮﻫﺎى ﺳﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺑﻴﻦ ﺣﺰن و اﻧﺪوه
ﻣﺮدم ﭘﺎوه و اوراﻣﺎﻧﺎت ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮔﺮﻣﺎى ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ
ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﻰ ﻣﻬﺮى ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻛﻤﭗ ﺳﻴﻠﺰدﮔﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎده ﻗﺰوﻳﻦ – ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﻰ رﺳﺪ
ﻗﺰوﻳـــﻦ  -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت
 :وزﻳﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده اﺻﻠﻰ ﻗﺰوﻳﻦ
اﻟﻤﻮت  -ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻣﻰرﺳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ اﺳـــﻼﻣﻰ در ﺳﻔﺮ ﻳﻚ
روزه ﺑﻪ اﺳـــﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ و در دﻳﺪار
از ﻗﻄﻌﺎت  2 ،1و  3ﭘﺮوژه ﻗﺰوﻳﻦ-
اﻟﻤـــﻮت  -ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻓـــﺰود  :اﻳﻦ
ﭘـــﺮوژه از ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﻬﻢ راﻫﺒﺮدى
و ﺣﻠﻘـــﻪ اﺗﺼﺎل راهﻫﺎى ﺟﻨﻮب ﺑﻪ
ﺷﻤﺎل ﻛﺸـــﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد.
وى ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸـــﺎن ﻛﺮد  :اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﺷﺎﻣﻞ  2ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
آن ﻣﺴـــﻴﺮ  15ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮى از ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﺑـــﻪ اﻟﻤﻮت و از ﻗﺰوﻳﻦ ﺗﺎ اﻟﻤﻮت
ﺑﻪ ﻃﻮل  162ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳـــﺖ  .وى
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺗﻼش ﻣﻰ ﺷـــﻮد در ﻓﺎز
ﻧﺨﺴـــﺖ ﺣﺪود  80ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از راه
ﻗﺰوﻳﻦ  -ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺑﺮﺳﺪ .
اﺳـــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ  2ﻫﺰار و
 500ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪوارى ﻛﺮد  :ﻣﺸـــﻜﻼت
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻴﺪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى
اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺷـــﻮد  .وزﻳﺮ راه و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزى در
اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺣﻮزه راه اﺳـــﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺳـــﺘﺎن از ﻛﺎﻧﻮن
ﻫﺎى ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻰ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ
ﺷﻮد ﺑﺮاى وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى
از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دارد .
اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮى

آن ﻫﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮد و اﻓﺰود  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎ ﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
از اﺳـــﺘﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮى و ﺗﻮﻟﻴﺪى
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـــﺘﻨﺪ اﻫﺘﻤﺎم وﻳﮋه اى
ﺑـــﺮاى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺣـــﻮزه ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد  .وى در
ﻣﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻗﺮار دادى
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳـــﺎزى ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻋﻮارﺿﻰ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴـــﺢ داد  :ﺑﺮاى
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻗﺮار دادى اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ در ﺣﺎل
راﻳﺰﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﻧﻴﺮوﻫـــﺎى ﻗﺮار دادى ﻋﻮارﺿﻰ ﻫﻢ

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ راه
ﻫﺎى اوﻟﻮﻳﺖ دار ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـــﺮﻳﻌﺘﺮ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺑﺮﺳﻨﺪ
 .ﻣﺤﻤﺪ اﺳـــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ راه ﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻى
 50ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺎ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻰ
ﺷـــﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود  :اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺮاى آﺳﻔﺎﻟﺖ راﻫﻬﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ از
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻰ ﺷﻮد .
وى ﺑـــﺎ ذﻛـــﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘـــﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ در زﻣﻴﻨﻪ
راه ﻫﺎى روﺳـــﺘﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ

اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻨﮓ اﺣﺪاث 1200
واﺣﺪ ﻣﺴـــﻜﻮﻧﻰ اﻗﺪام ﻣﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ راه و
ﺷﻬﺮ ﺳـــﺎزى در ﺷﻬﺮك ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زده ﺷﺪ .
اﻣﻴﺮ رﺿﺎﻳﻰ  ،ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺰوﻳﻦ – اﻟﻤﻮت  -ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻇﻬﺎر داﺷـــﺖ:
ﺟﺎده ﻗﺰوﻳـــﻦ  -ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻗﺰوﻳﻦ و
ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻰ
آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  85ﺑﺮ ﻣﻰ

درﺣﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮى اﺳﺖ .
آﺳﻔﺎﻟﺖ راه ﻫﺎى روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺎ
ﺑﺎﻻى  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
وزﻳﺮ راه و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزى در دﻳﺪار
از ﺟﺎده راه رﺟﺎﻳﻰ دﺷـــﺖ و دﻳﺪار
از ﺷـــﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪوان ﭘﺎرس ﻣﺠﺮى
ﻃﺮح روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻤﻮت
ﮔﻔﺖ  :در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ

راﻫﺪارى ﻫﺎ و ادارات راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى
ﭘﻴﮕﻴﺮى ﺷـــﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد :
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪى وزارت راه و ﺷـــﻬﺮ
ﺳﺎزى آﺳﻔﺎﻟﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺎﻻى  20ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ  .او در ﻣﻮرد
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت راﻫﺪارى ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺖ  :در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪادى دﺳﺘﮕﺎه
و ﻣﺎﺷـــﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﮔﺮدد .وى اداﻣﻪ داد :در اﺑﺘﺪاى ﻃﺮح،
 2ﻗﻄﻌﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﺳﺎل 85
ﺑـــﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﻰ ﺑﺮاى آن
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل
 88اﻋﺘﺒﺎرى از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺳـــﻬﺎم
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  450ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـــﺪ و ﺑﻌﺪ از

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﻤﺪان  40ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﺑﺪﻫﻲ دارﻧﺪ

ﺳـــﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻫﺎ:
روﺳـــﺘﺎﻫﺎى »زاج« و »دارﺑﺴﺖ«
در ﺳـــﻴﻞ 20دى 98ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪت آﺳـــﻴﺐ دﻳﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻛﻨﺎن
اﻳﻦ دو روﺳـــﺘﺎ ﻛـــﻪ 150ﺧﺎﻧﻮار
و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 700ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺷـــﻮﻧﺪ ،در
ﭼﺎدرﻫﺎى ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﻜﺎن داده
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴـــﺰان ،اﻛﻨﻮن ﺑﺎ
ﻓﺮا رﺳـــﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﺒﻮد
وﺳـــﺎﻳﻞ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه آن ﻫﻢ در

ﮔﺮﻣﺎى ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 50درﺟﻪ ﺟﻨﻮب و
وﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﻔﺎف روﺷﻨﺎﻳﻰ ﭼﺎدرﻫﺎ را ﻣﻰدﻫﺪ،
ﮔﺮﻣﺎزدﮔﻰ و ﻣﺸـــﻜﻼت ﭘﻮﺳﺘﻰ،
ﻣﺮدم اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن
ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﭼﺎدر ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻧﺞ
ﻣﻰ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ اﻫﺎﻟﻰ ﺑﺮاى
رﻫﺎﻳﻰ از ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﭙﺮﻫﺎى
ﺳﻨﺘﻰ روى آورده اﻧﺪ.
وﻓﻮر ﻋﻘﺮب و رﺗﻴﻞ در ﻣﺤﻞ
اﺳﻜﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن

ﻛـــﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧـــﻰ ﺑﻰ ﻣﻬﺮى
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ
در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎنﻫﺎى ﺟﺎﺳﻚ،
ﺑﺸﺎﮔﺮد و ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﻧﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدن ارﮔﺎنﻫﺎى
ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ و دوﻟﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳـــﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ
ﺑﻪ اﻳﻦ آﺳـــﻴﺐ دﻳـــﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
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ﻫﻤﺪان ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪار ﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن  110ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴـــﺘﺮش وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺸـــﺎﻏﻞ ﺑﻪ
 120ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﻴﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ  40ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.
ﺷـــﻴﺮزاد ﺟﻤﺸـــﻴﺪي در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از اﻓﺰاﻳﺶ  20درﺻﺪي
ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از  5ﻧﻴﺮوﮔﺎه
در ﺳﺎل  97ﺑﻪ  6ﻧﻴﺮوﮔﺎه در ﺳﺎل  98رﺳﻴﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  97ﻣﻌﺎدل  51درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق اﻋﻼم ﻛﺮد :ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن
ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﻚ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪاي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﻚ
ﻣﺼﺮف ،دﺳﺖ ﻛﻢ  10درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد.
وي از  22ﻫﺰار و  901ﻣﺸـــﺘﺮك ﭘﺮﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺧﺒﺮ
داد و اﻓﺰود :اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴـــﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ  16درﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﺠﻤﻮع  23درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

آن اداﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ راه ﻣﻨﺘﻘﻞ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺷﺪ  ،اﻳﻦ
ﻃﺮح از ﺳﺎل  90ﺑﺎ ﺗﺮك ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت
ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗـــﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ واﮔﺬار و
اوﻟﻮﻳـــﺖ اﺗﻤﺎم آن ﻧﻴﺰ از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺻﻔـــﺮ ﺗﺎ  62ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻪ اول در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺴـــﺌﻮل ﻳﺎدآور ﺷـــﺪ:
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ  3ﻫﺰار
و  250ﺗﺎ  5ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻴﺎز دارد و در ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن ﻧﻴﺰ 2
ﭘﻞ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه  ،اﻣﺎ اﺣﺪاث ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .وى ﻳﺎدآور ﺷﺪ :از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 33
ﺗﺎ  45اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺨﺴـــﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ
راﻧﺶ زﻣﻴﻦ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮاى آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى ﻻزم
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺟﺎده اﺻﻠﻰ در دﺳﺖ
اﺣﺪاث ﻗﺰوﻳﻦ  -اﻟﻤﻮت  -ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮل  162ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و در ﭘﻨﺞ ﻗﻄﻌﻪ
در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ  96ﻛﻴﻠﻤﺘﺮ
اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از آن ﺷﺎﻫﺪ
ﻛﺎﻫﺶ  180ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﺎده ﻛﻨﻮﻧﻰ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
ﺟﺎده ﻣﺰﺑﻮر از ﺣﺎﺷﻴﻪ آزادراه
ﻗﺰوﻳﻦ  -ﻛﺮج ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻛﺎﺳـــﭙﻴﻦ آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر
از ﮔﺮدﻧﻪ اﷲ آﺑﺎد ،ﺗﻮﻧﻞ ﺷـــﻴﺮﻛﻮه و
روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺷﻬﺮك وآﺗﺎن در ﺑﺨﺶ
رودﺑﺎر اﻟﻤﻮت ﺷﺮﻗﻰ ،از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ
ﻫﺰارﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران وﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑـــﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻴﺮ ،زﻣﺎن
ﺳـــﻔﺮ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ،ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺰوﻳﻦ و
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺷـــﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ در
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  100ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

واردات ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮك ﻛﺎﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮد
ﻛﺎﺷﺎن  -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻃﻼﻋﺎت :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻳﮋه ﻛﺎﺷﺎن
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﺟﺮاي ﺗﺪاﺑﻴﺮ
و ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴـــﻬﻴﻞ در واردات ﻛﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
ﻋﻠﻲاﻛﺒـــﺮ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ ﻗﻬﺮودي در دﻳﺪار ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
ﮔﻤﺮﻛﺎت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ
از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲﺷﻮد ،ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺻﺎﺣﺒـــﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﮔﻤﺮك ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي
ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ،ﭼﺎرهاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﻨﺪ.وي ﻳﺎدآور
ﺷﺪ :ﮔﻤﺮك ﻛﺎﺷﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺎر ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧـــﺪار وﻳﮋه ﻛﺎﺷـــﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻦ ﺑﺮ ﻟﺰوم
ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻤﺮك اﺷﺎره ﻛﺮد و
اﻓﺰود :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﻜﺎري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻦ  10ﻫﺰار
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻰ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻤﺮك ﻛﺎﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ
اﻣﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺑﺨﺶ
واردات در آن ﻫﻨﻮز ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﮔﻤﺮﻛﺎت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دﻳﺪار
اﻇﻬﺎرداﺷـــﺖ 84 :ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  48ﻣﻴﻠﻴﻮن

دﻻر در  3ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ وزن  67درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش
11درﺻﺪ رﺷـــﺪ داﺷﺖ.رﺳﻮل ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎدرات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن از  15اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳـــﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات در
اﻳﻦ ﻣﺪت آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ
و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ در واردات ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر را ﻧﻴﺰ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﺪان درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﺗﺨﺼﻴﺺ
ارز ﻋﻨﻮان ﻛﺮد.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﮔﻤﺮﻛﺎت اﺳـــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ در
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻤﺮك ﻛﺎﺷﺎن اﺷﺎره و ﻛﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز راهﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳـــﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وي ،اﻓﺰون ﺑﺮ  921ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﺎﻻ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ارزش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  294ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در  3ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳـــﺎلﺟﺎري از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش  50درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ
 44درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

روﻧﻤﺎﻳﻰازﺗﻨﺪﻳﺲﺳﭙﻬﺒﺪﺷﻬﻴﺪﻗﺎﺳﻢﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰدردﻟﮕﺎن

زاﻫﺪان  -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺻﺒﺢ
دﻳﺮوز در ﻣﺮاﺳﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎى دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ در
ﺷﻬﺮ دﻟﮕﺎن روﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪ.
ﺳـــﺮدارﻏﻼمﻧﺒﻰ ﻛﻮﻫﻜﻦ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸـــﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺪى و ﺗﺸﻜﺮ از ﺷﻬﺮدارى ﮔﻠﻤﻮرﺗﻰ
ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻨﺪﻳﺲ روﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪه از ﺳﺮدار دل ﻫﺎ
در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ﮔﻠﻤﻮرﺗﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﮕﺎن ﻧﺼﺐ
و روﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪه اﺳﺘﻜﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮدارىﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﭘﺬﻳﺮى از اﻗﺪام
ﺷﻬﺮدارى ﮔﻠﻤﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮدار
ﮔﻠﻤﻮرﺗﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﮔﻠﻤﻮرﺗﻰ و ﺑﻪ ﭘﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
رﺷﺎدت ﻫﺎ و دﻻورى ﻫﺎى ﺳﺮدار دل ﻫﺎ و ﻳﺎران ﺑﺎوﻓﺎﻳﺶ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﻨﺪﻳﺲ اﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺰرﮔﻮار در آن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ.ﻣﺤﻤﺪ دﻳﻨﺎرزﻫﻰ اﻓﺰود :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ از 2ﻣﺎه ﻗﺒﻞ آﻏﺎز
ﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن 80درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ داﺷﺘﻪ و اﻛﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺖ
ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﺗﻼﺷﻴﻤﺘﺎ  2ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﻠﻤﻮرﺗﻰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺷﺠﺎﻋﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﻟﮕﺎن
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ از اﻳﻦ اﻗﺪام ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺷﻬﺮدارى ﮔﻠﻤﻮرﺗﻰ ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﺑﺰودى
ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪﺳﺮا ﻫﻢ در دﻟﮕﺎن راه اﻧﺪازى ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮى در
آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﺮدم ﺑﺎ رﺷﺎدت ﻫﺎ ودﻻورى ﻫﺎى ﺷﻬﻴﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﭘﺮداﺧﺖدﻳﻪﻓﻮتﺷﺪﮔﺎنازﻛﺮوﻧﺎدرﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
دورﻫﻤﻲ ،ﺑﺮﻋﻬﺪهﺻﺎﺣﺐﻣﺠﺎﻟﺲاﺳﺖ
ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ :ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺴﺎ در اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎﻳﻲﻛﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﺎﻟﺲ دورﻫﻤﻲ ﺑﻪ
ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدي از ﺳﻮي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺲ،
در ﺻﻮرت ﻓﻮت او ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ،دﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﭘﺎﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺳﺖ .دﻛﺘﺮ ﺟﻼل ﻛﺮﻳﻤﻲ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ،از اﻳﻦ
ﭘﺲ در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳﻲ ،ﺗﺮﺣﻴﻢ و ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺎﻧﮕﻲ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد،
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎن و ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي وي ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ،
ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.وي اداﻣﻪ داد :اﻓﺰون ﺑﺮ
اﻳﻦ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺮوﺳﻲ و ﻋﺰاداري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺴﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻪ ﻓﺮدي را ﻛﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻮت
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺴﺎ،
ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺮ ﺧﻮدداري ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻤﻌﻲ و دورﻫﻤﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد.

ﻳﺰد از ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺮي ﻣﺨﺎزن آب در رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار دارد
ﻳﺰد -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻳﺰد ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭼﻨﺪان ﻏﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻳﺰد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺮي ﻣﺨﺎزن
آب در ﻣﻴﺎن  31اﺳـــﺘﺎن ﻛﺸـــﻮر در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺸﻢ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺟﻮادﻳﺎنزاده در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي آﻧﻼﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺎ
ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷـــﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺮق اﻓﺰود :در ﺳـــﺎل آﺑﻲ - 96
97ﻛﺴﺮي ﻣﺨﺎزن آب اﺳﺘﺎن ﻳﺰد 315ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎرشﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ  267ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ.وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﻬﻢ ﻳﺰديﻫﺎ از آبﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺳﺎﻻﻧﻪ  130درﺻﺪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﻛﺴﺮي
و ﻛﻤﺒﻮد آب روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﮔﻬﻰ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة  310643و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10103500247
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ،ﻣﻮرخ  1399/03/12و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز
ﺷﻤﺎرة  994/626326 -027ﻣﻮرخ  1399/03/12ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﻣﻘﺮر
ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪور ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺒﻠﻎ 35،500،000،000،000
رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  45،200،000،000،000رﻳﺎل ،ﻣﻨﻘﺴـــﻢ ﺑﻪ  45،200،000،000ﺳﻬﻢ
 1,000رﻳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ:
(1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ 35،500،000،000،000 :رﻳﺎل
 (2ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 9،700،000،000،000 :رﻳﺎل
 (3ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ 45،200،000،000،000 :رﻳﺎل
 (4ارزش اﺳﻤﻰ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ 1,000 :رﻳﺎل
 (5ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه 9،700،000،000 :ﺳﻬﻢ
 (6ﻧﻮع ﺳﻬﻢ :ﻋﺎدى ﺑﺎ ﻧﺎم
 (7ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ :اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺷـــﺮﻛﺖ از ﻣﺤﻞ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
* 9،700،000،000،000رﻳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷـــﺪه ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران و آورده
ﻧﻘﺪى،
(8ﻣﻮﺿـﻮعاﻓﺰاﻳـﺶﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ:ﺟﺒﺮان ﻣﺨﺎرج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ.
(9ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳـــﻬﻢ ،در ازاى ﻫﺮ 100ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ،1399/03/12ﺗﻌﺪاد
 27ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳـــﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳـــﺖ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ ﺳﻬﺎم و
ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻫﺎى ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 (10ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﻰ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ آدرس و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴـــﻞ ،ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  12اﻳﻦ آﮔﻬﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 (11ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖﺗﻘﺪم در ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ 60 ،روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ آﮔﻬﻰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

 (12ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﺑﻴﺎن ﺷﺪة زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
* ﺳـــﻬﺎﻣﺪاراﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮاﻫﻰ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻮده
و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن ،ﺑﻬﺎى ﺳـــﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر
ﺑﻬﺎى ﺳـــﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺑﺮاى
اﺷـــﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺮاى اﺷـــﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎرة
 380-8100-543210-2اﻳﻦ ﺷـــﺮﻛﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﻌﺒﺔ ﻛﻮى ﻓﺮاز وارﻳﺰ و
رﺳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖﺗﻘﺪم ،ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﺑﻪ ﻧﺸـــﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮان ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷـــﻴﺪى ،ﭘﻼك  ،8ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1997744111ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﻣﺪارك
را ﺑﻪ آدرس ﺗﻬﺮان ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪى ،ﭘﻼك  8ﺗﺤﻮﻳﻞ و
رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
* ﺳـــﻬﺎﻣﺪاراﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،داراى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺎى ﺳـــﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴـــﺖ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﮔﻮاﻫﻰ ﺣﻖﺗﻘﺪم ،ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ
ﺳﻔﺎرﺷـــﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮان ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷﻴﺪى ،ﭘﻼك ،8
ﻛﺪﭘﺴـــﺘﻰ  1997744111ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﻣﺪارك را ﺑﻪ آدرس ﺗﻬﺮان ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد،
ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺷـــﻴﺪى ،ﭘﻼك  ،8ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1997744111ﺗﺤﻮﻳﻞ و
رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ :ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻳﺎد ﺷﺪه ﻳﺎ ﻋﺪم وارﻳﺰ ﺑﻬﺎى اﺳﻤﻰ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 (13در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸـــﺎرﻛﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬارى ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﺮاﺑـــﻮرس اﻳﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺮر ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺳـــﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖ ،ﺧﺮﻳﺪاران ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴـــﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﻳﺰ
ﺑﻬﺎى ﺳـــﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ و ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﺷـــﺮح ﺑﻨﺪ  12اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻳﺎد ﺷـــﺪه ﻳﺎ ﻋﺪم وارﻳﺰ ﺑﻬﺎى اﺳﻤﻰ ،ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
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ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 (14ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺳـــﻬﺎﻣﺪاراﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر از ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎره ﺳﻬﻢﻫﺎى اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺒﻠﻎ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎرى ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:
ﻣﺴـــﻮوﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎى اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼﻣﻴﺔ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﺎﺷﺮ
ّ
اﺳﺖ.
ﻧﺎﺷﺮ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺣﺴﺎﺑﺮس ،ارزﺷﻴﺎﺑﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﺎﺷﺮ ،ﻣﺴﻮول
ﺟﺒﺮان ﺧﺴـــﺎرت وارده ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاراﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻗﺼﻮر ،ﺗﻘﺼﻴﺮ ،ﺗﺨﻠﻒ و ﻳﺎ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اراﺋﺔ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻋﺮﺿﺔ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻀﺮر ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ.
ﺛﺒﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﺰد ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﻮده
و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺰاﻳﺎ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳـــﻮدآورى و ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺳﻔﺎرﺷﻰ درﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ
ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ ﺷﺮﻛﺖ ،اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﺳـــﺎﻳﺮ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﺑﻮرس را دارﻧﺪ ﺟﻬﺖ
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ آدرس  www.midhco.comﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرة ﺗﻠﻔﻦ 021 -27340ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺛﺒﺖ ﺳـــﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ در ﺳـــﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ
آدرس  www.midhco.comو ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳـــﺎﻧﻰ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ آدرس
 www.codal.comدر دﺳﺘﺮس ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه

ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ

درﺑﺎره ﻣﺮدي ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ ﻛﻪ  53ﺑﻬﺎر را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪﻳﺪ ،ﺳﺎل  1307وﻻدﺗﺶ
ﺑﻮد و ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  1360در ﻣﻌﺒﺪي ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﻴﺪ .ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ و ﺷﻬﺮﺗﺶ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺎ او ﻣﺤﺸﻮر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻲ و در ﻣﺪرس آداب و اﺧﻼق و ﻛﻼس
ﻋﺸـــﻖ و ﻋﻘﻴﺪهاش ﻧﺸﺴـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪش و ﭼﻬﺮه ﻧﻮراﻧﻲاش و
ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﻫﻴﺒﺖ و وﻗﺎرش و ﺑﺰرﮔﻮاري و ﺑﺰرگﻣﻨﺸﻲاش و داد و دﻫﺶ
اﻳﻦ ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪان ،ﻫﺮ روزه ﺑﺮاﻳﺖ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ  39ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ و ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﻨﻲ و روش و ﻣﻨﺶ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻲ
و ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻲ .او در اﻧﺘﺨﺎب واژهﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ و دراﻳﺖ
ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﺸﻮد و ﻗﻠﻢاش ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎدﮔﺎري ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻲﻧﻮﺷﺖ
و ﺑﺎ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ را اداء ﻣﻲﻛﺮد؛ ﻓﺎرﺳﻲ ،ﻋﺮﺑﻲ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻳﺎ
آﻟﻤﺎﻧﻲ را! و اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي او.
ـ ﭘﺮوﻓﺴـــﻮري آﻟﻤﺎﻧﻲ در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﻲ وﻳﻦ اﻃﺮﻳﺶ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎي
ﺑﻬﺸـــﺘﻲ را در ﻫﺎﻣﺒﻮرك دﻳﺪم ،زﺑﺎنﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴـــﻲ و ﻋﺮﺑﻲ را ﺧﻮب
ﻣﻲداﻧﺴـــﺖ ،ﺗﻌﺠﺒﻢ از اﺳـــﺘﻌﺪاد زﺑﺎنآﻣﻮزي او اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از  6ﻣﺎه
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺎرﻛﺲ را از ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﻣﻲﭘﺮداﺧﺖ.
ـ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب از ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺮاي
ﺧﺎرﺟﻲ دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺣﻞ ﻛﻨﺪ .دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺸﻦ
ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف در ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از
ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻤﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻋﺮﺑﻲ و آﻟﻤﺎﻧﻲ
رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮد.
ـ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن دﻛﺘﺮ ﮔﻠﺰاده ﻏﻔﻮري ،ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ
ﺑﺎﻫﻨﺮ و آﻗﺎي ﺑﺮﻗﻌﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﻲ را در آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺎﻣﻲ
ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺪوﻳﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﻮد ،وﻟﻲ اﺳﻤﻲ از ﻣﻦ
ﻧﻴﺎﻳﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺎواك ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎ را
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه و ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻬﻲﻣﺎن ،دور ﺳﺎزﻧﺪ.
ـ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺮوي رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻗﻀﺎت و اﻣﺎم
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ روزي آﻳﺖاﷲ ﺑﻬﺸﺘﻲ در
ﻛﺎخ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ آﻗﺎي ﻣﺮوي ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ
ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮوﻳﺪ و ﻗﺎﺿﻲ و ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع را
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻋﺰل ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪهام ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ
ﻧﻘﻠﻴﻪاي ﻛﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺎ راﻧﻨﺪه در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺎده
ﺷﺪن ﻛﻴﻒ و وﺳﺎﻳﻞﺗﺎن را ﺑﻪ آﻗﺎي راﻧﻨﺪه ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﺎرﺗﺎن ﺑﻴﺎورد،
آن ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،راﻧﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﺪارﻳﺪ ،ﭼﻮن از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻳﺪ!
ـ در ﻳﻜﻲ از ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ
ﺑﻮد رﺳـــﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ
ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮي ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻫﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﻄﻔ ًﺎ از درب ﺧﺮوﺟﻲ وارد ﺷﻮﻳﺪ آﻳﺖاﷲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ
ﻫﻤﻴﺸـــﮕﻲ و ﺻﺪاي دﻟﻨﺸـــﻴﻨﺶ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤ ًﺎ از در ورودي اﺻﻠﻲ وارد
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻨﺎﺣﻲ
رﻧﺞ ﺳـــﻔﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﺮﻳﺪهاﻧﺪو آﻣﺪهاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ راﺿﻴﻢ ﻋﻘﺪهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ،دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدان
داﺧﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻧﺨﻮرﻳﺪ.
ـ ﭘﺲ از ﻓﺮار ﺑﻨﻲﺻﺪر ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ،ﻫﻤﺴـــﺮ و ﻣﺸـــﺎور اﻣﻮر زﻧﺎن او
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻨﻲﺻﺪر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم
آﻳﺖاﷲ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺐ اﻳﻦ  2ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آﻳﺖاﷲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ،ﻓﻮري ﺑﻪ آﻗﺎي
دادﺳﺘﺎن ﺗﻠﻔﻨﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﻲ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ اﻳﺸﺎن را آزاد ﻛﻨﻴﺪ ،واﻻ ﻣﺠﺒﻮرم ﺧﻮدم اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
و از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺧﺎﻟﺖ اﺟﺒﺎرﻳﻢ ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ!
اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﺰارش ﮔﻮﻧﻪاي از ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ از ﻣﺮﺑﻲ  53ﺳﺎﻟﻪام ﻛﻪ از ﺳﺎل
 1347ﺑﺎ او ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻫﻢ دﺑﻴﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺎ .اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰان ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ 1360
را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺳﺎلﻫﺎي اول اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
آﺷـــﻨﺎ ﺷـــﻮﻧﺪ و ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻳﺎر و ﻳﺎور
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻪ ﻣﻮﻟﻤﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﺻﻐﺮﻧﻴﺎ ـ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﻴﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ 1360
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

دﻛﺘﺮ ﻓﺮ ُﺑﺪ ﻓﺪاﺋﻲ ـ رواﻧﭙﺰﺷﻚ
راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮه
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻳﺴﺘﻲ ،رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ
راﻧﻨـــﺪه ﻋﺎدي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت و ﻣﺨﺎﻃﺮات
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
آﻧﻬـــﺎ ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﻲ و رﻓﺘﺎري دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ روﻣﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ »ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﺑﺮاي ﭘﺎرهﻛﺮدن ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد« ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از
راﻧﻨـــﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي زﻳﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﮔﺮ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ راﻧﻨﺪهاي از ﺳـــﻤﺖ
روﺑـــﺮو و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﻲآﻳﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ و
ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮﻳﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪارا و اﺣﺘﺮام ﺧﻮد را
از ﺳـــﺮ راه او ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻼوﻳﺰ ﻧﺸﻮد و
ﺷﻴﺸـــﻪ ﺧﻮدروي ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻜﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻣﻲآﻳﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻴﻔﺎﻳﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ
او ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ آﮔﺎه و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮد ،اﺻﻮﻻً ﺧﻼف ﻧﻤﻲﻛﺮد.
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﺮدي ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮدي را دﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷـــﻜﻢ دراز ﻛﺸـــﻴﺪه اﺳﺖ و از رودﺧﺎﻧﻪ آب
ﻣﻲﺧﻮرد .اﻳﻦ ﻓﺮد از روي ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ و ﺑﺮ ﺣﺴـــﺐ
ﻓﺮﻫﻨﮓ آن زﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادر ،اﻳﻨﻄﻮر آب ﻧﺨﻮرد ،ﻋﻘﻠﺖ
ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮد .دﻳﮕﺮي ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ آورد و ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻋﻘﻞ
ﭼﻴﺴﺖ؟ رﻫﮕﺬر ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدم!
ﺷـــﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ زﻳﺎد ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي
رﺳـــﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺮاري در ﺟﺴـــﺘﺠﻮي ﺟﺎي ﭘﺎرك ﺑﺮاي
ﺧﻮدروي ﺧﻮد ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳـــﺮﮔﺮدان ﺑﻮدهاﻳﺪ ﻛﻪ
ﺟﺎﻳﻲ ﭘﺎرك ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ،ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ
ﻣﻨﺰل را دارﻳﺪ ،ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدروﻳﻲ روي ﭘﻞ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و روي آن ﭼﺎدر ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ!
زﻣﺎﻧﻲﻛـــﻪ ﭘﺲ از ﺻـــﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳـــﻮ و آن ﺳﻮ و ﭘﺮس و ﺟﻮ از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﻮدرو را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﻳﻚ ﻛﺎر
ﻛﻮﭼﻚ داﺷﺘﻢ ،ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪاي ﻣﺎﺷﻴﻦ را آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ،
ﭼﻴﺰي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ! ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ؛

»ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر رود ﺗﺎ ﭘﻞ ﻣﻲﺟﺴﺖ /دﻳﻮاﻧﺔ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ از
آب ﮔﺬﺷﺖ«.
ﺷﻤﺎ در ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز آن
 80ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدروﻳﻲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زدن ﭼﺮاغ
و ﺑﻮقﻫﺎي ﻣﻤﺘﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻨﺎر ﺑﺮوﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن
ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ! ﺟﻠﻮي ﺷـــﻤﺎ ﺧﻮدروي دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ
ﺧﻮدروي دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺳـــﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ،
ﻻﺑﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳـــﺮﻋﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  80ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣـــﻲروم و ﺑﻪ ﻣـــﻦ رﺑﻄﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻓﺮدي ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺳـــﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺮود .اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ! رﺑﻂ
دارد ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺎر
ﺑﺮوﻳﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪه ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺮود ،زﻳﺮا در
ﻏﻴـــﺮ اﻳﻦﺻﻮرت راﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺟﻠﻮي ﺷـــﻤﺎ
ﻣﻲﭘﻴﭽﺪ و ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ او ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺷﻮد .ﺟﺎي ﮔﻼﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻳﻦ راﻧﻨﺪه
ﻣﺤﺘـــﺮم را ﺑﺮاي زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷـــﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺪﻳﺪه
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!
اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﭼﭗ راﻫﻨﻤﺎ زد و

در دﻧﻴﺎي ﺧﺸﻦ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺘﻴﻼي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮ
روان اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ،دﻣﻴﺪن روح ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻄﺎﻓﺖ روح و آراﻣﺶ
را ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳــــﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم اﻧﺴﺎن را
ﺑﺮآورده ﻣﻲﺳﺎزد.
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ،ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ و دﺳﺘﺎورد
ﻫﻨﺮﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻴﺴــــﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﻲﺷــــﻮد و ﻧﻮﻋﻲ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآورد.
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺧﻼق« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآﻳﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﻮﻣﻲ
و ﻣﻠﻲ ﺧﻮد را در اﺛﺮي ﻛﻪ ﻣﻲﺳﺎزد ،ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻛﻨﺪ .آﺛﺎر
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ اﺛﺮ دﻳﮕﺮي،

ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل »زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺻﻴﻞ ﻗﻮﻣﻲ« وﻓﺎدار ﺑﻮده اﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳــــﺖ ﻛﻪ ﻣﻮزهﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ
آن ﻫﻮﻳــــﺖ را در ﮔﺬر زﻣــــﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻦ رو
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮمﻫﺎ ،رﻧﮓﻫﺎ و ﺷﻤﺎﻳﻞ در
واﻗﻊ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺳﻮي »اﺣﺴﺎﺳﺎت« و »اﻧﺪﻳﺸﻪ«
ﻳﻚ ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ ﺑﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲﺗﻮان
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳــــﺘﻲ را ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻨﻘــــﻮل ﻳﻚ ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ
داﻧﺴــــﺖ ﻛﻪ آن را از ﻳﻚ ﻧﺴــــﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮدﻣﻲ" ،زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر"
ُﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهاي ﻣﻲﺷــــﻮد؛ ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺮدم از
زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺗﻜﻠﻒ زا ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﻣﻲﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ،روان،
ﺳﻠﻴﺲ و ﻣﺮدﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ،
ﻫﻨﺮي دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﺰه ﺷــــﺪه و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻳﺴﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
از ﺳــــﻮي دﻳﮕﺮ اﻧﺴــــﺎن اﻣﺮوزي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺠﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و اﻗﻮام دارد؛ اﻣﺎ ذﻫﻦ
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ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
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144ـ98
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148ـ98

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ارﺟﺎع ﻛﺎر )رﻳﺎل(

ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﻛﺮﻣﺎن

542,893,000

زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﻛﺮﻣﺎن
ﺷﺮق ﻛﺮﻣﺎن
ﻣﺎﻫﺎن
ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ،ﺑﺮﻗﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻧﻮﺳﺎزي
ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن

ﺳﭙﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ راﺳﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮﻳﺪ،
او از ﺣـــﻖ ﺧﻮد ﺑﺮاي دﻫﻦ ﻛﺠﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ! اﮔﺮ ﺑﺎ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﺟﺎي
ﺧﺎﻟﻲ ﺧﻮدروي ﺧﻮد را ﭘﺎرك ﻛﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن راﻧﻨﺪهاي
از ﭘﺸـــﺖ ﺳﺮ ﺧﻮدروي ﺧﻮد را در آن ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﻲﻛﻨﺪ اﺑﺪا ً ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،او ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﻛﺮده
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ!
اﮔـــﺮ دﻳﺪﻳﺪ در ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑـــﺎن ﺑﺎرﻳﻚ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺳـــﻪ ﭘﺸﺘﻪ ﭘﺎرك ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا آزرده ﺷﻮﻳﺪ .آﻧﻬﺎ ﻛﺎر
ﻓﻮري و ﺿﺮوري دارﻧﺪ؛ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻳﺎ
ﭘﻴﺘﺰا ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻛﺎر ﺧﻼف ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ!
ﻳﻚ ﮔﺮوه وﻳﮋه ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ
و رواﻧﻲ ﺧﻮد ﻫﺴـــﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﺻﻮﻻً ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺧﻼف ،ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ
و ﺣﺮﻛﺖ در ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻋﺎدي ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران
ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ
ﺑﺮوﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻼف را ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ
آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ وﻳﮋه ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ

وﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﮔﻠﮕﻴﺮ ﺧﻮدروي ﺷﻤﺎ را ﻧﻮازش ﻛﻨﻨﺪ و
ﻳﺎ آﻳﻨﻪ ﺑﻐﻞ آن را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ!
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ
ﺷﻤﺎ را آزرده و ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮنﺗﺎن را
ﺑـــﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮد ،ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي ﺧﻮنﺗﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻲرود و
ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در درازﻣﺪت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
روان ـ ﺗﻨﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن ،دﻳﺎﺑﺖ ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺐ و دهﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ از درﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮيﻫﺎي ﻟﻔﻈﻲ
و ﺧﺴﺎرت دﻳﺪن ﺧﻮدروﻫﺎيﺗﺎن و ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺿﺮب و ﺟﺮح ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺮدهاﻳﺪ!
آﻳﺎ راه دﻳﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻠﻲ ،وﺟﻮد دارد.
در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﺳﺆالﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﺗﻌﺎدل رواﻧﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل روﺣﻲ و رواﻧﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮد ،ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـــﻮد و اﮔﺮ
ﺿﺮوري ﺑﻮد ،ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل از دﺳـــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر
ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺎزه اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺠﺪد راﻧﻨﺪﮔﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻮاد
ﻣﺤﺮك ﻳﺎ ﻣﺨﺪر رواﻧﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﮔﻴـــﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮاي
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﻜﻞ
در ﺧﻮنﺷﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑـــﺮاي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎيﺷـــﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺼﻮل
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﺗﻲ ﻣﻮاد و رﻓﻊ اﻋﺘﻴﺎد ،ﺿﺒﻂ
و ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮد.
ﺣﻀـــﻮر ﻣﺄﻣﻮران راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ در اﺳﺮعوﻗﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺷﻮد.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ آﻣﻮزش زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺿﺮورت
اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ از دوران
ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از آراﻣﺶ وﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ
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راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ

ﺧﺎﻃﺮاﺗﻲ از آﻳﺖاﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

ﺑﺎﻏﻴﻦ
ﺷﻬﺪاد

516,289,000

ﮔﻠﺒﺎف

روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  25ﺗﻴﺮﻣﺎه
 1399ﺳﺎﻋﺖ 11:30

راﻳﻦ
زرﻧﺪ
اﻧﺎر
ﺷﻬﺮﺑﺎﺑﻚ

ﻛﻨﺠﻜﺎوش ﻫﺮ روز آرزوي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ را
در ﺳﺮ ﻣﻲﭘﺮوراﻧﺪ و از اﻳﻦ رو دﻳﺪن ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و
ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي را ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ راهﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻗﻮام داﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر از اﻋﻤﺎق
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻲﺷــــﻮﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻼق ،ﺑﺎ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﻠﻲ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ِ
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد،
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ آرزوﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﺶ را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد.
از ﺳــــﺎل  1970ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدي ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ارزﺷﮕﺬاري ﻣﺠﺪدي در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻟﻴﻞ
واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﻣﻔﺮط ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
در دﻧﻴﺎﻳــــﻲ ﻛــــﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳــــﺖ ،ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳــــﺞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌــــﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪ .در اﻳﻦ دوره اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ
ﺑﺎزﮔﺸــــﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻧﻈﺎره ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ارزﺷــــﮕﺬاري
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺎﻣــــﻞ دوم ،اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ »زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه« ﺑﻌﺪ
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از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از آن ،ﺷﻌﺎر ﻛ ّﻠﻲ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﺪﻳﺪهاي ﻟﻮﻛﺲ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪهاي
ﻣﺮﺑــــﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻧﻴﺴــــﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ
دوره ،ﺗﻼش ﺑﺮاي زﻳﺒﺎﺳــــﺎزي اﺷﻴﺎي زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻣﻲ ﮔﺮدد؛
ﻳﻌﻨــــﻲ دورهاي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي آزادﻳﺒﺨﺶ ﭘﻴﺮوز
ﺷﺪﻧﺪ و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻏﺮب ،ﺑﺎﻳﺪ »ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮﻣﺎن« را ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ
و آزاد ﺳــــﺎزﻳﻢ .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﺪد
ﺗﺎرﻳــــﺦ ﻫﻨﺮ ﺧــــﻮد ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ دوره ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ وارد ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺷﺪ.
در ﺗﻮﺿﻴــــﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ؛ آن ﭼﻪ ﻛﻪ
ﺗﻔﻜﻴﻚ »زﻳﺒﺎ« و »ﻣﻔﻴﺪ« را زﻳﺮ ﺳــــﻮال ﻣﻲﺑُﺮد» ،ﺑﺎزار«
ﺑﻮد .ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺮزﻫﺎ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﻨﺮﻫﺎي دﺳــــﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻠﻲ
ﺑﻮدن رﻧﺞ ﻣﻲﻛﺸــــﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﻨﺪ.
دﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮي
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ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﻲ
ﺑﻪ اﻫﺎﻟﻲ ﺣﺼﺎر ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺷﻤﻴﺮان

آﻳﺖ اﷲ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺣﻜﻴﻢ
ﻧﻬﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎه  1305ﺷﻤﺴﻲ در ﺷﻮﺷﺘﺮ دﻳﺪه
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و از ﺳﺎل  1312ﺗﺎ 1319
دوره اﺑﺘﺪاﻳـــﻲ و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب را در ﻫﻤﺎن
ﺷـــﻬﺮ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺳﺎل  1321ﺗﺎ
 1328در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ دروس ﺳـــﻄﺢ
را ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﮕﺎه از ﺳـــﺎل  1329ﺑﻪ ﻣﺪت
 2ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺸﺮف
ﺷﺪ .اﻳﺸﺎن ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ دروس ﺳﻄﺢ ،در
درس ﺧﺎرج اﺻﻮل آﻳﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﻮﻳﻲ
و درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ آﻳﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺣﻜﻴﻢ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد .اﻳﺸﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻧﺠﻒ اﺷﺮف در ﺳﺎل  1331ﺑﻪ ﻣﺪت
 8ﺳﺎل در اﻫﻮاز در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ آل ﻃﻴﺐ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻴﺖﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ادﺑﻴﺎت ﻋﺮب ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻓﻠﺴـــﻔﻪ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺮده و ﺑﻪ دﻋﻮت اﻫﺎﻟﻲ ﺣﺼﺎر
ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺷﻤﻴﺮان ،اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﻳﺲ
در داﻧﺸﮕﺎه و ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي روزاﻧﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
ﻛﻤﻚﻫﺎي ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
آﻳﺖاﻟﻪ ﺣﻜﻴﻢ در ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺘﺎب ﻧﻔﻴﺲ »ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم«
ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ »:در اﻳﻦ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و آن ﺧﺎﻃﺮات
ﻣﺤﻮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد از دوران
ﻛﻮدﻛﻲ ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻃﻠﺒﮕﻲ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﺎد دارم ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ و از ﻳﺎدداﺷﺖﻫﺎﻳﻢ
ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮم و اﺳـــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻢ .اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از آن
ذﻫﻨﻴﺎت و ﻧﻮﺷـــﺘﺎرﻫﺎ اﺳـــﺖ «.ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ
ﺣﻜﻴﻢ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﺣﻘﻮق زن در دﻳﻦ اﺳﻼم )ﺗﺮﺟﻤﻪ( ،ﺣﻘﻮق و ﺣﺪود آزادي زن در اﺳﻼم
)ﺗﺮﺟﻤﻪ( ،ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ،راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ﻋﺮﺑﻲ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ)ع( ،ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ و
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴـــﻲ آن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺳﺮار ﺣﺞ ،درسﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻜﺘﺐ اﻣﺎم ﺻﺎدق
)ع( ،ﻗﺮآن از زﺑﺎن ﻗﺮآن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ؟ ،دﻗﺎﻳﻖ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻓﻲﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ،
زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻮراﷲ ﻣﺮﻋﺸﻲ ﺷﻮﺷﺘﺮي ،آﺳﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﻬﺸﺖ،
ﺗﺮﺑﻴﺖ و اﺧﻼق در اﺳﻼم ،رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲﺻﻼه اﻟﺠﻤﻌﻪ ،زﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ
و ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻮﺷﺘﺮي و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم.
روحاﷲ ﻣﻬﺮ ﭘﺎرﺳﺎ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺮوﻧﺎﻳﻲ!
اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺎﻛﺮوﻧﺎ و ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ دﻧﻴﺎي ﻛﺮوﻧﺎﺋﻲ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻫﻤﺮاهﺑﻮدن و ﻳﻜﻲﺷﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﺋﻴﻢ ،اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﻋﻤﻞ
آنرا ﻧﺸـــﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﺷـــﺎﻳﺪ دﺳﺘﻤﺎن ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ،وﻟﻲ دﻳﺪﻳﻢ و ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ،ﻫﻤﻴﻦ
دﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺧﻮد
و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺗﻮان ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻲ او و ﻫﻤﺮاﻫﻲ آﻧﺎن ﺗﺎ در ﻣﻨﺰل ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺪﻟﻲ
ﺧﻮد در اﻳﻦ روزﻫﺎي ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎي ﻧﻴﻚ
در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر ﮔﻴﺘﻲ و اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد در اﺟﺘﻤﺎع و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ و رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺪهﺗﺮ
و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
در  2ﻣﺎه زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮوﻧﺎﻳﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﺮدم آن ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﻳﺸﺎن
را ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ،ﻣﺪل ،ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺼﻮص از  90ﺗﺎ
 300و ﺣﺘﻲ  500ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺴﺐ
و ﻛﺎرﻫﺎ و زﻧﺪﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪن ﺣﻮادث ﺟﺎدهاي و ﺧﺴﺎرتﻫﺎي
ﺷﻬﺮي ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮد  1ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭘﻮﻧﺪي رﺳﻴﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ در اﻳﺎم ﻛﺮوﻧﺎﻳﻲ را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻋﻮدت ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻮﺧﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﻴﺖ،
زﻳﺮا در اﻳﻦ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺳﻮدآوري و درآﻣﺪزاﻳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲرﺑﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻦ درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ
و ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآورﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ از ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ و دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻜﺮ
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲاﻓﺘﺪ؟در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از ﻳﺎد ﻧﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻓﺎه
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲرﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ و در آﻳﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮاﻣﻲ ـ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ُﻫﻤﺎ
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رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎى ﻫﺴﺘﻪاى اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺖ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻰﭘﺎﻳﺎن
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎى ﻫﺴﺘﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻤﻚ
و ﻫﻤﻜﺎرى ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮى
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪاى ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ اﻳﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﺮد.
در ﭘﻰ از ﺳﺮﮔﻴﺮى ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى اﻳﺮان در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل
 ،2018وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷـــﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ 7ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ را ﺻﺎدر
ﻛﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه در ﺗﺮﻓﻴﻊ
ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻪاى اﻳﺮان ﺟﺪى ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﻰ آنﻫﺎ
ﺑﺪ ﺑﻮد.وى اﻓﺰود :ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻣﻪ 2019و زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻘﻰ داﺧﻠﻰ در دوﻟﺖ ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﺎ
دﺳـــﺖﻛﻢ ﺗﻌﺪادى از اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻴﻢ و
دوره ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮاى ﻣﻮارد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ 90روز
ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ .ﺗﻼشﻫﺎﻳﻤﺎن آﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﻣﻦ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدم
ﻧﺘﻴﺠـــﻪ ﻧﺪاد ،ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
ﺟﻨﮕﻰ را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪى ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣـــﺎل اواﻳﻞ ﻣﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن داده
ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ 5ﻣﻮرد ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪت و داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ
از آن ﻛﻪ ﻣﻦ دوﻟﺖ را ﺗﺮك ﻛﻨﻢ ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ و وزارت
ﺧﺰاﻧﻪدارى ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻐﻮ اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻬﻢ ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ آﺳﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
زد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺪﻳﺸﺎن ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻦ ،ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ و ﭘﻤﭙﺌﻮ
25ژوﺋﻴﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻣﭗ در اﺗﺎق ﺑﻴﻀﻰ
ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺳـــﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎى ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ درﺑﺎره
ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪم .ﭘﻤﭙﺌﻮ
اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻮد.
ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺘﻮن در ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دوران
ﺣﻀﻮرش در ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد
در ﺧﺮوج واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى اﻳﺮان و ﻓﻀﺎى
اﻳـــﻦ ﻛﺎخ و ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻴﺶ از
اﻋﻼم اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.رواﻳﺖ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ او ﺣﺘﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﻣﺸﺎور
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺸـــﺪه ﺑﻮد ،در ﮔﺮاﻳﺶ
دوﻟﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى
اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮى اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﺳـــﺖ .وى در ﻛﺘﺎب
»اﺗﺎﻗﻰ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق آﻧﺠﺎ اﻓﺘﺎد« اﻳﻦ ﻃﻮر رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺮان اﺻﺮار ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﺴﻴﺮ
ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم
ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳـــﺘﻔﺎده از زور ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪاى اﻳﺮان
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﺑﺎدوام ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﺎه ژوﺋﻴﻪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى ﻫﻢ اﺷـــﺘﺒﺎه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ او در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻜﺮار
اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ.ﺑﻮﻟﺘﻮن از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ،ﻣﻘﺎﻟﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﺸﺮﻳﻪ
»ﻫﻴﻞ« ﻧﻮﺷﺖ و در 16ژوﺋﻴﻪ روى وﺑﺴﺎﻳﺖ آن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰاﻋﻰ در ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ روز
در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺮان از ﺳـــﻮى
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ »ﻫﺮﺑﺮت ﻣﻚﻣﺴﺘﺮ« ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ وﻗﺖ
و »اﺳـــﺘﻴﻮ ﻣﻨﻮﺷﻴﻦ« وزﻳﺮ ﺧﺰاﻧﻪدارى در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻰ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را از آن آﮔﺎه ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺒﻌﻰ آﮔﺎه از آﺷﻔﺘﮕﻰ در ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،روزﻧﺎﻣﻪ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻛﺎخ ﺳـــﻔﻴﺪ از ﺟﺪاﻟﻰ ﺣﺪود ﻳﻚ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺟﻴﻤﺰ ﻣﺘﻴﺲ )وزﻳﺮ
وﻗﺖ دﻓﺎع( ،رﻛﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن )وزﻳﺮ وﻗﺖ ﺧﺎرﺟﻪ( و
ﻣﻚﻣﺴـــﺘﺮ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪ
ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او درﺑﺎره آﺷﻔﺘﮕﻰ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد
را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮد.ﺗﺮاﻣﭗ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ
رﺿﺎﻳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن درﺑﺎره ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪارد.

»اﺳـــﺘﻴﻮ ﺑﻨﻦ« )اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ ارﺷﺪ و ﻣﺸﺎور ﺗﺮاﻣﭗ(
در ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن از ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪاش در
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺧﺒﺮ داد.ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺖ:
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻌﺪا ً از ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻛـــﺮد ﺑﺨﺼﻮص از وزرات ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸـــﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ در اﺷـــﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻠﺮﺳـــﻮن ﮔﻔﺖ »ﺷﻨﻴﺪم ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
رﻛﺲ )ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن( ﺑﺎ ﺗﻮ درﺑﺎره آن ﺣﺮف زده ﻛﺎرﺳﺎز
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺼﻔﻪ و ﻧﻴﻤﻪ در آﻧﺠﺎ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻜﻦ .اﮔﺮ ﺑﻬﺖ ﭼﻴﺰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ،ﺧﻮﺑﻪ،
ﻫﺮﭼﻰ ،اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ .ﺧﺒﺮت

آﻧﻘﺪر ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى
ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻓﻖ ،اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺪﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،ﺗﺮاﻣﭗ
در ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ وى ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ و ﻣﻦ درﺑﺎره آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
ﻫﻢ )ﻫﻢﻧﻈﺮ( ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻤﻰ از ﻣﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮ
ﺑﺎﺷﻰ ،اﻣﺎ دﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺖ :در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻢ از ﮔﺰارشﻫﺎى
رﺳـــﺎﻧﻪاى ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺮان
را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻜﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ
اﻳﻦ دﺳـــﺖﻛﻢ ﻗﺪﻣﻰ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ و از ﺗﺮاﻣﭗ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ.ﺗﺮاﻣـــﭗ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪ در ﺻﺪ .ﻣﻰداﻧﻢ

ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوم او را ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه درﺑﺎره )ﻣﺴـــﺌﻠﻪ(
اﻳﺮان ﺑﺒﻴﻨﻢ «.
وى اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از آن در ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ
ﻗﺼﺪ دارم ﻃﺮﺣﻰ را درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺧﺮوج آﻣﺮﻳﻜﺎ از
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻰ از ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﻨﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪاى از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﺧﺮوج
ﻣﻦ در ﻛﺎخ ﺳـــﻔﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
دﻳﺪار ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺪم) ،ﻣﺎدﻟﻴﻦ( »وﺳﺘﺮﻫﻮت« )دﺳﺘﻴﺎر
ﺷﺨﺼﻰ ﺗﺮاﻣﭗ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد اول ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن را ﺑﺒﻴﻨﻢ،
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ دوى ﻣﺎ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮد.او در اداﻣﻪ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ
ﻛـــﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﮕﺬارد ﻃﺮﺣﺶ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺮﺟﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ »ﻧﺸﻨﺎل
رﻳﻮﻳﻮ« ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آن را ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن،
وﻗﺘﻰ او در اواﺧﺮ اوت اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮد» ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
ﻇﺮﻳﻒ« ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ﺧﻴﻠﻰ ﺳـــﺮﻳﻊ ﻃﺮح را
ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد و آن را »ﺷﻜﺴﺘﻰ ﻓﺠﻴﻊ« ﺑﺮاى واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ وى ﻧﺸﺎن داد
ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺘﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﺑﻖ
ﻛﻠﻴﺪى ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻌﺪ از آن »ﺟﺮد
ﻛﻮﺷﻨﺮ« )ﻣﺸﺎور ﺗﺮاﻣﭗ( از ﻣﻦ دﻋﻮت ﻛﺮد 31اوت
در ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ درﺑﺎره ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎ او دﻳﺪار ﻛﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻰداﻧﺴﺘﻢ
اﻳﻦ دﻳﺪار ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﻧﺒﻮده اﺳـــﺖ.ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدش ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺸـــﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻮم ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ در ﺑﺮﺟﺎم ،ﻛﻪ ﻫﺮ 90روز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻋﻼم
ﻛﺮد ﺗﺮاﻣﭗ  12اﻛﺘﺒﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻣﻬﻤﻰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از دﺳﺘﻴﺎر
ﺷـــﺨﺼﻰ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﻰ ﺑﺮاى وى ﺑﺎ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷـــﺪ ﻛﻪ
ﺗﻴﻠﺮﺳـــﻮن ﺗﺮاﻣﭗ را »اﺣﻤﻖ« ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺴﺮدى اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﻌﻪ
ﺷـــﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻰ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ را دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻤﭙﺌﻮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
او ﺷـــﻮد .ﺷﺎﻳﻌﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻤﭙﺌﻮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻣﻚﻣﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،وى اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
روى ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﺮان ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى
ﻫﻴﻞ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻗﺪام
روى ﺗﺮاﻣـــﭗ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ،ﺟﺎدو
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .رﺳـــﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﻰدادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎوران
ﺗﺮاﻣﭗ از وى ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى اﻳﺮان را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻜﻨﺪ
اﻣﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻫﻢ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎرج ﻧﻜﻨﺪ .ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺖ:
ﻣـــﻦ اﻳﻦ را ﺧﻮدﺗﺤﻘﻴﺮى ﻣﻰدﻳﺪم اﻣﺎ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻓﻖ

دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮ ﭼﻴﺴـــﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ را ﺧﻴﻠﻰ
دﻗﻴﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻢ.
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺳـــﭙﺲ از ﺗﺮاﻣـــﭗ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در
ﺳـــﺨﻨﺮاﻧﻰاش ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻰ و
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻰ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻗﺮار دارد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺪﻫﺪ )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ 90روز ﺑﺮاى ﻗﺪم ﺑﻌﺪى در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺎن آن ﺻﺒﺮ
ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﻴﻠﻰ راﺣﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮد( .او ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﭼﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰاش
اﺳـــﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ
در اﺗﺎﻗﺶ دﻳﻜﺘﻪ ﻛﺮد.
ﺗﺮاﻣﭗ در اداﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻟﺘﻮن را درﺑﺎره ﻗﺮار دادن
ﻧﺎم ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
آن ﻓﺸﺎر وارد ﻛﻨﺪ ،وى ﺗﺮاﻣﭗ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
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ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـــﺪ.او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ
ﺗﺮاﻣـــﭗ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﻬﺎر اﻳﺮان
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد
ﻓﺮا آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮد.
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ورود او ﺑﻪ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ
اروﭘﺎﻳﻰﻫﺎ ﭼﻴﺰى درﺑﺎره ﺧﺮوج از زﺑﺎن دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺸﺎوران ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوج آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.وى
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ
در دﻳﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﺟﺎرى ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﻼح ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
.ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺖ :ﺣﺮفﻫﺎى ﻣﻦ ﺑﺮاى ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺗﻼش
ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎزﮔﻰ داﺷـــﺖ .ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ

ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻌﺪا ً ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻣﺎﻛﺮون ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ.
ﻣﺎﻛﺮون ﺳـــﻌﻰ ﻛﺮد او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﻧﻜﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ.ﻣﺎﻛﺮون ﺑﻌﺪ از ﻣﺬاﻛﺮه دوﻧﻔﺮه ﺑﺎ
ﺗﺮاﻣﭗ ،در اﺗﺎق ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮان
ﻫﻢ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح 4ﻣﺎدهاى درﺑﺎره ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ
اﻃﻤﻴﻨﺎنﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎﻛﺮون ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﻳﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ را ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮاﻓﻘﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ اﺳـــﺎس اﻳﻦ 4ﻣﺎده ﻛﺎر ﻛﺮد.ﺑﻮﻟﺘﻮن
ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺮاﻣﭗ در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را درﺑﺎره ﺗﻮاﻓﻖ
اﻳﺮان ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪاى ﺷﻮد و راﻫﻰ ﺑﺮاى اﺻﻼح اﺷﻜﺎﻻت
ﭘﺎﻳﻪاى آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﺎﻛﺮون ﭼﻴﺰى
اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﻮﺷـــﻴﻦ ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آنﻫﺎ اﻋﻼم
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وى در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺮوج را اﻋﻼم
ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ »آﻧﮕﻼ ﻣﺮﻛﻞ« ﺻﺪراﻋﻈﻢ
آﻟﻤﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ 27آورﻳﻞ ،او ﻫﻢ او از ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﻮاﺳﺖ
در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻰﺗﻔﺎوﺗﻰ وى ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـــﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ را ﻫﻢ از ﻓﻜﺮش درﺑﺎره اﻳﺮان آﮔﺎه ﻛﺮد
و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻮم از ﺗﻮاﻓﻖ
اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﺪ ،ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﭘﻴﺶ از آن ﻫﻢ ﺳﺨﺖ
ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻮد.روز ﺷﻨﺒﻪ 5ﻣﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و »ﺗﺮزا ﻣﻰ«
ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ
درﺑﺎره اﻳﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ» .ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن« وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺳﻔﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ
ﻣﺬاﻛﺮات را اداﻣﻪ دﻫﺪ .آن ﺷـــﺐ ﻫﻢ ﻣﺘﻴﺲ ﺳﻨﺪى
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه را ﺑﺮاى ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﺧﺮوج ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻠﺴﻪاى ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮاى ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺸـــﺪ .ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺖ:
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻣﺎ از ﮔﻔﺘﻦ آن ﺧﻮددارى ﻛﺮدم .ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻛﻪ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﻳﺢ وارد ﺟﻨﮓ ﭼﺮﻳﻜﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
از ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻰاش در ﺻﻮرت ﺧﺮوج آﻣﺮﻳﻜﺎ
از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﻮددارى ﻣﻰﻛﺮد.ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،ﺗﺮاﻣﭗ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﻮﻳﻴﺘﻰ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ
درﺑﺎره ﺗﻮاﻓﻖ اﻳﺮان را از ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ .
ﺑﻮﻟﺘﻮن :ﺧﺮوج آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ،ﺷﺎدﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﻛﺎرى ﻣﻦ ﺑﻮد
ﻣﺸﺎور ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ دﻣﺪﻣﻰ
ﻣﺰاج ﺧﻮاﻧﺪن رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪ ﺧﺮوج
اﻳﻦ ﻛﺸـــﻮر از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى اﻳﺮان ،ﻓﺮحﺑﺨﺶﺗﺮﻳﻦ
ﻟﺤﻈﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر وى در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
وﺑﮕﺎه ﻓﺎﻛﺲﻧﻴﻮز ،ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻬﺎرده ﻣﺎه اول دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
در ﻗﺒﺎل اﻳﺮان» ،ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻰ« ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳـــﺖ »ﺑﺎراك
اوﺑﺎﻣﺎ« رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮرى ﭘﻴﺸـــﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .وى
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﺎن ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﺗﺮاﻣﭗ در
آورﻳﻞ  ،2018آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻨﻮز در ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى اﻳﺮان
ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم را »ﺷﺎدﺗﺮﻳﻦ
ﻟﺤﻈﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر« در دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﻰداد.
ﻣﺸﺎور ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻨﺪ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ،
اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﻛﺮدﻳﻢ اﻣﺎ در
واﭘﺴﻴﻦ روزﻫﺎى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرى ﻣﻦ ،ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ،ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻰﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﻛﻨﺪ.ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎى درﻫﻢ ﺗﺮاﻣﭗ،
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ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ در ﺗﻬﺮان رخ
دﻫﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ.
رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل  ،2018ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى
اﻳـــﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺟـــﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻪاى ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻣﻴﺪ وادار
ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻣﺬاﻛﺮه و
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮد
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـــﺖ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨـــﺶ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﻌﻜﻮس اﻳﺮان را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷـــﺖ و اﻳﺮان ﮔﺎمﻫﺎﻳﻰ را در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ذﻳﻞ ﺑﺮﺟﺎم در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﻬﺪى ﻃﺮﻓﻴﻦ
اروﭘﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺗﺮاﻣﭗ از ژاﭘﻦ ﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى ﻛﻨﺪ
ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺸﻰ
از ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ﻛﻪ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮرى آﻣﺮﻳﻜﺎ از
ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ژاﭘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن واﺷﻨﮕﺘﻦ و
ﺗﻬـــﺮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻴﺪى ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻧﺪاﺷـــﺖ ».ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺘﻮن« ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ﺳـــﺎﺑﻖ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ
اﺧﻴﺮ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳـــﺖ ﻛﻪ »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ«
رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼدى ) ،(2019از
»آﺑﻪ ﺷﻴﻨﺰو« ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ژاﭘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻴﺎن واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺗﻬﺮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻴﺪى
ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ آﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
آﺑﻪ ﺷﻴﻨﺰو در ژوﺋﻦ ) 2019ﺧﺮداد  (98ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﻔﺮ
ﻛﺮد و در آن زﻣﺎن ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺎمﻫﺎى وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
ژاﭘﻦ در ﻣﺤﻞ ﺳﻔﺎرت ژاﭘﻦ در ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ
آﺑﻪ ﺷﻴﻨﺰو در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى ﺑﻴﻦ
اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻤﻴﻖ رواﺑﻂ
اﻳﺮان و ژاﭘﻦ اﺳـــﺖ.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺧﺒﺮ
روﻳﺘﺮز آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻮﻟﺘﻮن در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص
ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
از آﻧﻜﻪ آﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ در ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى ﻣﻴﺎن
واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺗﻬﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻤﺎﺳﻰ
ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ در اﻳﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺎه ﻛﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺮاﻣﭗ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ژاﭘﻦ در
اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﻔﺮ وى ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
.ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :وى )ﺗﺮاﻣﭗ(
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ذﻫﻨﺶ ﺑﻮد ،روى آورد و
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ اﻳﻦ ﺗﻼش )آﺑﻪ ﺑﺮاى ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى ﻣﻴﺎن
واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺗﻬﺮان( را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﻛﻪ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺑﺮاى وى اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ژاﭘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزى ﺑﻴﺸﺘﺮى از
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﻨﺪ.ﺑﻮﻟﺘﻮن در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻳﺎددآورى
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا در ﺟﺮﻳﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
از آﺑـــﻪ ﺑﺮاى ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى ﻣﻴﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺮان ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.وى در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺖ:ﺑﺮاى ﻣﻦ روﺷﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ،آﺑﻪ را وارد ﻧﻘﺸﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺳـــﻔﺮ آﺑﻪ ﺷﻴﻨﺰو ﺑﻪ اﻳﺮان ،آﻳﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاى
رﻫﺒﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ژاﭘﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎآﻣﺮﻳﻜﺎ وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮى در آن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:ﺷﺨﺺ ﺗﺮاﻣﭗ را
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﻧﻤﻰداﻧﻢ و ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻫﻢ
ﺑﻪ او ﻧﺪارم و ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد.ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ
آﺑﻪ ﻫﻴﭻ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮى وى ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻧﺨﺴـــﺖوزﻳﺮ ژاﭘﻦ در دﻳﺪار ﺑﺎ »ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻰ«
رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﻳﺮان ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻗﻴﻤﺘﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺷﺪ
و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ژاﭘﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ،ﻧﻘﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮى در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
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ﻫﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮد .ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه
اﻳﻦ اﻗﺪام اﻳﺮان را ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺗﻼﻓﻰﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى آﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﻋﺮاق و ﺳـــﻮرﻳﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺘﻴﺲ ﺑﻮده اﺳـــﺖ .ﺑﻮﻟﺘﻮن اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﮔﻤﺮاهﻛﻨﻨﺪه
ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻣﺘﻴﺲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
درﺳﺖ ﻣﻰﮔﻔﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻤﺎن
ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺻﻠﻰ
ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺮان ﺑﻮد .ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎى آﺗﻰ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻳﺮان اﺻﻼح ﺷﺪﻧﻰ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ او اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻰداده ﻛﻪ از ﺑﺮﺟﺎم

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد و ﻓﺮﺻﺖ 12ﻣﻪ ﺑﺮاى اﻋﻼم ﺗﺼﻤﻴﻢ
درﺑﺎره ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎى ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ ،زﻣﺎن ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻮد ﺑﺮاى
اﻟﻘﺎى ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮوج .ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻢ آﻳﺎ ﭘﻤﭙﺌﻮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻋﺼﺒﻰ اﺳﺖ
ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻓﺮادى در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﻪ
از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮوج آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ .ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺼﺒﻰ ﭘﻤﭙﺌﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـــﻮد.ﺑﻮﻟﺘﻮن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ
ﺳﺮان اروﭘﺎﻳﻰ ﻃﺮف ﺑﺮﺟﺎم و اﻋﻼم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮوج
آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـــﺖ .وى درﺑﺎره دﻳﺪار
»اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﻛﺮون« رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ در

آﻣﺎدﮔﻰ ﻛﺮد ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـــﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺳﺪ
ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ .ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺎﻛﺮون در ﺗﻤﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ
داﺷﺖ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺮاﻣﭗ
در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻔﺖ .ﺑﻮﻟﺘﻮن در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد اﻓﺰود:
آﻣﺎدﮔﻰﻫـــﺎ ﺑﺮاى ﺗﺮك ﺗﻮاﻓﻖ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﺘﻴﺲ در 25آورﻳﻞ ،ﮔﺎﻣﻰ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﺟﻠﻮ
ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﺘﻴﺲ ﮔﻔﺖ »اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﺮوج
را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻛﻨﺎر ﻣﻰآﻳﻢ« .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل

آرزوﻫﺎى ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﺮاى ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ زﻧﺒﻖ
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اخبار داخلی
تاكيد رئيس مجلس بر به روزرساني قوانين
مرتبط با ماموريت هاي ناجا

سرويس خبر :رئیس مجلس شورای اسالمی درديدار فرمانده ناجا
بر به روزرساني قوانین مرتبط با ماموريت هاي ناجا تاكید كرد.
محمد باقر قالیباف دراين نشس����ت با تشکر از عملکرد نیروی
انتظامی ،به ضرورت توجه بیشتر به ارتقاء و تقويت اين نیرو اشاره و
تاكید كرد :مجلس برای به روز رسانی قوانین مرتبط با مأموريتهای
ناجا از آمادگی الزم برخوردار است.
سردار حسین اش����تری فرمانده نیروی انتظامی هم دراين ديدار
با ارائه گزارش����ی وضع امنیتی كش����ور را مطلوب توصیف و بر
ضرورت توجه مجلس يازدهم به معیش����ت مردم و همچنین مقابله
جدی با قاچاق كاال در جهت اجرايی ش����دن جهش تولید در كشور
تاكید كرد.

رئيس پليس بينالملل ايران :

منتظر توضيح پليس رومانی درباره مرگ
قاضی منصوری هستيم
س����رويس حوادث :رئیس پلیس بینالملل ايران درباره آخرين
اقدام����ات ايران در پرونده مرگ قاضی غالمرضا منصوری از متهمان
پرونده فس����اد اقتصادی اكبر طبری گفت :با توجه به تحتنظر بودن
مته����م ،پلیس رومانی بايد توضیح دهد كه چه اتفاقی برای منصوری
رخ داده كه منجر به مرگ وی شده است.
سردار هادي شیرزاد با بیان اين كه منتظريم تا شرح ماوقع برای
ما ارسال شود تا با هماهنگی قوهقضائیه ساير اقدامات را انجام دهیم،
افزود :درخواس����ت پروفايل دی ان دی جنازه منصوری را دادهايم و
تاكنون در پرونده مرگ او هیچ فردی دستگیر نشده است.

برگزاري  2جلسه دادگاه متهمان
فساد ارزي و عظيم خودرو
سرويس حوادث :دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱متهم كالن
ارزی به رياس����ت قاضی مسعودی مقام و دومین جلسه رسیدگی به
پرونده شركت عظیم خودرو در شعبه سوم دادگاه كیفری يک استان
تهران به رياست قاضی كاشانکی برگزار شدند.
در جلس����ه متهمان كالن ارزي قاضی خطاب به متهم اسدبیگی
گفت :آزادی شما برای پرداخت حقوق كاركنان است .شما منابع ديگری
هم داريد و از آن میتوانید حقوق را پرداخت كنید ولی تا ش����ما را
احضار میكنیم حقوق كاركنان را دو ماه عقب میاندازيد .از وقتی كه
در ارديبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب
انداختهايد و اين كار را برای فشار به دادگاه انجام میدهید.
در ادامه اين جلس����ه  ،بصیرانی و كحال زاده ديگر متهمان اين
پرونده در جايگاه قرار گرفتند واز خوددفاع كردند.
همچنین در دومین جلسه رسیدگی به پرونده شركت عظیم خودرو
 ،شکات به طرح شکايت هاي خود پرداختند.

فعاليت موسسه سفيران علم سيناتكس غير مجاز است
س���رويس خب���ر :وزارت عل���وم  ،تحقیقات و ف���ن آوري فعالیت
موسسه اي به نام سفیران علم سیناتکس در اهواز را غیر مجاز اعالم كرد.
براساس اعالم دبیر كل كانون موسسات و شركت هاي خدمات
اعزام دانشجو به خارج از كشور به دادگستري استان خوزستان  ،برابر
بررسي هاي انجام گرفته توسط وزارت علوم فعالیت موسسه ياد شده
در شهر اهواز غیر مجاز است.

�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻛﻠﺮ ﭘﺎ�� )ﺳ�ﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( ��ﻧﻈﺮ ���� ﻳﻚ �ﺳﺘﮕﺎ�
�ﻳﺰ� �ﻧﺮ�ﺗﻮ� ﺑﺎ ﺗﻮ��  � 825KVAﻣﺸﺨﺼﺎ�  STAMFORDﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮ� � CUMMINSﺻﻞ � ﻳﻚ �ﺳﺘﮕﺎ� ﺗﺎﺑﻠﻮ� �� change over
�� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ��� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� �� ﻛﻠﻴﻪ �ﺷﺨﺎ�
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ �ﻣﻜﺎ� ﺗﺄﻣﻴﻦ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �� ���ﻧﺪ� �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ��
�� ﺗﺎ�ﻳﺦ ��� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ� �� ��� ﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� �� ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ �ﻃﻼﻋﺎ�
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ���� �ﻳﺮ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ 041 � 36300103
�ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺮﻳﺰ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  20ﺟﺎ�� ﺗﺒﺮﻳﺰ � ﺗﻬﺮ��� ﺟﻨﺐ ﭘﻠﻴﺲ ���� �ﺑﺘﺪ�� ﺟﺎ��
ﺑﺎﺳﻤﻨﺞ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻠﺮ ﭘﺎ�� � ��ﺣﺪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎ��� 041 � 36300609 :ﺧﻠﻲ 170

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﻮﺑﺖدوم(

ﺷﻬﺮ����ﺳﺎ�� �� ﻧﻈﺮ ���� ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮ���� � ﺳﺎ�ﻣﺎ�ﻫﺎ�
��ﺑﺴ���ﺘﻪ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ
��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� ���ﻃﻠﺒﺎ� ��ﺟﺪ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/4/10ﺗﺎ
 �99/4/21ﺿﻤﻦ �ﺧﺬ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� �ﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷﻬﺮ����
ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ� ﺧﻮ� �� �� ﭘﺎﻛﺖ ﻣﻤﻬﻮ� ﺷﺪ� ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/4/22ﺗﺤﻮﻳﻞ
�ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ���� ﻧﻤﻮ�� � �ﺳﻴﺪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �1ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮ���� ��ﻟﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 11/543/850/000ﻳﺎ��� ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﭘﺎﻧﺼﺪ �
ﭼﻬﻞ � ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮ� � ﻫﺸﺘﺼﺪ � ﭘﻨﺠﺎ� ﻫﺰ��( �ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻣﻘﻄﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �2ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) 577/192/500ﭘﺎﻧﺼﺪ � ﻫﻔﺘﺎ� � ﻫﻔﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮ� � ﻳﻜﺼﺪ � ﻧﻮ� � �� ﻫﺰ�� � ﭘﺎﻧﺼﺪ( �ﻳﺎ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺷﻤﺎ��
 111711289001ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ� ﺳﺎ�� ���ﻳﺰ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻲ �� �ﺟﻪ ﺷ���ﻬﺮ���� ﺳﺎ�� ﺑﺎﺷ���ﺪ�) .ﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﺳﺖ(.
 �3ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸ���ﺎﻳﻲ � ﻗﺮ�ﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� �ﺳ���ﻴﺪ� ��� ��� 99/4/23
ﺳﺎﻋﺖ �� 14ﻣﺤﻞ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷﻬﺮ���� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
 �4ﺑﺮﻧﺪﮔﺎ� ��� � ��� � ﺳﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮﮔﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ�����
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮ�� �ﻧﺎ� ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �5ﺷﻬﺮ���� ﺳﺎ�� �� �� ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� �ﺳﻴﺪ� ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
 �6ﺳ���ﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮ�� �� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ �
��ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ 086 � 42222820
ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﺣﺴﻴﻨﻲ  -ﺷﻬﺮدار ﺳﺎوه
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رئيس قوه قضائيه :لجام گسيختگي قيمتها قابل تحمل نيست
سرويس خبر:رئیس قوه قضائیه با بیان اينکه شرايط
فعلی بازار و لجام گسیختگی قیمتها در حوزه مسکن امر
قابل تحملی برای مردم نیست ،بر پیگیری جدی مسئوالن
مختلف در اين زمینه تاكید كرد.
آيت اهلل س���ید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای
عالی قوه قضائیه،با اشاره به آمادگی دستگاه قضايی برای
همکاری در اين زمینه افزود :اصالح شرايط فعلی يک
كار انقالبی و جهادی را میطلبد .چند س���ال است كه
موضوع مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته و اكنون كه
اقداماتی در حال انجام است،تدابیر بايد شکل جهشی داشته
باشد تا بتواند مشکل مردم را رفع كند و از گرفتاریهای
مردم بکاهد.
وی تاكید كرد :مردم بايد احس���اس كنند كه مساله
مسکن و قیمتهای لجام گسیختهای كه در بازار شاهد
هس���تند ،با كنترل  ،قیمت گذاری و نظارت بر بازار از
ناحیه دولتمردان دنبال میشود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به بیانات رهبر
معظم انقالب كه در ارتباط تصويری با رئیس و مسئوالن
عالی قضايی و همچنین رؤسای كل دادگستریهای سراسر
كشور ايراد شد ،با يادآوری موضوع تحول ،اظهار داشت:
همه بخشهای قوه قضائیه بايد در تحول نقش آفرينی
كنند تا جريان تحول برای مردم ملموس شود و مردم،
مس���ئوالن و همکاران در قوه قضائیه احساس كنند كه
تحول در حال ايجاد است.
رئیس���ي با اشاره به تاكیدات معظم له در رابطه با
رويکرد مبارزه با فساد در قوه قضائیه و با بیان اين كه
قدردان تائیدات ايشان در قبال رويکرد ضد فساد قوه قضائیه
هستیم ،ادامه داد :مساله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛
بلکه امری مستمر است كه به طور پیگیر دنبال میشود.
لذا دادسراها و شعبی كه پروندههای اقتصادی را رسیدگی
میكنند و دادگاههايی كه در امر مبارزه با فساد اقتصادی،
پروندههايی را مورد رسیدگی قرار میدهند ،با قوت بايد

كار خودش���ان را ادامه دهند و بر اساس تاكیدات رهبر
معظم انقالب ،حق و عدالت ،محور كار آنها در تصمیم
سازی  ،تصمیم گیری  ،پیگیری و اقدام باشد.
وی با تاكید بر اين كه مس���اله رسیدگی به مفاسد
اقتصادی موضوع موسمی ،مقطعی و تشريفاتی نیست،

بلکه امری واقعی است كه همواره بايد با قوت ادامه يابد
تا س���المت نظام اداری در كشور را تضمین كند ،ادامه
داد :بدون ترديد الزمه مبارزه با فساد اقتصادی ،سالمت
درون دستگاه قضايی است و ارتقای سالمت درون دستگاه
قضايی و حفظ س���المت آن يک الزام است كه به هیچ
عنوان نبايد از آن غفلت كرد.
رئیس قوه قضائی���ه خطاب به كاركنان و قضات

قضايی حامی آنهاست و هیچکس نبايد متعرض آنها شود
و اقدامشان مورد حمايت و پیگیری قرار میگیرد.
حمایت قوه قضائیه از تولید
رئیس���ی در ادامه به موضوع حمايت از تولید اشاره
كرد و افزود :هیچ كارگاه و كارخانهای در كش���ور نبايد
دچار توقف تولید و تعطیلی شود و همچنان كه همت
انجام گرفته در سال  98سبب شد كه با موفقیت كارگاهها
و كارخانههايی از تعطیلی و توقف حفظ شوند ،با همین
قوت اين برنامه امسال هم دنبال می شود .امسال هم
كمک دس���تگاه قضايی به دولتمردان و مسئوالن در اين
میدان آن اس���ت كه مس���اعدت كنند كه هیچ كارگاه و
كارخانه ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا
وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به هفته حقوق
بشر آمريکايی ،اظهار داشت :ماهیت حقوق بشر آمريکايی
ام���روز بر همه مردم آمريکا و مغرب زمین و اروپا و بر
ملتهای مستضعف عالم روشن شده است كه چگونه
حقوق انسان را ضايع و حق حیات  ،آزادی  ،عدالتخواهی
و ح���ق خواه���ی را در نطفه خفه میكند و مردم را آزار
میدهد و قتل و غارت و كشتار راه میاندازد؛ ولی مدعیان
حقوق انسان در آمريکا و اروپا نسبت به دستگیریهای
گسترده در اين كشورها و تضییع حقی كه بصورت روشن
انجام میگیرد ،دم بر نمیآورند.
رئی���س قوه قضائیه گفت :آنها تصور میكنند كه
میتوانند فشارهايی را به ما هم وارد كنند و سه كشور
اروپايی علیه ما قطعنامه به آژانس و شورای حکام پیشنهاد
میدهند .ما اين سه كشور را به خوبی میشناسیم .اينها
همانهايی هستند كه بعد از شهادت سردار سلیمانی ،از
آمريکا حمايت كردند.
وی با تاكید بر اين كه بايد به اين كشورها بی اعتماد
بود ،ادامه داد :موضوعی كه امروز بايد مورد اعتماد قرار
گیرد ،داشتههای ملت بزرگ ايران است.

دس���تگاه قضايی ،اظهار داشت  :هرگونه ناسالمتی در
دستگاه قضايی بايد بزرگ تلقی و نسبت به آن واكنش
مناسب نشان داده شود.
رئیسی حفظ سالمت دستگاه عدلیه را يک الزام و
ضرورت دانست و افزود :الزمه موفقیت آمیز بودن مبارزه

با فس���اد آن است كه سالمت اداری و سازمانی دستگاه
قضايی كامال حفظ و تضمین شود.
وی همچنین با اشاره به تاكید رهبر معظم انقالب در
ارتباط با گزارشگران و اعالن كنندگان فساد و ناهیان از
منکر گفت :ناهیان از منکر بايد بدانند نظام حقوقی كشور
پشتیبان آنهاست .گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد
حمايت قرار میگیرند و به لحاظ حقوقی و قضايی مجموعه

اظهارات دادستان نظامی استان تهران درباره جزئيات سانحه هواپيماي اوكراينی
سرويس حوادث :دادستان نظامی استان تهران در ديدار با جمعی از
خانوادههای شهدای سانحه هواپیمای اوكراينی و شماری از وكالی آنان
برای نخستین بار جزئیاتی از اين سانحه را تشريح كرد.
غالم عباس تركی گفت :بامداد روز سانحه ،با توجه به احتمال حمله
هوايی آمريکا به ايران ،بخش نظامی برای تأمین امنیت پروازها به بخش
غیرنظامی كنترل فضای كشور اطالع میدهد كه تنها پروازهايی مجاز به
برخاستن از باند فرودگاهها هستند كه از قبل توسط شبکه پدافند شناسايی
شده و مجوز پرواز آنها توسط اين شبکه صادر شده باشد.
وی افزود :بر اين اساس ،در زمینه رويه برخاستن هواپیماهای خروجی
در فرودگاههای تهران تغییری ايجاد میشود و همه پروازها بايد با اجازه
و پس از شناسايی توسط شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز میكردند
و در همه پروازهايی كه تا زمان وقوع س���انحه و بعد از انجام ش���ده اين
رويه برقرار بوده است.
دادستان نظامی استان تهران در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره علت
عدم توقف پروازها در شب و روز حادثه گفت :مطابق دستورالعملهای
موجود اگر حمله هوايی دشمن خارجی به كشور قطعی باشد بايد فرمان
توقف پروازها صادر ش���ود كه برابر شواهد و قرائن و تشخیص سلسله
مراتب ،فقط احتمال حمله و تهديد وجود داشته است .لذا مراجع مسئول
مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر كنترلی اكتفا كردند و آسمان بر روی پروازها
به طور كامل بسته نشده است.
تركی گفت :ساعت 5و 5۲دقیقه واحد كنترل تقرب مراقبت پرواز با
مركز كنترل فضای كشور تماس گرفت و درخواست صدور مجوز كرد
كه اين مركز يک دقیقه بعد درخواست را به مركز هماهنگی اعالم كرد و
نهايتا با تأئید مركز در ساعت ۶و ۱۲دقیقه ،خلبان مجوز پرواز را از برج
مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره) دريافت كرد.
تركی ادامه داد :س���اعت ۶و ۱۲دقیقه ،هواپیما در ارتفاع ۶00متری
هدف موشک پدافند هوايی گرفته و سقوط میكند.
دادس���تان نظامی تهران با اعالم اين كه دادسرای نظامی در بررسیها
به يکسری از خطاها رسیده است ،يکی از خطاهای تاثیرگذار و عمده در
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�-3ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﺧﺼﻮ� ﻣﻴﺰ�� � ﻧﺤﻮ� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮ� ﺳﺎ� . 1398
�-4ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ.
�-5ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�.
-6ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�.
-7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎ��� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�.
-8ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ.

ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎ���� ﻣﻜﺎﻧﻴﺰ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﻛﺸﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�(

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻓﺮ�� ﭘﺴﺘﻪ
ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎورزي ﺳـﻴﺮﺟﺎن ﺑﻨﻴﺎد �� ﻧﻈﺮ ���� ﺣﺪ��  570ﺗﻦ �ﻧﻮ�� ﭘﺴﺘﻪ �� ﻣﺤﺼﻮ� ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺧﻮ� �� ��
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻲ � ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ���ﻧﺪ
�ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ���ﺋﻪ ﺷ���ﺪ� ﺑﺮ�� ﻓﺮ�� � �ﺧﺬ ﺑﺮ� ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
�� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/4/15ﻫﻤﻪ ���� ﺑﺠﺰ �ﻳﺎ� ﺗﻌﻄﻴﻞ �� ﺳ���ﺎﻋﺎ� ����� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ ��
ﺳﻴﺮﺟﺎ�� ﺑﻠﻮ�� ﺳﻴﺪﺟﻤﺎ��ﻟﺪﻳﻦ �ﺳﺪ�ﺑﺎ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎ���� ﺳﻴﺮﺟﺎ� ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ�
�� 034�42304403 � 42305430ﺣﺪ ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ � ﺷﻤﺎ�� ﻫﻤﺮ��  09131456552ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ
ﺗﻤﺎ� � ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳ���ﺎﻳﺖ  www.pistachio-tooka.irﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﺧﻮ� �� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14
��� ��ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  99/4/16ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� .ﻣﺎ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ��� ��ﺷﻨﺒﻪ ��� 99/4/16
ﺳﺎﻋﺖ  �� 15ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ� ﻟﻴﺴﺖ �ﻗﻼ� ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻮ�� ﻓﺮ�� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻓﺮ�� �� ﻣﻮ��  �� 99/4/9ﺳﺎﻳﺖ ��� ﻣﻲﮔﺮ��.
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎ���� ﺳﻴﺮﺟﺎ� ﺑﻨﻴﺎ�

اين سانحه را چنین عنوان كرد :سامانه سیاری كه موشک شلیک كرده پس
از راه اندازی مجدد به دلیل شرايط میدانی ،شمال واقعی را دقیق تعیین
نمیكند و همین اشتباه فاحش موجب میشود كه سمت اهداف شناسايی
شده توسط سامانه با اختالفی حدود ۱05درجه توسط اپراتور مشاهده شود
و اين خطا ،مبنای يک سلسله اشتباهات ديگر قرار میگیرد و در نتیجه
سامانه پدافندی دچار اشتباه میشود.
تركی افزود :اين خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب میشود
اپراتور سامانه پدافند هوايی هواپیما را به عنوان هدفی كه از ناحیه شمال
غربی در حال نزديک شدن به تهران است و محل و سمت حركت آن،
ارتباطی با باند پروازی فرودگاه ندارد ،در رادار خود مشاهده كند و خط
سیر هواپیما با خط سیری كه كاربر مشاهده میكرده متفاوت بوده است.
وی افزود :كاربر سامانه پدافندی ،مشخصات هدف شناسايی شده را
به مركز هماهنگی مربوط اعالم میكند ،ولی پاسخی دريافت نمیكند و
اطالعات ثبت شده نشان میدهد كه پیام سامانه دفاعی با مركز هماهنگی
مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دريافت پاسخ ،متأسفانه كاربر اقدام به
شلیک كرده در حالیكه اين قطع ارتباط فقط در حد چند ثانیه بود.
تركی ادامه داد :كاربر سئوال را میپرسد و منتظر پاسخ نمیشود و بر
اساس تشخیص خودش ،شلیک را انجام میدهد و انتشار خبری مبنی بر
شلیک موشک كروز در سامانه ناشی از مشاهدات نورهای پرتاب شونده
در مناطق مرزی توسط ديدهبانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه هم مزيد
بر علت میشود.
وی با بیان اين كه سامانهها به عنوان واحدهای عملیاتی پايیندستی،
ارتباطی با برج مراقبت نداشتهاند و صرفا برابر دستورالعملها بايد برای
تش���خیص اهداف مشکوک از مركز باالدستی استعالم و كسب تکلیف
میكردند ،افزود :در س���انحه هواپیمای اوكراينی ،هیچ دس���توری مبنی بر
شلیک از سوی شبکه به سامانههای پايین دستی صادر نشده است و در
زمان وقوع سانحه ،وضع سامانههای پدافندی تحت مقررات «آتش محدود»
بوده است نه آتش به اختیار .بنابراين صرفا بايد با اخذ مجوز از شبکه،
شلیک انجام میگرفت.

تركی با اش���اره به اين كه تش���خیص نهايی متخاصم بودن هدف با
شبکه است نه سامانه گفت :خطای فاحشی كه اينجا اتفاق افتاد اين بود
كه س���امانه بدون اخذ اجازه از ش���بکه ،اقدام به شلیک كرد .اپراتور اين
سامانه وقتی هدفی را به عنوان هدف تهديد كننده شناسايی كند بايد به
مراكز باالدس���تی خودش كه همان ش���بکه پدافندی است اعالم و پس از
دستور شبکه اقدام كند.
وی با بیان اين كه دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و
بررسی كارشناسان حاكی است كه يکی از اين موشکها تاثیری بر روی
هواپیما نداشته و موشک ديگر در نزديکی هواپیما منفجر شده است  ،تاكید
كرد۲۶ :ثانیه فاصله شلیکهای اول و دوم بوده است ،ولی متاسفانه در اين
فاصله زمانی هم ،كاربر برای شلیک دوم از شبکه كسب مجوز نمیكند.
دادستان نظامی استان تهران با تاكید بر اين كه يک خطا گاهی يک
فاجعه غیرقابل جبرانی را رقم میزند ،اظهار داشت :اعتقاد كارشناسان اين
اس���ت كه اگر كاربر س���امانه احتیاط الزم را انجام میداد و از تجربه اش
اس���تفاده میكرد ،اين سانحه قابل پیشگیری بود .افرادی كه مجموعه اين
خطاها را مرتکب شدند كسانی هستند كه بازداشت شدند.
وی درباره بازخوانی جعبههای س���یاه گفت :جعبههای س���یاه بر اثر
سانحه آسیب فیزيکی ديده و بازخوانی آنها پیچیدگی فنی خاص خود
را دارد .بعد از برگزاری چندين جلس���ه ،مقرر ش���د كه جعبههای سیاه را
به البراتور مجهز در خارج از كش���ور ارس���ال كنیم كه دقیقا با همهگیری
ويروس كرونا در سراسر جهان مقارن شد و طرف خارجی اعالم كرد كه
البراتورهای ما امکان پذيرش جعبه سیاه را تا زمان فروكش كردن ويروس
كرونا ندارند.اكنون البراتورهای فرانسه برای دريافت جعبههای سیاه اعالم
آمادگی كردند كه با تش���خیص سازمان هواپیمايی كشوری به اين كشور
ارسال خواهد شد.
خبر ديگر اين كه حجت االسالم والمسلمین بهرامی رئیس سازمان
قضايی نیروهای مس���لح از ارائه درخواس���ت برگزاری نشست با رئیس
جمهوري برای پرداخت غرامت و خسارت به خانوادههای شهدای هواپیمای
اوكراين خبر داد.
ﻧﻮﺑﺖ ���
ﺷﻬﺮ���� ﻛﺎﺷﺎ�
�ﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ���( 99/31

»�ﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪ�� ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ«

�ﻗﺎ� ﻟﻄﻴﻒ ﻏﻔﻮ�� ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮ� �ﺳﺘﺸ���ﻬﺎ� ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ �ﻓﺘﺮ ﮔﻮ�ﻫﻲ �ﻣﻀﺎ� �ﻓﺘﺮ  13ﺑﺎﻧﻪ �ﺳﻴﺪ�
ﻣﺪﻋﻲ �ﺳ���ﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸ���ﺪ�ﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ � �ﻋﻴﺎ� ﻳﻚ ﺑﺎ� ﺧﺎﻧﻪ ����� ﭘﻼ�  388ﻓﺮﻋﻲ �� 338
ﻓﺮﻋﻲ �� � � 5ﺻﻠﻲ ��ﻗﻊ �� ﻗﻄﻌﻪ  �10ﺷ���ﻬﺮ ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺳﻔﻠﻲ� ﺑﺨﺶ  7ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺑﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ �� ﺑﻪ
ﻧﺎ� ﻣﺸ���ﺎ��ﻟﻴﻪ ﺻﺎ�� � ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮ�ﻳﺪ�� ﻛﻪ ﺑﺮ �ﺛﺮ ﺳ���ﻬﻞ�ﻧﮕﺎ�� ﻣﻔﻘﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ ﻟﺬ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� �ﺻﻼ�
ﺗﺒﺼ���ﺮ� ﻳﻚ �ﺻﻼﺣﻲ ﻣﺎ�� � 120ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮ� ﺛﺒﺖ � �ﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎ� ﺑﻌﺪ� �� ﻣﺮ�ﺗﺐ �� ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ �ﮔﻬﻲ
ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﺪﻋﻲ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ ﻇﺮ� ﻣﺪ�  ��� 10ﭘﺲ �� �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻲ ﻣﺮ�ﺗﺐ �� ﻛﺘﺒﺎ�
ﺑ���ﻪ �ﻳﻦ ����� �ﻋﻼ� � �� ﻏﻴﺮ �ﻳﻦﺻﻮ�� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻘﺮ��� ﺟﺎ�� �ﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳ���ﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮ� ﺑﻪ ﻧﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺻﺎ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻛﻴﻮ�� ﻣﺤﻤﻮ�� � -ﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ �ﺳﻨﺎ� � �ﻣﻼ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺑﺎﻧﻪ

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ �ﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻦ �ﻳﺮ��� ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 30937
� ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10320845312ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﺑﺪﻳﻦ �ﺳ���ﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪ� ﺣﺼﻮ� ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼ�� ﻳﻚ �ﻋﻀﺎ� ﭘﻴﻮﺳ���ﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ�� � 3�10ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ
�ﻋﻀﺎ� ﭘﻴﻮﺳ���ﺘﻪ �ﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻦ �ﻳﺮ�� �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ ���
�� ��� ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1399/04/31ﺳﺎﻋﺖ  �� 18:00ﺳ���ﺎﻟﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ� ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ�
���� ﻣﺴﻜﻦ � ﺷﻬﺮﺳ���ﺎ�� ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� � ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞ�ﷲ ﻧﻮ�� � ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎ� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻧﺎ�ﮔﻞ
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳ�ﺘﻮ� ﺟﻠﺴ�ﻪ� �1 :ﺳﺘﻤﺎ� � �ﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰ��� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�� ﺧﺰ�ﻧﻪ��� � ﻫﻴﺎ� ﺑﺎ��ﺳﺎ�  �2ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ �ﻧﺠﻤﻦ � ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰ�� ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳ���ﺎﻻﻧﻪ  �3ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�  �4ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ
ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� �ﺳﺖ.
ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� �ﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻦ �ﻳﺮ��

ﺷ��ﻬﺮ���� ﻛﺎﺷﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻣﺸﺮ�ﺣﻪ �ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻮﻗﻲ ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ
����� ﺗﺠﺮﺑﻪ � ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� ﺗﺠﻬﻴﺰ��� ﻣﺎﺷﻴﻦ�ﻻ�� �ﻣﻜﺎﻧﺎ�� ﺗﺨﺼﺺ� ﺗﻮ�ﻧﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ� ﻣﺎﻟﻲ � ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮ� ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﻨﺪ�� �� ﺳﺎﻳﺮ �ﺳﻨﺎ� � ﻣﺪ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ردﻳﻒ

ﺷﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ
ﭘﻴﻤﺎن ـ رﻳﺎل

1

ﺣﻔﻆ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر

48,368,305,830

2

ﺣﻔﻆ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ

45,101,092,489

������ �ﺟﺮ�� �ﺣﻜﺎ� ﻣﺪﻧﻲ ���ﮔﺴﺘﺮ� ﻗﺰ�ﻳﻦ � ﻣﺤﻤﺪ �ﺣﻤﺪ�

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ
ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ�
�ﺳﺘﺎ� ﺑﻮﺷﻬﺮ

آﮔﻬـﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
)ﻧﻮﺑﺖ دوم(

 15ﻣﺎه
4,050,000,000
 15ﻣﺎه

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ �� �ﺳﺘﮕﺎ�
ﺧﻮ��� ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰ ﺧﺎ�� 808
� �ﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ �ﻳﺴﻮ�� )ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ �ﻫﺨﺪ� �� ﻧﻈﺮ ���� �� �ﺳﺘﮕﺎ� ﺧﻮ���
ﺑﺎ ﻣﺸ���ﺨﺼﺎ� ﻣﻨﺪ�� �� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴ���ﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� ﻫﺮﻛﺪ�� �� ﺧﻮ���ﻫﺎ ﺑﺎ ���ﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ � 200/000ﻳﺎ� ﺑﻪ
ﺣﺴﺎ� ﻣﻬﺮﮔﺴﺘﺮ ﺷﻤﺎ��  30165570ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ���� ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ � ﻳﺎ ﭘﺮ��ﺧﺖ
ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ �ﻣﻮ� ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ��ﻳﺖ ﺧﻮ���ﻫﺎ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺗﺎ ﻣﻮ��  99/4/17ﺑﻪ ﻧﺸ���ﺎﻧﻲ� :ﻫﻮ�� � ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  23ﺟﺎ�� �ﻏﺎﻏﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ
� ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸ���ﻜﺮ �ﻫﺨﺪ� � ����� �ﻣﻮ� ﻗﺮ�����ﻫ���ﺎ � ﻓﺮ��� ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ
)ﺑﺎ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ�  (06133136094�5ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ�
ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ � ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ �� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
 �1ﺷﻤﺎ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ�  99�7111�2�2ﺧﻮ��� �ﻳﺴﻮ�� �ﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺪ� 1395
 �2ﺷﻤﺎ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ�  99�7111�2�4ﺧﻮ��� ﺑﻨﺰ ﺧﺎ�� 808ﻣﺪ� 1375

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ �ﻫﺨﺪ�

�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ) 99/1ﻣﺠﺪ�(
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ �� ﻣﺰ��� � ﺑﺎﻏﺎ� � ﻛﻤﭗﻫﺎ�
�ﺟﺮ�ﻳﻲ � ����� )ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﺗﻜﺎ

� �1ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ��ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﺗﻜﺎ
 �2ﻣﻮﺿﻮ� � ﻣﻴﺰ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ �� ﻣﺰ��� ﻣﻨﺎﻃﻖ �ﻳﻠﻢ � ﺑﻲﺳﻲ � ﺑﺎﻏﺎ� ﺻﻔﻲ�ﺑﺎ��
ﺳﺒﻴﻠﻲ � ﮔﻠﻪ � ﻛﻤﭗﻫﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ � ����� ﺷﺮﻛﺖ �� �ﺳﻌﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ� �� ﻃﻮ� ﺳﺎ� 1399
 �3ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮ��� 6,000,000,000 :ﻳﺎ� ﻗﺎﺑﻞ ���ﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ�� ﺟﺎ�  1830913018ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
 �4ﻣﻬﻠﺖ � ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ��ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� �� :ﭼﻬﺎ�ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1399/04/11ﻟﻐﺎﻳﺖ
ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ �����  1399/04/15ﺑﻪ ﻧﺸ���ﺎﻧﻲ�� :ﻓﻮ� � ﭘﺸﺖ ﻛﻮ� ﺳ���ﻮ� ﺷﻌﺒﺎ� � ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎ�ﮔﺎ�
ﺷ���ﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ)��( � �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸ���ﺘﻲ � ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ�
(061)42443802� 6
 �5ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ���� ��� �� :ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1399/04/16ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ
����� ﻣﻮ��  1399/04/25ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
� �6ﻣﺎ� ﺑﺎ�ﮔﺸ���ﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� �ﻟﻒ � � � ���ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/04/26ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ �
ﭘﺲ �� ﺑﺮ�ﺳﻲ � ���ﻳﺎﺑﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ � ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ
 99/04/28ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �7ﻫﺰﻳﻨﻪ �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�� �8ﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ �ﺗﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ � ﻣﺮ�ﻗﺒﺘﻲ �� ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� ﻧﺎﺟﺎ �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﺳﺖ.
 �9ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮ�� �ﺳﻨﺎ� :ﻣﺒﻠﻎ � 500/000ﻳﺎ� ﻗﺎﺑﻞ ���ﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ��  1567944079ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ��  :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻧﻮ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﻣﻌﺘﺒﺮ(
ﻛﺴﺮ �� ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﻧﺰ� �ﻣﻮ� ﻣﺎﻟﻰ
���ﻳﺰ �ﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳ�ﻨﺎ� � 500,000 :ﻳﺎ� �� �ﺟﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳ���ﺘﺎ� ﺑﻮﺷ���ﻬﺮ ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺣﺴ���ﺎ�  0102973305002ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎ����
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪ�� �ﻣﺎ� )��(
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻓﺮ�� �ﺳﻨﺎ�  99/4/11 :ﻟﻐﺎﻳﺖ 99/4/16
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� � :ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﺑﻮﺷﻬﺮ – ﺗﻠﻔﻦ 07731282204:
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ ,ﻣﺸﺮ�� ,ﻣﺨﺪ�� � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪ� � ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮ� �� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮ� ,ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﻳﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻴﺪ �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ �� �� ﺳﺎﻳﺖ �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  � WWW.Tavanir.org.irﭘﺎﻳﮕﺎ� ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ� ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ردﻳﻒ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎى اﻟﻒ و ب

1

ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﮔﺮد

 99/41م ن

2,064,000,000

داﺧﻠﻰ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10
99/04/29

ﺳﺎﻋﺖ 11
99/04/29

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺪ��ﻛﺎ� � �ﻧﺒﺎ�ﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﺑﻮﺷﻬﺮ

تلفن 22226090
ایمیل خط ارتباطي :

چند نكته درخور توجه خوانندگان گرامی
توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پیامهای تلفنی به نکات زير جلب می كنیم:
* موضوع پیامها جنبه های خصوصی ،حقوقی يا قضايی نداشته باشد.
* پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.
* خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هايشان ،نام شهرستان مربوطه را بیان كنند .
* چاپ پیام ها براساس نوبت است.
با تشكرـ سرویس ارتباطات مردمی

جلوي قاچاق كاالهاي لوكس خارجي به كشور را بگيرند

علیرغم اعمال تحريمهاي جديد و قطع روابط تجاري با برخي
از كشورها ،تبلیغات و فروش كاالهاي لوكس و گرانقیمت خارجي
در بعضي از فروشگاههاي برند و فروشهاي اينترنتي ،خیلي بیشتر
از گذش���ته رونق دارد .اگر واقعا تحريم هس���تیم و براي تهیه داروها
و وسايل پزشکي خارجي مشکل تهیه ارز داريم ،پس اين همه كاال
چگونه و از چه راهي وارد كش���ور ميشود؟ چرا دولت و مسئوالن
با قاچاقچیان كاالهاي خارجي و دالالن بازار آن با وجود برخورداري
از تجهیزات و فناوريهاي پیشرفته مقابله نميكنند؟
هموطن
بانك مركزي سود سپردهگذاريهاي بانكي را افزايش دهد

رشد افسار گسیخته قیمت طال و ارز و كاهش چشمگیر ارزش
پول ملي كش���ورمان طي يکس���ال و چند ماه گذشته واقعیتي انکار
ناپذير است بانک مركزي به جاي افزايش نرخ سود سپردهگذاريهاي
مردم در بانکها كه منجر به كاهش نقدينگيهاي سرگردان ميشود،
با كاهش نرخ اين سود به سرازير شدن نقدينگيهاي مردم به بازارهاي
طال و ارز كمک ميكند كه تورمزا است كه در اين میان بهتر است
نماين���دگان محترم مجلس براي مقابله با كاهش ارزش پول ملي و
ممانعت از چاپ اسکناسهاي بدون پشتوانه همت كنند.
خواننده روزنامه اطالعات
از مراحل پرداخت وام مستاجران بكاهند

طرح اعطاي تس���هیالت وام به مس���تاجران از سوي دولت به
منظور كمک به آنان براي رفع مش���کالت رهن و اجاره مسکن ،در
اين آش���فته بازار مسکن ،ميتواند تا حدي كارگشا باشد ،اما پروسه
طوالني دريافت وام ،معرفي ضامن و س���پردن چک در اين زمینه و
كاغذ بازيهاي آن ،براي مس���تاجراني كه حکم تخلیه خانههايشان
صادر شده است و زمان اندكي براي آن دارند ،چندان موثر نیست.
اي كاش در پرداخت وام به مستاجران اولويتبندي و شرايط جابجايي
آنان نیز لحاظ شود.
مستاجري از پاكدشت(استان تهران)
دولت براي تكميل پروژههاي نيمه تمام ساختماني اقدام كند

واگذاري اراضي حاشیه شهرها به افراد براي انبوهسازي و افزايش
تراكم از تسهیالت جديد وزارت راه و شهرسازي براي خانهدار شدن
مس���تاجران اس���ت ،حال آن كه اين قبیل كارها ميتواند باعث سوء
استفاده قانون گريزاني شود كه با تخلف در ساخت و سازها هم به
دولت و هم به متقاضیان خريد مسکن ضرر مي رسانند .به نظر من
اين طرح تا اجرايي شدن باتوجه به ماههاي پاياني دولت تا سال آينده
قابل اجرا نیست ،حال آن كه بهتر است دولت براي تکمیل مسکن
مهر و تکمیل پروژههاي نیمه كاره رها شده در شهرها اقدام كند.
متقاضي مسكن از تهران
كنترل تورم در اولويت برنامههاي اقتصادي قرار گيرد

رش���د  ۲00درصدي قیمت مس���کن طي  ۲س���ال گذشته و
 75درصد افزايش دوباره كمیسیون معامالت مسکن در سال جاري
باعث افزايش نجومي قیمت زمین و مسکن در مناطق گوناگون شهر
تهران شده است و افزايش نرخ تورم از معضالت مهم و تأثیرگذار
بر اين بازار است كه بهتر است قبل از اجراي طرحهاي مهار قیمت
مس���کن ،ابتدا تصمیماتي براي كنترل تورم و گرانيهاي دالر و طال
در كشور اتخاذ شود .تا زماني كه دولتمردان نظارهگر كاهش ارزش
پول ملي هستند ،بايد منتظر اوضاع نامناسب و غیرقابل كنترل تورم
در كشور باشیم.
گیالوندي
ضرورت ارتقاي همكاريهاي جهاني براي كنترل تورم

با توجه به اين كه افزايش يا كاهش قیمت دالر در اختیار دولت
و بخش خصولتي به دلیل عرضه و يا كاهش عرضه آنها در بازار
اس���ت ،جا دارد تصمیمات بنیادي درباره كنترل بازارهايشان اتخاذ
ش���ود كه در اين ارتباط ارتقاي همکاريها با سازمانهاي اقتصادي،
مالي و بانکي بینالمللي براي كاهش التهاب بازار و نیز موكول كردن
حذف  4صفر از پول ملي به چند س���ال آينده ميتواند موثر باش���د.
نمايندگان مجلس هم بهتر است با تصويب قوانین جديد مانند تساوي
ديه زن و مرد در مورد جرائم عمدي ،باعث تعامل بیش���تر مردم با
حکومت شوند.
بانوي پژوهشگر
مشكل افزايش حق بيمه و معاينه فني خودروها

* ﻣﻬﻠﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/04/19ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  � 99/04/21ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ
ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ �� ﻣﻮ��  99/04/22ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
* ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻳﺎ ﺳﭙﺮ�� ﻧﻘﺪ� �� �ﺟﻪ ﺷﻬﺮ����
ﻛﺎﺷﺎ�
* ﻫﺮﮔﺎ� ﺑﺮﻧﺪﮔﺎ� ��� ﺗﺎ ﺳ���ﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮ����� �� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ﻧﺸﻮﻧﺪ� ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻳﺸﺎ�
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﮔﺮ�ﻳﺪ.
* ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ� ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ � ﺷ���ﻬﺮ���� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻫﺮﻳﻚ �� ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ
ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
* ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﺗﻠﻔﻦ(031)55440055 :
ﺷﻬﺮ��� ﻛﺎﺷﺎ� � ﺳﻌﻴﺪ �ﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ���

)�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﻣﻮ�� ﻣﻨﻘﻮ� ﻧﻮﺑﺖ ���(

�� ��ﺳﺘﺎ� �ﺟﺮ�� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﻛﻼﺳﻪ  980451ﺷ���ﻌﺒﻪ ﺳﻮ� �ﺟﺮ�� �ﺣﻜﺎ� ﻣﺪﻧﻲ ���ﮔﺴﺘﺮ� ﻗﺰ�ﻳﻦ ﻣﺤﻜﻮ�
ﻋﻠﻴﻪ �ﻗﺎﻳﺎ� ﻋﻠﻲ�ﺻﻐﺮ � ﻣﻬﺪ� ﺑﺎﺑﺎﻗﺼﺎﺑﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮ� �ﺳ���ﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ � 370/000/000ﻳﺎ� ﺑﺎﺑﺖ �ﺻﻞ
ﺧﻮ�ﺳﺘﻪ ﺑﻪ �ﻧﻀﻤﺎ� ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ � ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ��ﻟﺘﻲ �� ﺣﻖ ﺻﻨﺪ�� ��ﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ���ﻧﺎﻣﻪ � �ﺟﺮ�ﺋﻴﻪ ﺻﺎ��� ��
ﺷ���ﻌﺒﻪ ��� 12ﮔﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺰ�ﻳﻦ �� ﺣﻖ �ﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﺎ���� � ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎ� �� ﻃﺮ�
ﻣﺤﻜﻮ� ﻟﻪ ﺟﻬﺖ �ﺳﺘﻴﻔﺎ� ﺣﻘﻮ� ﺧﻮ� ﺑﺪ�� ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﺗﻮﻗﻴﻒ �ﻣﻮ�� � ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻜﻮ� ﻋﻠﻴﻪ  /ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ �� ﻧﻤﻮ��
ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻓﺮ�� �� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ� � ﻣﻴﺰ�� �ﻳﻞ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪ� � ﭘﺲ �� ﻃﻲ ﻣﺮ�ﺣﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ � ﻋﺪ� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻣﺤﻜﻮ� ﺑﻪ ﺗﻮﺳ���ﻂ ﻣﺤﻜﻮ� ﻋﻠﻴﻪ �ﻳﻦ �ﺟﺮ� ﻗﺼﺪ ���� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  ��� 99/5/5ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ �� ﻣﺤﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ��ﻧﺸﮕﺎ� ﺟﻨﺐ ﭘﺎ�� �ﻟﻐﺪﻳﺮ �ﺟﺮ�� �ﺣﻜﺎ� ﻣﺪﻧﻲ ���ﮔﺴﺘﺮ� ﻗﺰ�ﻳﻦ
�ﻣﻮ�� /ﻣﻠﻚ �ﻳﻞ �ﻟﺬﻛﺮ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﻣﺎ� ﻣﻮ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ��� 6 :ﻧﮓ ﻣﻠﻚ ��ﻗﻊ �� ﻗﺰ�ﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ����ﻫﻦ � ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺣﺎ� ﻛﺮﻣﺎ � ��ﺑﺮ��
�� �ﺗﻨﺒﺎ� ﺳ���ﺮ��� ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ �ﻗﺎ� ﻣﻬﺪ� ﺑﺎﺑﺎﻗﺼﺎﺑﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷ���ﺪ� ﻳﻜﺒﺎ� ﻣﻨﺰ� ﺗﺠﺎ�� � ﻣﺴ���ﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻼ� ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ� � 2598�2614�2615ﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﻗﺰ�ﻳﻦ� �ﻳﻞ ﺛﺒﺖ 1769
ﺻﻔﺤﻪ � 377ﻓﺘﺮ  16ﺑﻮ�� � ﺣﺴ���ﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ� ﭘﺮ�ﻧﺪ� � ﮔﺰ��� ﻛﺎ�ﺷ���ﻨﺎ� ﺛﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  3/98ﻣﻮ��
 �1398/4/10ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ�ﺑﺮ  214ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� ﺷﺎﻣﻞ �ﻳﺮ�ﻣﻴﻦ )�ﻧﺒﺎ�( �
ﻫﻤﻜﻒ )ﺗﺠﺎ��( � ﻃﺒﻘﻪ ��� )ﻣﺴ���ﻜﻮﻧﻲ( � ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎ� � ����� ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻ�  30ﺳﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻜﻒ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺑﺎ� ﻣﻐﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ .ﺣﺴﺐ �ﻇﻬﺎ��� ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎ�  �1ﻣﻐﺎ�� ﻛﻔﺎﺷﻲ )ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ �� ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ�
�ﺳﺖ(  �2ﻣﻐﺎ�� ﺳﺎﻧﺪ�ﻳﭽﻲ )ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ �� ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ(  �3ﺳﻪ ﺑﺎ� ﻣﻐﺎ�� �ﻳﮕﺮ� �ﻫﻦ � �ﺟﺎ�� ���� ﺷﺪ�
� ﻳﻚ ﻣﻐﺎ�� � �ﻳﺮ�ﻣﻴﻦ �� ﺗﺼﺮ� ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ ��� �� ﺗﺼﺮ� ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻮ�� ﻛﻪ �����
ﻫﺎ� � ﭘﺬﻳﺮ�ﻳﻲ � ﭼﻬﺎ� ﺧﻮ�� � �� ﺑﺎ� �ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﻠﺰ� � �� ﺳﺮ�ﻳﺲ �ﺳﺘﺸﻮﻳﻲ � ﺗﻮ�ﻟﺖ � ﺣﻤﺎ�
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ� ﻧﻤﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ �ﺳﺖ.
� � ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳ���ﻲ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ��� ﻓﻮ��ﻟﺬﻛﺮ � ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮ��ﮔﻴﺮ� � ﻧﻮ� ﻛﺎ�ﺑﺮ� � ﻣﺴ���ﺎﺣﺖ �
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ � ﭘﺲ �� ﻛﺴ���ﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻣﻐﺎ��ﻫﺎ� ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ� )ﻣﻐﺎ�� ﻛﻔﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪ��
 7ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ � ﻣﻐﺎ�� ﺳ���ﺎﻧﺪ�ﻳﭽﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪ��  19ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( � ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮ�ﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ���� ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﺮ�ﺑﺮ
� 18/500/000/000ﻳﺎ� )ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﻫﺸ���ﺘﺼﺪ � ﭘﻨﺠﺎ� ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻮﻣﺎ�( ﺗﻌﻴﻴﻦ � �ﻋﻼ� ﻣﻲﮔﺮ�� .ﻻ��
ﺑﺬﻛﺮ �ﺳﺖ ���ﻳﺎﺑﻲ �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� ﺑﺪ�� ﻟﺤﺎ� ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ �ﻳﻮ� � ﺗﻌﻬﺪ�� �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻣﺰ�ﻳﺪ� :ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ � ﺧﺮﻳﺪ���� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻇﺮ� ﭘﻨﺞ ��� ﻗﺒﻞ �� �ﻣﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� �ﻣﻮ�� �ﮔﻬﻲ ﺷ���ﺪ� ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ �ﻳﻦ �ﺟﺮ� ﺑﺎ��ﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺣﻀﻮ�� ﺑﻮ�� � ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ �� ﻣﺤﻞ �ﻋﻼﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ��ﻻ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪ�ﺷﺘﻪ � �� ﺛﺎﻧﻲ  %10ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��
ﺧﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪ� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ) (14002751513ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ���ﮔﺴﺘﺮ� ﻗﺰ�ﻳﻦ �� ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻓﺮ� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ﭼﻚ ���ﻳﺰ� � ﺑﺎ ���ﺋﻪ �ﺻﻞ � ﻛﭙﻲ
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افزايش حق بیمه خودرو و معاينه فني در كنار افزايش نجومي
قیمت خودروها از جمله معضالت رانندگان و به ويژه كساني است
كه با خودروهايشان امرار معاش ميكنند .هزينههاي گزاف زندگي و
مبالغ باالي اقساط خودروهاي تولید داخلي مانع تعويض خودروهاي
فرس���وده و پرخرج براي اغلب رانندگان ش���ده است چرا دولت و
مسئوالن وزارت صنعت براي كاهش قیمت خودروهاي داخلي همت
نميكنند؟
فواد كاسب
تشديد دوباره فيلتر تلگرام برچه اساسي است؟

تشديد دوباره فیلتر شدن شبکه اجتماعي تلگرام از سوي وزارت
ارتباطات و فنآوري اطالعات بدون اطالعرس���اني به مردم ،باعث
خسارتهاي فراواني به شاغالن فعال در اين شبکه شده است .براي
دسترس���ي آس���ان به بازار كار اينترنتي و درآمدزايي با استفاده از اين
شبکه پرطرفدار ،از مسئوالن ذيربط خواهان رفع فیلترينگ آن هستیم.
با توجه به فضاي ناامن و وجود ش���بکههاي غیر اخالقي فعال در
اينستاگرام ،بهتر است امکانات دسترسي به شبکه تلگرام را كه امنیت
بیشتري دارد براي جوانان مهیا كنیم.
تلفن به خط ارتباطي ـ كرج
ضميمه آفتاب مهتاب براي كودكان بسيار مفيد است

علیرغم نظر خوانندهاي در س����تون خط ارتباطي كه چاپ ضمیمه
آفتاب مهتاب را براي روزنامه اطالعات جايز نميدانست و صرف ًا نظر و
عقیده شخصي خود را مطرح كرده بود .ميخواهم بگويم كه اين ضمیمه
فوقالعاده خواندني است و مطالب مفید بسیاري براي ارتقاي فکري كودكان
كشورمان چاپ و منتشر ميشود به عنوان خواننده قديمي اطالعات مطالعه
اين ضمیمه را عالوه بر كودكان و نوجوانان ،به والدين براي مهارت آموزي
به فرزندان و داشتن كودكاني مستعد و مستقل پیشنهاد ميكنم.
بانوي خواننده روزنامه اطالعات
اشد مجازات براي مجرمان كالن اقتصادي

فرار مفسدان اقتصادي و پناهنده شدن آنان به كشورهاي بیگانه
در فاصله زماني اندكي پس از دس���تگیري برخي از اختالسگران و
همدس���تان آنان ،تأسفبار است .چرا بايد اين افراد به راحتي اموال
و سرمايههاي ملي را به تاراج ببرند و در كشورهاي بیگانه با خیال
راحت روزگار بگذرانند؟ از رئیس محترم قوه قضائیه انتظار ميرود
كه پرونده مجرمان كالن اقتصادي را كه چند سالي است در زندان و
يا خارج از كشور بدون اجراي احکام قطعي بسر می برند ،به جريان
بیندازند و با اعمال اشد مجازات براي آنان ،باعث جلب اعتماد بیشتر
مردم به دستگاه قضا شوند.
تلفن به خط ارتباطي

پاسخ مسؤوالن
پاسخ سازمان بهشت زهرا(س) درباره تعيين محل دفن متوفيان

با سالم ،احترام ًا نظر به درج پرسش يکي از شهروندان تهراني
در س����تون پیامهاي مردمي روزنامه اطالعات مورخه  ۱399/3/۲7كه
مربوط به س����ازمان بهش����ت زهرا(س) بوده است ،بدينوسیله پاسخ
شهروند محترم ارسال ميشود ،موجب امتنان است كه پاسخ زير را
جهت تنوير افکار عمومي درج نمايند.
به اس����تحضار ش����هروندان محترم ميرساند :تعیین محل دفن
متوفیان بر عهده خانواده متوفي ميباشد و در موارد خاص ،بزرگان،
هنرمندان و نامآوران و مش����اهیر اين س����رزمین تعیین محل دفن بر
عهده سازمان و دستگاه متولي است ،به نحوي كه به طور مثال اگر
متوفي از هنرمندان كش����ور باشد ،تعیین محل دفن بر عهده وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي است .ضمنا براي دفن در مقبره خانوادگي
يا اختصاصي نیز الزم است خانواده متوفي و يا دستگاه مربوطه اقدام
نمايد ،لذا سازمان بهشت زهرا(س) در اين خصوص تنها متولي ارائه
خدمات مناسب و همراهي و تکريم خانوادههاي داغدار است و در
اين مورد هم طبق نظرسنجيهاي انجام شده  98درصد رضايتمندي
از خدمات اين سازمان در بین شهروندان وجود دارد.
رضا پورناصراني ـ معاون امور اجتماعي و فرهنگي و روابط
عمومي

ورزشي
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بالتکليفی فوتبال و فوتسال زنان علي رغم برگزاري ليگ هاي مردان

اخبار كوتاه داخلی
تمجید فدراسیون جهانی تنیس روي میز از عالمیان ها
فدراسیون جهانی تنیس روی میز
در گزارشی به تمجید از برادران عالمیان
پرداخت.
به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی
تنیس روی میز در سایت خود نوشت:
نوشاد و نیما عالمیان دو برادر هستند
که نوش���اد در نوامبر  1۹۹1و نیما در
دسامبر  1۹۹2در بابل متولد شده اند .آنها
توانسته اند در یك دهه گذشته تبدیل به
چهره های شناخته شده تنیس روی میز شوند .نوشاد و نیما در سبك بازی خود
بسیار متفاوت هستند .نوشاد چپ دست و نیما راست دست است.نوشاد در
بك هندهای قوی و ابتکاری که در بازی از خود نشان می دهد ،شاخص است.
او بیش از هر بازیکن دیگری در صحنه بین المللی برای حفظ توپ در بازی
تالش می کند.نیما عالمیان شاید به اندازه بردار بزرگترش قوی نباشد اما ثبات
و شور و نشاطی که در مسابقه دارد از ویژگی های خاص او است.
تداوم صدر نشیني مقتدرانه پرسپولیس در لیگ برتر
هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال
در حال���ي پس از تعطیلي چندماهه به
خاطر کرونا از روز یکش���نبه آغاز شد
که پرسپولیس با بردي مقتدرانه همچنان
ب���ه عنوان اصلي ترین مدعي قهرماني
با اختالفي قابل توجه با س���ایر مدعیان
در صدر جدول باقي ماند.سرخ پوشان
پایتخت موفق شدند پیکان را  3بر یك
شکست بدهند و همچنان یکه تاز میدان
قهرماني باشند.
در دیگر بازي ها تراکتورسازي برابر نساجي مازندران یك بر صفر شکست
خورد،شهرخودرو حریف خود ذوب آهن را  2بر یك مغلوب کرد،تقابل صنعت
نفت آبادان با پارس جنوبي جم با نتیجه 2بر یك به نفع نفتي ها خاتمه یافت
و شاهین شهرداري بوشهر هم برابر نفت مسجد سلیمان به تساوي 2بر 2رسید.
ادامه بازي هاي این هفته هم دیشب برگزار شد.
ستاد مبارزه با کرونا به کشتی مجوزفعالیت نداد
نشس���ت ستاد مبارزه با کرونا در
ورزش در حالی دیروز برگزار شد که باز
هم مجوز آغاز فعالیت به کشتی به عنوان
ورزش پر برخورد داده نشد.
به گزارش خبرنگار مهر ،نشست
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش با حضور
ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت و
اعضای این ستاد در فدراسیون پزشکی
ورزش���ی برگزار شد که علیرضا دبیر
رئیس فدراس���یون کشتی هم در این
نشست حضور داشت.در این نشست در خصوص آغاز فعالیت کشتی از جمله
رقابتهای لیگ برتر این رشته هم بحث و بررسی صورت گرفت که در نهایت
با توجه به توضیحات ایرج حریرچی ،کشتی باز هم در صف انتظار برای آغاز
فعالیتهای خود باقی ماند.حریرچی در عین حال گفت :بر آن هستیم با مهیا شدن
شرایط ،فعالیت در حوزه قهرمانی ورزش را به حالت عادی باز گردانیم.
استراتژی مشارکت زنان در جنبش پارالمپیک تدوین شد
با حضور معاون توسعه زنان وزارت ورزش ،استراتژی حضور هر چه
بیشتر زنان در جنبش پارالمپیك تدوین شد.
به گزارش ایرنا،سومین جلسه کمیسیون بانوان کمیته ملی پارالمپیك با
حضور اعضای این کمیسیون ،مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان
وزیر ورزش و طاهره طاهریان نایب رییس کمیته ملی المپیك ،در محل کمیته
ملی پارالمپیك برگزار شد.
این نشس���ت با دس���تور جلسه دریافت نقطه نظرات در خصوص آیین
نامه کمیسیون زنان ،ارائه گزارش راهبردی کمیته زنان IPCو ارائه گزارش از
آمارهای حضور زنان در جنبش پارالمپیك برگزار شد .در این نشست اعضا در
خصوص تدوین استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور مشارکت هر
چه بیشتر بانوان در جنبش پارالمپیك ،راهکارهایی طرح و پیرامون آن بحث
و تبادل نظر کرده و مصوبات این جلسه به هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیك
جهت تایید ،ارائه خواهد شد.

سرمربیان و بازیکنان تیمهای باشگاهی در فوتبال و
فوتسال زنان در حالی از مشخص نشدن تاریخ برگزاری
مسابقات گالیه میکنند که سازمان لیگ هنوز نتوانسته
تصمیم قاطعی در این خصوص بگیرد.
به گزارش ایرنا،لیگ فوتبال و فوتسال زنان مدتی
است که بدلیل کرونا تعطیل شده و خبری هم از تصمیم،
مسووالن سازمان لیگ برای برگزاری این رقابتها نیست.
فصلی که از نظر سرمربیان فوتسال تیمهای باشگاهی،
دوران ش���گفتیها بود و به اعتقاد سرمربیان فوتبال هم
یکی از منظمترین فصلها در طول تاریخ لیگ برتر زنان
محسوب میشد .اما شگفتیسازی و منظم بودن لیگ با
بحران کرونا به پایان رسید و هنوز سرمربیان و بازیکنان
در انتظار تصمیم سازمان لیگ هستند تا وضعیت خود
را برای ادامه حضور در لیگ ،مشخص کنند.
خیلی از بازیکنان فوتسال از بالتکلیفی خسته شدهاند
و حتی عنوان کردهاند که هر هفته یك تصمیم به آنان
ابالغ میشود و باید با چمدانی در دست به محل تمرین
بروند و در نهایت با منتفی شدن تصمیم قبلی به شهر
خود بازگردند .فوتبالیستها هم عنوان کردهاند که برخی
از باشگاهها با آنان مذاکره کردهاند اما چون وضعیت لیگ
مشخص نیست ،نمیتوانند تصمیمی برای ماندن یا رفتن،
بگیرند.در کنار آن ،بالتکلیفی سرمربیان و نیز باشگاهها
و صرف هزینههای زیاد از مش���کالت پیش رو است.
چیزی تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال و فوتسال
باقی نمانده اما هنوز تکلیف این رقابتها مشخص نیست
و اگر هم ادامه یابد ،باید هزینه زیادی صرف تس���ت
کرونای بازیکنان ش���ود.جدای از این مسایل ،بیشترین
ترکیب چهار تیم راه یافته به مرحله پلیآف فوتسال را
ملیپوشان تشکیل میدهند که اما این بالتکلیفی به تیم
ملی هم رس���یده و سبب شده تا تاریخ دقیق برگزاری
اردوها مشخص نشود.
سازمان لیگ هم در جلسهای تاریخ برپایی مرحله
حذفی را به  13تیر موکول کرد اما با قرمز اعالم شدن
وضعیت کرونا در خوزستان از این تصمیم منصرف شد
و در نهایت در جلسه دوم ،زمان برپایی این رقابتها

وضعیت لیگ فوتبال زنان کامال مشخص است .شهرداری
بم به عنوان قهرمان و وچان کردستان در جایگاه نایب
قهرمان لیگ قرار دارند .سرمربیان هم با یکدیگر به توافق
رسیدند تا چهار دیدار پایانی لیگ را ادامه ندهند ،زیرا
برگزاری آن تغییر چندانی در وضعیت تیمها در جدول
ایجاد نمیکند .آنان مطمئن هستند که سازمان لیگ موافق
ادامه مس���ابقات نیست اما نمیدانند که چرا تصمیمات
قطعی خود را در این زمینه اعالم نمیکند.
اعتراض دختران فوتبالیست به بالتکلیفی لیگ
بازیکن���ان تیمهای مختلف فوتبال بانوان با انتقاد
از بیتوجهی مسئوالن به تعیین تکلیف وضعیت لیگ
خواس���تار اعالم تصمیم قطعی در مورد ادامه مسابقات
شدهاند .در این راستا چند تن از بازیکنان تیمهای مختلف
فوتبال با ایسنا به گفتوگو پرداخته واین بالتکلیفی را
نشانهی بیتوجهی مسئوالن ورزشی فوتبال به وضعیت
بان���وان قلمداد کرده اند که به وجهه فوتبال بانوان در

را تا پایان این بحران اعالم کرد.
این در حالی است که مسابقات فوتسال و فوتبال
مردان در حال برگزاری اس���ت .اگرچه تفاوت زیادی
میان ورزش زنان و مردان از نظر نبود پخش تلویزیونی
و حامیان مالی وجود دارد اما اگر خوزستان در وضعیت
قرمز بس���ر میبرد چرا هنوز تصمیم در مورد برگزاری
لیگ فوتسال زنان قطعی نشده است؟
در این میان از نظر ردهبندی ،تیم ش���رکت ملی
حفاری اهواز در صورت برگزار نشدن مرحله پلیآف،
قهرمان لیگ میشود و نظر «مینا بارانی» سرمربی تیم این
بود تا لیگ برتر با اعالم قهرمانی آنان خاتمه یابد .اما در
صورت اعالم قهرمان این موضوع به ضرر سه تیم دیگر
سایپا ،هیات فوتبال خراسان و مس رفسنجان است ،زیرا
شانس قهرمانی را از دست میدهند و به غیر از سایپا،
سرمربیان  2تیم دیگر موافق ادامه مسابقات هستند.
از مدعیان قهرمانی لیگ فوتسال زنان هم که بگذریم،

در کش���ور داریم .مردم دلشان به فوتبال خوش است
که نباید برای این بخش هم مشکل ایجاد کنیم .نباید
اصرارداشته باشیم به این که  2۰۸بی خود میکنند و ما
داریم درست عمل میکنیم.
وی افزود :االن فوتبال ما تهدید میشود پس باید
این مشکل را حل کنیم و بعد از آن افرادی که برای
فوتبال کشور زحمت می کشند تصمیم خواهند گرفت.
االن اولویت ما اساسنامه فدراسیون فوتبال است.فیفا نهاد
عمومی غیردولتی را قبول ندارد .ما از این موضوع دفاع
کردیم اما فیفا قبول ندارد.
عضو فدراسیون فوتبال در مورد ضعف دیپلماسی
ورزشی در فوتبال هم گفت :این موضوع کام ً
ال متفاوت
است .مثل اینکه االن کرونا آمده و میگویند باید همه
ماسك بزنند بعد ما بگوییم برویم یکی را پیدا کنیم که
البی کند تا ما ماسك نزنیم! مگر میشود؟ فیفا الزاماتش
مشخص است و همه باید رعایت کنند.

جامعه خدشه وارد میکند.
زهرا قنبری ،بازیکن تیم شهرداری بم کرمان و خانم
گل فوتبال بانوان در سال  ۹7دراین مورد ،گفت :اینگونه
وجهه فوتبال بانوان زیر س���وال میرود .توقع حرفهای
شدن ،داریم و باید در تصمیمگیریهایمان هم حرفهای
عمل کنیم؛ نزدیك به  4ماه از تعطیلی لیگ گذش���ته،
وضعیت لیگهای مردان مشخص شده اما نمیدانم چرا
تصمیم قطعی در مورد لیگ بانوان اعالم نمیشود تا از
این بالتکلیفی خارج شویم.خیلی از مربیان و بازیکنان
خواستار اعالم پایان لیگ هستند .پول در فوتبال بانوان
آنقدر نیس���ت که امکان رعایت پروتکلهای بهداشتی
را داشته باشیم .در شرایطی که اختالف امتیاز تیمهای
صدر جدول مشخص است و موافق پایان لیگ هستند،
امیدوارم سریع تصمیم گرفته شود تا تیمها برای فصل
آینده برنامه ریزی کنند.
هاجر دباغی ،بازیکن تیم س���پاهان اصفهان که در
حال حاضر با  27گل در صدر جدول گلزنان سال ۹۸
قرار دارد با بیان اینکه کسی در مورد وضعیت لیگ به
ما جواب نمیدهد ،ادامه داد :منتظر هستیم تا فدراسیون
تعیین تکلیف کند .هر چه باشگاهها فشار میآوردند ،اما
متاسفانه تصمیم رسمی را اعالم نمیکنند.او معتقد است
که اگر دغدغه باشگاهها و بازیکنان برای مسئوالن ورزشی
مهم بود ،زودتر تکلیف لیگ را مشخص میکردند .
زهرا خواجوی ،بازیکن تیم وچان کردس���تان و
رکوردار گل نخوردن در فوتبال ایران هم بحث احترام
به بانوان فوتبالیست را پیش کشید و گفت :تا وقتی ما
زنان به هم احترام نگذاریم ،دیگران هم برای ما احترام
قائل نمیشوند ،تکلیف لیگ دو ،سه و ردههای نوجوانان
و جوانان مردان مش���خص شده است اما هنوز تکلیف
لیگ برتر ما معلوم نیست .این بی نظمیها کیفیت لیگ
بعد را هم پایین میآورد.این بازیکن که برای فصل آینده
خود چند پیشنهاد دارد میگوید از آنجایی که در اختیار
تیم وچان کردستان است ،نمیتواند به پیشنهادهای خود
فکر کند و معتقد است سایرین هم تکلیف خود را برای
لیگ فصل بعد نمیدانند.

رسانه بلژیکی :تست کرونای یونس دلفی مثبت اعالم شد
با اعالم یك رسانه بلژیکی ،مهاجم
ایرانی تیم فوتبال شارلوای بلژیك به
کرونا مبتال شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و
به نقل از سایت hlnبلژیك ،در حالی
که تمرینات تیم فوتبال شارلوای بلژیك
در شهر کامن آلمان پیگیری میشود،
تست کرونای دو بازیکن این تیم یعنی
یون���س دلفی از ایران و ممدو فال از
سنگال ،مثبت اعالم شد.البته نتیجه تست مودو دیانیه ،دیگر بازیکن تیم شارلوا
که به همراه فال از سنگال به بلژیك سفر کرده بود ،منفی اعالم شده با این
وجود این بازیکن هم در قرنطینه خانگی قرار دارد.گفتني است که تست علی
قلیزاده ،دیگر بازیکن تیم که همراه دلفی به بلژیك آمد و اکنون در اردوی
شارلوا به سر میبرد منفی شده است.
رکورد شکنی آتاالنتا در تاریخ سری آ
با پیروزی آتاالنتا مقابل اودینزه،
این تیم رکورد بیش���ترین گل زده در
یك فصل سری آ را با  ۸۰گل به نام
خود ثبت کرد.
به گزارش ایلنا ،در هفته بیست
و هش���تم مسابقات سری آ آتاالنتا در
ورزشگاه خانگی اودینزه موفق شد با
نتیجه  3بر  2این تیم را شکست دهد.
شاگردان گاسپرینی با این پیروزی 54
امتیازی شدند و همچنان در رتبه چهام
جدول قرار دارند .این درحالی اس���ت که گاس���پرینی و شاگردانش پیش از
این هم با  77گل زده بهترین خط حمله سری آ را در این فصل در اختیار
داشتند .با احتساب این  3گل ،آتاالنتا درحالی که  1۰هفته به پایان این فصل
از مسابقات سری آ مانده است با  ۸۰گل  ،درتاریخ اسکودتو رکوردار بیشترین
گل زده در یك فصل از مسابقات سری آ شده است.
 ۶دوئل پایانی رئال مادرید و بارسلونا
رئال مادرید و بارسلونا که برای
قهرمانی در اللیگا رقابت میکنند تنها
شش بازی برای کسب جام پیش رو
دارند.به گزارش ایس���نا و به نقل از
آس ،بارسلونا با تساوی برابر سلتاویگو
در باالئیدوس به نظر میرس���د از فتح
قهرمانی در اللیگا دور شده است .اکنون
رئال مادرید با دو امتیاز بیش���تر از تیم
کاتاالنی شانس بیشتری برای قهرمانی
در ای���ن رقابتها دارد .تیم زین الدین
زیدان از هفته سیام صدرنشین است .سفیدپوشان با 3امتیازی که برابر اسپانیول
به دست آوردند اکنون  71امتیازی هستند و با فاصله دو امتیازی نسبت به
بارسا شش هفته را پیش رو دارند ( 1۸امتیاز باقی مانده است) .هر دو تیم 3
بازی خانگی و 3دیدار خارج از خانه خواهند داشت.
سفیدپوشان باید برابر ویارئال ،ختافه و اتلتیك بیلبائو بازی کنند که این تیمها
برای کسب سهمیه رقابتهای اروپایی تالش میکنند .همچنین باید با تیم انتهای
جدولی لگانس نیز بازی کنند .از طرفی بارسا برابر اتلتیکو مادرید و ویارئال قرار
میگیرد و همچنین باید مقابل اسپانیول انتهای جدولی قراربگیرد.
حضور  ۴۰تیم در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا
فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با حضور  4۰تیم از
شرق و غرب قاره کهن برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در حالی که هنوز تکلیف ادامه مسابقات فصل
جاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مشخص نشده است ،کنفدراسیون قاره
کهن جدول زمانبندی فصل آینده را مشخص و اعالم کرده استAFC .در
تازه ترین موضع گیری خود بر نظر قبلی تاکید و اعالم کرده است اگر تیمی
از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا انصراف دهد پیامدهای بدی در انتظارش
خواهد بود و با جریمه مالی شدید مواجه خواهد شد.روزنامه الوطن نوشته بر
اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات فصل آینده( )2۰21با حضور
 4۰تیم در  1۰گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد که قرار است قرعه کشی
این دوره از مسابقات ماه دسامبر سال  2۰21برگزار شود.

محمدی :مي خواهم شأن مربیان ملی حفظ شود

اسالمیان :رئیس جمهوري به «اساسنامه» فوتبال ورود کند
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به
مشکالت اساسنامه این فدراسیون گفت :فیفا الزاماتی دارد
که باید رعایت کنیم و تنها چاره حل این مشکل،ورود
رئیس جمهور به موضوع است.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمود اسالمیان در مورد
آخرین وضعیت اساسنامه فدراسیون فوتبال و اتفاقات
پیرامون آن گفت :بحث اساسنامه  1۰تا  12سال است
که بین فیفا و فدراسیون ایران رد و بدل مي شود .فیفا
 2۰۹عضو دارد که یکی از اصولی که فیفا در پذیرش
اعضا دارد این است که ماهیت فدراسیون باید خصوصی
باش���د .البته نه اینکه دور از قوانین کشور باشد .مثل
اتاقهای بازرگانی که کار میکنند و در خدمت کشور
هستند اما ماهیت آنها دولتی نیست.
وی ادامه داد :نباید خوشحال باشیم که همه چیزمان
دولتی اس���ت .اینکه ما کارها را بدهیم به مردم اتفاق
بدی در کش���ور نیست .جنگ را چه کسی اداره کرد.
نیروهای داوطلب مردمی در جنگ ایستادند .تاکید مقام
معظم رهبری هم این است که این بخشها را به اهلش
واگذار کنیم .تاکید فیفا این اس���ت که نهاد خصوصی
باشد .این مشکل را به وزارت ورزش و دولت منعکس
کردهایم .این چیزی نیست که فدراسیون بتواند تصمیم
بگیرد .نیاز به الیحه دارد که برود به مجلس .نمیشود
 2۰۸عضو فیفا یك چیزی را بپذیرد و ما نه .به نظر
من چیز بدی هم نیست.
محمود اسالمیان خاطرنشان کرد :انتظارم از دولت
و ش���خص رئیس جمهور این است که ورود کند به
این ماجرا .به خاطر سوء مدیریتها مشکالت زیادی

اخبار كوتاه خارجی

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اعالم
کرد که به دلیل حفظ شأن مربیان تیم ملی
و دوری آنها و تیم ملی از حواشی ،بهتر
است آنها در لیگ برتر تیمداری نکنند.
به گزارش خبرگزاری تس���نیم ،در
روزهای گذش���ته غالمرضا محمدی از
فدراسیون کش���تی درخواست کرد که
مربیان تی���م ملی در لیگ برتر حضور
نداشته باشند که این تصمیم مورد موافقت
فدراسیون کشتی قرار گرفت.
این در حالی است که پیش از این
اعالم شده بود طبق آیین نامه لیگ ،فقط
مدیر و سرمربی تیمهای ملی بزرگساالن
که به صورت رسمی با فدراسیون قرارداد
دارند ،مجوز حضور در لیگ را ندارند و

این ماجرا شامل حال مربیان تیم ملی که در
مدت تعطیلی اردوهای تیم ملی حقوقی از
فدراسیون دریافت نمیکنند ،نمي شد.بعد
از اعالم خبر مجاز بودن فعالیت مربیان
تیمهای ملی در لیگ برتر ،این موضوع
مورد انتقاد برخی از مربیان لیگ برتری

قرار گرفت ودر نهایت سرمربی تیم ملی
کشتی آزاد تصمیم گرفت که مربیان تیم
ملی در لیگ برتر حضور نداشته باشند.
محمدی در این رابطه به تس���نیم
گفت :به صورت مکتوب از فدراسیون
خواستم که مربیان تیم ملی در لیگ برتر
نباشند تا شأن و جایگاه شان حفظ شود
و تمرکزشان روی برنامه های تیم ملی
باش���د چون به این شکل از حاشیه هم
دور خواهیم بود.هرچند این حق قانونی
آنها بود که وقتی حقوقی از فدراس���یون
نمیگیرند ،بتوانند در لیگ حضور داشته
باش���ند ،اما خواستیم این اتفاق نیفتد و
فدراسیون کشتی هم با این درخواست
موافقت کرد.

مخالفت نیمی از ساکنان توکیو با برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱

بیش از نیمی از مردم و ساکنان شهر توکیو مخالف برگزاری
بازیهای المپیك در سال  2۰21هستند.به گزارش ایسنا و به نقل
از سایت  ،bangkokpostبر اساس نظرسنجی منتشر شده در
روز دوشنبه ،بیش از نیمی از ساکنان توکیو معتقد هستند که المپیك
سال  2۰2۰نباید سال آینده برگزار شود .آنها معتقدند که باید تأخیر
در برگزاری بازیها بیشتر شده یا این رقابت ها به خاطر ترس از
کرونا به طور کامل لغو شود.این نظرسنجی که توسط دو سازمان
خبری ژاپنی انجام شده بعد از آن صورت گرفت که کارشناسان
بهداشت هشدار دادند حتی یك سال تأخیر ممکن است برای
برگزاری ایمن بازی های المپیك کافی نباشد .در نظرسنجی انجام

14

شده  51.7 ،درصد از پاسخ دهندگان امیدوارند که بازی ها در
سال  2۰21دوباره به تعویق بیفتد یا لغو شود ،در حالی که 4۶.3
درصد میخواهند المپیك در این سال برگزار شود.در میان مخالفان
بازیهای المپیك  27.7 ،2۰21درصد گفتهاند که میخواهند این
بازیها به طور کامل لغو شود ،در حالی که  24درصد ترجیح
میدهند بازیها با تعویق دوم مواجه شود.همچنین از بین کسانی
که گفته اند که می خواهند بازی های سال آینده برگزار شوند،
 31.1درصد گفته اند که این رویداد باید به صورت مقطعی از
جمله بدون تماش���اگر صورت بگیرد ،در حالی که  15.2درصد
میخواهند یك المپیك تمام عیار را ببینند.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﺶ ﺑﺮﮔﺰار شد
ﻣﺠﻤ�ﻊ ﻋﻤﻮﻣ�ﻰ ﻣﻮﺳﺴ�ﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑ�ﻞ ﻛﻴﺶ ﺑ�ﺎ ﺣﻀﻮ� ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴ�ﻴﻦ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﺶ
ﺻﻮرت ﺳﻮد وزﻳﺎن
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  30ﺑﻬﻤﻦ 1398

ﺻﺒﺢ ���  �� 1399/03/25ﺳ�ﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻣﻠ�ﻰ ﻧﻔﺘﻜﺶ �ﻳﺮ��

ﺗﺠﺪﻳﺪ ���ﺋﻪ ﺷﺪ�
ﻳﺎ���ﺷﺖ

19

ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺎ���
)�ﻓﺰ�ﻳﺶ( �ﺧﻴﺮ� ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ

ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/11/30

ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
1397/11/30

�ﻳﺎ�

�ﻳﺎ�

805,079,844,760

238,212,359,963

)(13,525,788,147

)(17,764,333,734

ﻣﺎ���ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺎ��� ﺑﻪ �ﺧﻴﺮ� ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ
20

ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ��ﮔﺬ���
ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺎ��� ﺳﻬﻢ ﻧﮕﻬﺪ���

791,554,056,613

220,448,026,229

)(611,985,137,707

)(217,796,976,509

179,568,918,906

2,651,049,720

ﺧﺴﺎ�� ﭘﺮ��ﺧﺘﻨﻰ

21

)(30,381,862,171

)(32,151,875,269

)�ﻓﺰ�ﻳﺶ( �ﺧﻴﺮ� ﺧﺴﺎ�� ﻣﻌﻮ�

13

)(472,656,414,000

)(727,893,730,000

ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺴﺎ��

)(503,038,276,171

)(760,045,605,269

�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ�� �ﺗﻜﺎﻳﻰ �� �ﺧﻴﺮ� ﺧﺴﺎ��
ﻣﻌﻮ�

318,522,619,575

745,183,954,625

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺴﺎ�� ﺳﻬﻢ ﻧﮕﻬﺪ���

)(184,515,656,596

)(14,861,650,644

���ﻣﺪ ﻛﺎ�ﻣﺰ� � ﻛﺎ�ﻣﺰ� ﻣﻨﺎﻓﻊ �ﺗﻜﺎﻳﻰ

22

259,912,650

7,738,782,052

ﺳﺎﻳﺮ ���ﻣﺪﻫﺎ � ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ� ﺑﻴﻤﻪ ��

23

4,686,825,040

4,471,818,872

0

0

���ﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� �� ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

24

61,348,866,429

109,762,697,290

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ� ����� � ﻣﺎﻟﻰ

25

)(69,426,003,115

)(35,970,861,514

)(8,077,136,686

73,791,835,776

141,180,000

1,400,000

)(7,935,956,686

73,793,235,776

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ�

ﺳﻮ� )�ﻳﺎ�( ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ � ���ﻣﺪﻫﺎ� ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ��
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ﺳﻮ� )�ﻳﺎ�( ﺳﺎ� ﻧﻘﻞ ﺑﻪ �ﺧﻴﺮ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﺳﭙﺮ��

ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷﺪ � ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  30ﺑﻬﻤﻦ  1398ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﺳﻴﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﺶ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
در ﺗﺎرﻳﺦ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1398

ﺗﺠﺪﻳﺪ ���ﺋﻪ ﺷﺪ�
����ﻳﻴﻬﺎ

ﻳﺎ���ﺷﺖ

1398/11/30

1397/11/30

�ﻳﺎ�

�ﻳﺎ�

����ﻳﻴﻬﺎ� ﺟﺎ��:

ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ � �ﺧﺎﻳﺮﻓﻨﻰ

ﻳﺎ���ﺷﺖ

1398/11/30

1397/11/30

�ﻳﺎ�

�ﻳﺎ�

ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ� :

ﻣﻮﺟﻮ�� ﻧﻘﺪ

4

156,558,875,657

428,253,075,634

�ﺧﻴﺮ� ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ

12

43,630,390,384

30,104,602,237

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� ﻛﻮﺗﺎ� ﻣﺪ�

5

472,269,900,000

548,158,800,000

�ﺧﻴﺮ� ﺧﺴﺎ�� ﻣﻌﻮ�

13

1,478,113,262,865

1,005,456,848,865

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ � �ﺳﻨﺎ� ��ﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺗﺠﺎ��

6

2,315,446,223,701

1,414,734,446,926

ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎ��� ﺗﺠﺎ��

14

491,053,123,747

673,690,314,877

ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ�� �ﺗﻜﺎﻳﻰ �� �ﺧﺎﻳﺮ ﻓﻨﻰ

7

1,085,515,481,700

766,992,862,125

ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎ��� �ﻋﻀﺎ

15

13,821,598,430

11,829,704,899

ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ � �ﺳﻨﺎ� ��ﻳﺎﻓﺘﻨﻰ

8

210,935,437,361

104,963,392,407

ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎ���

16

21,001,912,225

16,915,446,929

����ﻳﻴﻬﺎ� ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮ�

9

330,123,899,288

36,482,151,751

�ﻧﺪ�ﺧﺘﻪ ﺗﺴﻌﻴﺮ ���

17

1,728,340,346,118

758,745,070,412

����ﻳﻴﻬﺎ� ﻧﺎ ﻣﺸﻬﻮ�

10

55,818,776

62,818,776

�ﺧﻴﺮ� ﺳﭙﺮ�� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ

18

829,769,602,714

837,705,559,400

ﺳﺎﻳﺮ ����ﻳﻰ ﻫﺎ

11

34,824,600,000

34,800,000,000

ﮔﺮ�� ﺣﺴﺎ� �ﺧﻴﺮ� ﺳﭙﺮ�� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ
ﺳﻮ� )�ﻳﺎ�( ﺳﺎ� ﻧﻘﻞ ﺑﻪ �ﺧﻴﺮ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﺳﭙﺮ��

)(7,935,956,686

73,793,235,776

�ﺧﻴﺮ� ﺳﭙﺮ�� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� �ﺑﺘﺪ�� ﺳﺎ�

837,705,559,400

763,912,323,624

�ﺧﻴﺮ� ﺳﭙﺮ�� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ��ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎ�

829,769,602,714

837,705,559,400

ﻳﺎ���ﺷﺘﻬﺎ� ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺨﺶ ﺟﺪ�ﺋﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻰ �ﺳﺖ.

ﺟﻤﻊ ����ﻳﻴﻬﺎ

4,605,730,236,483

3,334,447,547,619

ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ � �ﺧﺎﻳﺮ

4,605,730,236,483

3,334,447,547,619

ﻳﺎ���ﺷﺘﻬﺎ� ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﻫﻤﺮ��� ﺑﺨﺶ ﺟﺪ�ﺋﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻰ �ﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﺶ

ترحیم

اناهلل و انااليه راجعون
عاقبت از ما غبار ماند
زنهار تا ز تو بر خاطري غبار نماند
سعدي شوريده بيقرار چرايي
در پي چيزي كه برقرار نماند
با ان��دوه ف��راوان پرواز ملكوت��ي اس��تاد ارجمندمان
ش��ادروان پروفسور دكتر فريده زيني استاد دانشگاه
علوم پزش��كي تهران از فرهيختگان جامعه پزش��كي
و پي��رو راس��تين ائمه معصومي��ن (س) و از خانوادهي
بنيانگ��ذاران جامعه فرهنگي آذربايج��ان را به اطالع
همكاران ،دوس��تان و آشنايان ميرساند .بنا به وصيت
صري��ح ايش��ان كليه هزينهه��اي مربوط ب��ه هرگونه
گردهمايي صرف امور خيريه خواهد شد.
دكتر علم�ي ،زيني ،مظفري�ان ،علوي تبريزي،
دكتر ش�هرزاد و ش�هرام دادگر و دكتر سيامك
يوسفي سياهكلرودي
و ساير دوستان و بستگان
بنام ايزد يكتا
فلك آخر ربودي دلبر ما را
گل ما چيدي و بر هم زدي كاشانه ما را
ب��ا كمال تاثر دكتر فريده زيني در خاک آرام گرفت.
روحش شاد
منصوره علوي تبريزي

بنام ايزد يكتا
با اندوه فراوان درگذش��ت خانم دكتر فريده زيني را
بجامعه پزش��كي خصوصا به همس��ر محترمشان دكتر
اسماعيل علمي و دختر عزيزشان دكتر مژگان علمي و
خانواده دادگر و مظفريان تس��ليت گفته آرزوي صبر و
آرامش ميكنيم.
جوهرزاده � والفي � اميني
باكمالتأسفوتألمدرگذشتشادروانمهندسيداهلل
خوئي را در خارج از كش��ور به اطالع كليه بس��تگان،
آشنايان ،دوستان و همكاران محترم ميرساند.
پريوش شميمي (همسر) ،فراز خوئي ،طناز خوئي،
كاميار بلور فروشان
خانوادههاي :ش�ميمي ،خوئي ،بلور فروشان ،الطافي،
لطفي ،محرز ،صدقي و ساير خانوادههاي وابسته
مهتاب و مهيار عزيز
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خاندان
داغدار محمودي تس��ليت عرض نموده و در اين اندوه
بزرگ خود را شريك ميدانيم و از خداوند متعال بقاي
عمر بازماندگان را خواستاريم.
تهمينه و شاهد
بازگشت همه به سوي خداست
جناب آقاي دكتر محمدحسين لشگري
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر فوت مادر همس��ر گراميتان را
تسليت عرض نموده ،آمرزش روح آن مرحومه و تسلي
خاطر بازماندگان را از درگاه احديت خواهانيم.
پزشكان و كاركنان بيمارستان آزادي
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شركت كشت و صنعت لونك قزوين (سهامی خاص)
به شماره ثبت  3816و شناسه ملي 10861424870

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
ALMAHDI ALUMINIUM CO.

ش�رکت آلومینیوم المهدي در نظر دارد نس���بت به طراحی ،خرید و نصب
یك دس���تگاه برج خنك کننده کوره های القایی بهمراه لوله کشی های مورد نياز
در پروژه ميله گذاری شرکت آلومينيوم المهدی مطابق مشخصات فنی مندرج در
اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا بدین وسيله از کليه متقاضيان داراي
صالحيت دعوت مي ش���ود جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت المهدي به
آدرس www.almahdi.irمراجعه و فایل مربوطه را دانلود نمایند.
توضیحات:
 آخرین مهلت ارائه پيش���نهادها :ت���ا پایان وقت اداری روز یکش���نبه مورخ99/05/05
 ضمانت نامه :تضمين شرکت در مناقصه مبلغ ( 300.000.000سيصد ميليون)ریال مي باش���د که مي بایست به صورت ضمانت نامه بانکي حداقل سه ماهه قابل
تمدید ارائه شود.
 محل تحویل پاکت های مناقصه :بندرعباس ،کيلومتر  18جاده اس���کله شهيدرجائ���ي ،بلوار صنعت ،ش���رکت آلومينيوم المهدي ،دبيرخانه ش���رکت .تلفن:
 076-33595021دورنگار076-33595550 :
 کليه پاکت های مناقصه می بایس���ت بصورت دربسته ،ممهور و موضوع مناقصهروی پاکت ذکر گردد .ضمناً ارسال اسناد فني مناقصه به صورت مهر و امضا شده از
سوي شرکت کنندگان الزامي است.
 مضافاً اینکه به پيشنهادهاي مشروط ،مخدوش ،فاقد امضا و پيشنهادهایي که بعداز مدت مقرر در آگهي واصل شود ،مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شرکت آلومینیوم المهدی

بدین وس���يله از کليه سهامداران و یا نمایندگان قانونی س���هامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده ش���رکت کش���ت و صنعت لونك قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت 3816
و شناسه ملي  10861424870:که مورخ  1399/05/01راس ساعت  10به نشانی :قزوین بلوار شمالي ک 10پ35
کد پستی 3413867663 :تشکيل میگردد ،حضور به هم رسانيد.
دس�تور جلس�ه  -1 :انتخ���اب اعض���ای هيئ���ت مدی���ره  -2انتخاب بازرس���ان اصلی و عل���ی البدل
 -3انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

«آگهي دعوت صاحبان سهام شركت رتبهبندي اعتباري
برهان (سهاميخاص) بهشماره ثبت 519769
و شناسهملي  14007261376به مجمع عمومي عادي ساالنه

از کليه سهامداران محترم ش���رکت رتبهبندي اعتباري برهان (سهاميخاص) دعوت
ميش���ود تا در جلسة مجمع عمومي عادي س���االنه صاحبان سهام که رأس ساعت
 15روز ش���نبه  1399/04/21در محل دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان مطهري،
خيابان کوه نور ،بن بست دوم ،پالک  ،11واحد  4برگزار ميگردد ،حضور بههم رسانند.
موضوعات جلسه به شرح زیر است:
 .1استماع گزارش هيئتمدیره راجع به عملکرد سال مالي منتهي به .1398/12/29
 .2استماع گزارش س���االنة بازرس و حسابرس شرکت براي س���ال مالي منتهي به
 .3 .1398/12/29بررس���ي و تصميمگي���ري در خصوص صورتهاي مالي س���ال
مالي منتهي به  .4 .1398/12/29رس���يدگي و تصویب معامالت موضوع ماده 129
اصالحيه قانون تجارت .5 .تصميمگيري در مورد عملکرد هياتمدیره و تقسيم سود.
 .6انتخاب حس���ابرس و بازرس قانوني اصلي و عليالبدل و تعيين حقالزحمه آنها.
 .7انتخ���اب روزنامه کثيراالنتشارش���رکت .8 .تعيين پ���اداش و حق حضور اعضاي
هيئتمدیره.
 .9سایر اموري که در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد.
هیئتمدیره

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي
(آگهي نوبتاول)
مؤسس�ه س�ازندگي نصر � در نظر دارد اجراي عمليات آرماتوربندي ،قالببندي و بتنریزي تا پایان س���قف اول ایستگاه ميدان
پانزدهخرداد را به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نماید لذا از متقاضيان دعوت به همکاري به عمل ميآید.
نام و نش�اني مناقصهگزار :مؤسسه سازندگي نصر � مش���هد � ميدان فردوسي � بلوار شهيد صادقي � بلوار ارشاد � ساختمان � 26
09153028428 � 37671491
تضمي���ن ش���رکت در مناقص���ه مطاب���ق آئيننامه تضمي���ن معام���الت دولتي ب���ه ش���ماره  123402م���ورخ 94/09/22
به مبلغ  2/948/316/796ریال
مح�ل ،زمان و مهلت دریافت اس�ناد :امور قراردادهاي مؤسس���ه سازندگي نصر ،از روز چهارش���نبه  99/04/11الي سهشنبه
 99/04/17از ساعت  7:30الي  14:00مهلت تحویل پيشنهادها :ساعت  10روز یکشنبه مورخ 99/4/29
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها :دوشنبه  � 99/04/30مؤسسه سازندگي نصر مبلغ برآورد اوليه 58/966/335/917 :ریال
کليه هزینههاي آگهي و ثبت قرارداد بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
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سعديا مرد نكونام نميرد هرگز
مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند
درگذش��ت ش��ادروان حاج مرتض�ي تحصيلي را به
خاندان محترم ايشان و كليه بستگان صميمانه تسليت
عرض مينمائيم.
بازماندگان ش�ادروان حاج عبدالصالح جواهريان

همكار گرامي جناب آقاي عرب سرخي
با كمال تأسف و تأثر درگذشت پدر گراميتان را به شما
و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از ايزدمنان
ب��راي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان صبر و
شكيبايي مسئلت مينمائيم.
اداره كارپردازي

سركار خانم دكتر شهرزاد احمدزاده
درگذش��ت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم
تسليت عرض نموده و براي آن مرحوم از درگاه خداوند
متعال آمرزش و براي ش��ما و س��اير بازماندگان صبر و
بردباري خواهانيم.
هيات مديره و مديرعامل
شركت داروسازي آريا (سهاميخاص)

خانواده محترم زارعي
با كمال تأس��ف از درگذشت شادروان منصور زارعي
معلم��ي فرهيخته و صاحب منصب عاليرتبه اس��بق
وزارت آم��وزش و پرورش و عضو س��ابق هيئت مديره
كانون بازنشس��تگان وزارت آم��وزش و پرورش اطالع
حاصل ش��د .درگذش��ت اين فقيد س��عيد را به همسر
ارجمندشان و فرزندان و بستگان محترم تسليت عرض
نم��وده و غفران الهي براي آن ش��ادروان و س��عادت و
سالمت و طول عمر با عزت براي بازماندگان را از خداوند
بزرگ مسئلت مينمائيم.
كانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش

استاد محترم ،جناب آقاي دكتر كورش شميمي
مديرعامل محترم بيمارستان تهران
با كمال تأسف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده
محترم تسليت عرض نموده شادي روح آن مرحوم و تسلي
بازماندگان را از خداوند منان خواستاريم.
هيئت مديره ،پزشكان و پرسنل بيمارستان تهران
جناب آقاي دكتر كورش شميمي
رئيس هيئت مديره انجمن كارفرمائي
بيمارستانهاي خصوصي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيب��ت وارده را به جنابعالي و
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض نموده و از خداوند
متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش و براي بازماندگان
صبر و شكيبايي مسئلت مينمايم.
انجمن كارفرمائي بيمارستانهاي خصوصي

جناب آقاي واعظ قمصري
مديرعامل محترم شركت
پرداخت الكترونيك سامان كيش
درگذشت والده محترم را تسليت عرض نموده ،غفران
الهي براي آن مرحومه و صبر و شكيبايي براي جنابعالي
و ساير بازماندگان مسئلت داريم.
رجائي سلماس�ي � صالحي امي�ري � نيك نژاد � زوار
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مركز همايشها و سالن اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا
ب��راي خانمه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��االر پذيراي��ي
در مج��اورت مس��جد ،آم��اده برگ��زاري مجالس
خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��مها و همايشها
ميباشد.
آدرس :خيابان دكتر شريعتي ،خيابان خواجه
عبدال�ه انص�اري  ،خيابان تيس�فون ،خيابان
مدائن ،مسجد جامع آلياسين
دسترس�ي از س�يدخندان ،ش�ريعتي و
بزرگراههاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021 22881020

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
شركت آفرينشهاي نوين ساختمان «سهاميخاص»
شماره ثبت  200266و شناسه ملي 10102420278
از کليه صاحبان سهام شرکت آفرینشهاي نوین ساختمان «سهاميخاص»
یا نمایندگان قانوني آنان دعوت ميش���ود تا در جلسه مجمع عمومي عادي
ساالنه شرکت که در س���اعت  3بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1399/4/30
در محل قانوني ش���رکت به آدرس � خيابان وليعصر � روبروي پارکساعي �
کوچه آبشار � شماره  21تشکيل ميگردد حضور بههم رسانند.
دستورجلسه:
 �1استماع گزارش هيئتمدیره و بازرس و تصویب آن.
 �2بررسي و تصویب ترازنامه و سایر صورتهاي مالي سال .1398
 �3انتخاب اعضاي هيئتمدیره.
 �4انتخاب بازرس قانوني.
 �5تعيين روزنامه کثيراالنتشار.
 �6سایر موارد در راستاي مفاد اساسنامه.
ضمناً چنانچه هر یك از سهامداران محترم داوطلب عضویت در هيئتمدیره
یا بازرس قانوني شرکت ميباش���د تقاضا دارد مراتب تمایل عضویت خود را
حداکثر تا روز قبل از تشکيل مجمع به همراه کپي آخرین مدرک تحصيلي و
کارت ملي براي شرکت آفرینشهاي نوین ساختمان (سهاميخاص) ارسال
فرمایند.
هیئتمدیره
شرکت آفرینشهاي نوین ساختمان «سهاميخاص»

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت آفرينشهاي نوين ساختمان
«سهاميخاص»
شماره ثبت  200266و شناسه ملي 10102420278
از کليه صاحبان س���هام ش���رکت آفرینشهاي نوین س���اختمان
«س���هاميخاص» یا نمایندگان قانوني آنان دعوت ميش���ود تا در
جلس���ه مجمع عمومي فوقالعاده که در س���اعت  4بعدازظهر روز
دوشنبه مورخه  30تيرماه  1399در محل قانوني شرکت به آدرس:
خيابان وليعصر � روبهروي پارکس���اعي کوچه آبشار � شماره 21
تشکيل ميگردد حضور بههم رسانند:
 �1افزایش س���رمایه تا ميزان پنجاه ميليارد ریال (از محل س���ود
انباشته و آورده نقدي) و اصالح ماده  6اساسنامه.
هیئتمدیره
شرکت آفرینشهاي نوین ساختمان «سهاميخاص»

آگهي پذيرهنويسي افزايش سرمايه
شركت كارگزاري سيماب گون (سهاميخاص)
به شماره ثبت  159194و شناسه ملي 10102018864

پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطالعات ش���ماره  27582مورخه  1399/03/27و مجوز ش���ماره
 121/113910مورخه  1399/03/24س���ازمان بورس و اوراق به���ادار و مصوبه مجمع عمومي
فوقالعاده افزایش س���رمایه در تاریخ  1399/04/07مقرر گردید س���رمایه شرکت از محل آورده
نقدي س���هامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ  105ميليارد ریال به  150ميليارد ریال
منقسم به  150/000/000سهم با نام  1000ریالي به شرح ذیل افزایش یابد:
 �1سرمایه فعلي شرکت 105 :ميليارد ریال
 �2مبلغ افزایش سرمایه 45 :ميليارد ریال
 �3مبلغ سرمایه پس از افزایش  150ميليارد ریال
 �4ارزش اسمي هر سهم  1000ریال
 �5محل افزایش سرمایه :آورده نقدي سهامداران
 �6موضوع افزایش سرمایه :اصالح ساختار مالي به منظور اعطاي مجوزهاي جدید
 �7هر یك از سهامداران به نسبت سهام خود داراي حقتقدم خرید سهام جدید ميباشند که مبلغ
مربوطه باید به حساب جاري  849 � 40 � 50440 � 4نزد بانك سامان شعبه سيتير کد  849واریز
و فيش مربوطه را به امور مالي شرکت تحویل نمایند.
 �8مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید  60روز از تاریخ انتشار این آگهي ميباشد.
 �9در صورت عدم اس���تفاده از حق تقدم در مهلت مذکور مطابق اساس���نامه و قانون تجارت عمل
خواهد شد.
هیئتمدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت سيمان طبس گلشن (سهامي خاص)
سال مالي منتهي به 1398/9/30
شماره ثبت  223543و شناسه ملي 10102647656
بدینوسيله از کليه سهامداران شرکت سيمان طبس گلشن (سهامي خاص)
و یا نمایندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده که در س���اعت  9صبح روز دوش���نبه مورخ 1399/4/23
در محل  :تهران -ش���هرک قدس (غرب) -بلوار فرحزادي -خيابان س���پهر
پالک  206تشکيل خواهد شد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلس�ه -1 :استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني شرکت
-2تصویب صورت هاي مالي براي س���ال مالي منته���ي به 1398/9/30
-3انتخ���اب حس���ابرس و بازرس قانون���ي و تعيين حق الزحمه ایش���ان
-4انتخاب روزنامه کثيراالنتشار -5سایر موارد
هیئت مدیره شرکت سیمان طبس گلشن

اعالمیۀ پذیرهنویسی سهام

شرکت عمران و سازندگي استان قزوین (سهامی عام)
ثبت شده به شماره  9706با شناسه ملی 10861480172
به اطالع میرس���اند به اس���تناد مصوبة مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1398/08/02و مجوز شمارة  984/539217-053مورخ  98/07/02س���ازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ  80ميليارد ریال به
مبلغ  200ميليارد ریال ،افزایش یابد .در مهلت تعيين شده جهت استفاده از حقتقدم خرید سهام ،تعداد  80،086،562سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است .با عنایت به انقضای مهلت استفاده
از حقتقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش س���رمایه ،تعداد  39،913،438سهم 1.000ریالی اس���تفاده نشدة سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة  139930409035000812مورخ1399/04/03
ادارة ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه میگردد:
 )1موضوع فعالیت شرکت:
الف -موضوع اصلی
)1توس���عه و عمران بخش های مس���کن  ،ساختمان  ،عمران شهری و روستایی ،صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنين صنایع وابسته به بخش صنعت ساختمان و خرید و فروش امالک و اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی ،
احداث مجتمع های گردشگری و مجتمع های کشت و صنعت در داخل و یا خارج کشور وفق ضوابط و مقررات.
)2هرگونه مش���ارکت در طرح ها و پروژه ها در راس���تای فعاليت اصلی شرکت و شرکت های مشاوره یا پيمانکاری و ساخت و ساز مسکن و همچنين توليد کنندگان مصالح ووسایل و ادوات و ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و
روستایی و نيز شرکت های گردشگری  ،صنعتی  ،بازرگانی ،کشاورزی و سایر شرکت های توليدی.
)3عرضه خدمات تحقيقی ،پژوهشی  ،مشاوره ای در زمينه امور فنی ،مدیریت برای ایجاد مجتمع های مسکونی ،تجاری ،اداری و خدماتی و سایر فعاليت های مربوط به سایر فعاليت های مربوط به سایر فعاليتها در راستای فعاليت اصلی شرکت
)4مبادرت به کليه امور واردات و صادرات کاالها و خدمات و تجارت داخلی و خارجی و انجام هر نوع عمليات فنی ،بازرگانی و مالی و انجام هر نوع عمليات فنی ،بازرگانی و مالی و انجام کليه معامالت در قالب مقررات در راس���تای
فعاليت اصلی شرکت.
ب -موضوع فرعی
 )5انجام کليه معامالت در قالب مقررات جاری کشور و مبادرت به انجام کليه عمليات زیربنایی و روبنایی در کليه ابعاد و تعاریف موجود ،که به طور مستقيم یا غير مستقيم برای تحقق هدف شرکت الزم یا مفيد بوده و یا در جهت
اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
)6خریدوفروشسهاموسرمایهگذاریدرشرکتهادرقالباوراقبهادارواوراقمشارکتویا واحدهایکشاورزیوصنایعتبدیلی ساختمانیوایجادوراهاندازیشعبیانمایندگیدرداخلوخارجکشورومشارکتبااشخاصحقيقیوحقوقی.
 )2مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت کدپستی:
آدرس  :قزوین ،خيابان خيام شمالي ،نبش کوچه شقایق ،پ  ، 566ساختمان محراب ،طبقه سوم ،واحد  6شرکت عمران و سازندگی استان قزوین ( سهامی عام ) کد پستي  – 3413874647 :شرکت فاقد شعب است.
 )3سرمایة فعلی شرکت 80،000،000،000ریال
 )4موضوع افزایش سرمایه :سرمایه در گردش
 )5محل افزایش سرمایه :آورده نقدی
 )6مبلغ افزایش سرمایه120.000.000.000 :ریال
 )7مبلغ سرمایه پس از افزایش 200،000،000،000 :ریال
 )8مدت شرکت :نامحدود
 )9نوع سهام :عادی بانام  ،شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
 )10ارزش اسمی هر سهم 1،000 :ریال
 )11مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت 80،086،562،000 :ریال
 )12تعداد سهام قابل عرضه به عموم  39،913،438 :سهم
 )13مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

شرکت مهندسی آباد بوم امید

300881

10103399068

شرکت زمرد بنای قزوین

3652

10861423349

نماینده

نام سهامدار

نوع شخصیت حقوقی

تعداد سهام

موسسه میثاق رزم آوران

ارگان دولتی

5.026.000

شرکت فوالد البرز تاکستان

سهامی خاص

4.598.790

5.75

کد ملی

سمت بهطور کامل

شرکت زمردبنای قزوین

سهامی خاص

3.289.944

4.11

42260

2750422272

رئیس هیئت مدیره-غیرموظف

سازمان همیاری شهرداری های استان قروین

ارگان دولتی

3.042.793

3.80

81935

1460817184

نائب رئیس هیئت مدیره-غیرموظف

سایر

64.042.473

80.06

508

4323404018

عضو هیئت مدیره -غیرموظف

جمع

80.000.000

100

1843

4322166199

عضو هیئت مدیره-غیرموظف

اسمعلی

10

5459838282

عضو هیئت مدیره-غیرموظف

مختار

5017

4321389992

عضو علی البدل

حسین

61

2092038311

عضو علی البدل

جواد

291

4322046738

مدیر عامل -خارج از هیئت مدیره

نام پدر شماره شناسنامه

فرهاد فضلعلی زاده
سید کاظم مجابی

سیداحمد

سازمان همیاری شهرداری های استان قروین

220961

موسسه میثاق رزم آوران

176

شرکت صحت گستر آریا

237645

10102785283

منصور عظیمی

شرکت ساختمانی مبنا بنا قزوین

689

10861436268

مسعود بهرامی

علیرضا زارع

***

***

***

مهدی سلطانیه

***

***

***

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

سهامی خاص

خرید کل حق تقدم استفاده نشده ظرف  5روز پایانی عرضه عمومی

سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی

 )23روزنامۀ کثیراالنتش�ار :روزنامة کثيراالنتش���اری که اطالعيهها و آگهیهای ناشر در آن منتشر میشود روزنامة اطالعات و والیت میباشد .همچنين اعالمية مذکور در روزنامههای جهان اقتصاد و کار و کارگر ( بر اساس
مفاد مادة  177الیحة اصالحی قسمتی از قانون تجارت) نيز منتشر میگردد.
 )24چگونگی پذیرهنویس�ی :با توجه به ثبت ش���رکت عمران و س���ازندگي اس���تان قزوین (س���هامی عام) نزد س���ازمان بورس و اوراق بهادار پذیره نویس���ي س���هام این ش���رکت تماما از طریق ش���بکه کارگزاري
انج���ام خواهد ش���د  .متقاضيان پذیره نویس���ي مي توانند در مهلت تعيين ش���ده براي پذیره نویس���ي با مراجعه به ش���رکت هاي کارگزاري عضو فرابورس ایران نس���بت به ارائه تقاضاي س���فارش خرید اق���دام نمایند .
ضمنا خریداران حق تقدم فوق مي بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم ،مبلغ اسمي هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.
 )25مشخصات حساب بانکی ناشر :مبالغ دریافتی توسط کارگزار مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:
حساب شمارة  2117357867به نام شرکت عمران و سازندگي استان قزوین (سهامی عام) ،نزد بانك تجارت شعبة وليعصر قزوین کد شعبه 21170
 )26کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل :اساسنامه ،طرح اعالمية پذیرهنویسی و آخرین صورتهای مالی به ادارة ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری قزوین تسليم شده است .همچنين گزارش توجيهی
هيئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ،گزارش بازرس قانونی و بيانية ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس  www.qazvindc.irو سامانه جامع انتشار اطالعات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس
و اوراق بهادار به آدرس  www.Codal.irدر دسترس عالقهمندان میباشد.
 )27مشخصات سهامداران:
6.28

نعمت

14000118166

نام متعهد

شخصیت حقوقی

میزان تعهدات

موضوع فعالیت

درصد مالکیت

علی عبدالعلی زاده اسماعیل

10980026707

قانون تجارت انجام میش���ود  .به پيشنهاد هيئتمدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ،ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکيل سایر اندوختهها کنار گذاشتهشود .براساس ماده  53اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات
مادة  52منحل گردد ،تصفية امور آن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
 )16تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت :شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
 )17مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم :شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.
 )18مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت :شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت است .
 )19مبلغ دیون ش�رکت و همچنین مبلغ دیون اش�خاص ثالث که توسط شرکت تضمین شدهاست :مطابق با صورتهای مالی ساالنه حسابرسی شده منتهی به  ، 1398/06/31بدهیهای جاری و غيرجاری
ش���رکت به ترتيب برابر با  462،828ميليون ریال و  19،057ميليون ریال میباش���د و جمع کل بدهی  481،885ميليون ریال می باشد .همچنين بر اساس یادداشت  14همراه صورت هاي مالي حسابرسي شده مزبور بدهي هاي
احتمالي (حصه بلندمدت تسهيالت مالی) برابر با17،966ميليون ریال مي باشد  .شرکت مطابق یادداشت  27صورتهای مالی شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.
 1399/05/08به مدت  30روز ادامه خواهد داشت.
 )20مدت پذیرهنویسی :پذیرهنویسی از اول وقت اداری روزسه شنبه مورخ  1399/04/10آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ
تذکر :چنانچه سقف سرمایة تعيين شده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکميل و وجوه مربوطه تأمين گردد ،عمليات پذیرهنویسی متوقف خواهدشد.
 )21حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود :حداقل یك سهم و حداکثر  39،913،438سهم
 )22مشخصات متعهد پذیرهنویسی و میزان تعهدات آن:

حمیدرضا شکوهیان محمدحسن

 )14شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
درکلية مجامع عمومي ،صاحبان س���هام میتواند ش���خصاً ،یا وکيل یا قائم مقام قانوني اش���خاص حقيقی ،و نماینده یا نمایندگان ش���خص حقوقی ،صرفنظر از تعداد س���هام خود به ش���رط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی
حضور بههم رسانند .هر سهامدار ،براي هریك سهم فقط یك رأي خواهد داشت.
 )15مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود ،تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقسيم سود طبق ماده  90اصالحيه قانون تجارت بين صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام جایز خواهد بود  .براساس ماده  51اساسنامه وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق

 )28نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت  :شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد (سهامی خاص) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده ظرف مدت  5روز پایانی
مهلت پذیره نویسی اقدام نماید.
نکات مهم:
* مسئوليت صحت و قابليت اتکای اطالعات اعالمية پذیرهنویسی بر عهدة ناشر است.
* ناشر ،شرکت تأمين سرمایه ،حسابرس ،ارزشيابان و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور ،تقصير ،تخلف و یا به دليل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه که
ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمينان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتی بوده و به منزلة تأیيد مزایا ،تضمين سودآوری ویا توصيه و سفارشی
درمورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
* پذیرهنویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالميه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خيابان مالصدرا – شمارة  13سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای

هیئت مدیرۀ
شرکت عمران و سازندگي استان قزوین (سهامی عام)

شهادت کودک  2ساله یمنی
در تازه ترین جنایت سعودیها
سرویس خارجی :ائتالف متجاوز سعودی در تازه ترین حمالت خود
علیه غیرنظامیان بی گناه یمنی ،شهر «الحدیده» را هدف حمله خمپارهای
قرار داد که در پی آن یک کودک دوساله یمنی به شهادت رسید.
شبکه خبری المسیره ،اعالم کرد :در حالی که سلسله جنایتهای
ضد حقوق بش���ری عربس���تان و متحدان آن در یمن همچنان ادامه
دارد،متجاوزان س���عودی منطقه «الخمسین» واقع در شهر الحدیده را
هدف حمله خمپاره ای قرار دادند که به دنبال این حمله یک کودک دو
ساله یمنی به نام «اوصال شکری» به شهادت رسید.به گفته المسیره در
این حمله همچنین شماری از غیرنظامیان یمنی به شدت زخمی شدند.
همچنین طبق اعالم رس���انههای عربی ،مناطق مسکونی در استانهای
مأرب ،الجوف و البیضاء هدف سنگینترین حمالت جنگندههای سعودی
قرار گرفتند .دراین حال اعضای دفتر سیاسی انصاراهلل و احزاب مخالف
جنگ علیه یمن در پایان نشس���ت مش���ورتی خود،با صدور بیانیه ای
اعالم کردند :که توقیف کشتیهای حاوی مشتقات نفتی یمنیها توسط
سعودی محکوم است.

حمله موشکی طالبان به منطقه «سنگین» در
هلمند افغانستان با  25کشته
س���رویس خارجی:حمله موش���کی طالبان به شهرستان «سنگین» در
والیت هلمند افغانستان منجر به کشته شدن  25غیرنظامی این کشورشد.
«مجاهداهلل صفاری» سرپرست والیت هلمند گفت :در این حمله موشکی
 25غیرنظامی افغان کشته شده و  1۹غیرنظامی دیگر زخمی شدند« .روحاهلل
باسط» فرماندار شهرستان سنگین والیت هلمند نیز گفت:این حمله در منطقه
تحت کنترل گروه طالبان رخ داد  .وی از جان باختن شماری غیرنظامی در
نتیجه حمالت موشکی طالبان به بازار این شهرستان ،خبر داد.روحاهلل باسط
افزود:دسترسی مستقیم به منطقه وجود ندارد و آمار تلفات این حمله از منابع
محلی به دست آمده و ممکن است آمار تلفات بیشتر شود .وی همچنین
گفت :طالبان چندین موشک را به یک قرارگاه نیروهای امنیتی شلیک کرد
که اصابت یکی از موشکها به بازار این شهرستان منجر به قربانی شدن
غیرنظامیان شد.در همین حال« ،زمان همدرد» سخنگوی پلیس هلمند ،نیز
گفت :یک انفجار در بازار شهرستان سنگین صورت گرفته است.به گفته او،
در این انفجار  1۰نفر کشته و حدود  2۰نفر دیگر زخمی شدهاند.
در خبر دیگری طالبان افغانستان ضمن رد گزارشها مبنی بر حمایت
روسیه از این گروه اظهارداشت :هیچ کشوری در دنیا به این گروه کمک
تس���لیحاتی نکرده و منسوب کردن دستاوردهای آنها به دیگران نیز توجیه
ناکامیهای غرب در افغانستان است .از سویی،دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا در واکنش به جنجالی که مطلب نیویورک تایمز به وجود آورده است
و به تحرکات روسیه علیه سربازان آمریکایی در افغانستان اشاره دارد ،تاکید
کرد :جامعه اطالعاتی ایاالت متحده این موارد را فاقد اعتبار دانست.

مزدوران سودانی برای حمایت از نیروهای
ژنرال حفتر وارد لیبی شدند
س���رویس خارجی:ش���ماری از مزدوران سودانی در راستای حمایت از
نیروهای وابس���ته به ژنرال خلیفه حفتر وارد ش���هر «الکفره» در جنوب شرق
لیبی ش���دند .در همین رابطه منابع محلی در ش���هر الکفره در جنوب شرق
لیبی از ورود شمار زیادی از مزدوران سودانی به جنوب شهر «اجدابیا» برای
کمک به نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر،
خبر دادند.به گفته این منابع محلی  ،شمار زیادی از مزدوران سودانی که به
جنوب شهر اجدابیا رسیده بودند ،به مزدورانی از جمهوری چاد پیوستند تا
به محورهای غربی شهر سرت و پایگاه هوایی الجفره اعزام شوند تا مواضع
نیروهای خلیفه حفتر را تقویت کنند.همچنین شماری از این مزدوران هم به
منطقه هالل نفتی لیبی اعزام خواهند شد.

صاحب امتياز :شركت ايرانچاپ (مؤسسه اطالعات)
مدير مسئول :سيدمحمود دعائي
سر دبير :عليرضا خاني
نشاني :تهران  -بلوار ميرداماد – خيابان مصدق جنوبي ( نفت سابق)
ساختمان اطالعات – كد پستي ( 1549953111تهران)
پست تصويري تحريريه 22258022
تلفن29999 :
نمابر آگهيها  21و22258019
تلفن پذيرش آگهيها 22258014-18
نشاني اينترنتhttp://www.ettelaat.com :
پست الكترونيكيettelaat@ettelaat.com :
منشور اخالقیhttp://www.ettelaat.com/ftp/manshoor.pdf :

س���رویس خارج���ی :مردم
لبنان در اعتراض به مداخله سفیر
آمریکا در امور داخلی این کشور،
مقابل وزارت خارجه لبنان تجمع
اعتراضآمیز برگزار کردند.
دهه���ا تن از مردم لبنان بنا به
دعوت گروهه���ای ملی و فعاالن
جامعه مدنی ،در مخالفت با سخنان
مداخلهجویانه «دورتی شیا» سفیر
آمریکا در بیروت ،تظاهرات کردند.
معترضان ضمن مخالفت با اظهارات
سفیر آمریکا ،بر گزینه مقاومت و عدم
چانهزنی بر سر آن تأکید کردند.طبق
گزارش شبکه المیادین ،معترضان
همچنین تصاویر سفیر آمریکا در
بیروت را لگدمال کردند .معترضان
لبنانی همچنین شعار میدادند «ما از
آمریکا که شریک تحریم اقتصادی
علیه لبنان است ،انتظاری نداریم».
این تظاهرات همزمان با احضار سفیر
آمریکا به وزارت خارجه لبنان در
اعتراض به اظهارات اخیر او علیه
حزباهلل برگزار شد.
همزمان با این تظاهرات ،دهها
موتور س���وار وابسته به حزباهلل
لبنان نی���ز در اقدامی نمادین علیه
اظهارات خصمانه اخیر سفیر آمریکا
علی���ه حزب اهلل ،رژه رفتند .گفتنی
اس���ت «دورتی شیا» سفیر آمریکا
در بیروت روز جمعه گذش���ته در
اظه���ارات تلویزیونی ادعا کرد که
حزب اهلل مانع حل بحران اقتصادی

سرویس خارجی :سازمان ملل
خواستار تهیه فهرست اقدامات متقابل
اتحادی����ه اروپا در واکنش به طرح
الحاق کرانه باختری توس����ط رژیم
صهیونیستی ،شد.
نماینده ویژه س����ازمان ملل در
امور فلس����طین خواستار تهیه پیش
نویس اقدامات مقابلهای در واکنش
به طرح الحاق کرانه باختری ش����د.
"مایکل لینک" طی بیانیهای از اتحادیه
اروپا خواس����ت در صورت اجرایی
ش����دن طرح الحاق کرانه باختری،
اقدام����ات موثر و عملی علیه رژیم
صهیونیستی اتخاذ کند .وی در بیانیهای
خطاب به دفتر کمیسیون عالی حقوق
بشر سازمان ملل نوشت که منتقدان
سیاس����ت خارجی اتحادیه اروپا در
قبال اقدامات اسرائیل ،از سستی و
رخوت این نهاد ناراضی هستند .این
مقام سازمان ملل تاکید کرد هیچ چیز
به اندازه تهیه فهرس����تی از اقدامات
متقاب����ل در واکنش به طرح الحاق
نمیتواند اعتراض نسبت به اسرائیل
و طرح الحاق را به رخ بکشد .وی
خواس����تار تعلیق یا کاهش تمامی
توافقات اروپا با رژیم صهیونیستی از
جمله توافق هورایزن 2۰2۰شد .لینک
از اتحادیه اروپا خواست با فشار بر
رژیم صهیونیستی ،این رژیم را ملزم
ب����ه پایبندی به توافقات بین المللی
ک����رده و به محاصره نوار غزه پایان
دهد .همزمان ،حزب کارگر انگلیس
خواستار آن شد که در صورتی که
رژیم صهیونیستی طرح الحاق کرانه
باختری به سرزمینهای اشغالی را
اجرایی کند واردات کاالهایی که در
شهرکهای صهیونیست نشین تولید
شدهاند به انگلیس ممنوع شود .رژیم
صهیونیستی در نظر دارد در چارچوب
طرح ادعایی صلح خاورمیانه که از
سوی رئیس جمهوری آمریکا ارائه
شد ،دامنه اشغالگریهای خود را به
۳۰درصد از کرانه باختری گسترش

بستن مغازهها و فروشگاهها شدند.
در رویدادی دیگر ش���بکه سعودی
«الحدث» مدعی ش���د که هنگام
بازدید «سعد حریری» رئیس جریان
«المس���تقبل» لبنان از منطقه «بقاع»
(در ش���رق لبنان) یک موشک در
5۰۰متری وی منفجر شد.دفتر سعد
حریری هم در واکنش به این خبر
اعالم کرد که خبر ش���بکه الحدث
به صورت کلی درس���ت است اما
برای جلوگیری از بهرهبرداری ،آن
هم در سایه تنشهای فعلی ،تصمیم
حریری پنهان کردن این موضوع و
منتظر ماندن برای نتایج تحقیقات
دستگاههای امنیتی بود.این درحالی
است که اداره کل نیروهای امنیت
داخل���ی لبنان نیز در بیانیهای اعالم
کرد :پیرو خبر منتشره درباره پیش
آمدن حادث���ه امنیتی برای کاروان
حری���ری در هنگام حضور وی در
منطقه بقاع ،اعالم میشود که یکی
از شهروندان شیئی عجیب در آسمان
مشاهده میکند که بر زمین میافتد
و ای���ن موضوع همزمان با حضور
حری���ری در این منطقه بوده که به
اطالع وی رس���ید .همزمان شبکه
«ال بی س���ی» لبنان گزارش داد:
اطالعات اولیه حاکی از آن اس���ت
که این موضوع ناش���ی از انفجار
مخزن سوخت یک پهپاد بوده که
با فاصله از کاروان حریری در حال
پرواز بود.

دهد ،اقدامی که قرار است فردا اول
ژوئیه اجرایی شود ،اما تاکنون موجی
از مخالفتهای بین المللی را به همراه
داشته است.

نیز موفق شد به ساختمان بورس وارد
ش���ود اما در راهروی ورودی هدف
گلوله قرار گرفت .پس از این حمله
تروریستی نیروهای امنیتی تمام منطقه
را محاصره کردندو به بازرسی رفت
و آمدهای مشکوک پرداختند.این در
حالی است که منابع خبری پاکستان
گزارش دادند :گروه تروریستی ارتش
آزادیبخش بلوچستان مسئولیت حمله

غروب آفتاب

 20و  45دقیقه

اذان مغرب

سال نود و چهارم

به بازار بورس در ش���هر «کراچی»
پاکستان را برعهده گرفت.
در خبر دیگری،س���خنگوی
ارتش پاکس���تان از سرنگونی یک
پهپاد جاسوسی دیگر هند در نزدیک
خط کنترل مرزی دو کش���ور خبر
داد«.بابر افتخار» اعالم کرد :این نهمین
پهپاد جاسوسی هند است که طی سال
میالدی جاری توسط ارتش پاکستان

از همه ش���هروندان که در مجاورت انفجار قرار
داشتند ،بازجویی کردند.
گفتنی اس���ت بیشتر میادین نفتی در شمال
ش���رقی سوریه تحت کنترل ستیزه جویان گروه
دموکراتیک سوریه و نیروهای اشغالگر آمریکایی
که نفت س���وریه را به سرقت میبرد ،قرار دارد.
ساکنان شمال شرق س���وریه بارها با برگزاری
تظاهرات گس���ترده ضمن محکوم کردن حضور
نیروهای خارجی ،خواستار خروج اشغالگران و
عوامل آنها از این منطقه شدهاند.
خبر دیگر اینکه معاون وزیر خارجه سوریه
با بیان اینکه کش���ورهای همسایه سوریه هم به

اردن به رئیس موس����اد اطالع داده
که تلآویو درصورت اجرای طرح
الحاق ،با پاسخ بیسابقه اردن مواجه
خواهد شد .چند منبع دیپلماتیک نیز

مردم فرانسه در محکومیت طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه
باختری تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کردند.در همین
راستا ،صدها نفر در پاریس تجمع کردند و با سردادن شعارهایی ضمن
در چنین شرایطی رسانههای
اسرائیلی به شکست تالشهای این
رژیم برای تغییر موضع پادشاه اردن
نسبت به طرح الحاق بخشهایی از
کرانه باختری و دره اردن به اراضی
اش����غالی اذعان کردند .باراک رافید،
روزنامهنگار اسرائیلی فاش کرد که

نیمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

 00و  15دقیقه

اذان صبح (فردا)

 4و  06دقیقه

طلوع آفتاب (فردا)

 5و  52دقیقه

تأکید کرده است .از سویی رسانههای
اس����رائیلی اعالم کردند که بنیامین
نتانیاهو ،نخس����توزیر این رژیم
فردا چهارشنبه اجرای طرح الحاق

سلطه جدید این رژیم بر بخشهایی
از کران����ه باختری خبر دادند و به
نقل از منابع بلندپایه اعالم کردند که
اختالفاتی میان دو دیپلمات آمریکایی

به ش����بکه المیادین گفتند که ایمن
الصفدی ،وزیر خارجه اردن پیامی را
از طرف عبداهلل دوم ،پادشاه کشورش
تقدیممحمودعباس،رئیستشکیالت
خودگردان فلسطین کرده که در آن
بر ثبات موضع اردن نسبت به مسأله
الحاق و عمق روابط با فلسطینیها

اعالم همبستگی با ملت فلسطین ،طرح اشغالگرانه رژیم صهیونیستی را
محکوم کردند.همزمان صدها تن نیز در بلژیک در مخالفت با طرح اسرائیل
برای الحاق کرانه باختری تظاهرات کردند.
بخشهایی از کرانه باختری را اعالم
نمیکند و تنها کنفرانس مطبوعاتی
نمایش����ی را برگزار می کند و طرح
مذکور را اجرا نخواهد کرد.
رسانههای رژیم صهیونیستی به
نقل از آنچه منابع بلندپایه خواندند
از احتمال تعویق اجرای طرح اعمال

درباره ط����رح الحاق وجود دارد و
انتظار میرود اجرای این طرح هفتهها
یا ماهها به تعویق افتد.شبکه المیادین
به نقل از رس����انههای صهیونیستی
گزارش داد که اختالفاتی میان «جرد
کوشنر» داماد ترامپ و طراح معامله
قرن با «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا

در تلآویو درباره طرح الحاق ایجاد
شده است.در این حال نخستوزیر
رژیم صهیونیس����تی ضمن تاکید بر
تصمیم خود ب����رای اجرای طرح
اشغال  ۳۰درصدی کرانه باختری،
مدعی شد که آماده نشستن بر سر میز
مذاکره با فلسطینیها است .بنیامین
نتانیاهو گفت که اشغال بخشهای
بزرگ����ی از اراض����ی خصوصی
فلسطینیها در کرانه باختری ،بخشی
از هر توافق آتی سازش خواهد بود.
نتانیاهو طی اظهاراتی در نشس����ت
ویدئوکنفرانس سازمان «مسیحیان
متحد برای اسرائیل» مدعی شد که
اجرای طرح اشغال کرانه باختری نه
تنها باعث تضعیف صلح در منطقه
نخواهد شد بلکه آن را ارتقا داده و
مقدمات رسیدن به توافق سازش را
فراهم میکند.
وی با ادعای آماده بودن برای
مذاکره با فلسطینیها ،اظهار داشت:
فلسطینیها را تشویق میکنم فرصت
دیگری را از دس����ت ندهند و یک
قرن دیگر را برای نابود کردن اسرائیل
هدر ندهند .آنها باید بنش����ینند و با
حس����ننیت مذاکره کنند ،آنها باید
برای مذاکره درباره سازشی تاریخی
آماده باش����ند ،که میتواند صلح را
برای اس����رائیلیها و فلسطینیها به
همراه داش����ته باشد ،اسرائیل برای
چنین مذاکراتی آماده اس����ت و من
برای چنین مذاکراتی آماده هس����تم.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با بیان
اینکه بس����یاری از کشورهای عربی
در منطقه امیدوارند فلس����طینیها با
اس����رائیل وارد مذاکره شوند ،افزود:
طی یک دهه گذشته به سختی کار
کردم تا روابط با همسایگان عرب
اسرائیل را تعمیق کنم ،که بسیاری
از آنها توافق صلح رسمی با اسرائیل
ندارند .نتانیاهو همچنین وعده داد که
به تالش برای بهبود روابط تلآویو با
کشورهای عربی ادامه دهد.

نخستوزیر عراق :دستور حمله به مقر الحشد الشعبي را بر اساس اطالعات غلط صادر کردم
س���رویس خارجی :نخست
وزی���ر عراق چن���د روز پس از
حمله نیروهای امنیتی این کشور به
مقر «کتائب حزب اهلل» وابس���ته به
الحشدالشعبی در بغداد که به دستور
مستقیم وی صورت گرفت ،ابراز
پشیمانی و تاسف کرد.
«محمد کریم» نماینده ائتالف
الفتح عراق اعالم کرد که «مصطفی
الکاظمی» نخست وزیر این کشور
به فراکسیونهای سیاسی اعالم کرده
که نسبت به دستورش برای حمله به
مقر الحشدالشعبی در منطقه الدوره
بغداد متأس���ف است .وی افزود:
الکاظمی اعالم کرده که در جریان
برخی اطالعات نبوده و اطالعات
غل���ط و ناقص به وی داده بودند.
این نماینده عراقی خاطرنشان کرد:
عملیات حمله ب���ه مقر نیروهای
الحشدالشعبی تحت نظارت آمریکا
صورت گرفت و بخشی از کودتای
ن���رم در عراق به ش���مار می رود
ک���ه آمریکا برای اجرای آن تالش
میکند .وی افزود :آگاهی و بیداری
رهبران سیاس���ی این نقشه آمریکا
را در راستای اختالف افکنی میان
نیروهای الحشدالشعبی و نهادهای
امنیتی خنثی کرد .الزم به ذکر است
گروههای سیاس���ی عراق خواستار
موضع شفاف و روشن نخست وزیر
این کشور در قبال عملیات علیه مقر
الحشدالشعبی شدهاند.
در ای���ن حال «عدنان فیحان»

هدف قرار گرفته و ساقط می شود.
وی اظهار داشت :پهپاد جاسوسی هند
حریم پاکستان را نقض کرده و 85۰
متر وارد خاک اس���الم آباد شده بود.
سخنگوی ارتش پاکستان گفت :رفتار
هند در مرزها زیر پا گذاشتن قوانین
بینالمللی است و این کشور پاسخ
کوبندهای از ارتش پاکستان دریافت
خواهد کرد.

افراد مسلح ناشناس خط لوله انتقال نفت در دیرالزور سوریه را منفجر کردند
س���رویس خارجی :افراد مسلح ناشناس
خط لوله انتقال نفت خام از میدان نفتی "التنک"
به خط "المالح " در حومه دیرالزور ش���رقی را
منهدم کردند.
این اقدام باعث انفجار عظیم و آتش سوزی
چند ساعته و متوقف شدن انتقال نفت شد .پس
از این عملیات خرابکارانه ،گشتیهای نیروهای
اشغالگر چند ملیتی که از آنها به عنوان ائتالف
بینالمللی تحت رهبری آمریکا یاد میش���ود ،به
صحنه انفجار رس���یدند و با همکاری نیروهای
"آسایش" وابسته به کردهای موسوم به "نیروهای
دموکراتیک سوریه " (قسد) ،با ایجاد موانع جادهای

ظهر شرعي

 13و  08دقیقه
 20و  24دقیقه

تظاهرات مردم فرانسه علیه طرح اشغال کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی

حمله تروریستی به ساختمان بورس «کراچی» پاکستان با  6کشته
س���رویس خارجی:حمل���ه
تروریستی مسلحانه چهار مهاجم به
ساختمان بورس و اوراق بهادار در
شهر کراچی پاکستان منجر به کشته
شدن شش تن شد.
رسانههای پاکس���تانی اعالم
کردند:چهار مهاجم مسلح  ،ورودی
س���اختمان بورس و اوراق بهادار را
ب���ا نارنجک منفجر کردند و پس از
تیراندازی به داخل ساختمان یورش
بردن���د .منابع خب���ری گفتند :این
مهاجمان پس از ورود به ساختمان
بورس با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
به گفته ای���ن منابع ،در حمله افراد
مسلح به ساختمان بورس در کراچی،
ش���ش شهروند پاکستانی از جمله
چهار پلیس کشته و هفت تن زخمی
شدند .عابد علی حبیب ،مدیر اوراق
بهادار پاکستان نیز گفت :این حمله
تاسف برانگیز در اوراق بهادار پاکستان
رخ داد و مهاجمان از پارکینگ وارد
ساختمان شدند و به هرکسی که سر
راه بوده ،شلیک کردند .در این حال
پلیس ش���هر کراچی از کشته شدن
تمامی تروریستهایی که به ساختمان
بورس این شهر حمله کرده بودند خبر
داد.طبق اعالم پلیس ،سه تروریست
پیش از ورود به س���اختمان بورس
کشته شدند و یکی از تروریستها

سهشنبه  10تير 1399
 8ذيالقعده  30-1441ژوئن 2020

سازمان ملل :در صورت الحاق کرانه باختری ،اروپا اقدامات عملی علیه اسرائیل اتخاذ کند

مردم لبنان در اعتراض به دخالتهای سفیر آمریکا به
خیابانها آمدند
لبنان است و «سید حسن نصراهلل»
دبیرکل حزباهلل ،ثبات لبنان را تهدید
میکند.پس از این اظهارات «محمد
مازح» قاضی پروندههای اضطراری
در منطقه «صور» در جنوب لبنان با
صدور حکمی سفیر آمریکا را از هر
گونه اظهار نظر رسانهای منع و هر
رسانه لبنانی یا خارجی در لبنان را
از هرگونه مصاحبه با سفیر آمریکا به
مدت یک سال ممنوع کرد.
خبر دیگر اینکه منابع خبری
از درگیری نیروهای امنیتی لبنان با
معترضان و زخمی شدن شماری
از معترض���ان در این درگیریها
خبر دادند.شهرهای مختلف لبنان
شاهد تظاهرات مردمی علیه اوضاع
نابسامان اقتصادی بود.دهها معترض
لبنانی با تجمع در منطقه "انطلیاس"
در شرق بیروت شعارهایی علیه طبقه
سیاسی حاکم در کشورشان و اوضاع
نابسامان اقتصادی لبنان سر دادند.
معترضان در بیروت قصد مسدود
کردن اتوبان انطلیاس را داشتند که
با مقابله نیروهای ارتش این کشور
مواجه شدند و درپی درگیری این
نیروه���ا و معترضان ،حدود 1۰تن
مجروح شدند.
در شهر طرابلس در شمال لبنان
نیز راهپیماییهایی در محکومیت
کاه���ش ارزش لیره لبنان در مقابل
دالر ،برگ���زار ش���د.معترضان در
طرابلس خواستار نافرمانی مدنی و

تقویم اطالعات

اندازه دمش���ق از قانون تحریمهای آمریکا علیه
سوریه موسوم به «سزار» تأثیر میپذیرند ،گفت به
نفع این کشورهاست که به هماهنگیها با دمشق
ادام���ه دهند .فیصل المقداد گفت :به نفع رهبران
و ملتهای کش���ورهای عرب همجوار سوریه
اس���ت که به هماهنگیهای سیاسی و اقتصادی
خود با دمشق ادامه دهند زیرا ما در کنار یکدیگر
قادر خواهیم بود این مشکالت را که اسرائیل و
آمریکا پشت آن قرار دارند ،پشت سر بگذاریم.
وی افزود :دمشق با اشغال ساختمانهای دولتی
در شمال شرق کشور به دست نیروهای سوریه
دموکراتیک مخالف است.

رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان
عراق جزئیاتی از حوادث مربوط به
عملیات امنیتی اخیر علیه مقر امنیتی
وابسته به نیروهای الحشد الشعبی
عراق و دس���تگیری برخی اعضای
آن را ف���اش کرد.فیحان گفت :روز
جمعه گذش���ته نیروهای مبارزه با
تروریسم عراق به یکی از پایگاههای
رسمی وابسته به الحشد الشعبی در
منطقه الدوره بغداد وارد ش���دند و
پس از سوال و بررسی گفتند برای
دستگیری گروهی آمده اند که اقدام
به حمله موش���کی به منطقه سبز
بغداد و س���فارت آمریکا می کنند.
فیح���ان با بیان اینکه این اطالعات
از طرف آمریکاییها وارد ش���ده و
از جانب عراق تایید نشده است به
دلیل اینکه شواهدی وجود ندارد که
نشان دهد حتی یک بار از این مکان
موش���ک شلیک شده باشد ،افزود:
براساس اطالعات اولیه ،این منطقه
یک منطقه نظامی اس���ت و طبیعی
اس���ت که در آن سالح و موشک
وجود داشته باشد.
رئیس ائتالف صادقون افزود:
پ���س از این حادثه با فرمانده کل
نیروهای مسلح ،مبارزه با تروریسم
و فرماندهی الحشد الشعبی که هیچ
اطالعی از وقوع آن نداشتند ،تماس
گرفته شد .این عملیات برخالف
ضوابط دستگاههای امنیتی انجام شد
و همین موضوع باعث ش���ک و
سوء ظن نزد فرزندان الحشدالشعبی

به دلیل حمله به یک مقر رس���می
ش���د که نزد فرماندهی عملیات
مشترک اثبات شده هست .فیحان
افزود :الکاظم���ی پیش از این از
فالح الفیاض رئیس الحشد الشعبی
وهادی العامری رئیس ائتالف الفتح
خواس���ته بود برای متوقف کردن
شلیک موشک به سفارت آمریکا
مداخله کند اما الحشد و گروههای
زیرمجموعه آن تاکید کردند که این
اقدامات کار این گروهها نیس���ت
و بارها به صورت مس���تقیم و غیر
مستقیم و از طریق رسانهها اعالم
کرده اند که مسئول موشک پرانی به
منطقه سبز نیستند زیرا منتظر نتایج
گفتگوهای دولت عراق با آمریکا
و اج���رای تصمیم مجلس مبنی بر
اخراج نیروهای خارجی از کشور
هس���تند .از سویی یکی از رهبران

آلمان :دوران روابط خوب اروپا
و آمریکا به سر آمده است
س���رویس خارجی :وزیرامور خارجه آلمان اعالم کرد:دوران روابط
خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به سر رسیده است و حتی بر روی کار
آم���دن یک رئیسجمهوری دموکرات در ایاالت متحده هم موجب بهبود
این روابط نخواهد شد.
«هایکو ماس» در مصاحبهای گفت :هرکس باور دارد که روابط بین دو
سوی اقیانوس اطلس با روی کار آمدن یک رئیسجمهور دموکرات در آمریکا
به حالت سابق بازمیگردد ،تغییرات ساختاری را دستکم گرفته است.
وی تأکید کرد :حتی اگر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری کنونی آمریکا
دیگر بر سر کار نباشد ،هرگز روابط برلین و واشنگتن مانند سابق نخواهد
بود .وزیر امور خارجه آلمان گفت :برلین اکنون این آمادگی را ندارد که اتحاد
دیرپای خود با واشنگتن را کام ً
ال کنار بگذارد .ماس افزود :روابط فراسوی
اقیانوس اطلس بسیار مهم هستند .این روابط مهم باقی خواهند ماند و تالش
میکنیم اطمینان حاصل کنیم که این روابط آیندهای خواهند داشت.
ازسویی ،نتایج نظرسنجی جدید نشان میدهد که بحران کرونا به کاهش
قابل توجه اعتماد اروپاییها به نقش رهبری آمریکا در جهان منجر شده است.
به گزارش گاردین ،بیش از  ۶۰درصد پاس���خ دهندگان به این نظرس���نجی
در کشورهای آلمان ،فرانسه ،اسپانیا ،دانمارک و پرتغال گفتهاند اعتمادی به
آمریکا ندارند.از طرفی چین در واکنش به اعمال محدودیت ویزا از سوی
آمریکا برای مقامات چینی به بهانه نقض حقوق بش���ر در هنگکنگ ،در
اقدامی تالفی جویانه اعالم کرد :برای مقامات آمریکایی محدودیت صدور
ویزا اعمال میکند .در چنین شرایطی،پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از چند
نفر از نزدیکان دونالد ترامپ در گزارشی اعالم کرد :رئیس جمهوری آمریکا
در روزهای اخیر به این تش���خیص ناخوشایند رسیده که بازنده انتخابات
 2۰2۰است.پولیتیکو نوشت :ترامپ در بحبوحه افزایش نظرسنجیهایی که
نتیجه بدی را برای او پیش بینی می کنند و هش���دارها از س���وی برخی از
وفادارترین متحدانش درباره این که او رئیس جمهوری یک دوره ای خواهد
بود ،به این نتیجه رسیده است.
در این حال نشریه هیل با استناد به نظرسنجی و گزارش در ایالتهای
مختلف آمریکا از اوضاع نامناسب دونالد ترامپ رئیسجمهوری در کارزار
انتخاباتی در برابر جو بایدن خبر داد .هیل نوشت :نتایج نظرسنجیها حاکی
است که بایدن در فلوریدا ،میشیگان ،وینسکانسین و پنسیلوانیا بیش از شش
امتیاز از ترامپ جلو افتاده است .از سویی کاهش محبوبیت دونالد ترامپ در
آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
منجر به وحشت شدید رژیم صهیونیستی به عنوان مهمترین متحد وی شد.
در همین رابطه روزنامه صهیونیستی معاریو با تحلیل این مساله بدون
آن که نگرانی تل آویو را از این مس���اله مخفی کند از احتمال شکس���ت یا
حتی کناره گیری ترامپ س���خن گفت.به گفته این روزنامه ،در پی سقوط
بسیار زیاد محبوبیت دونالد ترامپ  ،احتمال وقوع شگفتی در این انتخابات
و کناره گیری رئیس جمهوری و نامزد فعلی جمهوریخواهان در انتخابات
پاییز آینده افزایش پیدا کرده است .در همین حال «جان بولتون» مشاور امنیت
ملی سابق آمریکا ،دونالد ترامپ را «خطرناک» خواند و گفت :او نباید برای
بار دوم به عنوان رئیسجمهوری کشورش انتخاب شود.

الحشدالشعبی کشورهای غربی و
عرب حوزه خلیج فارس را به تالش
برای انتقام گرفتن از الحشد از طریق
انتش���ار شایعهها و ایجاد فتنه میان
عراقیها متهم کرد.علی الحسینی
گف���ت :آمریکا و همپیمانان غربی
و عربیاش در ش���ورای همکاری
خلیج فارس به دنبال انتقام گرفتن از
الحشد الشعبی هستند به این دلیل که
طرحهایشان برای ایجاد دودستگی
در عراق را ناکام گذاشت و توانست
داعش را که ساخته دست آنهاست
به رغم حمایت مالی و تسلیحاتی
شکست بدهد.
وی افزود :طی سه روز گذشته
جنگ رسانهای واضح کشورهای
غرب���ی و عرب خلیج فارس علیه
الحش���د الشعبی از طریق پیامهای
نادرست رسانهای و انتشار شایعهها

و ایجاد فتن���ه با هدف توهین به
فرماندهان و نیروهای الحشد برمال
شده است اما تمامی دستورکارهای
محور ش���ر و جبهه باطل شکست
خورده زیرا الحش���د الشعبی یک
نیروی ملی قوی اس���ت که نه تنها
خ���ون خود را داده بلکه هرچه در
توان داش���ته برای حمایت از مردم
عراق تقدیم کرده اس���ت؛ الحشد
الش���عبی باقی می ماند اما آمریکا
دی���ر یا زود از عراق خارج خواهد
شد.خبر دیگر اینکه نماینده ائتالف
الفت���ح در پارلمان عراق از رایزنی
رهبران سیاسی شیعه این کشور در
منزلهادی العامری درباره سه محور
مهم مربوط به تحوالت جاری کشور
خبر داد« .محمد البلداوی» گفت:
در نشس���ت منزل العامری ،درباره
چند مسأله از جمله نگرانی درباره
وضعیت بهداشت در مناطق جنوبی
کشور و بحران اقتصادی جاری و
عدم رضایت از اشتباهات صورت
گرفته در جریان عملیات نیروهای
مبارزه با تروریسم در منطقه الدوره و
دستگیری شماری از اعضای الحشد
الشعبی رایزنی شد و حاضران در
این نشس���ت درباره نحوه اقدام
نخس���توزیر و سرویس مبارزه با
تروریسم در عملیات الدوره ابراز
نارضایتی کردن���د و این اقدام را
تحولی خطرناک برای ایجاد مشکل
میان سرویسهای امنیتی زیر نظر
دولت ،توصیف کردند.

كوتاه از سراسر جهان
شکست حزب مکرون در انتخابات شهرداریهای فرانسه
فارس :رسانهها از پیروزی چشمگیر حزب
سبزها و ائتالف چپهای فرانسه در دور دوم
انتخابات محلی شهرداریها خبر دادند .احزاب
مخالف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه
موفق شدند پس���ت شهرداریها در شهرهای
بزرگ این کشور از جمله لیون ،استراسبورگ
و بسانس���ون را از آن خود کنند و در برخی
شهرهای دیگر از جمله بوردو ،مارسی و نانسی
نیز پیشتاز هستند .نامزدهای نزدیک به حزب میانه «جمهوری به پیش»
که متحد مکرون محسوب میشوند در شهرهای اصلی فرانسه حتی یک
کرسی را نیز کسب نکردند.
مخالفان در تایوان ،ساختمان پارلمان را تسخیر کردند
ایسنا :گروهی متشکل از  2۰قانونگذار از اصلیترین حزب مخالف
در تایوان موسوم به «کومینتانگ» در اعتراض به آنچه ظلم دولت و نامزدی
یک مشاور نزدیک به رئیسجمهورشان در یک سمت عالیرتبه خواندند،
پارلمان این جزیره خودگردان را اشغال کردند .به دنبال این تحوالت و
تالش نمایندگان حزب حاکم برای ورود به پارلمان و عبور از موانع ،زد
و خوردهایی به وقوع پیوست.
استعفای مشاور امنیت ملی انگلیس در اعتراض به مدیریت
مقابله با کرونا
تسنیم :رسانههای انگلیسی از استعفای
مشاور امنیت ملی این کشور از مقام خود خبر
دادند«.مارک سدویل» طی نامهای به نخست
وزیر انگلیس ،از دو سمت خود به عنوان وزیر
مشاور کابینه و مشاور امنیت ملی انگلیس کناره
گیری کرد .س���دویل  55ساله از سال 2۰18
وزیر مشاور کابینه و از سال  2۰17نیز مشاور
امنیت ملی انگلیس بود.به گفته منابع رسانهای،
تنش میان مشاوران جانسون در مورد مدیریت مقابله با ویروس کرونا
یکی از دالیل کناره گیری سدویل است.در این حال «بوریس جانسون»
نخستوزیر انگلیس گفت :وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور
یک فاجعه است و کشور ما شوکی عمیق را تجربه کرده است.
سازمان ملل خواستار نجات غیرنظامیان در درگیریهای
میانمار شد
ایرنا :س���ازمان ملل با اشاره به تش���دید درگیریها میان ارتش و
شورش���یان در میانمار ،خواستار اقدام فوری برای نجات غیرنظامیان در
شمال غربی این کشور شد و از درگیریهای شدید در شهرک راتهائونگ
واقع در ش���مال غربی اس���تان راخین میانمار ابراز نگرانی کرد .سازمان
ملل در بیانیهای اعالم کرد ،این منطقه بیش از 1۰هزار غیرنظامی را در
خود جای داده است .سازمان ملل ضمن درخواست اقدام فوری برای
نجات غیرنظامیان ،از طرفهای درگیر خواست به قوانین بینالمللی و
بشردوستانه احترام بگذارند.
«فون در الین» :اروپا در عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان
جنگ جهانی است
تسنیم :رئیس کمیسیون اروپایی با تاکید بر
اینک���ه اروپا در عمیق ترین بحران اقتصادی از
زمان جنگ جهانی قرار گرفته ،خواستار توافق
هر چه سریع تر کشورهای اروپایی درباره طرح
بازس���ازی اقتصادی اروپا به دلیل بحران کرونا
ش���د" .اورزوال فون در الین" ،درباره انتظار از
ریاس���ت دورهای آلمان بر اتحادیه اروپا که از
اول ماه جوالی آغاز می ش���ود تاکید کرد :این
یک شانس بزرگ است که آلمان حاال در این بحران عمیق ریاست دورهای
اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد .
انتخابات ریاست جمهوری لهستان به دور دوم کشیده شد
ایس���نا :آندژی دودا ،رئیس جمهوری کنونی لهستان موفق شد در دور
نخست انتخابات ریاست جمهوری با  41/8درصد آرا نفر اول شود و رقیبش
نیز  ۳۰/4درصد آرا را به دست آورد .آندژی دودا ،رئیس جمهوری لهستان و
رقیبش رافائل ترزاکوفسکی ،از حزب اپوزیسیون این کشور هیچ کدام نتوانستند
بیش از  5۰درصد آرا را در دور اول به دست آورند و حاال باید منتظر رقابت
برای دور بعدی این انتخابات باشند .دور نخست انتخابات ریاست جمهوری
لهستان با حضور  11کاندیدا برگزار شد .این دو رقیب حاال باید در دور دوم
انتخابات که  12ژوئیه برگزار میشود ،با هم روبرو شوند.
لوکاشنکو :جنگ آمریکا و چین برای سلطه بر جهان است
ش����فقنا :رئیس جمهوری بالروس گفت
اخت����الف آمریکا و چین به خاطر تالش آنها
برای تقس����یم قدرت و سلطه بر جهان است.
الکس����اندر لوکاشنکو افزود :نبرد خطرناکی به
خاطر تقس����یم جهان آغاز شده است و دولت
جدید و قدرتمندی در نقشه سیاسی جهان ظاهر
شده که میخواهد به یکه تازی سیاسی آمریکا
پایان دهد و این دولت ،چین است .وی ادامه
داد :آمریکا این نگرانی را دارد که چین به قدرت هستهای مستقلی تبدیل
شود که به اکتشاف فضا بپردازد و سالحهای جدیدی را بسازد و این به
یکه تازی آمریکا پایان می دهد.
تنش در روابط ترکیه با اتریش به دلیل حمایت وین از «پ.ک.ک»

سرویس خارجی:وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای با اشاره به تظاهرات
چهار روزه نیروهای طرفدار گروه تروریستی «پ.ک.ک» در وین ،اعالم
کرد :برای اعالم نگرانی خود از این وضع و به دلیل حمایت اتریش از
این گروه ،سفیر این کشور را برای پاسخگویی در این باره احضارخواهیم
کرد.وزارت خارجه ترکیه با اشاره به حمایت برخی کشورها از جمله
اتریش از تروریستهای «پ.ک.ک»گفت :وین چند روزی است که شاهد
اعتراضات طرفداران پ ک ک است که این بی صداقتی را در روند مقابله
با تروریس���م نشان می دهد .این وزارتخانه تاکید کرد :ترکیه در داخل
و خارج از مرزهایش با تروریسم در حال مبارزه و نتیجه گرفتن است،
کمک به تبلیغات گروه تروریستی «پ.ک.ک» و چشم پوشی از استفاده
از نمادهای این گروه در تظاهرات آنها را اص ً
ال نمی پذیریم.

ظریف امروز در نشست آنالین شورای امنیت سخنرانی میکند
بقيه از صفحه ۲
موسوی درباره احضار سفیران ایران و ترکیه در
بغداد پس از انجام حمالت در اقلیم کردستان عراق
پس از س���فر ظریف به ترکیه ،ابراز داشت :مبارزه با
تروریستها در دستور کار مشترک همه کشورهای
منطقه از جمله ایران ،ترکیه و عراق است .من بحث
هماهنگی را خبر ندارم ولی طبیعی اس���ت ایران از
مرزهای خود دفاع کرده و هر کجا تروریستی النه کرده،
آنجا را پاکسازی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :در این زمینه
از نزدیک با مقامات عراقی در تماس و ارتباط هستیم.
آنها از گذشته در جریان فعالیتهای ما و گروهکهای
تروریستی شناس���نامهدار در منطقه هستند .همزمانی
اقدامات ایران و ترکیه در مبارزه با تروریستها با سفر
ظریف احتماال اتفاقی بوده ولی همه کشورهای منطقه
عزم جدی در مبارزه با تروریستها دارند.
موس���وی در مورد حضور و فعالیت آزادانه
گروهکهای تروریستی در اروپا بیان کرد :یکی از
مسائل اصلی ما با کشورهای اروپایی ،پناه دادن به
تروریستهای شناسنامهدار در چند کشور اروپایی
اس���ت و به آنها در پناه دادن به تروریستهای
شناسنامهدار هشدار دادهایم.
وی اضافه کرد :از این مساله تعجب میکنیم
چراکه زمانی ،این گروهکها در لیست تروریستی
آن کشورها بودند اما به ناگهان از این لیست خارج
و به گروههای عادی تبدیل میشوند .ما آنهارا از
پناه دادن تروریستها بر حذر داشتهایم.
س���خنگوی وزارت امور خارجه به سفر
سرپرس���ت وزارت خارجه افغانستان به تهران
در صدر یک هیات بلندپایه اشاره کرد و افزود:
رایزنیهای خوبی میان طرفین انجام ش���د که از
جمله آن ،نزدیک ش���دن دو کش���ور به امضای
سند راهبردی همکاریهای جامع دو کشور بود.
همچنین مس���ائل جاری دو کشور مورد بررسی
قرار گرفت .موس���وی در مورد اصابت بمب از
پاکستان به یکی از روستاهای مرزی ایران یادآور
شد :من از این موضوع خبری ندارم ولی آن را
پیگیری میکنم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد سفر
نخستوزیر عراق به تهران بیان کرد :از هر گونه
سفر مقامات کشورهای دوست و همسایه به ایران
استقبال میکنیم .برنامه چندین سفر به کشورها
و همچنین سفر مقامات ما به کشورهای همسایه

هنوز نهایی نشده است.
ایران بنا ندارد در امور داخلی عراق مداخله
کند
موسوی در مورد حمالت انجام شده به مقر
نیروهای حش���د الشعبی از سوی مقامات دولتی
عراق گفت :تحوالت داخلی عراق به آنها ارتباط
دارد و ایران بنا ندارد در امور داخلی عراق مداخله
کند اما حشدالشعبی یک نیروی مردمیاست که با
نظر مرجعیت شکل گرفته و به نیروی رسمیاین
کشور تبدیل شده است.
س���خنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد:
اطمینان داریم دولت و ملت عراق از پس این موارد
برمیآیند و موضوعات داخلی خود را مدیریت
میکنند و عراق را به سمت آرامش و ثبات پیش
خواهند برد .وی درباره مسائل اخیر درآمریکااظهار
داشت :جنایات و حقوق بشر آمریکایی مختص
به تیرماه نیس���ت و در همه ایام وجود دارد .از
ت���رور نافرجام رهبر معظم انقالب ،ترور حزب
جمهوری اسالمی ،فاجعه سردشت ،مورد هدف
قرار دادن هواپیمای ایرانی و ترور شهدای محراب
از نمونههای ضد حقوق بشری است.
موسوی در مورد اعالم خودمختاری ایالت
کنتاکی و رویکرد ایران نسبت به انتخابات ریاست
جمه���وری آمریکا ،گفت :ایران بنای مداخله در
امور کشورهای دیگر را ندارد .مسائل انتخاباتی
آمری���کا به ما ارتباط و اهمیتی ندارد .آنچه برای
ما اهمیت دارد ،رویکرد آنها نس���بت به ایران و
منطقه است که براس���اس آن اقدامات خود را
تنظیم میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه
از نظر انسانی و حقوق بشری ،تحوالت آمریکا
برای مردم ایران مهم است ،اظهار داشت :کشوری
که داعیه حقوق بشر دارد و ساالنه گزارش حقوق
بشر در مورد کشورهای دیگر میدهد ،به صورت
علنی حقوق بشر و حقوق سیاهان را در کشور
خودش زیرپا گذاشته و ما در این کشور با نقض
سیستماتیک حقوق بشر روبهرو هستیم.
موس���وی در پاسخ به سئوالی درباره روابط
ایران با ونزوئال گفت :این روابط رسمیو عادی
اس���ت و ارتباطی با کشورها و منافع کشورهای
دیگر ندارد .به عنوان دو کش���ور مس���تقل که
روابطی از گذش���ته داشتیم به روابط عادی خود
ادامه میدهیم و اقداماتی که اخیرا صورت دادیم
از دید م���ا چیز خارقالعادهای نبوده و تجارت

عادی بین ایران و یک کش���ور در نقطهای دیگر
از جهان بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه
روابط ایران و ونزوئال خوشایند برخی کشورها از
جمله آمریکا نیست ،اظهار داشت :هر دو کشور
تحت فش���ار و تحریم هستند .اما این روابط به
آنها ربطی ندارد .اراده دو کشور بر این است که
روابط عادی دو کشور در همه مقاطع به ویژه در
حوزه اقتصادی ادامه داشته باشد .گفتوگوها و
رایزنیها بین دو کش���ور ادامه دارد و سفری در
پیش است که اگر نهایی شود انجام خواهد شد و
چیز ویژهای نیست که کسی را نگران کند و ایران
با دوستان خود در حد اعال تعامل میکند.
منافقين گروهک تمام شده است
موسوی در پاسخ به سئوالی درباره گروهک
تروریستی منافقین و فعالیت آزادانه آنها در آلبانی
گفت :این گروهک پیر و فرتون را در حد
و اندازهای نمیبینیم که توان خود را صرف این
گروهک از هم پاشیده در اروپا کنیم .تومار آنها
پس از جنگ درهم پیچیده ش���ده و جز سر و
صدایی که در برخی رسانهها و دروغ پراکنی در
برخی شبکههای اجتماعی نه اثرگذاری دارند و
نه برای ما مساله بزرگ و مهمیاست.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه
به اروپاییها درباره سوابق این افراد و گروهک
هش���دار دادهایم ،اظهار داشت :درباره پناه دادن
به این افراد که دستش���ان به خون زن و مرد و
پیر و جوان ایرانی و عراقی آغشته است ،هشدار
دادهایم و نسبت به عواقب حضور این افراد که
ممکن است خطراتی را متوجه امنیت داخلی آنها
کنند ،بیان کردیم.
موس���وی اضافه کرد :امیدواریم کشورهای
اروپایی قدری به خودشان بیایند و تامل کنند که
با چه کسانی تعامل میکنند اما در مجموع از نظر
ما گروهک منافقین تمام شده است.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه در
مورد آخرین وضع رسیدگی به پرونده اسداهلل
اس���دی هم تصریح کرد :این پرونده در دستور
پیگیری است و وکالی خوبی در حال کار روی
موضوع هستند .ما برخی مسائل را علنی نمیکنیم
چراکه میتواند در روند دادرس���ی اخالل ایجاد
کند .ما پیگیر این موضوع هس���تیم و در تالش
هستیم که همه ش���هروندان ایرانی و دیپلمات
کشورمان آزاد شوند.
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ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎ
دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻬﻰ ﻗﻤﺸﻪاى

ﺷﻌﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻌﺮ

* ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺮﺁﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺷﻌﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻫﺮ
ﻛﻼﻡ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﻮﺩ ﺷﻌﺮ
ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ :ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ
ﺷــﻌﺮ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻼﻙ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )(We crime to dessect
ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺷــﻌﺮ ﻫﻼﻙ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﺣﺘﻲ
ﺍﮔﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻭﻕ ﻭ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺷــﻌﺮﻱ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ
ﺗﺮﺟﻤﻪﺍﻱ ﺁﻫﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﺩﻫﺪ ،ﺑﺎﺯ ﺁﻥ ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ.
ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﻱ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﻓﻴﺘﺰﺟﺮﺍﻟﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﻮﻱﺗﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ
ﻓﻴﺘﺰ ﺟﺮﺍﻟﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ُﻫﻤِﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ ﺍﺛﺮ
ﺍﻟﻜﺴــﺎﻧﺪﺭ ﭘﻮپ ﻣﻨﻘﺪﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﺍﻱ ﺯﻳﺒﺎﺳــﺖ ﺍﻣﺎ
ُﻫﻤِﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﻣﺴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ .ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ
ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻌﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺷﻬﺮﻩ
ﺁﻓﺎﻕ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻌﺪﻱ
ﭼﻮﻥ ﻛﺎﻏﺬ ﺯﺭ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﻴﻠﻲ ﺩﻳﻜﻨﺴﻦ ﻭ ﻭﺍﻟﺖ ﻭﻳﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻋﺠﻮﺑﻪ
ﻭ ﻧﺎﺩﺭﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺎﺷــﻘﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﻔﺘﮕﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻱ ﻫﻔﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻤﺎﻝ
ﻭ ﻛﻤــﺎﻝ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻓﻬﻴﻢ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺣﺎﻓﻆ:
ﺍﺷـﻚ ﺣـﺮﻡ ﻧﺸﻴــﻦ ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧـﻪ ﻣـﺮﺍ
ﺯﺍﻥ ﺳﻮﻱ ﻫﻔﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲﻛﺸﻲ
ﺍﮔﺮ ﮔﻮﺗﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳــﻲ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ
ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﻱ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺫﻭﻕ ﻭ
ﻭﺟﺪ ﻭ ﺷــﻮﺭ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﺏ ﺣﺎﻓﻆ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ
ﺷــﺪﻩ ﻛــﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻌﻤــﺎﺭ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﻜﻤﺖ ﺷــﻌﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫــﺎﻱ ﺫﻫﻨــﻲ ﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﻟﻲ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍﻩ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻱ ﺑﺪﻳﻊ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﺭﻣﺰﻫﺎﻱ ﺣﻘﺎﻳﻘﻨﺪ.
ﺟﺎﻥ ﻛﻴﺘﺲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ژﺭﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺮﺝ ﭼﭙﻤﻦ
ﺍﺯ ُﻫﻤِﺮ ﺩﺭ ﻏﺰﻟﻲ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻏﺰﻝ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺮﺝ ﭼﻴﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ
ﺩﻟﺮﺑﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﺩﻳﺴــﻪ ﻭ ﺍﻳﻠﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺍﻣــﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﭙﻤﻦ ،ﺟﺎﻥ ﻛﻴﺘﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺗﺎﺯﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺍﺷﻌﺎﺭ
ُﻫﻤﺮ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ُﻣﻠﻚﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﻳﺪﻡ /ﻭ ﮔﺮﺩ ﺟﺰﻳﺮﻩﻫﺎﻱ
ﺑﺎﺧﺘــﺮﻱ /،ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺧﻨﻴﺎﮔــﺮﺍﻥ ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺁﭘﻮﻟــﻮ ،ﮔﺮﺩﻳﺪﻡ /ﻭ
ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﺷــﻨﻴﺪﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺑﻴﻜﺮﺍﻥ  /ﻛﻪ ُﻫﻤِﺮ ،ﺣﻤﺎﺳــﻪ
ﺳــﺮﺍﻱ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ،ﺑﺮﺁﻥ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﻲ ﺩﺍﺷــﺖ؛ /ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺍﺯ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﭘﺎﻙ ﻭ ژﺭﻑ ﺁﻥ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻧﺴﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪ  /ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ
ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺮﺝ ﭼﭙﻤﻦ ﺭﺍ  /ﻛﻪ ،ﮔﺴــﺘﺎﺥ ﻭ ﺑﻲﭘﺮﻭﺍ ،ﺍﺯ ُﻫﻤِﺮ ﺭﻭﺍﻳﺖ
ﻣﻲﻛﺮﺩ / .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﺮﺩﻡ/ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺍﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺭﻩﺍﻱ ﻧﻮ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲﻛﻨﺪ /.ﻳﺎ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﻮﺭﺗﺰ ،ﻓﺎﺗﺢ ﺩﻻﻭﺭ ﻭ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻣﻜﺰﻳﻚ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺩﻡ/
ﻛﻪ ﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ،ﺑﺎ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﮔﻮﻧﺶ / ،ﺑﻪ
ژﺭﻓﺎﻱ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ /ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﺶ
ﺑﻪ ﺣﺪﺳــﻲ ﺩﻭﺭ /،ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻮﺵ ،ﺩﺭ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ/،
ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﺍﻱ ﺗﻨﮕﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
اداﻣﻪ دارد

ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ رﻣﺎن»ﻫﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ«،ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻫﺮا ﻛﻴﺎﻧﻰ

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ.
ﺳــﺎﻛﺖ ﻭ ﺑــﻰ ﻫﻴــﭻ
ﺍﻧﮕﻴــﺰﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ.
ﻳﻚ ﺩﻧﻴــﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ
ﮔﺬﺷــﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻗﺴــﻤﺖ
ﺍﻋﻈــﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻠﺨﻰﻫﺎﻯ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺪ.
ﻣﺨﺮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺑﻴﺘﺎﺑــﻰ ﻭ ﺍﻧــﺪﻭﻩ ،ﺗﺄﺛﻴــﺮﺍﺕ ّ
ﺩﺍﺭﻧــﺪ .ﺩﻧﻴــﺎﻯ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﺍﺳــﺖ .ﺁﻥ ﻗــﺪﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻭﺝ ﺍﻧــﺪﻭﻩ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧــﺖ ،ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﺕ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻭ
ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺩﺳــﺖ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﻤﻰ ﺭﻭﺩ ،ﺩﻟﻢ ﺍﺯ
ﺩﺳــﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ .ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳــﺖ
ﻛــﻪ ﺑﺰﺭﮔــﻰ ﺣﻀــﻮﺭ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻢ ﻧﻤــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﭘﺮ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﻧﺒﺮﺩﻡ .ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ
ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺑﻮﺩ ،ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﺎﺑﻮﺱﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﻭﻗﻔﻪ ﻭ
ﻣﻜﺮﺭ ﺷــﺒﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﻐﺾﻫﺎﻯ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻰ ﺩﺭﺩﺳﺮﺗﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﻯ
ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ .ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺑﻮﺱ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﺍ
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ؟ .ﻛﺎﺵ ﻛﺴﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺩﺭﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ .ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ.
ﺗﺮﺣــﻢ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ.ﺩﻟﺴــﻮﺯﻯ ﻧﻤــﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ.
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﮔﻮﻧﻪ ﻯ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻰﻫﺎﻯ
ﺑــﺮﺍﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﻧﻤــﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ .ﺩﻟﻢ ﻛﺴــﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ
ﺑﻨﺸــﻴﻨﺪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻳﻢ ،ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳــﻢ ﻭ ﺍﻭ ﮔﻮﺵ ﻛﻨﺪ،ﻧﻪ ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺸــﻨﻮﺩ ،ﮔﻮﺵ ﻛﻨﺪ ﺑﻰ ﻫﻴﭻ ﻗﻀﺎﻭﺗﻰ .ﻭ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻰ
ﺷﻮﻡ .ﺳﺒﻚ ﺷﻮﻡ.
ﺩﻟــﻢ ﻛﺴــﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ
ﺑﻰﻫﻴﭻ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ،ﺑﻰ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﺼﻴﺤﺘﻢ
ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻰ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻨﺎﺭﻡ
ﺑﺎﺷــﺪ .ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ

ﻫــﺪﻑ ﺍﺻﻠــﻰ
ﻣــﺎ ﺩﺭﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ.
ﻣــﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴــﻢ ﺑــﻪ
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ
ﻛﻤــﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺭﻣﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ
ﻭ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
»ﻣﺎﺭﻳــﻮ ﺑﺎﺭﮔﺎﺱ ﻳﻮﺳــﺎ« ،ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺭﻣﺎﻥﻧﻮﻳﺴــﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﻳﺴــﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎﻯ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﺍﮔــﺮ ﺷــﻌﺮ ﺧﻮﺏ ﻳﺎ ﺭﻣــﺎﻥ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺨﻮﺍﻧﻰ،
ﭼﻴــﺰﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭﺟــﻮﺩ ﺗــﻮ ﻣﻰﻣﺎﻧــﺪ؛ ﺩﺭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺗﻮ،
ﺩﺭ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺗــﻮ ،ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﻤﻚ
ﻣﻰﻛﻨﺪ«.
ﺭﻣﺎﻥ ﺩﻥ ﻛﻴﺸــﻮﺕ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺠﻴﺐﺯﺍﺩﻩﺍﻯ ﻣﻴﺎﻥ
ﺳــﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ

ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻑ ﻭ ﻛﻠﻤﻪﺍﻯ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ .ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ،ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺛﻴﻪ
ﺳــﺮﺍﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛﺮﺩ .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭﻯ ﺑــﺎ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺩﻳﺪﻧﻢ،
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻭ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺘﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﭘــﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩﺍﺵ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ.ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻢ
ﻛﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍ .ﻫﻤﺴﺮﺵ
ﻫــﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺷــﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ
ﺑﻔﻬﻤﺪ....

***
ﺭﻣﺎﻥ»ﻫﺮﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﻋﺸﻖ ﻧﻴﺴﺖ«ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻴﺎﻧﻰ ،ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﭘﺮﺳــﻤﺎﻥ ،ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻛﺘﺎﺏ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ.ﺍﻳﻦ ﺭﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ،ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ،ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺩﺧﺘﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﺳﻴﺮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎﻯ
ﺩﻭﺳــﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺭﻓﺘﻦ ﭘﺴــﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﻯ
ﺟﻨــﮓ ،ﺷــﻜﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣــﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺧﺘــﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺟﺒﻬﻪ ﻭ ﺟﻨﮓ ،ﺍﻣــﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻭﺳﺖ.

ﭘﻬﻠﻮﺍﻧــﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ
ﻫــﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤﻪ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻭ ﺷــﻮﺍﻟﻴﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳــﺪ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﻰ ﺭﻭﻧﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ،ﺩﻥ
ﻛﻴﺸﻮﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻴﻼﺕ ﺫﻫﻨﻰ ﺧﻮﺩﺵ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺯﺭﻩ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﻛﻼﻫﺨﻮﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ،
ﺷﻤﺸــﻴﺮ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺳــﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩﺵ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪرزاده
ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛــﻪ ﺩﺧﺘــﺮ ﻛﻪ»ﻳﺎﺱ« ﻧــﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ
ﺷــﻜﻮﻓﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺵ ﻋﻄﺮ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻣﻰ ﭘﺎﺷــﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺍﻭ ،ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺳﺮ ﺍﺯ ژﺍﭘﻦ
ﺩﺭ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ....
ﺑﻌــﺪ ﻫــﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﭘﺴــﺮ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻭ
ﻣﺤﺒــﻮﺏ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺴــﺘﮕﺎﻧﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ
ﺗﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ»ﻳﺎﺱ«ﺁﻭﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
ﺳــﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ،ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﻭﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻯ ﺣﺰﻥ ﺁﻭﺭ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷــﺪﻩ
ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﮔﺮﻳــﺰ ﺍﺯ ﺩﻳــﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ،ﭼﺸــﻢ ﺍﻣﻴــﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ
ﻓــﺮﺩﺍ ﺑــﺎﺯ ﻣﻰ ﻛﻨــﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﮕﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺍﺩ؟...
ﺍﻭ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻳــﻚ
ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷــﻰ ،ﺭﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﭘﺸــﺖ ﻭﻳﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺧﺒﺮ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ .ﺑﻌﺪﺍً ﺳــﻔﺎﺭﺵ
ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ
ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ .ﺍﻭ ﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻭﺳﻮﺳــﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻥ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ.....
ﺯﻫــﺮﺍ ﻛﻴﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺭﻣــﺎﻥ ﻫﺎﻳــﻰ ﻛــﻪ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ
ﻧﻮﺷﺘﻪ،ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺏ ﻧﻮﺷــﺘﻦ ،ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻥ ،ﺟﺎﺫﺑــﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺣــﺲ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺭﺍﻭﻯ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ،
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻭ ﭘﺎﺭﺳــﺎﻝ ﺑﺎ ﺭﻣﺎﻥ»ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ«ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ
ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ،ﺭﺗﺒﻪ ﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ
ﺳــﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﺼﺖ
ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ،ﻛﺴــﺐ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻫﺮﺍ ﻛﻴﺎﻧﻰ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳــﺎﻝ  1352ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  1385ﺁﻏﺎﺯ
ﻛﺮﺩ .ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺭﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  87ﻧﻮﺷﺖ ،ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺷــﺮ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 1396ﺭﻣﺎﻥ»ﻣﻴﻤﻨﺖ«ﺭﺍ ﻧﻮﺷــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﺁﺭﻳﻨﺎ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺷــﺪ .ﺍﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺭﻣﺎﻥ ﺳــﻮﻡ ﺧﻮﺩ،
ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺴــﺐ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﻇﺎﻟﻢ ﻭ ﺳــﺘﻤﮕﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﻩ ﻣﻬﺘﺮﻯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳﻰﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﺭﻣــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ،
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺳــﻰ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﻭﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1917
ﺑــﻪ ﺍﻳﻦﻃــﺮﻑ ،ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ 900000
ﻧﺴــﺨﻪ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﺍﺯﻱ ﺍﺯ ﺭﻣﺎﻥ ﺩﻥ ﻛﻴﺸﻮﺕ:
ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺍﻓﻌﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺯﻫﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻭﻟﻮ ﺁﻥ ﺯﻫﺮ ﻣﺴــﺒﺐ ﻣﺮگ ﻛﺴــﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺳﺮﺯﻧﺶ
ﻛﺮﺩ .ﭼﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺯﻫﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣــﺮﺍ ﻧﻴــﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷــﺪﻩﺍﻡ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺳــﺮﺯﻧﺶ ﻛﺮﺩ .ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻥ ﻧﺠﻴﺐ ،ﺑﻪ ﺁﺗﺸــﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺸــﻴﺮﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪﺍﻯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﻧﺸﻮﺩ ،ﻧﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﻰﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻰﺑﺮﺩ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  10ﺗﻴﺮ  -1399ﺳﺎل ﻧﻮدوﭼﻬﺎرم  -ﺷﻤﺎره 27592

ادﺑﻴﺎت رﺳﺎﻧﻪ

ﺿﻤﯿﻤﻪ ادﺑﯽ ﻫﻨﺮی روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت

دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻫﺎن آﻫﺎندار

واﻛﺎوى ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ واﻗﻌﻰ رادﻳﻮ 45 -

ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر آﯾﺪت زﮔﻞ ﻃﺒﻘﯽ ؟
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻳـﺪﺕ ﺯ ﮔـﻞ ﻃﺒﻘـﻰ؟
ﺍﺯ ﮔﻠﺴﺘــﺎﻥ ﻣــﻦ ﺑﺒــﺮ ﻭﺭﻗــﻰ
ﮔﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺶ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻭﻳﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ،ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻌﺪﻯ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺁﻭﺭﺩﻡ
ﻛﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻢ ﺑﺤﺚ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ»ﮔﻞﻫﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ«ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺳــﻌﺪﻯ ﻭ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻭﺷــﻨﻚ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻫﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﺷــﺪ.ﺣﺎﻻ ﻧﺨﺴــﺖ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﻢ ﺳــﺮﺍﻍ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺮﺣﻮﻡ»ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ« ﻣﺆﺳﺲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺭﺍﺩﻳﻮ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ.

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﻛﺴﺎﺋﻰ

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﻬﺎ
ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1334ﻓﻜﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﻠﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻯ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﺻﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷــﻌﺮ ﺑﻮﺩ،ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﺍﻭﺩ
ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪ .ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺩﺳــﺘﺨﻮﺵ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﻰ ﺭﻓﺖ .ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻰ ،ﺗﺮﻛﻰ ،ﻫﻨﺪﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻭ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ

ﺣﺴﻦ ﻓﺮازﻣﻨﺪ

ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻫﻨﺮ ﻭﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻞﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
»ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻟﻄﻴﻒ ﺍﺩﺍ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﻰ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ
ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺁﻥ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺷــﻌﺮﺵ ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺸــﺮﻯ ﻛﻪ ﺗﻤﺪﻧﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ،
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺷــﻌﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻛﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳــﺖ ﻧﻴﺰ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﻤﺪﻥ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﺭﻳﺸــﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﺪﻥ
ﺍﻳــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﻣﻈﺎﻫــﺮ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻫﻨﺮ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ﺑﺰﺭگ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺑﻪ
ﻗــﺪﺭﻯ ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻠﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ،ﺑﮕﺴﺴــﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻝ ﺑﺴــﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﮔﻠﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﻪ
ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﺸــﻖ ﻣﻰ ﻭﺭﺯﻡ .ﻋﺸــﻘﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺗﺰﺍﻳﺪﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻡ«.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺨﺺ،ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ :ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ،ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ،ﮔﻠﻬﺎﻯ
ﺻﺤﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰﻫﺎﺷﻤﻰ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ
ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  45ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺍﺷﻌﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﺑﻰ
ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ،ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺍﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻃﻴﻒ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪﺍﻧﺎﻥ،ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻭ ....ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﺍﻳﻦ
ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﮔﻠﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ،ﺍﻛﺜﺮﺍً ﺍﺯ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ،ﺷﺮﺡ ﻭ
ﮔﻔﺘﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ :ﺩﻛﺘﺮ ﻟﻄﻔﻌﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﮕﺮ،ﻋﻠﻰ ﺩﺷﺘﻰ،ﺩﻛﺘﺮ ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺠﺎﺩﻯ،ﺭﻫﻰ
ﻣﻌﻴﺮﻯ ،ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻭ  ...ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﻳﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.
ﺷــﻜﻞ ﻭ ﻓــﺮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻜﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻴﺮﺧﺪﺍﻳﻰ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯ ﻗﺮﻩ ﻧﻰ)ﻛﻼﺭﻳﻨﺖ(ﻣﻰ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳــﻪ ﮔﺎﻩ ،ﺁﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸــﮕﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺳــﭙﺲ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺩﻭ ﺑﻴﺖ ﺍﺯ ﺳــﻌﺪﻯ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ)ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ
ﻣﻄﻠﺐ ﺁﻣﺪ(ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﺁﺭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎﺩﻯ

»ﮔﻞ«ﺁﻗﺎﻯ ژﺍﻥ ژﺍﻙ ﺭﻭﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺑﺨﺸﻰ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ،
ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻋﻼﻗﻪ ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﺵ ﺑﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﺻﻴﻞ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ،ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺴﺖ ﺩﺭ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻳﻰ ﺭﺍﺩﻳﻮﻯ ﻧﻮﭘﺎﻯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ
ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭگ ﺑﻰ ﺍﺩﻋﺎ؛ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ،ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﺩﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﺳﺖ.ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻻﻯ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻱ ﻣﺒﺪﻉ ﻭ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺭﻭﺷﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ،ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ
ﻧﻮ ﻭ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﮔﻠﻬﺎ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﻋﻼﻗﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻲ ،ﺩﺭﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ»:ﺍﺯﺍﻭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻲ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﮔﻞ،
ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮﺹ ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﻡ،ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛــﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ،ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ
ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ»ژﺍﻥ ژﺍﻙ ﺭﻭﺳﻮ«ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﻱ ،ﺗﻔﺴﻴﺮﻱ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ؛ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ،ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺁﻫﻨﮕﻲ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷــﻢ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ»ﺭﻭﺳــﻮ« ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺷﺖ .ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻥ
ﺷــﻌﺮ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ ﻣﺸــﻐﻮﻟﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ،ﺍﺳــﻢ ﺁﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺮﺳــﻴﺪﻡ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺳﻢ ﺍﻳﻦ ﺁﻫﻨﮓ »ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ«ﻛﻪ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮﻣﺸﻬﻮﺭ»ﺷﻮﭘﻦ«ﺍﺳﺖ.

ﻣﺤﺒﻮب ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻼ

ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻯ ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﻳﻦ
ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﺎ ﺳــﻪ ﺗﺎﺭ »ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎﺩﻯ« ﻭ ﻳﺎ ﻧﻰ »ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﻛﺴﺎﻳﻰ«ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺗﻚ ﻧﻮﺍﺯﻯ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺍﺯﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﺣﺶ
ﺭﻓﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:
»ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1334ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷــﺪﻡ ،ﻃﻰ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺍﻯ
ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻋﺪﻝ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺩﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻡ.
ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻛﺎﺭ ﺗــﺎ ﺣــﺪﻭﺩﻯ ﻛﻪ ﻭﺿﻊ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺒﻠﻴﻐــﺎﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻰ ﺩﺍﺩ،ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﮔﺮﺩﻳﺪ«.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
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در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ،در آﯾﻨﻪ ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻢ!
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! آن روزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﻢ در ﺑﺎغ ﻫﺎى اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻗﺪم ﻣﻰ زدﻳﻢ؟ﻣﻦ
ﭘﺸـــﺖ ﻏﺎرﻏﺎر ﻛﻼغﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﺷﺪم .ﻧﺴﻴﻤﻰ ﺷﻤﺎ را
در آﻏﻮش ﺧﻮد ﻣﻰ ﻓﺸﺮد.
ﻣﺤﺒــﻮب ﻣــﻦ! آن روزﻫﺎ ﻏﺮوب ،درﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ
رپ رﭘﻪ اى داﺷﺖ.
ﻣﺤﺒــﻮب ﻣﻦ! اﻛﻨﻮن ﭼﻪ روزﮔﺎرى ﺷـــﺪه .ﭼﻪ
روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷـــﺖ ﻣﺮا ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮده
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﻮدم دﻳﺪه ام.......
ﭼﺎﻳﻰ ﺗﻠﺦ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻗﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ و آن دﻫﺪ
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدم .در ﻻ ﺑﻪ ﻻى
ﻧﺴـــﻴﻢ ﻫﺎ دﺳـــﺖ ﻣﻰﺑﺮم و ﭘﺸﺖ و روى اﻣﻮاج درﻳﺎ،
و ﻻ ﺑﻪ ﻻى آوازﻫﺎى ﻣﺮدى ﻛﻪ ﭘﺸـــﺖ ﺑﻪ آﺳـــﻤﺎن
اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! ﻣﻦ ﻫﻢ آواز ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻢ .درﻳﺎ
ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮدى ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﻳﺴﺘﺎده ،ﺳﻜﻮت
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﺎﻛﺖ ﻣﻰ ﺷﻮم .ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ
درﻳﺎ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮده اﺳـــﺖ .اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻢ .ﺟﺎى ﺧﺎﻟﻰ
ﺷﻤﺎ و ﻣﺮدى ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! ﻣﻦ از روزى ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ وارد ﺷﺪهام،
ﺷـــﺐ و روز در ﻛﻨﺎر ﻛﺴـــﺎﻧﻰ ﺑﻮدهام ﻛﻪ دوﺳﺘﺸﺎن
داﺷﺘﻪ ام .ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ دور ﺑﻮده ام.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! ﻣﻦ ﻫﻤﻪ داراﻳﻰ ﻋﺎﻃﻔﻰ ام را ﻫﺰﻳﻨﻪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﻛﺮده ام.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دو دوره ﺗﻘﺴـــﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
دوره اول ،ﻳـــﻚ ﻟﺤﻈـــﻪ ﺑـــﻮد .دوره دوم ،ﻳﻚ ﻋﻤﺮ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎ!
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﻧﻪ زﻳﺒﺎﻳﻰ درﻫﺴﺘﻰ
را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! ﺷـــﻬﺮﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷـــﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺟﺎﻳﻰ
ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﻰ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻨﺎر ﻧﮕﺎه
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! اﻧﺴـــﺎن ﺷـــﻨﺎسﻫﺎ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﻴﺸـــﺘﺮ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ .اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮددارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﻤﺎ،
در آﻳﻨﻪ ﻗﺪم ﻣﻰ زﻧﻢ .ﻳﻚ ﻧﻔﺮم آﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴـــﺘﻢ .ﻧﻴﺎز
ﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ ،ﻫﻮا ،ﻋﺪاﻟﺖ ،آب و ﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ! ﺷـــﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷـــﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻮا
و ﻋﺪاﻟـــﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪم .زﻳﺮا ﻋﺎﺷـــﻖ ﺑﻰآب وﻧﺎن زﻧﺪه
ﻣـــﻰ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷـــﻤﺎ ،ﻫـــﻮا و ﻋﺪاﻟﺖ ،زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
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ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﮔﻴﻼﻧﻰ» ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎﻳﻰ ﭘﻮر«؛ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻧﻮ در ﻧﻘﺎﺷﻰ

ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺘﺤﻲ
»ﺣﺴـﻴﻦ ﺁﻗﺎﻳـﻰ ﭘﻮﺭ« ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻯ ﺍﺳــﺖ ﻧﻘــﺎﺵ؛ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻭ
ﺳــﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﺭﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳﺖ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ
ﻭﻋﻜﺎﺳﻰ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،ﺗﻼﺷﻲ ﻣﺠ ّﺪﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎﺵ ،ﺷــﻴﻮﻩ ﻭ ﺷــﮕﺮﺩﻱ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﭘﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﺶ ﺍﻏﺰ ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎﻱ ﮔﻮﮔﻞ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﺳــﺖ .ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷــﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ،ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺸﺴﺖ.
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﻣﺠﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ،ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ.
 -1ﭼـﻪ ﻣـﺪﺍﺭﺝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺭﺍ ﻃـﻰ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺪ؟
ﺭﺷــﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺯﻳﺮ ﺷــﺎﺧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﻤﻪ
ﻛﺎﺭﻩ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻡ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻡ .ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻗﺘﻪ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ
ﺁﻥ  ،ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺍﻡ ﺁﻗﺎﻯ »ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻠﻚ ﻣﺪﻧﻰ« ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ
ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
 -2ﺍﺯ ﭼﻪ ﺳﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻰ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻰ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴﺪ؟
ــ ﻳﺎﺩﻡ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﻰ ،ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﻰ
ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ .ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ
ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻡ.
ﺣﺪﻭﺩ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻨﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ.

ﺍﻳــﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺮﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻋﺠﻴﺐ ﺑــﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ،ﻛﺎﺭﻡ
ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ.
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﺣﺴﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻡ ﻃﻮﺭﻯ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺒﻚ

ﻭ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮﺩ.ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺼﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻗﺼﺪﻯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺫﻫﻨﻢ
ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻋﻜﺎﺳــﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ،ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ،ﻗﻠﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﺪﻡ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺎﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺭﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ.
ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﺧﻴــﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺴﻤﻰﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻧﻴﺰﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻡ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﻫﺴــﺘﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻟﻢ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ.
 -3ﺳـﺒﻚ ﻭ ﺳـﻴﺎﻕ ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ـ ﻫﺪﻓــﻰ ﻛــﻪ ﻣــﻦ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺯﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑــﻮﻡ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻰ ﺍﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻣﻦ
ﺩﻧﻴﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ
ﺑﻮﻡ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺵ ﺁﮔﺎﻫﻰﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﺧــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻧــﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻳﻠــﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ،ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻢ .ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﻳﺪﻥ
ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ،ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ،ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ،ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻳﺎ ﻋﻜﺎﺳﻰ ،ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ؛ ﻳﺎ ﻫﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺸــﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﻉ
ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﺴﺶ ،ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺩ .ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺍﺛﺮ ،ﺣﺲ
ﻣﻔﻴﺪﻯ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣ ًﺎ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻰ ،ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻼﺷﺶ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭﺍﻗﻌﻰ ،ﺑُﻌﺪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ،ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻨﻨﺪ .ژﺭﻓﺎﻯ ﻫﻨﺮ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺩﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﻣﻔﻴﺪﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻢ .ﺣﺴــﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﻡﻫﺎ ﻭ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻢ .ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ،ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻢ .ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﺳــﺖ .ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ،ﭼﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﻳﺪ .ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﻧﺸــﺎﻥ
ﺩﻫــﻢ ﻛــﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺳــﺖ،
ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﻘﺼــﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛــﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ.
ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ

ﺷــﻬﺮ ﺷــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣــﺮﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳــﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺷــﻬﺮ،ﭼﻪ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻢ.
ﻫﺮﺧﻂ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺯﻳﺮ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳــﺐ ﻭ ﺍﺭﺍﺑﻪﻫﺎ
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺳﻢﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻮﻕ ﻭ ﺩﻭﺩ ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎن و ﺟﺎدهﻫﺎ

ﺟﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﻫﻢ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺴــﺘﻰ ﻛﻤﻰﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ
ﭘﺮﺗﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﻮﻡ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ .ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺭﻭﺩﺭ ﺭﻭﻯ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﺪ .ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷــﻮﺩ
ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﻮﺩ ،ﻧﻘﺶ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻬﺮ ،ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻳﺶ
ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺷﻠﻮﻍ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﻼﺷﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ،ﻧﺎﻡ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻯ ﻛﺎﺭ ،ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻜﺮﺩﻡ .ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺒﻢ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ
ﺗﺎ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ .ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﺷــﻬﺮ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺷﻜﻞ
ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺷــﻬﺮﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻮﺭﻯ ﻓﻜﺮ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ .ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺎﺷــﻖ ﭘﻴﺸــﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻰ ،ﻣﺠﻨﻮﻥ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﻏﻤﻴﮕﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﺷﻚﻫﺎﻳﺶ
ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻗﻠﺒﺶ ﺟﻤﻊ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺷــﻚﻫﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻧﻘﺸــﻪ ﺟﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺷــﻮﺭﺍﺑﻴﻞ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺳــﺖ .ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺵ
ﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ،ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎ ،ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻴﻞ
ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺳــﻜﻮﺕ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺍﺳــﺖ .ﺩﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﻤﻴﻦ ،ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ .ﺑﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﻮﻡ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ .ﺍﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -4ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻧﻘﺎﺷـﻰﻫﺎﻯ ﺷـﻤﺎ ﭼﻴﺴـﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ
ﻧﻘﺸـﻪﻫﺎﻯ ﮔﻮﮔﻞ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺍﺯﻯ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳـﻴﻢ
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺁﺩﻣﻰ ،ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ؟
ــ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻤﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ،ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ
ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ .ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻢ
ﺗﺎ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎ ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ،ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺳﻢ ﺷﻬﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ،ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﺷــﻰ،ﺍﻭﻝ ﻳﻚ ﺷــﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﻛﻤﻰﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺣﺘﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻰ
ﻳﻚ ﺷــﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸــﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸــﻤﻢ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﺩﻗﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﮔﺎﻫﻰ ﺳــﺮﻳﻊ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸــﺪ .ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ
ﻫﻴﭻ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ .ﻣﺪﺗﻰ ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺩﻳﮕﺮ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮﺍﻍ ﻧﻘﺸﻪ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺁﻳﻢ.
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﭘﻴــﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺼﻮﻳــﺮ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻘﺸــﻪ ،ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ،ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺑﻮﻡ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻭ ﺑﻌــﺪ ﺭﻧــﮓ ﺁﻣﻴــﺰﻯ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛــﺮﺩﻥ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭﺕ ،ﺑﻪ ﺁﻥ
ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻰﺩﻫﻢ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪ ﺷــﻬﺮ ﻭﻳﻠﻴﻨﻴــﻮﺱ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻰ،
ﺁﻣــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺒﻰ»ﮔﺪﻳﻤﻴﻨﺎﺱ« ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻰﺑﻴﻨــﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﮔﻰ
ﻓﻠــﺰﻯ ﺭﻭﻯ ﺗﭙــﻪ ﺍﻯ ﺯﻭﺯﻩ ﻣﻰﻛﺸــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷــﺐ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻭﻳﻨﻠﻴﻮﺱ
ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﮔﺮﮔﻰ
ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺷــﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﻭﺯﻩ ﻛﺸــﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ
ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻧﻘﺺﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﺪﻡ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻜﺮﺩﻡ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺰﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﮕﻮﻥ
ﺳﺎﺯﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻡ.
 -5ﺁﻳﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺯ
ﻧﻘﺎﺷـﻰ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷـﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟
ــ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ .ﺣﺘﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻯ
ﺑــﻪ ﺫﻫﻦ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﺣــﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  17ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻜﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  17ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻛﺎﺭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑﻮﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺷــﻬﺮ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ  5ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫــﻢ ﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ،

ﻛﺴــﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﻡ.
ﻭﻟﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺴــﻰ ﺑﺎﺷــﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ.
 -6ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷـﮕﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺷـﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷـﻰ،
ﺁﻳـﺎ ﻛﻼﺱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻰ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﮔﻴـﻼﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻳﺎ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺟﻮﺵ ﻭ ﺟﻮﺷﺸﻰ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺭﻭﻯ
ﺁﻭﺭﺩﻳﺪ؟
ــ ﺩﺭ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ،ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳــﻴﺪ،
ﻛﻼﺱ ﺧﺎﺻــﻰ ﻧﺮﻓﺘــﻢ ﻭ ﺑــﺎ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ.
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧــﻢ ﺑﮕﻮﻳــﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﻡ،
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺍﻡ ﺧﻴﻠﻰ
ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺴﻤﺎﻧﭽﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻤﺎﺩ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﻭ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ.
ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﻧﻘﺸــﻪ ﺍﻯ
ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﮕﺮﺩﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻯ،ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻝ ﻛﺎﺭ،ﺍﺯ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ
ﺧﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻢ.
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻡ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺤﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﭻ ﻭ ﺗﺎﺏﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ .ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻳﺎ
ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﻋﺠﻴﺐ ﻟﺒﺎﺱ .ﺍﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻓﺮﻡ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻢ،
ﺑﻠﻜــﻪ ﺟﺎﺩﻩﻫــﺎ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎ ﻓــﺮﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻣﻰﺩﻳﺪﻡ.
 -7ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ﻳﺎ
ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮔﻴﻼﻥ ﺭﺍ
ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣ ّﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺷﺪﻩ
ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻡ .ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻯ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳــﺖ .ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰﻫﺎﻯ ﺭﺋﺎﻝ،
ﺳــﻌﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻫﻢ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻢ.
 -8ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺁﻳﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺷـﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷـﻰ ،ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ؟ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ؟
ــ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺮﻯ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ ،ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻫﺪﻓﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ
ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻡ.
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻢ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﻭ ُﺭﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺷــﺪ .ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺷــﺖ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺰﻟﻰ ﻭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺰﻟﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ  19ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳــﻞ ﺑــﻪ ﮔﺎﻟــﺮﻯ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﻭﻳــﺰﺍﻥ ﻛﺮﺩﻡ .ﺩﺭ
ﻧﺘﻴﺠﻪ»ﺧﺎﻧــﻪ ﮔﺎﻟﺮﻯ«ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻭ ﺑــﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺩﻋــﻮﺕ ﻧﺎﻣــﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﺩﻋﻮﺕ
ﻧﻴﺴــﺘﻴﺪ ،ﺍﻣــﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀــﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ،ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﻠﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ،ﺧــﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ﻭﻟﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻢ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

-10ﭼـﺮﺍ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷـﻰ ﺷـﻤﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ؟
ــ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﻰﺑﺮﻡ.
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﺲ
ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﺑــﻮﺩﻡ ﻣــﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻡ ﻧﻴﺰ
ﺍﺯ ﺷﻐﻠﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ،ﺷﻐﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ،ﻣﻰﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ،ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﺳﺖ .ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻟﺬﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ،ﺻﺮﻑ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺍﻡ ﺑﺮﭼﺴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﮕﺬﺍﺭﻡ
ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﻴﺮﻡ.
ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷــﺨﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣ ًﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﺖ.

 -9ﺷـﻨﻴﺪﻩ ﺍﻳـﻢ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻧﻘـﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﺮﺩﺑﻨـﺪ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﻭﻳﺰ ﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺍﻳـﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺵ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰﻭ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺳﺖ؟
ــ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﻨﮕﻔﺮﺵ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﺳﺖ.
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻯ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﺳــﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ،ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ،ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ،ﭘﺰﺷﻚ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭ،ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﺪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺣﺘﻰ ﺫﺍﺗ ًﺎ ﻣﺘﻀﺎﺩ
ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻘﺼﺪﻯ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺘﻰ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻞ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩ،ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺜﻞ
ﺧﻴﻠــﻰ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ
ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ.
ﭘﺲ ﺳــﻨﮕﻔﺮﺵ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻃﻼ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥ ﺷــﻬﺮ ،ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﻰﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻭ ﻣــﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻛــﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﺮﺣــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩﻡ.

-11ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻘﺸـﻪ ﺑﻴﻦ ﻭ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﻧﻘﺎﺵ ﺷـﻤﺎ،
ﺟﻬـﺎﻥ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷـﻜﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﭘﺴﺎﻛﺮﻭﻧﺎ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ؟
ــــ ﺟﻬــﺎﻥ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬــﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ،ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻭﺍﻛﺴﻦ
ﺁﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ ،ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺷــﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﻥ ،ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺍﺵ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﭘﺎﻙ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻧﺴــﻞ
ﺑﻌﺪﻯ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺧﻄﻰ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ،ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ
ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷــﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺧﻴﻠﻰ ﻓﺎﻧﺘﺰﻯ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻧــﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺠــﺎﺕ ﺯﻣﻴــﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﻳﻚ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺳــﺎﻝ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺯﻣﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ
ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ،ﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭﺱﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺍﺩ.
ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻰ
ﺳﺎﻝ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ،ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ

ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ،ﺑﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﻩ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ
ﻓﺮﺻــﺖ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺴــﺖ.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ .ﺷــﻤﺎ ﻫﺮﺑﺎﺭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻢ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻡ ﺳــﻨﮕﻔﺮﺵ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫــﺎ ﺭﺍ ﻃﻼ ﻛﺮﺩﻡ،ﺍﻣﺎﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭﺣــﺎﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﮕﺮﻫﻨﺮﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺴﻤﻰﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ،ﻓﻜﺮﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻢ.

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ،ﺑﺎﻳﺪﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ.

ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﻫرنﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
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ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش ﮔﻴﻼﻧﻰ» ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎﻳﻰ ﭘﻮر«؛ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻧﻮ در ﻧﻘﺎﺷﻰ

ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺘﺤﻲ
»ﺣﺴـﻴﻦ ﺁﻗﺎﻳـﻰ ﭘﻮﺭ« ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻯ ﺍﺳــﺖ ﻧﻘــﺎﺵ؛ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻭ
ﺳــﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﺭﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳﺖ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ
ﻭﻋﻜﺎﺳﻰ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،ﺗﻼﺷﻲ ﻣﺠ ّﺪﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎﺵ ،ﺷــﻴﻮﻩ ﻭ ﺷــﮕﺮﺩﻱ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﭘﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﺶ ﺍﻏﺰ ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎﻱ ﮔﻮﮔﻞ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﺳــﺖ .ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷــﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ،ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺸﺴﺖ.
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﻣﺠﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ،ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ.
 -1ﭼـﻪ ﻣـﺪﺍﺭﺝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺭﺍ ﻃـﻰ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺪ؟
ﺭﺷــﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺯﻳﺮ ﺷــﺎﺧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﻤﻪ
ﻛﺎﺭﻩ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻡ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻡ .ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻗﺘﻪ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ
ﺁﻥ  ،ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺍﻡ ﺁﻗﺎﻯ »ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻠﻚ ﻣﺪﻧﻰ« ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ
ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
 -2ﺍﺯ ﭼﻪ ﺳﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻰ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻰ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴﺪ؟
ــ ﻳﺎﺩﻡ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﻰ ،ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﻰ
ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ .ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ
ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻡ.
ﺣﺪﻭﺩ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﻨﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ.

ﺍﻳــﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺮﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻋﺠﻴﺐ ﺑــﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ،ﻛﺎﺭﻡ
ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ.
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﺣﺴﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻡ ﻃﻮﺭﻯ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺒﻚ

ﻭ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮﺩ.ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺼﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻗﺼﺪﻯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺫﻫﻨﻢ
ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻋﻜﺎﺳــﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ،ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ،ﻗﻠﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﺪﻡ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺎﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺭﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ.
ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﺧﻴــﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺴﻤﻰﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻧﻴﺰﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻡ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﻫﺴــﺘﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻟﻢ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ.
 -3ﺳـﺒﻚ ﻭ ﺳـﻴﺎﻕ ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ـ ﻫﺪﻓــﻰ ﻛــﻪ ﻣــﻦ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺯﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑــﻮﻡ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﺷــﺨﺼﻰ ﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻰ ﺍﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻣﻦ
ﺩﻧﻴﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ
ﺑﻮﻡ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺵ ﺁﮔﺎﻫﻰﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﺧــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻧــﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﻻﻳﻠــﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ،ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻢ .ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﻳﺪﻥ
ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ،ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ،ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ،ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻳﺎ ﻋﻜﺎﺳﻰ ،ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ؛ ﻳﺎ ﻫﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺸــﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﻉ
ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﺴﺶ ،ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺩ .ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺍﺛﺮ ،ﺣﺲ
ﻣﻔﻴﺪﻯ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣ ًﺎ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻰ ،ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻼﺷﺶ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭﺍﻗﻌﻰ ،ﺑُﻌﺪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎﻡ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ،ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻨﻨﺪ .ژﺭﻓﺎﻯ ﻫﻨﺮ ﻫﺮﻛﺴــﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺩﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﻣﻔﻴﺪﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻢ .ﺣﺴــﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﻡﻫﺎ ﻭ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻢ .ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ،ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻢ .ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﺳــﺖ .ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ،ﭼﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﻳﺪ .ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﻧﺸــﺎﻥ
ﺩﻫــﻢ ﻛــﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺳــﺖ،
ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﻘﺼــﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛــﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ.
ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮ

ﺷــﻬﺮ ﺷــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣــﺮﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳــﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺷــﻬﺮ،ﭼﻪ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻢ.
ﻫﺮﺧﻂ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺯﻳﺮ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳــﺐ ﻭ ﺍﺭﺍﺑﻪﻫﺎ
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺳﻢﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻮﻕ ﻭ ﺩﻭﺩ ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎن و ﺟﺎدهﻫﺎ

ﺟﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﻫﻢ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺴــﺘﻰ ﻛﻤﻰﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ
ﭘﺮﺗﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﻮﻡ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ .ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺭﻭﺩﺭ ﺭﻭﻯ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﺪ .ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷــﻮﺩ
ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﻮﺩ ،ﻧﻘﺶ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻬﺮ ،ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻳﺶ
ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺷﻠﻮﻍ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﻼﺷﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ،ﻧﺎﻡ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻯ ﻛﺎﺭ ،ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻜﺮﺩﻡ .ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺒﻢ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ
ﺗﺎ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ .ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﺷــﻬﺮ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺷﻜﻞ
ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺷــﻬﺮﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻮﺭﻯ ﻓﻜﺮ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ .ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺎﺷــﻖ ﭘﻴﺸــﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻰ ،ﻣﺠﻨﻮﻥ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﻏﻤﻴﮕﻨﻰ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﺷﻚﻫﺎﻳﺶ
ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻗﻠﺒﺶ ﺟﻤﻊ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺷــﻚﻫﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻧﻘﺸــﻪ ﺟﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺷــﻮﺭﺍﺑﻴﻞ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺳــﺖ .ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺵ
ﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ،ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎ ،ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻴﻞ
ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺳــﻜﻮﺕ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺍﺳــﺖ .ﺩﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻭﺟﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﻤﻴﻦ ،ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ .ﺑﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﻮﻡ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ .ﺍﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -4ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻧﻘﺎﺷـﻰﻫﺎﻯ ﺷـﻤﺎ ﭼﻴﺴـﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ
ﻧﻘﺸـﻪﻫﺎﻯ ﮔﻮﮔﻞ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺍﺯﻯ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳـﻴﻢ
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺁﺩﻣﻰ ،ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ؟
ــ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻤﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ،ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ
ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ .ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻢ
ﺗﺎ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎ ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ،ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺳﻢ ﺷﻬﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ،ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﺷــﻰ،ﺍﻭﻝ ﻳﻚ ﺷــﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﻛﻤﻰﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺣﺘﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻰ
ﻳﻚ ﺷــﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸــﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸــﻤﻢ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﺩﻗﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﮔﺎﻫﻰ ﺳــﺮﻳﻊ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸــﺪ .ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ
ﻫﻴﭻ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ .ﻣﺪﺗﻰ ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺩﻳﮕﺮ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮﺍﻍ ﻧﻘﺸﻪ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺁﻳﻢ.
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﭘﻴــﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺼﻮﻳــﺮ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻘﺸــﻪ ،ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ ،ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺑﻮﻡ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻭ ﺑﻌــﺪ ﺭﻧــﮓ ﺁﻣﻴــﺰﻯ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛــﺮﺩﻥ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭﺕ ،ﺑﻪ ﺁﻥ
ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻰﺩﻫﻢ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪ ﺷــﻬﺮ ﻭﻳﻠﻴﻨﻴــﻮﺱ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻰ،
ﺁﻣــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺒﻰ»ﮔﺪﻳﻤﻴﻨﺎﺱ« ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻰﺑﻴﻨــﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﮔﻰ
ﻓﻠــﺰﻯ ﺭﻭﻯ ﺗﭙــﻪ ﺍﻯ ﺯﻭﺯﻩ ﻣﻰﻛﺸــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷــﺐ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻭﻳﻨﻠﻴﻮﺱ
ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﮔﺮﮔﻰ
ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺷــﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﻭﺯﻩ ﻛﺸــﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ
ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻧﻘﺺﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﺪﻡ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻜﺮﺩﻡ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺰﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﮕﻮﻥ
ﺳﺎﺯﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻡ.
 -5ﺁﻳﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺯ
ﻧﻘﺎﺷـﻰ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷـﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟
ــ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ .ﺣﺘﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻯ
ﺑــﻪ ﺫﻫﻦ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﺣــﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  17ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻜﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  17ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻛﺎﺭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑﻮﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺷــﻬﺮ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ  5ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫــﻢ ﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ،

ﻛﺴــﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﻲ ﺑﺮﻡ.
ﻭﻟﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺴــﻰ ﺑﺎﺷــﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ.
 -6ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷـﮕﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺷـﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷـﻰ،
ﺁﻳـﺎ ﻛﻼﺱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻰ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﮔﻴـﻼﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻳﺎ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺟﻮﺵ ﻭ ﺟﻮﺷﺸﻰ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺭﻭﻯ
ﺁﻭﺭﺩﻳﺪ؟
ــ ﺩﺭ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ،ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳــﻴﺪ،
ﻛﻼﺱ ﺧﺎﺻــﻰ ﻧﺮﻓﺘــﻢ ﻭ ﺑــﺎ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ.
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧــﻢ ﺑﮕﻮﻳــﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﻡ،
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺍﻡ ﺧﻴﻠﻰ
ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻳﺴﻤﺎﻧﭽﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻤﺎﺩ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﻭ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ.
ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﻧﻘﺸــﻪ ﺍﻯ
ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﮕﺮﺩﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻯ،ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻝ ﻛﺎﺭ،ﺍﺯ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ
ﺧﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻢ.
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻡ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺤﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﭻ ﻭ ﺗﺎﺏﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ .ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻳﺎ
ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﻋﺠﻴﺐ ﻟﺒﺎﺱ .ﺍﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻓﺮﻡ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺳﺎﺧﺘﻢ،
ﺑﻠﻜــﻪ ﺟﺎﺩﻩﻫــﺎ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎ ﻓــﺮﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻣﻰﺩﻳﺪﻡ.
 -7ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ﻳﺎ
ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮔﻴﻼﻥ ﺭﺍ
ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣ ّﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺷﺪﻩ
ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻡ .ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻯ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳــﺖ .ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰﻫﺎﻯ ﺭﺋﺎﻝ،
ﺳــﻌﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻫﻢ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻢ.
 -8ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺁﻳﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺷـﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷـﻰ ،ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ؟ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ؟
ــ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺮﻯ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ ،ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻫﺪﻓﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ
ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻡ.
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻢ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﻭ ُﺭﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺷــﺪ .ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺷــﺖ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺰﻟﻰ ﻭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺰﻟﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ  19ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻓﺘﺎﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳــﻞ ﺑــﻪ ﮔﺎﻟــﺮﻯ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﻭﻳــﺰﺍﻥ ﻛﺮﺩﻡ .ﺩﺭ
ﻧﺘﻴﺠﻪ»ﺧﺎﻧــﻪ ﮔﺎﻟﺮﻯ«ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻭ ﺑــﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺩﻋــﻮﺕ ﻧﺎﻣــﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﺩﻋﻮﺕ
ﻧﻴﺴــﺘﻴﺪ ،ﺍﻣــﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀــﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ،ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ
ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﻠﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ،ﺧــﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ﻭﻟﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻢ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

-10ﭼـﺮﺍ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷـﻰ ﺷـﻤﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ؟
ــ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﻰﺑﺮﻡ.
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻭ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﺲ
ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﺑــﻮﺩﻡ ﻣــﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻡ ﻧﻴﺰ
ﺍﺯ ﺷﻐﻠﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ،ﺷﻐﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ،ﻣﻰﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ،ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﺳﺖ .ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻟﺬﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ،ﺻﺮﻑ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﺍﻡ ﺑﺮﭼﺴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﮕﺬﺍﺭﻡ
ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﻴﺮﻡ.
ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷــﺨﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣ ًﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﺖ.

 -9ﺷـﻨﻴﺪﻩ ﺍﻳـﻢ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻧﻘـﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﺮﺩﺑﻨـﺪ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﻭﻳﺰ ﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺍﻳـﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺵ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰﻭ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺳﺖ؟
ــ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﻨﮕﻔﺮﺵ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﺳﺖ.
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻯ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﺳــﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ،ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ،ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ،ﭘﺰﺷﻚ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭ،ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﺪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺣﺘﻰ ﺫﺍﺗ ًﺎ ﻣﺘﻀﺎﺩ
ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻘﺼﺪﻯ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺘﻰ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻞ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩ،ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺜﻞ
ﺧﻴﻠــﻰ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ
ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ.
ﭘﺲ ﺳــﻨﮕﻔﺮﺵ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻃﻼ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥ ﺷــﻬﺮ ،ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﻰﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻭ ﻣــﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ
ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻛــﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﺮﺣــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩﻡ.

-11ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻘﺸـﻪ ﺑﻴﻦ ﻭ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﻧﻘﺎﺵ ﺷـﻤﺎ،
ﺟﻬـﺎﻥ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷـﻜﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﭘﺴﺎﻛﺮﻭﻧﺎ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ؟
ــــ ﺟﻬــﺎﻥ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬــﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ،ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻭﺍﻛﺴﻦ
ﺁﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ ،ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺷــﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﻥ ،ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺍﺵ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﭘﺎﻙ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻧﺴــﻞ
ﺑﻌﺪﻯ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺧﻄﻰ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ،ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ
ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷــﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺧﻴﻠﻰ ﻓﺎﻧﺘﺰﻯ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻧــﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺠــﺎﺕ ﺯﻣﻴــﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﻳﻚ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺳــﺎﻝ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺯﻣﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ
ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ،ﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭﺱﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺍﺩ.
ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻰ
ﺳﺎﻝ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ،ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ

ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ،ﺑﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﻩ ﻧﻘﺎﺷــﻰﻫﺎﻳﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ
ﻓﺮﺻــﺖ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺴــﺖ.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ .ﺷــﻤﺎ ﻫﺮﺑﺎﺭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻢ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻡ ﺳــﻨﮕﻔﺮﺵ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫــﺎ ﺭﺍ ﻃﻼ ﻛﺮﺩﻡ،ﺍﻣﺎﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭﺣــﺎﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﮕﺮﻫﻨﺮﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺴﻤﻰﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ،ﻓﻜﺮﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻢ.

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ .ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺁﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ،ﺑﺎﻳﺪﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ.

ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ

ﺿﻤﯿﻤﻪ ادﺑﯽ ﻫﻨﺮی روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  10ﺗﻴﺮ  -1399ﺳﺎل ﻧﻮدوﭼﻬﺎرم  -ﺷﻤﺎره 27592

ﺳﻮگ ﻧﻮﺷﺘﻪ
دو اﺳﺘﻜﺎن ﻋﺮق ﭼﻬﻞ ﮔﻴﺎه ﺗﺎ ﻣﺮگ
»ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺭﺍﻫﺐ« ،ﺷــﺎﻋﺮ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪﺳــﺮﺍﻱ
ﻧﺎﻡﺁﺷــﻨﺎﻱ ﻫﻤﺮﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ ،ﺩﺭ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﺴﺖ
ﻗﻠﺒﻲ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺖ .ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺭﺍﻫﺐ ﺩﺭ  27ﺩﻯ 1346
ﺩﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﻳــﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸــﻮﺩ ﻭ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ،ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﺣﻘﻮﻕ ،ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷــﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ
ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻢ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺩﻫﻪ  60ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫــﻪ ﺍﺧﻴــﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺩﺑــﻲ ﻭﻧﺪﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ،ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺐ ﺩﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷــﻌﺮ ﺳــﭙﻴﺪ »ﻋﺸﻖ ﭘﺎﺭﻩﻭﻗﺖ« ﻭ »ﺩﻭ ﺍﺳــﺘﻜﺎﻥ ﻋﺮﻕ ﭼﻬﻞﮔﻴﺎﻩ« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﺩ.
1
ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﻰﺗﭙﺪ
ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻗﻠﺒﻢ
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﻰ.
2
ﺟﻨﮕﻞ
ﺭﺩ ﭘﺎﻯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ
ﺭﺩﭘﺎﻯ
ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﻣﻦ ﺭﺩﭘﺎﻯ ﺗﻮ ﺍﻡ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺍﺕ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﻡ.

3

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺏ
ﻣﺎ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻏﺼﻪﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ
ﻣﻲﺧﻮﺭﻳﻢ ﻭ ﺳﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﻨﻮﻥ ﮔﺎﻭﻱ
ﻧﺎﻫﺎﺭ
ﺑﺎ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺮﺍﺝ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ
ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻟﻴﻮﺍﻥ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺷﻤﺎﻝ
ﺑﺸﻜﻪﺍﻱ  35ﺩﻻﺭ
ﻣﺎ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ
ﺭﻭﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍ ﻣﻲﺧﻮﺭﻳﻢ!

ﺷﻌﺮى ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻰآﻳﺪ!
ﺷــﻌﺮ ﻛﻮﺗــﺎﻩ ،ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ،ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺍﺻﻠــﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺑﻰ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳــﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺷﻌﺮﻫﺎﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ
ﺳــﻪ ﻣﺼﺮﻋﻰ »ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻰ« ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺎﺳــﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺧﻨﻴﺎﮔﺮﺍﻥ
ﺍﻳــﻦ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﻫﺠﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ
ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ.
ﺍﻣــﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺴــﺮﻭﺍﻧﻰ ﻫــﺎ ،ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫﺎﻯ
ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺯﻧــﺪﻩ ﻳــﺎﺩ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺧــﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟــﺚ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ
»ﺩﻭﺯﺥ ﺍﻣــﺎ ﺳــﺮﺩ «...ﺑــﻪ ﺷــﻴﻮﻩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ
ﻛﻬﻦ ﺷــﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ،ﺷــﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮ ﺩﺭ
ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻋﺮﻭﺿﻰ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻰ
ﻧﺎﻣﻴﺪ.
ﺣﻜﺎﻳــﺖ ﺷــﻌﺮ ﻛﻮﺗــﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷــﻌﺮ ﻋﺮﻭﺿﻰ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ﻭ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺷــﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷــﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴــﺎﻡ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﻳﺎﻥ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻴﺎﻡ
ﻭ ﺩﻭﺑﻴﺘﻰ ﻫــﺎﻯ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷــﻌﺮﻫﺎﻯ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺷﻌﺮ
ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﻧﺪ.
ﻧﻜﺘــﻪ ﺟﺎﻟــﺐ ﺗﻮﺟــﻪ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﮔﺮ ﺳــﺮﻯ ﺑﻪ ﮔﻮﺷــﻪ ﻭ
ﻛﻨﺎﺭ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻭ
ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﻠــﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺷــﻔﺎﻫﻰ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ؛
ﺷــﻌﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﻜﻰ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﺮﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷــﻌﺮ ﺑﻮﻣﻰ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺷــﻌﺮ ﺳﻪ ﻣﺼﺮﻋﻰ »ﺳﻪ ﺧﺸﺘﻰ« ﻋﺸﺎﻳﺮ
ُﻛﺮﻣﺎﻧﺞ ﺷــﻤﺎﻝ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ .ﻳﺎ ﺷﻌﺮ
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻟﻴﻜﻮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷــﻌﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﻧﻴﺰ ،ﺷﻌﺮ
ﻛﻮﺗــﺎﻩ ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺳــﭙﻴﺪ ،ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺷــﻌﺮ ﻧﻮ
ﻓﺎﺭﺳــﻰ ،ﮔﺎﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﭘﺮﺷــﺘﺎﺏ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷــﻌﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺳــﭙﻴﺪ ﻭ ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ،
ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺕ ﻭ
ﺟﻮﺍﻥ ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻌﺮﻯ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ
ﻣــﻰ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺭﻭﻯ ﭘﻴﺸــﺨﻮﺍﻥ
ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷــﻰ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ،
ﺑﺮﺧﻰ ،ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ »ﻫﺎﻳﻜﻮ« ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ
ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴــﺖ ،ﺷــﻌﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ،ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺟﺪﻯ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺷــﻌﺮ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻗﻴﻘﺘﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﻯ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻲ ﺷﻌﺮﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻛﺴﻴﺮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺍﺷﻌﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺳﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ
ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

»ﺻﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﻴﻢ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻳﻢ!«
)ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻛﺴﻴﺮ(
ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﻱ ،ﺳــﻨﺪ
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺷــﺎﻋﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺷــﻌﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺎﻥ ﺑﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻭﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷــﻮﺩ ﺁﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺟﻮﻱ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩﺳﺮﻭﺩﻩﻫﺎﺳﺖ.
ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻥ ﻛــﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ

ﺑﻴﻤــﺎﺭﻱ ﻋﺠﻴــﺐ ﺩﻧﻴــﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺷــﺪﻩ؛
ﺍﻛﺒﺮﺧﺎﻥ ﺍﻛﺴــﻴﺮ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻮﺥﻃﺒﻊ ﺁﺳﺘﺎﺭﺍﻳﻲ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ
ﻛﻮﺗﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ
ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺳﺮﺳﺎﻡﺁﻭﺭ،
ﺻﻔﺤــﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻳﻦ
ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻲ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮﺷــﺪﻧﻲﺍﻧﺪ –ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ -ﭼــﺮﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻧــﺎﻡ ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ
ﭘﻨﺎﻫﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﺮﺍﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﺷــﻮﺩ ،ﺭﻭﻱ
ﺩﺳــﺖ ﺣﻠﻮﺍ ﺣﻠﻮﺍ ﻧﻤﻲﺷــﺪ؟! ﺍﻳﻨﺠﺎﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺯ ﺭﻳﺸــﻪ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻱ
ﺁﺏ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ،
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳــﺮﺍﻳﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺱﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻡ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻚﺳﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ،
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷــﺎﻫﻜﺎﺭ ﺍﺩﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺷــﺨﺺ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻛﺴــﻴﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ
ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻀــﺮ ﺧــﻮﺍﺹ ﺑﻪ ﻧــﺎﻡ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺮ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺷــﻌﺮ ﺩﻳﮕــﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺯﻧﺪﻩﻳــﺎﺩ ﭘﻨﺎﻫﻲ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴــﭻ ﺻﺮﺍﻃﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﺑﺮ ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ

ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ .ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻛﺴــﻴﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻲ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺻﺮﻑ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺷﻌﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻌﺮ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ »ﻓﺮﺍﻧﻮ« ﻣﻲﻧﺎﻣﺪ .ﺍﻛﺴــﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻭ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺷــﻌﺮ »ﻓﺮﺍﻧﻮ«؛ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ،
ﻃﻨﺰ ،ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺳــﺎﺩﻩ ،ﭘﻴﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﻭﺟﻬﻲ
ﻭ  ...ﺭﺍ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﻳــﺎﺕ ﺁﻥ ﻣــﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺍﻛﺴﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻌﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷــﻌﺮ ﺑــﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣــﻲ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷــﺮﻭﻉ
ﻣﻲﺷﻮﺩ»:ﺻﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺷﻌﺮ»ﻓﺮﺍﻧﻮ« ،ﺑﺴﻂ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﻚ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳــﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ
ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﻪ
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺒﺮ
ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎ ﺭﺍﻭﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺑﺮﻗــﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ -ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ
ﺷﻬﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ  -...ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭ ﺷــﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ ﺷــﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻳــﻚ ﺗﻀﺎﺩ ﻭ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ »ﺩﺭﻭﻥ« ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
»ﺑﻴﺮﻭﻥ« ،ﺑﺴﺘﻦ ﺻﻔﺮ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍﻭﻱ ﺑﺎ
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﺪﺍﻋﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻭ ﺩﺭ ﮔــﺰﺍﺭﻩ ﺩﻭﻡ ،ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸــﻢ ﺍﺣﺘﻤــﺎ ً
ﻻ
ﻣﺴــﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﺭﺍﻭﻱ ﻭ ﻫﻢﻛﻴﺸﺎﻥ ﺭﺍﻭﻱ
ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻨــﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻙ ،ﻣــﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ
ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑﺮﻗــﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺯﻧــﮓ ﺯﺩﻳﻢ .ﻳﻜﻲ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻧﻮ –ﻃﺒﻖ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴــﺖ
ﺁﻥ -ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻳﻬﺎﻡﻭﺍﺭ ﺍﺯ ﻭﺍژﮔﺎﻥ
ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺮ ،ﺍﻳﻦ
ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻄــﻼﺡ »ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻥ« ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻧﺸــﻲ ﺩﻳﮕﺮﮔﻮﻧــﻪ ،ﺯﻧــﮓ ﺯﺩﻥ
ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛــﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺯﻧــﮓ ﺯﺩﻥ ﻓﻠــﺰﺍﺕ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﻱ ﭘﻮﺳــﻴﺪﻥ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴــﻦ ﺭﻓﺘــﻦ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴــﺮﺩ .ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺍﻧــﺶ ،ﻣﺴــﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑــﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣــﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻳﻢ ﻭ
ﭘﻮﺳﻴﺪﻳﻢ!

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  10ﺗﻴﺮ  -1399ﺳﺎل ﻧﻮدوﭼﻬﺎرم  -ﺷﻤﺎره 27592

ﻃﻨﺰﺳﺘﺎن

ﺿﻤﯿﻤﻪ ادﺑﯽ ﻫﻨﺮی روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت

از ﻓﺮﻣﺎﻳ

ﺸﺎت ﻣﺎ !

ﺻﺪ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺮاﯾﺪت ﻧﻤﯽ رﺳﺪ!
ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ  ،ﺭﺅﺳﺎﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ
ﻣﻔﺨﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﺍﺯ ﺷــﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﺎﺩ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ژﺍﭘﻦ ،ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ »ﺍﻛﻴﻮ ﺗﻮﻳﻮﺩﺍ« ،ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻘﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﻳﻮﺗــﺎ ،ﻧﺎﻥ ﺑﺮﺑﺮﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﻏــﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺗﻠﻴﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﻯ
ﺳﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﻌﺶ
ﺷﻮﺩ ،ﺟﻴﻎ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ!
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻰ»:ﺍﺯ ﻗﻴﺎﺳﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﺁﻣﺪ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ!«؛ ﻭﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﺮﺍﺩ
ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺗﻰ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻴﺴﺖ:
1ـ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﻰ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ؛
2ـ ﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﺨﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛
3ـ ﻭﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴــﻰ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ ژﺍﭘﻦ ،ﭼﻴﺰﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪﺍ ﺧﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻧﻮﺍﺯﺩ ﻭ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ»:ﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺷﻴﺮﺍﻥ ﺗﻮﻳﻰ!«

ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﭙﺮﺳــﺪ»:ﭼﻪ
ﮔﻮﻳﻰ ،ﭼﻪ ﺳﺎﺯﻯ ،ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻰ؟« .ﻣﺮﺩ ﺣﺴﺎﺑﻰ! ﭘﺮﺍﻳﺪﻯ
ﻛــﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﺎﺩﻑ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴــﻤﺖ ﻧﺎﻣﺴــﺎﻭﻯ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ  70ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﺍﺭﺯﺩ
ﻛﻪ ﺩﺳــﺘﻜﻢ  65ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺷــﺒﻮﺭﺩﺵ ﺑﺎﺷﺪ)!(؛ ﺑﻌﺪ
ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ؟!
ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻫﺎﺭﺍﮔﻴﺮﻯ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺒﺮﺩ،
ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻬﻨﺎ ﺗﻮﻯ ﺣﻠﻘﺶ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﻯ ﻧﻜﻨﺪ!
ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻧﭽﺴﻜﻮ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺭﺏ ﺗﺒﺮﻙ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺑﺨﺮﺩ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﻫﺎﻯ
ﺑــﺎ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺭﺍ
ﻫﻢ ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺨﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﺎﻝ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺴﻞ
ﻛﺸﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍﺣﺖ ﻛﻨﺪ.

وﺣﻴﺪ ﺣﺎج ﺳﻌﻴﺪى

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ
ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺎﻫﻜﺎﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺷــﮕﻔﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﭼﺮﺍ
ﻛــﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻛﻢ ﻃﻤﻄﺮﺍﻕ ﻭ ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎ ،ﺩﺭ ﻣﮋﻩ
ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﺩﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ
ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺧﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻉ،ﻣﺪﻝ،ﻗﻴﻤﺖ،ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺑﻴﻤﻪ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺤﻮﻳــﻞ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ
ﺭﻭﻯ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﻒ ﻣﻰ ﻛﺸﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﻫﺎ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﻮﻝ ﭼﺎﻳﻰ ﻭ ﺷــﻴﺮﻳﻨﻰ ﻫﻢ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﻯ ،ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ»:ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻮﻳﺶ
ﻫﺮ ﻧﻘﺼﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ«.
ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎ ،ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﺣــﺪ ﺑﺎﻛﻤﺎﻻﺕ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺼﻴــﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍ ِﻥ ﻗﻠﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻛﻤﺎﻻﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻯ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ،ﭼﻨﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ
ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﻳﻰ ﻭ ﻓﻠﻚ ﻓﺮﺳﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺍﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺖ ﺍﷲ:
ﺍﻟﻒ( ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ
ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ،
ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠــﺲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ
)ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﺮﺍﻳﺪ( ﻣﻠﺰﻡ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺏ( ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ :ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻫﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ  ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ،ﺗﻚ ﺗﻚ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﻣﺜﻞ
ﺑﻰ ﺍﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻨﺰ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻮﻕ ﻭ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﻛﻮﺋﻞ ﻭ ﺩﻟﻜﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻭ ﺁﻳﻨﻪ ﻭ ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ ﻭ ﻻﺳﺘﻴﻚ
ﺯﺍﭘــﺎﺱ ﻭ ﺟــﻚ ﻭ  ...ﺗﺎﺯﻩ ﺍﮔــﺮ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ
ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻫــﻢ ﺩﺭ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑــﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
ﺷﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
پ( ﺷــﺒﻴﻪ ﺳــﺎﺯﻯ ﺗﺼﺎﺩﻑ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻃﻼﻳﻰ
ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻈﺎﺭ
ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻫــﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ،ﻟﻜﻪ ﭼﺎﻯ ﻭ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳــﺒﺰﻯ ﻭ ﺟﻮﻫﺮ
ﺧﻮﺩﻧﻮﻳﺲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﭘﺎﻙ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻫﻢ ﺟﻨﺎﺏ
ﻣﺤﺠﻮﺏ ﻭ ﺭﺅﺳــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻤﻠﻜﺖ ،ﺩﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺁﻧــﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﻴــﺎﻁ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻣﻠــﻰ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺴــﺘﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ  10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ
ﺻــﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﺩﻳــﻦ ﻭﺑﻪ ﻗــﻮﻝ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺮﺩﻭﺳــﻰ ﭘﻮﺭ ﺧﻴﻠﻰ
ﻣِﻠــﻮ ،ﺑﺎ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻟﻰ ،ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺭﺧﺘــﻰ ،ﮔﻠﺪﺍﻧﻰ ،ﺗﻨﻪ
ﺑﺎﻣﺒﻮﻳــﻰ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ ،ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﺨﺘﺼﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺍﮔﺮ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ،
ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻯ  85ﮔﺎﻧﻪ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!

ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

رﺿﺎ رﻓﻴﻊ

ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ؛ ﺍﮔﺮ ﻧﺼﻒ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﺷﺪﻥ»ﺧﻮﺩ«ﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻳﻢ؛ ﺍﻵﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ
ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ .ﻭ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮﻣﺮﺣﻮﻡ،ﻣﻰ ﺯﺩﻳﻢ ﺯﻳﺮﻫﺮﭼﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﻛﻪ:
ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺎﻣـﺖ ﺭﻋﻨﺎ ﺗﻮ ﺑﻴﻨـﻢ
ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮﻡ؛ﻛﻮﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺷﺖ
ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﺷــﺪ ،ﺑﻪ ﻛﻮﻩ ﻭ
ﺩﺭ ﻭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ؛ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻣﺖ
ﺯﻳﺒﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺩﻳﺪﻳﻢ؛ ﻧﻪ ﻇﺮﻭﻑ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺑﻄﺮﻯ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻭ ﺳﺮﻧﮓ
ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﭼﻴﭙﺲ ﻭ ﭼﻴﺘﻮﺯ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺟﻌﺒﺔ ﺍﺳــﻤﺎﺭﺗﻴﺰ ﺑﻠﻌﻴﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺔ ﭼﺘﺮ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻋﻤﻪ ﻟﻴﻼﻯ ﻓﻮﺕ
ﺷﺪﻩ ﻭ ....ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺧﺰﻋﺒﻼﺕ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ
ﺭﺍ .ﺑﻴﺨﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  5/1ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،1950ﺑﻪ  200ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2002ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻛﻪ  2015ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﺑﺪ
ﭼﻨﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﻛﺮﺓ ﻣﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﻣﺪ؛ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻓﺎﺿﺎﺕ ﺧﻮﺩ ،ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻳﻢ؛ ﺍﺯ ﺧﺸﻜﻰ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﺁﺕ ﻭ ﺁﺷﻐﺎﻝ
ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭ ﺣﻞ ﻧﺸــﺪﻧﻰ ،ﺳــﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺩﺭ ﻧﻤﻰ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻣﭙﺎﻳﻰ ﻫﻤﺴــﺎﻳﺔ ﺳــﻔﺮﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷــﻜﻢ ﻧﻬﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩﻣﻌﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﺣﻞ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﺨﻴﺰﺩ!
»ﻧﻬﻨﮓ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎ ﺳﺘﻴـﺰﺩ«
ﻛﻪ ﻣﻠـﺖ ﺗـﻮﻯ ﺍﻗﻴﺎﻧـﻮﺱ ﺭﻳـﺰﺩ؟
ﭼﻪ ﭼﻴـﺰﻯ ﺑﺪﺗـﺮﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺁﺷﻐــﺎﻟﻰ
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻦ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻃﺒﻴﻌﺖ ـ ﻛﻪ ﻳﻌﻨﻰ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ ـ ﺣﺪﻭﺩ  1000ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ،ﻧﻪ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﻯ
ﻣﺎ؛ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻛﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻰ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﻯ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﭘﺮﺕ ﻧﻤﻰ ﻛﺮﺩﻳﺪ .ﺁﻧﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺷــﻴﻦ،ﺩﺍﺭﻳﺪ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﺪ .ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪﻡ
ﺭﻭﺯ  21ﺗﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ»ﺭﻭﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻰ« ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﺮﺍﻳﺾ ﻣﺎ » :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ،
ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ؛ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ
ﻏﺬﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﻌﺪﺓ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺩﻳﺪﻩ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰﺍﺭ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ«.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ
ﺑﺴﺘﺔ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ :ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺷــﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺳــﺨﺘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﻓﻠﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ
ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﭘﻴﺪﻣﻰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺷﺪﻩ؛ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ،ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ:
1ـ ﺣﺬﻑ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ :ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،ﭘﻼﺳــﺘﻴﻚ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ
ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﻣﺜﻞ ﺳــﺎﺑﻖ ،ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻴﺴــﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﻏﺬﻯ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ .ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻯ ﺑﺎﺯ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ
ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ .ﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﻵﻥ ﺑﺴــﺎﺯ ﻭ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺝ ﺳــﺎﺯﻫﺎ ،ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭﻯ ﺧﻮﺩﺟﻮﺵ،ﻓﺎﺗﺤﺔ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻟﻜﻰ ﻣﺜ ً
ﻼ ﻣﺎ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ!
2ـ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ :ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺩﻳﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻳﻢ
ﻣﻀﺮ ﻭ ﺑﻰﻣﺼﺮﻑ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻯ ﺭﺍ
ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺩﺍﺩ؛ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻼﺳــﺘﻴﻚ ﻫﺎﻯ ّ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺜ ً
ﻼ ﻫﺮﻛﺲ ﻳﻚ ﻛﻴﺴــﻪ ﭘﻼﺳــﺘﻴﻚ ﺑﻼﻣﺼﺮﻑ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴــﻮﺅﻻﻥ ﺩﺍﺩ؛
ﻳﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺸــﻮﺩ ﻳﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺳــﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺸــﻮﻳﻖ
ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻭﺩ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺟﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ.
3ـ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﺍﻥ :ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻰ ﻣﻼﺣﻈﮕﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ
ﻭﺳــﻂ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ؛ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻔﺮﺳــﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭﻳﺶ
ﭘﻴﺶ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﻳﻚ ﺁﺷــﻐﺎﻝ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ؛ﻳﻌﻨﻰ ﭼﭗ ﭼﭗ!
4ـ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ :ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﻏﺪﻏﺔ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻴﺮ ﺷــﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺩﺟﻮﺵ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺷــﻦ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻛﺜﻴﻒ ﺷــﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴــﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺖ،ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﻚ
ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻴﺴــﺖ؟ ...ﭘﺲ ﺗﺎ ﻛﻰ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻰ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺭﺯﺷــﻬﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻟﻰ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ؟ ....ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻳﻢ ....ﻧﻪ ﺧﻴﺮ؛ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ!)...ﻧﺎﻗﻼ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﺶ
ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺮﺍﻳﺾ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﺎﺳﺖ!(

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  10ﺗﻴﺮ  -1399ﺳﺎل ﻧﻮد وﭼﻬﺎرم ـ ﺷﻤﺎره 27592
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻫﻤﻴﻦ روز

اﻣﺮوز در ﺗﺎرﻳﺦ

ﻗﺎب اﻣﺮوز

ﺗﻤﺎﻣـﻲﻣﻄﺎﻟـﺐازروزﻧﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎتروزﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ 10ﺗﻴﺮﻣـﺎه1359
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ18ﺷﻌﺒﺎن،1400اولژوﺋﻴﻪ(1980ﻧﻘﻞﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲﻣﺼﺮﻳﺎنازﺣﻜﻤﺮاﻧﺎناﻳﺮاﻧﻲﺧﻮد

ﻳﻜﻢ ﺟﻮﻻى ﺳـــﺎل  425ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ،ﺑﺮﺣﻜﻤﺮان
اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ آﺗﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري اﻳﺮان دﺳﺖ زده اﻧﺪ.
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮﻳﺎن در ﺳـــﺎل  425ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻛﻪ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اﻳﺸﺎن در ﻃﻮل واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد؛ ﺑﺎ
اﻋﺰام ﻧﻴﺮوي اﺿﺎﻓﻲ از ﻓﺎرس اﻣﺮوز و ﻛﺮﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ
ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪ و آﺗﻨﻲ ﻫﺎ از ﻣﺼﺮ اﺧﺮاج و ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻮرود ﺑﻪ
آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﺮﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاد

آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﺑﺎ ﺻﺪا و
ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در
ﻣﻮرد ﭘﺎﻛﺴﺎزي در ادارات ،ﺗﻮرم و ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ و
ﺑﻴﻜﺎري ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.
اﻳﺸﺎن در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:
راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳـــﺖ ﺑﺎ ﭘﺪر ،ﻫﻢ
راﺑﻄﻪ ﻣﺮﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاد و او ﺳﺘﻮن اﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎري ﻛﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮاﻧﻌﻲ از ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪم
اﻳﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻮاﻧﻌﻲ از ﭘﻴﺶ ﭘﺎي ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺣﻜﻢﻣﺤﻜﻤﻪﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮارﺗﺶدرﺑﺎرهاﺳﻼﻣﻴﻮنﭼﭙﮕﺮا

رادﻳﻮ دوﻟﺘﻰ اﻳـــﺮان دﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎه 1345ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ارﺗﺶ را در ﻣﻮرد ﺷـــﻤﺎرى از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه ﻛﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷـــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮ ﭘﺨﺶ و از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﻼﻣﻴﻮن ﭼﭙﮕﺮا ﻳﺎدﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش رادﻳﻮ ،دو ﺗﻦ از ﻣﺤﻜﻮم
ﺷﺪﮔﺎندﻛﺘﺮﻛﺎﻇﻢﺳﺎﻣﻰﻛﺮﻣﺎﻧﻰوﺣﺒﻴﺐاﷲﭘﻴﻤﺎنﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ
ﻫﺮﻛﺪامﺑﻪدوﺳﺎلزﻧﺪانﻣﺤﻜﻮﻣﻴّﺖﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ.رادﻳﻮاﺳﺎﻣﻰو
ﻣﻴﺰانﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﭘﻨﺞﺗﻦدﻳﮕﺮراﻧﻴﺰاﻋﻼمداﺷﺖ.

ﺣﺬف ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻴﺮوﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﻠﻴﺐﺳﺮخ
ﺟﻬﺎﻧﻲدرﺧﻮاﺳﺖﺷﺪ

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
اﻣﺮوز اﻃﻼﻋﻴﻪاي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺻﺎدر ﻛﺮد:
دوﻟﺖﺟﻤﻬﻮرياﺳﻼﻣﻲاﻳﺮانﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
از ﺗﻌﺪد ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸـــﺨﺼﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي
اﻣﺪادي و ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـــﺪه رﺳﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻠﻴﺐﺳﺮخ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻃﻼع داد ﻛﻪ از ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎري ﺧﻮد داﺋﺮ
ﺑﺮ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮوﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از
ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ رﺳﻤﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐﺳﺮخ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ
ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻣﻮر
ﺧﻴﺮﻳﻪ و اﻣﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
در ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 31اﺛﺮ و ﺑﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﻮ
و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و
ﺷﻨﺎﺳـــﺎﻧﺪن ﻣﻴﺮاثﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺗﺨﺎذ روشﻫﺎي
اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺴﻮ
ﺳـــﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎي اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﺳﻼﻣﻲ ﺳـــﻤﻴﻨﺎري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در
راﺳـــﺘﺎي اﻧﻘﻼب ﺗﺮﺗﻴﺐ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﺪت  5روز
از ﺗﺎرﻳﺦ ﺷـــﻨﺒﻪ  14ﺗﻴﺮﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﻣﻮزه اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺰارﻣﻲﺷﻮد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﺋﻲ اﻳﻦ ﺳـــﻤﻴﻨﺎر ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻋﻜﺲ از آﺛﺎر وﻳﺮان ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در
آن اﻧﻬﺪام ،ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻨﺎﻫﺎي ارزﻧﺪه ﺗﺎرﻳﺨﻲ در
ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
در ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  31اﺛﺮ و ﺑﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﻮ
و ﻧﺎﺑﻮد ﺷـــﺪه اﺳﺖ و اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭼﻨﺎن دردﻧﺎك
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮان
ﺳﺎﺧﺖ و اﻳﺸﺎن در ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺣﺒﻴﺒﻲ وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از آﺛﺎر ﺑﺎﺳـــﺘﺎﻧﻲ را ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

زادروزﺑﺎزيﻫﺎياﻟﻤﭙﻴﻚ

ﺑﺎزيﻫـــﺎي اﻟﻤﭙﻴﻚ از ﻳﻜﻢ ﺟﻮﻻي ﺳـــﺎل 776
ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد آﻏﺎز ﺷـــﺪ و ﺑﺮﮔﺰارى آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺎ
ﺳﺎل 393ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن »ﺗﺌﻮدوﺳﻴﻮس« اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ ،اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .دور ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎزي ﻫﺎي اﻟﻤﭙﻴﻚ از
ﺳﺎل  1896از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﺳﻴﺲاﺗﺤﺎدﻳﻪﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﭘُﺴﺖ

ﻓﺮش ﭼﺎﻟﺸﺘﺮ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎرى ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﺎﻟﺖ رﻧﮓ ﻳﻜﻰ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ /ﻋﻜﺲ از:ﻣﺮﻳﻢ آل ﻣﻮﻣﻦ

ﺳﺮاﻳﻪ
ﻣــــﻦ آن ﻣﺮﻏﻢ ﻛﻪ داﻣﻢ داﻧﻪ ﺗﻮﺳــــﺖ
ﻓﺴــــﻮن وﺣﺸــــﺘﻢ اﻓﺴــــﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﻮﻳــــﻰ ﻛﺎﺳــــﺒﺎب ﻛﺎرم ﺳــــﺎز ﻛﺮدى
در ﻧﻌﻤــــﺖ ﺑــــﻪ روﻳﻢ ﺑــــﺎزى ﻛﺮدى
ﻛﺮاﻣﺖ ﻛــــﺮدى از ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺴــــﻨﺪى
ﺑــــﻪ ﺗﻮﻓﻴــــﻖ ﺳــــﺠﻮدم ﺳــــﺮﺑﻠﻨﺪى
ﺑﻪ راﻫﺖ ﺳــــﺮﻣﻪ ﺳــــﺎ ﻛــــﺮدى ﺟﺒﻴﻨﻢ
ﻛﺸــــﻴﺪى ﺳــــﺮﻣﻪ ﭼﺸــــﻢ راه ﺑﻴﻨﻢ

زﺑﺎﻧــــﻢ را ﺑــــﻪ ذﻛــــﺮ ﺧﻮد ﮔﺸــــﺎدى
دﻟــــﻢ را ذوق ﻳــــﺎد ﺧﻮﻳــــﺶ دادى
ﺑــــﻪ ﺷــــﻜﺮ آن ﺷــــﻜﺮﮔﻔﺘﺎرىام ده
ز ﺗﻠﺨــــﻰ رﺳــــﺘﻪ ﺷــــﻴﺮﻳﻦﻛﺎرىام ده
ﺑــــﻪ ﺑــــﺪ ﮔﻔﺘﻦ زﺑــــﺎن ﻣــــﻦ ﻣﮕﺮدان
زﺑــــﺎن ﻣــــﻦ زﻳــــﺎن ﻣــــﻦ ﻣﮕــــﺮدان
ز ﻛﻠﻜــــﻢ ﮔــــﺮ ﺟﻬﺪ ﺣــــﺮف ﺧﻄﺎﻳﻰ
ﻛــــﺰان ﭘﻴﺶ آﻳــــﺪم ﭼــــﻮن و ﭼﺮاﻳﻰ
ﺧــــﻂ ﻋﻔــــﻮم ﺑﺮ آن ﺣــــﺮف ﺧﻄﺎﻛﺶ
ﭼــــﻮ ﻛﻠﻜﻢ زان ﻣﻴﻔﻜﻦ در ﻛﺸــــﺎﻛﺶ

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘُﺴـــﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  1874ﺑﺎ
ﺗﺎﺳـــﻴﺲ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻳﻜﻢ ﺟﻮﻻي  1875ﻛﺎر
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ از  1948ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ آژاﻧﺲ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  189ﻋﻀﻮ دارد.
ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﻳﻦﻧﺒﺮدﺗﺎرﻳﺦﺑﺸﺮ

ﻳﻜﻢ ﺟﻮﻻي  1916و در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول،
ﻧﺒﺮدﺳﻢﺑﺎﺗﻌﺮضﻧﻴﺮوﻫﺎىاﻧﮕﻠﻴﺴﻰﺑﻪﺳﻨﮕﺮﻫﺎىآﻟﻤﺎﻧﻰﻫﺎ
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ رود ُﺳـــﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن روز
 20ﻫﺰار ﻧﻈﺎﻣﻰ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ دﺳـــﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ و
ﺣـــﺪود  40ﻫﺰار ﺗﻦ دﻳﮕﺮ زﺧﻤﻲ ﺷـــﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﺒﺮد ﺗﺎ
 18ﻧﻮاﻣﺒﺮ آن ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺿﻤﻦ آن ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺣﺪود  200ﻫﺰار ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  420ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار و آﻟﻤﺎن
 465ﻫﺰار ﺑﻮد.
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ك

ﺑﺪﻧﺒﺎل درﺧﻮاﺳـــﺖ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻲ وزﻳﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي رﺳـــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎي ﻛﺸـــﻮر ﻛﻪ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﻛﺘﺮ ﺑﻨﻲﺻﺪر ،دﻛﺘﺮ ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
را ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﻛﺮد.
دﻛﺘﺮﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲدرﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲدرﺑﺎرهاﻧﺘﺼﺎبﺟﺪﻳﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت و
اﺷـــﺘﻐﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ دوش دارم و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
اﻇﻬﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي در ﻏﻴﺒﺖ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﭼﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ
و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﺣﺒﻴﺒﻲ وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ دارﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﺷﺪم.

م

.

ﺷﺎهﻣﺨﻠﻮعﺟﺮاﺣﻲﺷﺪ

ﻗﺎﻫﺮه ـ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﺑﺎﻣﺪاد
روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ »ﻣﻌﺎدي«
ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
درﺑﺎره ﺟﺰﺋﻴـــﺎت اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارش
رﺳﻤﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳـــﺖ ،وﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه در
ﻗﺎﻫﺮه ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷـــﻜﺎن در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﺪه ﭼﺮﻛﻲ را
ﻛـــﻪ در رﻳﻪ ﭼﭗ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد ﺧﺎرج ﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﺴـــﻨﻲ
ﻣﺒﺎرك ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﺰاﺟﻲ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ
اﺳﺖ.
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