وزير اقتصاد :مداخالت سياسي موجب
تنش در بازار سرمايه ميشود

رهبرحماس :به موشكهايي با توانايي
هدفگيري تلآويو دست يافتهايم

* دژپس�ند :مناف�ع ب�ورس به همه قواي حكومت و جناحهاي سياس�ي و فع�االن خرد و كالن
اقتصادي خواهد رسيد
* بازار سرمايه بايد حرفهاي اداره و از مداخالت و اظهارنظرهاي سياسي پرهيز شود

* اس�ماعيل هنيه :تصميم ما براي مجازات دش�مني كه جنايت صبرا و شتيال را مرتكب شده،
به قوت خود باقي است
* به صهيونيستها ميگويم كه آيندهاي در فلسطين نخواهيد داشت

صفحه4

یکشنبه  16شهریور  17 - 1399محرم  6 - 1442سپتامبر  - 2020سال نودوپنجم

 #من _ ماسک _ می زنم

صفحه16

شماره  16 - 27647صفحه به همراه  8صفحه ضميمه  -تک شماره  2000تومان

انتقاد سازمان نظام پزشكي
از بازگشايي حضوري مدارس

رئيس جمهوري در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد اعالم كرد

اول سالمت دانشآموزان ،دوم آموزش

* دكت�ر محمدرض�ا ظفرقن�دي ،رئي�س س�ازمان
نظامپزش�كي :عل�ت بازگش�ايي حض�وري م�دارس
هر چه هست با شرايط خطير بيماري كرونا و سالمت
دانشآموزان و خانوادههاي آنها سازگاري ندارد
* در مدرسهها ،به خصوص پايه دبستان ،امكان عملي
و مطمئن رعايت اصول سه گانه محافظتي و بهداشتي
ميسر نيست
* از نظ�ر اپيدميول�وژي و بهداش�ت ،در ش�رايط
همه گيري بيماريهاي واگير ،اولين محلهايي كه بايد
تعطيل شوند مدارس و آخرين محلهايي كه بازگشايي
ميشوند ،مدارس هستند
* محمدرضا هاشميان ،فوقتخصص  ICUبيمارستان مسيحدانشوري :اگر دانشآموزان به كرونا
مبتال شوند ما خودمان را نميبخشيم
* اگر گرفتار ابتالي كودكان به كرونا شويم ،كشوري نيستيم كه بتوانيم مقاومت كنيم
* ما صحنههاي بسيار فجيعي در زمينه مرگ و مير كرونا ديديم كه اگر مسئوالن اين صحنهها را
ميديدند اجازه بازگشايي مدارس را نميدادند
صفحه3

سال تحصيلي جديد سال نظم و انضباط دقيقتر براي دانشآموزان است

* دوگانگي سالمت و آموزش نادرست است

* رعاي�ت دقيق اصول بهداش�تي و فاصلهگ�ذاري اجتماعي

براي دانشآموزان ضروري است

* كس�ي ك�ه معتق�د اس�ت آموزش باي�د تعطيل ش�ود يعني
پيشرفت ،رشد و تعالي كشور متوقف شود

* سؤال مهر امسال؛ براي مقابله با ويروس كرونا چگونه بايد

به خانواده و همكالسيهاي خود كمك كنيد؟

* باي�د نگـران�ي خانـوادهه�ا و والـدي�ن دانشآمـ�وزان را

رفع كنيم

* امروز كسب و كارها  70درصد و در ادارات و بانكها حدود

دكتركالنتري :دست ما درحفاظت
از طبيعت بسته است

 80درصد دستورالعملهاي بهداشتي را رعايت ميكنند

* توليد كشور در دوران كرونا به بهترين وجه انجام گرفت

* محس�ن حاجي ميرزايي ،وزير آموزش و پرورش :مدرسه

فقط يك ساختمان نيست ،بلكه جايگاه شكلگيري شخصيت،

* معاون رئيس جمهوري :در دولتهاي نهم و دهم وزارت صنايع و معادن وقت قانون را تغيير داد
وك ً
ال معادن را از حيطه محيطزيست خارج كرد و همان قانون حاكم است
* چون معدنداران افراد قوي هستند و از سويي قانون هم دست سازمان محيطزيست را بسته است
نميتوان كار شايستهاي براي نجات كوهها و طبيعت انجام داد
* معدنداران براي مقرون به صرفه بودن سطح معدن را برداشت ميكنند و چون استخراج اليههاي
زيرين مستلزم هزينه بيشتري است آن را رها ميكنند

هويت دانشآموزان و توس�عه مناس�بات اجتماعي و كس�ب

مهارتهاي اجتماعي است

* با حضور وزير آموزش و پرورش و رئيس س�ازمان صدا

و س�يما در ش�بكه آموزش ،زنگ مدرس�ه تلويزيوني ايران
همزمان با بازگشايي مدارس نواخته شد

* تلويزيون ،روزانه  22س�اعت برنامههاي آموزش�ي براي

دانشآموزان پخش ميكند

يادداشت

اهميت خانواده
و جمعيت توانمند
فتح اهلل آملي

صفحه 2

صفحه2

گزارش

يادداشت

راه

و بيراهه

سيد مسعود رضوي

صفحه 2

ﻫﻤﻜﺎر ارﺟﻤﻨﺪ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ زاﺑﻠﻲ

با تغذيه سالم در برابر

حكمت

كرونا ایمن باشیم

تطبیقی

صفحه 6

)آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ(

ﻓﺮاﺧﻮان ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻤﻴﻨﺎر

ﺷﻤﺎ�� 99/062 -1

ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ در ﻛﺸﻮر

ﺷﺮﻛﺖاﻳﺮانﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

��ﻧﻈﺮ����ﺳﻴﻢ�ﻓﺸﺎ��� ��1*185ﻃﺮﻳﻖﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺧﺮﻳﺪ���ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬــﺖ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﺗﻠﻔــﻦ  024-33790599ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9-17ﺗﻤــﺎﺱ ﺣﺎﺻــﻞ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 7ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﺴــﺒﺖ
ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
 www.iran-transfo.comﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪﺟﻬﺖﺍﺧﺬﻣﺪﺍﺭﻙﻭﺍﺭﺍﺋﻪﭘﺎﺳﺦﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺮﻛﺖﺍﻳﺮﺍﻥﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺩﺭﺭﺩﻳﺎﻗﺒﻮﻝﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺳﺖ.

ﻫﺰﻳﻨﻪﭼﺎپﺁﮔﻬﻲﺑﻪﻋﻬﺪﻩﺑﺮﻧﺪﻩﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

����� :ﻧﺠﺎ�� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5ﺟﺎ�� ﺗﻬﺮ�� � ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺗﺮ�ﻧﺴﻔﻮ )ﺧﺮﻳﺪ ��ﺧﻠﻲ(

ﻧﻮﺑﺖ ���

ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 7

ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺷﻤﺎره 12-99-14
ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( ��ﻧﻈﺮ ���� ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﺘﻪ � ﭼﻬﺎ�ﺗﺮ�� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺧﻮ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ��
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ�� �� ﻓﺮ�ﺷﻨﺪﮔﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻬﻠ�ﺖ ��ﻳﺎﻓ�ﺖ �ﺳ�ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼ�ﻪ �� :ﺗﺎ�ﻳ���ﺦ  99/06/16ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ
99/06/23
ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ�ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� :ﻧﺠﺎ� � ﺷ���ﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ �ﺷ���ﺮ��
)ﺷﻤﺎ�� ﻳﻚ( � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ���ﺑﻪ  � 11ﭘﻼ� � 75ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﭘﺎ�� � ��ﺣﺪ ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ � ﺧﺮﻳﺪ ��ﺧﻠﻲ
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎ�024-32221898 :
ﺳ�ﭙﺮ�� ﺷ�ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠ���ﻎ � 70,000,000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ��
���ﻳﺰ ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺷ���ﻤﺎ��  919391ﺟﺎ�� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎﻧﻚ �ﻓﺎ� ﺷﻌﺒﻪ
�ﻳﺮ�� ﺗﺮ�ﻧﺴﻔﻮ �ﻧﺠﺎ� � ﻳﺎ ���ﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ��
ﻣﺪ��� ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ���� ﺷﺮﻛﺖ ��ﺳﺎ� ﮔﺮ��.

ﻧﻮﺑﺖ ���

در عرصه سایبری

6

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻤﻰ ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮ�  -1399ﺳﺎ� ﻧﻮ��ﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﻤﺎ�� 27647

519

�ﺗﺼﺎ� ﻣﻐﺰ �ﻧﺴﺎ� ﺑﻪ ��ﻳﺎﻧﻪ

�ﻧﺘﻦ ﻫﺎ� ﻛﻮﭼﻚ �� ��ﺑﺎ� ﻫﺎ � ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ� ﺟﻨﮕﻰ

صفحه 7

صفحه 11

ﺳـﻼم ﺑـﺮ ﻋـﺎﺷﻮرا

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎ�ﻫﺎ� �ﻧﺘﺸﺎ��� �ﻃﻼﻋﺎ�

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1305ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1330
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1340ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1399

ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ  70/000 DVDﺭﻳﺎﻝ

ویژه دانش ضمیمه اطالعات امروز

�ﻧﺘﻦ ﻫﺎ� ﻛﻮﭼﻚ �� ��ﺑﺎ� ﻫﺎ � ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ� ﺟﻨﮕﻰ

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

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

اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﻮﺑﺖ ���

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪ�ﻋﺒﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� �ﻧﻮ�� ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ� ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺧﻮ� ��
ﺑﻪ ﺷﺮ� ﺟﺪ�� �ﻳﻞ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ
) ﻧﻮﺑﺖ ��� (

2
�ﺳﻄﻮ�� ﻫﺎ � �ﻓﺮﻳﻨﺶ
�� ﺧﻴﺎ� ﺗﺎ ��ﻗﻌﻴﺖ

ﻓﺮ�ﺷﮕﺎ� ﻣﺮﻛﺰ�  :ﺗﻬﺮ�� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺣﻘﺎﻧﻲ� ��ﺑﺮ�� �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻣﺘﺮ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ 29993686:

Pardis Petrochemical co.

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻟﻐﺎﻳﺖ1399/06/22ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ  https: //tender.paupc.irﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻟﻒ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 -1ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻛﻴﺴــﻪ ﮔﻴــﺮﻯ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺍﻭﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ .99-PPC /609
ﺏ( ﻧﺸـﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﭘﺎﺭﺱ،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﭘﺮﺩﻳﺲ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ  ،ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ)ﻛﺴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ(
ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺩﺭﺻــﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔــﻦ 077-37295721-2ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ
 07737323305-8ﺩﺍﺧﻠﻰ  2028ﻭ 2023ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﭘﺮدﻳﺲ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮ�  -1399ﺳﺎ� ﻧﻮ��ﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﻤﺎ�� 27647
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ﺷــﺎﻋﺮ ﮔﺮﺍﻧﻤﺎﻳﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ
ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻌﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺧﺮ ﺣﻤﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺘﻲ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺑﺎﻋﻲ »ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ« ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ
 162ﺭﺑﺎﻋﻲ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﻤﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﻱ :ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ،ﺣﻤﺎﺳﻪ ،ﺭﻫﺎﻳﻲ
ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﻭ ﺑﺎ ﻏﻴﺮﺗﻲ
ﺳﺘﻮﺩﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﺍﻳﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﻴﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﺶﻫﺎﻱ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﻭ ﺧﺮﺍﻓﻪ
ﻭ ﻏﻠﻮ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥﺳﺎﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮ�ﺷ�ﻴﻤﻲ ﭘﺮ�ﻳ�ﺲ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

PB

منازعات فناورانه

ﻗﻄﻊ ﺭﻗﻌﻲ  94 ،ﺻﻔﺤﻪ ،ﭼﺎپ ﺩﻭﻡ

ﺷـﺮاﻳﻂ :

� ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
� ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ �� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎ�� �� �� ﻛﻠﻴﻪ � ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻫﺮ ﻳﻚ ��
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.

ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻤﻰ ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮ�  -1399ﺳﺎ� ﻧﻮ��ﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﻤﺎ�� 27647

�ﺗﺼﺎ� ﻣﻐﺰ �ﻧﺴﺎ� ﺑﻪ ��ﻳﺎﻧﻪ

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺑﺎﻋﻲ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻳﻲ(
ﺳﺮ��� �ﺿﺎ �ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ

و اراﻳﻪ راه ﺣﻞﻫﺎي راﻫﺒﺮدي

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮ�  -1399ﺳﺎ� ﻧﻮ��ﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﻤﺎ�� 27647

آموزشي

نقش دولت
در اجرای طرحهای
اشتغالزایی

گفتگو با دكتر انشاءاهلل رحمتي
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اقتصادي

نظرهاواندیشه ها

ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ

ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮔﺮﺍﻣﻴﺘﺎﻥ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ژاﻟﻪ زاﺑﻠﻲ
ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ.
ﺍﺯ ﺍﻳﺰﺩ ﻳﻜﺘﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﻛﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﻏﺮﻳﻖ
ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﻲﻛﺮﺍﻥ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﺑﺨﺸــﺎﻳﺶ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷــﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ
ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭﺍﻻﻳﺘﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ:
ﺟﻤﻴﻠـﻪ ﻋﻼﻳـﻲ اردﻛﺎﻧـﻲ ـ ﻧﺼـﺮاﷲ ﺳـﺮﻣﺪي
اﻣﻴﺮ ﺳـﻌﻴﺪاﻟﻬﻲ ـ رﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ـ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ
ﺣﺴـﻦ رﺟﺒﻲ ـ ﻋﻠـﻲ رﺷـﻴﺪي ـ ﻣﻬﺪي ﺑﺸـﺎرت
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد دﻋﺎﻳﻰ

ﻧﻮﺑﺖ ���

آغاز سال تحصیلی ـ دبیرستان آریو مصلی نژادـ ارومیه  /عکس  :سهیل فرجی ـ ایسنا

* تغيير قانون دست سودجويان را باز و سازمان محيطزيست را از نظارت بر اين عرصهها كوتاه كرد
* وظيفه سازمان نظارت بر اجراي ضوابط زيست محيطي است و تصميمگير نيست كه كجا شهر
يا سد ساخته بشود يا كجا نشود
صفحه2

ﺷﻤﺎ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ�

ﺷﺮ� ﻛﺎﻻ

ﻣﻘﺪ�� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ�(

99/008

�ﻧﻮ�� ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ� ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ �� �ﻧﺪ���ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ

700/000

1ـ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1399/6/24ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1399/06/26ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺍﻟﻲ  11:30ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻱ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ـ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  25ﺟﺎﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ـ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥﻫﺎ ـ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ 134
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
2ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ :ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  12ﻇﻬﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1399/07/01ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ  203ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
3ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ :ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1399/07/02ﻭ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ـ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ  203ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
4ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻓﻮﻕ ) %10ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ( ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
5ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﺠﺎ ﻭ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
6ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
7ـ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻻ ،ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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اخبار داخلی
يادداشت

اهميت خانواده و جمعيت توانمند

فتح اهلل آملی

هاي كلي خانواده در شهريورماه
چهار سال از ابالغ سياست
هاي جمعيتي در سال  93توسط رهبر
 95و  6سال از سياس��ت
گذرد كه بر اس��اس آن با توجه به لزوم توجه به نهاد
انقالب مي
ترين ركن جامعه سالم و پويا رهنمودهايي
خانواده به عنوان مهم
ارائه شد تا ضمن تحكيم اين نهاد ،پيري جمعيت نيز گريبان نسل
بعدي و آينده كش��ور را نگيرد و در سايه تدابير قوانين و ساز و
آوري مورد
كارهايي ،هم ازدواج جوانان تسهيل شود و هم فرزند
تشويق قرار گيرد.
هاي ابالغي
اما با وجود همه تدابير به كار گرفته شده ،برنامه
هاي تشويقي
هم در مورد خانواده و هم در مورد جمعيت و سياست
ها اعالن و پوستر و
و هزاران همايش و سخنراني و چاپ ميليون
بن��ر و گزارش و مقاله و كتاب و  ...آنچه كه در عمل اتفاق افتاده
كاهش آمار ازدواج ،افزايش سن ازدواج و به تبع آن كاهش نرخ
مواليد است.
گرچه ما هنوز به مرحله كاهش جمعيت س��االنه و يا حتي
تثبيت جمعيت نرسيديم و س��االنه نزديك به نهصد هزار نفر به
شناسان اين روند
شود و بسياري از جامعه
جمعيت كشور اضافه مي
دانند و تنها نگران كاهش نرخ جايگزيني جمعيتي
را فاجعه نمي
هستند و نه بحران جمعيت اما به هر حال در دو سه دهه آينده همين
بايد براي
تواند به بحران بدل شود كه مي
كاهش نرخ جانشيني مي
آن راهكارهاي علمي و درستي انديشيد.
اما اگر بخواهيم به اين راهكار و ساز و كار منطقي و عملي آن
خواهيم
ريزي كنيم و اگر مي
به درستي انديشه داشته و برايش برنامه
هاي اين مشكل نظر افكنيم قاعدت ًا نيازمند تدبير و
به علل و ريشه
هاي نادرست
نگرانه و به دور از قضاوت
درايت و بينش��ي جامع
و احساس��ي هستيم كه متاسفانه چندان شاهد آن نيستيم .مثل هر
مباحث ديگر اقتصادي و حتي اجتماعي غلبه سياست و بهتر بگوئيم
شناسي
گرايي بر اين حوزه جامعه و جمعيت
سياست بازي و جناح
اي سترگ افكنده است و از جمله اينكه بگوئيم همه گناه بر
سايه
هاي
زده است و مخالف انديشه
گردن تفكر ليبرالي است كه غرب
انقالبي و ديني و يا اينكه معتقد باشيم همه تقصيرها بر گردن دولت
اس��ت كه چنين نگاهي دارد و گرنه تا به حال ما همان نرخ رشد
داشتيم و  ...الزم نيست در اين مورد هم
باالي رشد جمعيت را مي
بحث را كام ً
هاي ميداني و
ال سياسي كنيم و بدون توجه به واقعيت
ترين
دست
ترين و دم
مشكالت ساختاري در برابر اين سوال راحت
پاسخ را بدهيم و خالص ...
هاي كلي جمعيت كه در ارديبهشت 93
در همان سياس��ت
يعني  6سال پيش ابالغ شد نيز رفع موانع ازدواج ،تسهيل و تشكيل
آوري و كاهش س��ن ازدواج و مهمتر از
خانواده و افزايش فرزند
سازي جمعيت در سن كار ،ارتقاي اميد به زندگي و
همه توانمند
تراكم و باز توزيع
حفظ و جذب در روستاها و مناطق مرزي و كم
فضايي و جغرافيايي جمعيت متناسب با ظرفيت زيستي با تاكيد
به تأمين آب با هدف توزيع متعادل و كاهش فشار جمعيتي مورد
تأكيد قرار گرفته بود .يعني افزايش جمعيت به هر روش��ي و در
اي و بدون توجه به مولد يا سربار بودن آنان مطعمع نظر
هر منطقه
نيس��ت .بايد اين جمعيت ،مولد و توانمند و مفيد باشد تا به كار
توسعه بيايد.
در اين زمينه توجه به چند نكته مهم هم الزم است .از جمله
توجه به روستاها و توانمندسازي روستائيان ،ديگر آمايش جمعيتي
سرزمين و توزيع مناسب آنان .حتم ًا توجه به زير ساختها و ظرفيت
جمعيت پذيري كشور  ...اينكه به چه جمعيتي ،در چه مناطقي ،با
چه ظرفيتي و به چه ميزاني نيازمنديم.
اينكه يكي بگويد ايران مي تواند براي دويست ميليون نفر آب
و غذا تأمين كند و ديگري بگويد جمعيت باالي هشتاد ميليون نفر
كند و هر
كشور را گرفتار بحران آب و غذا و خاك و پيشرفت مي
كدام هم داليل و مستندات و آمارهايي ارائه بدهند.
اين كارشناس معتقد باشد كه جمعيت ايران بايد دو برابر شود
و ديگري بگويد همين ميزان فعلي هم بايد كم ش��ود چاره كار
نيست و اين دعواها و منازعات كه بيشتر بوي دعواهاي سياسي
و جناحي دارد تا مناقشه علمي و مسؤوليت شناسانه ،راه به جايي
ها و تصميمات شتابزده و احساسي هم چاره كار
برد .حركت
نمي
نيست.
اين بحث كام ً
ال علمي است كه بدون واهمه و ترس و حب
هاي كام ً
ال كارشناس��ي بايد به نتيجه و سپس
و بغض در محيط
به راهكار و مصوبه و اجرا برس��د ضمن اينكه با داغ و درفش و
برد و ش��ايد اگر همين حال از بسياري
اجبار هم ره به جايي نمي
ها بپرسيد به راحتي به شما خواهند گفت از پس يكي
از خانواده
ها هم
آئيم چه برسد به بيشتر  ...و يا شايد خيلي
دو بچه هم برنمي
بگويند ش��ما اول مسئله ازدواج را در اين شرايط بيكاري و تورم
آور خريد و اجاره مسكن براي ما حل كن تا بعد
و قيمت سرسام
آوري فكري كرديم...
شايد براي فرزند
هم در مورد خانواده ،ه��م در مورد جمعيت و هم در مورد
تصويب قوانين و مقرراتي براي سامان دادن به اين دو مولفه مهم
قدرت و نيز رشد و توسعه فرهنگي ،سالمت اجتماعي و اقتصادي
اي به ويژه ايران نيازمند س��از و كاري كام ً
ال عالمانه و
هر جامعه
كارشناسانه و بدون هرگونه حب و بغض غير اخالقي و جرياني
و جناحي هستيم.

نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس
مشخصات نمایندگان خود را ثبت کنند

ای از نامزدهای
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات با صدور اطالعیه
درخواست
مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
کرد که نسبت به ثبت مشخصات نمایندگان خود در شعب اخذ رأی اقدام
کنند.
رس���انی شورای نگهبان ،در متن این اطالعیه
به گزارش پایگاه اطالع
آمده است:
ب���ه اطالع نامزدهای محترم مرحل���ه دوم انتخابات یازدهمین دوره
رساند ،در راستای اجرای ماده ۵۵قانون انتخابات
می
مجلس شورای اسالمی
مجلس شورای اسالمی ،ضروری است به «س���امانه ثبت نام نمایندگان
نامزدهای انتخابات» به نشانی زیر مراجعه نموده و بعد از وارد نمودن نام
کاربری و رمز عبور خود و ورود به س���ایت ،نسبت به ثبت مشخصات
نمایندگان خود در شعب اخذ رأی تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
اقدام کنند.
نشانی سایت https://namayandeh.shora-gc.ir :در ضمن
به منظور دریافت نام کاربری و رمز ورود به سایت ،الزم است نامزدهای
های مراکز
ها و شهرستان
محترم به دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان
حوزه انتخابیه ،مراجعه کنند.

بستری روزانه  ۱۵۰کرونایی
در بیمارستانهای تأمین اجتماعی

مدیرکل درمان مس���تقیم سازمان تامین اجتماعی گفت :روزانه به
های تامین
طور متوس���ط ۱۵۰تا ۲۰۰بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان
شوند.
اجتماعی بستری می
ابوالفضل آفریده با بیان این که تا نیمه شهریورماه بیش از ۴۳هزار
ها و مراکز بهداشت و درمان
و  500بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان
اند به ایرنا گفت :اکنون هزار و
س���ازمان تامین اجتماعی بس���تری شده
ها بستری هستند که در این میان استان تهران
۱۵۰نفر در این بیمارستان
با ۳۴۰نفر بیمار کرونایی بستری پیشتاز است.
های کرمان ،آذربایجان
وی افزود :در استان اصفهان ۱۴۰نفر ،در استان
شرقی و البرز نیز به ترتیب ۸۰ ،۹۵و ۶۰نفر بستری هستند.
ها همچون ایالم ،س���منان و
آفریده با بیان این که برخی اس���تان
کهگیلوی���ه و بویراحمد فاقد بیمار بس���تری مبتال به کرونا در مراکز
بهداشت و درمان تامین اجتماعی هستند ،گفت :اکنون روزانه به طور
های
متوس���ط ۱۵۰تا ۲۰۰نفر بیمار مبتال به کووید ۱۹نیز از بیمارستان
ش���وند و میانگین اقامت این بیماران برابر
تامین اجتماعی ترخیص می
با ۵.۱۸درصد است.
به گفته مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی ،رعایت اصول
بهداشتی به منظور مقابله با کرونا توسط شهروندان و همچنین برگزاری
های بهداشتی
مراس���م عزاداری محرم در فضای باز با رعایت پروتکل
سبب مدیریت نسبی شیوع بیماری ،روند ابتالء و بستری شد.
آفریده تصریح کرد :روزانه به طور متوسط ۱۵۰تا ۲۰۰نفر (بیمار
شوند که این
های تامین اجتماعی بستری می
مبتال به کرونا) در بیمارستان
تعداد در بخش آی سی یو بیشتر و فارغ از تعداد مراجعان (مبتال به
کووید  )۱۹است .شماری از بیماران در قرنطینه خانگی ،تحت نظارت
شوند.
و حمایت پزشکان با مصرف دارو معالجه می

رئیس جمهوری سال تحصیلی
تر
جدید را سال نظم و انضباط دقیق
برای دانش آموزان توصیف کرد و
سوال مهر امسال را به پرسشی در
رابطه با نحوه مقابله با ویروس کرونا
اختصاص داد و گفت :دانش آموزان
عزیز سراسر کشور و فرزندان من،
برای مقابله با ویروس کرونا چگونه
های
باید به خانواده و همکالس���ی
خود کمک و یاری کنیم؟
به گ���زارش پای���گاه طالع
االسالم
ریاست جمهوری ،حجت
والمس���لمین دکتر حسن روحانی
در ارتباط ویدیو کنفرانسی با آیین
آغاز سال تحصیلی  1400-1399در
مدرسه «نوجوانان» واقع در منطقه 4با
تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به
های
دانش آموزان ،معلمان و خانواده
آنان اظهار کرد :امس���ال رسالت و
تری بر
تر و سنگین
وظایف سخت
دوش فداکاران صحنه علم و دانش
و پیشرفت و تعالی کشور قرار دارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه
امروز بعد از گذش���ت هفت ماه از
تعطیلی مدارس سراسر کشور ،آغاز
سال تحصیلی جدید رنگ و بوی
دیگری خواهد داشت ،گفت :امسال
معلمان ،مدی���ران مدارس و همه
مقامات مسوول در وزارت آموزش
و پ���رورش در آزمون بزرگی قرار
تر
دارند تا وظای���ف خود را دقیق
تر از سال های گذشته به
و سخت
انجام برسانند.
روحانی ب���ا تاکید بر اهمیت
جریان داش���تن علم و دانش و
آموزش در کشور در کنار سالمت
مردم و حیات جامعه ،اظهار داشت:
همانطور که در ماه های گذش���ته
ثابت کردی���م دوگانگی نان و جان
و سالمت و دیانت ناصحیح است،
ها،
امروز هم ب���ه مدد همه خانواده
آم���وزان و معلمان گرانقدر
دانش
کنیم که دوگانگی سالمت
ثابت می
و آموزش هم نادرست است البته
همواره و در طول س���الیان گذشته
های اصلی نظام
نیز یکی از دغدغه
آموزش و پرورش کشور ،سالمت
رئیس
دانش آموزان بوده اس���ت.
جمهوری با بیان اینکه آموزش و
پرورش همواره به دنبال آن بود که با
بهترین بیان کمک آموزشی و بهترین
ها بتواند نوجوانان و جوانان
کتاب
کشور را به مقصد عالی در عرصه
علم و دانش و فراگیری و مهارت
برساند ،گفت :امسال قطعا اهمیت
ها بیشتر از گذشته خواهد
این دغدغه
بود و سالمت دانش آموزان به دلیل
وجود دشمن طبیعی یعنی ویروس
کرونا باید با دقت بیش���تری انجام
ش���ود و این مسوولیت سنگین بر
دوش والدین ،دانش آموزان ،مدیران
و معلمان سرافراز کشور است.
روحانی با تاکید بر اینکه آغاز
علم و دانش در کش���ور به معنای
ترین
آن اس���ت که حتی در سخت
شرایط هم آموزش تعطیل نخواهد
ش���د ،گفت :در هشت سال جنگ
تحمیلی و در بمباران ش���هرها هم
آموزش دانش آموزان تعطیل نشد و
ها روند
دانش آموزان علیرغم سختی
تحصیل و آم���وزش را در مدارس
آموختند.
وی با تاکید بر اینکه آموزش
توقف ناپذیر است ،تصریح کرد :هر
کسی که معتقد است آموزش باید
تعطیل شود یعنی پیشرفت ،رشد و
تعالی کشور متوقف شود.
رئیس جمهوری وظیفهمعلمان
را رفع اضطراب و نگرانی از دانش
آموزان و خانواده آنان دانس���ت و
ها
گفت :وجود اضطراب در خانواده
و در ذهن دانش آم���وزان مانع از
شود که دانش آموزان بتوانند
آن می
کالس ه���ای درس را با قدرت،
آرامش و دقت پیگیری کنند لذا از
خواهم که به دانش
همه معلمان می
آموزان آرامش بدهند.
روحانی گفت :هنر ما این است
که همه دانش آموزان همه روزه به
صورت فیزیکی یا از طریق فضای
مجازی در کالس حضور داش���ته
باش���ند لذا از آنجا که امسال سال
ای در نحوه آموزش برای دانش
ویژه
آموزان است باید وسایل و امکانات
الزم فراهم شود تا آموزش از طریق
فضای مجازی و صدا و سیما نیز به
بهترین شکل انجام شود.
رئیس جمهوری ب���ا تاکید
مجدد بر اولویت س�ل�امت دانش
آموزان و توجه معلمین و مدیران

ش
رئیس جمهوری :اول سالمت دانشآموزان ،دوم آموز 

مدارس به این موضوع اظهار داشت:
ای بر سالمت
تردید اگر ش���بهه
بی
دانش آموزان وجود داشته باشد باید
آنان را به من���زل برگردانند و اگر
اعضای خان���واده به ویروس مبتال
اند حق ندارند فرزند خود را
شده
وی گفت :سال
به مدرسه بفرستند.
تحصیلی جدید با تمامی سال های
یک قرن گذش���ته متفاوت است و
باید با دقت ،فداکاری ،ایثار و نظم و
انضباط بیشتر همراه باشد.
روحانی گفت :امس���ال سال
آموزان اس���ت؛
انضباط دقیق دانش
های آموزشی
چیزی شبیه پادگان
ها
نیروهای مسلح ،همیشه در کالس
و مدرسه انضباط یک اصل بوده ،اما
است.
امسال اصل مهم 
رئیس جمهوری افزود :سوال
آموزان این
مهر امس���الاز دانش
است ،برای مقابله با ویروس کرونا،
چگونه باید به خانواده خودتان و

جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا هم
با بیان این که تولید کشور در دوران
کرونا به بهترین وجه انجام گرفت،
گفت :دشمنان به دنبال این بودند که
ما در مقابله با ویروس کرونا کشور
خواستند کشور
را تعطیل کنیم و می
را به هم بریزند.
وي گف���ت :از همه بزرگان و
مراجع به ویژه مقام معظم رهبری که
هم با زبان و هم با عمل ،راهنمایی
کنم.
و ارش���اد کردند ،تشکر می
عزاداری شکوهمند توام با رعایت
های بهداشتی انجام شد .در
پروتکل
ها عملی
سراسر کشورها پروتکل
و اجرایی ش���د .از فضای مجازی،
کنیم
ها تشکر می
صداوسیما و رسانه
ها و
که ع���زاداری را به همه خانه
ها منتقل کردند.
ذهن
روحانی با اشاره به برگزاری
های گذشته ،تصریح
کنکور در هفته
کرد :کنکور در سراس���ر کشور به

ها فعال
و خطرناک است .کارخانه
نباشند یعنی لوازم بهداشتی و غذایی
ها نباشد ،راننده نباید
در فروشگاه
پشت فرمان بنشیند؛ دنبال این بودند
که کشور را به هم بریزند.
تولی��د ب��ه بهتری��ن وجه
انجام گرفت
وي با بیان این که ما از روز اول
در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم
های
ها ،بنگاه
کردیم که تمام فعالیت
های
تولیدی باید با رعایت پروتکل
بهداش���تی فعالیت خود را ادامه
های
دهند ،ادامه داد :اتفاق ًا در هفته
ها
های بعد در کارگاه
بعد و در ماه
و کارخانجات ما حتی کارخانجات
بزرگ ما که  ۷هزار نفر یا  ۱۰هزار
نفر کارگر در آنها فعال هس���تند به
س�ل�امت کار خود را انجام دادند.
ممکن بود فردی از بیرون ویروس
گفتند که در خانه
گرفت و می
می
بماند و استراحت کند؛ تولید ما به

مبارزه با انواع مشکالتی هستیم که
کند.
سالمت را تهدید می
رئیس جمهوری با بیان این که
هایی است
مدرسه از مهمترین مکان
آموز آموزش داد
توان به دانش
که می
که چگونه با ویروس کرونا مبارزه
کند ،تاکید کرد :این که چگونگی
مقابله با کرونا ب���ه دانش آموزان
گفته شود خود یک درس است و
امیدواریم مدارس کشور به بهترین
وجه این موضوع را جلو ببرند؛ البته
ها در این باره
ممکن است خانواده
نگرانی داش���ته باشند که باید ما و
مسئوالن بهداشتی نگرانی آنها را رفع
تواند با نشان
کنیم .صدا و سیما می
دادن شس���ت و شو و ضدعفونی
ه���ا ،رعايت فاصله
کردن کالس
اجتماعی،معلم و نظافت ،واقعیت
را نش���ان دهد تا مردم اطمینان و
خواهیم
اعتماد پیدا کنند ،زیرا ما نمی
ها در اضطراب باشند.
خانواده

های خودتان کمک و
همکالس���ی
یاری کنید؟
س��خنان وزیر آم��وزش و
ش
پرور 
محسن حاجی میرزایی ،وزیر
آموزش و پرورش هم در این مراسم
در سخنانی گفت :مدرسه فقط یک
ساختمان نیست ،بلکه مدرسه جایگاه
شکل گیری ش���خصیت ،هویت
آموزان و توس���عه مناسبات
دانش
های
اجتماعی و کس���ب مهارت
اجتماعی اس���ت و تاثیرات تربیتی
عمیقی در آموزش دارد.
وی یادآور شد :نرفتن به مدرسه
به مراحل رشد و تکوین شخصیت
رساند،
دانش آموزان آس���یب می
بنابراین باید مدرسه جان بگیرد.
وزیر آموزش و پرورش تاکید
کرد :باید همه در میدان باش���ند،
کنیم،
نگرانی خانواده ها را درک می
های باال در جامعه نیز
اما به ظرفیت
می توان اتکا کرد.
حاجی میرزای���ی اظهار کرد:
های
جامعه زنده نباید در برابر پدیده
نوظهور در استیصال قرار گیرد.
وی با اشاره به این که وزارت
آموزش و پرورش ب���ه دنبال این
اس���ت که همه مردم در مدرسه
سازی شریک شوند ،خاطر نشان
کرد :طرح مشارکت عمومی برای
ساخت مدرس���ه تنها یک طرح
برای تامین اعتبار مدرس���ه سازی
نیس���ت ،چرا که با وجود کمبود
منابع ،افزایش توجه دولت و بیش
از ۶برابر شدن اعتبارات و افزایش
۳هزار و ۳۰۰میلیاردی سهم خیرین،
باعث شده تعهدات خیرین هرساله
افزایش پیدا کند.
همچنین در ادامه این مراسم
عبدالرض���ا فوالدون���د ،مدیرکل
آموزش و پرورش ش���هر تهران
درباره پروژه مهر اظهار کرد :پروژه
مهر و بازگشایی مدارس از بهمن
های
ماه ۹۸کلید خورد و کارگروه
۶گانه ،مدیریت این پروژه را برعهده
وی افزود :همچنین کارگروه
گرفتند.
نظارت ،انتصاب مدیران جدید را
انجام دادند .کارگروه سالمت نیز در
آموزان
راستای تامین سالمت دانش
های موثری را برداشته است.
گام
گفتنی است ،همچنین در این
مراسم مدرسه خیرساز «نوجوانان»
نیز افتتاح شد.
جلس��ه س��تاد ملي مقابله
با كرونا
رئیس جمه���وری ديروز در

خوبی عملیاتی ش���د .در گزارش
وزارت بهداشت  ۹۰درصد و حتی
ها رعایت شد.
بیشتر از آن ،پروتکل
امروز هم آم���وزش و پرورش و
ها آغاز به کار کردند.
دانشگاه
روحاني با بی���ان این که در
مواردی که آم���وزش حضوری
امکانپذیر است ،باید حضوری باشد،
ها مسائل
خاطرنشان کرد :دانشگاه
متفاوتی نس���بت به مدارس دارند.
آیند ،در
شان می
آنهایی که به موطن
کنند و در
شهرهای دیگر تحصیل می
خوابگاه باید باشند ،باید برای حل
ای که
مسائل آنها طراحی کرد .نکته
باید امروز تاکید کنم این است که
امروز فقط شروع مدارس نیست،
ها هم هست.
بلکه شروع دانشگاه
وي گفت :به نظر من دولت و
وزارت آموزش و پرورش و وزارت
آموزش عالی یک مسئولیت سنگین
ترین
را بر دوش گرفته اند؛ راحت
راه چیست .مانند این است که فردی
نتواند نماز را ایستاده بخواند بگوید
خوان���م در حالی که
که نماز نمی
باید نماز را نشسته خواند و نماز را
تعطیل نکند؛ این موضوعات همه
های خاص
مق���ررات و چارچوب
خود را دارد.
رئیس جمه���وری افزود :هر
های
داریم و رس���انه
که برمی
قدمی
بیگانه که ضد کش���ور و ضد ملت
خواهند کارها به
ما هستند و نمی
روال معمول انجام شود هر روز یک
بهانه و داس���تان را در همه مراحل
کنند؛ ما و ملت ما از روز
درست می
اول که این ویروس آمد و متوجه
شدند که این ویروس وارد کشور
شده اس���ت -از اواخر بهمن سال
گذشته  -شعار مردم این بود که با
این وی���روس مقابله و با آن مبارزه
کنیم و به مدد الهی ویروس را
می
ها مخالف
دهیم ،بعضی
شکست می
گفتند که این ویروس
بودند و می
خواهید این
باید پیروز شود چرا می
ویروس را شکست دهید ،ویروس
باید کار خود را انجام دهد.
روحانی ادامه داد :شکس���ت
دادن ویروس به چه معناس���ت؟
شکست ویروس را این گونه معنا
کنیم که از ویروس بتوانیم فرار
می
کنیم؛ فرار از ویروس و تعطیلی همه
کارها وظیفه ما است و یک وظیفه
داریم؛ این چیزی است که دشمن به
خواست کشور
دنبال آن بوده و می
ها تعطیل کند و
ایران را به این بهانه
ها را تعطیل کنید
گفتند کارخانه
می

بهترین وجه انجام گرفت.
افزود :این کار
رئیس جمهوری
های
عظیم و بزرگی بود که رسانه
خواستند که همه چیز را
بیگانه می
گفتند که خطر دارد
تعطیل کنند و می
و دولت به فکر جان مردم نیست؛
خطاب ما به آنها نیس���ت زیرا آنها
اند،
خود را تعمدا ب���ه خواب زده
ها که تحت تاثیر قرار
اما به بعضی
گیرند باید گفته شود که نان و
می
ها کنار
جان از هم جدا نیست و این
هم هستند.
رئیس جمهوری گفت :روز
جمعه در باره بازگشایی مدارس در
های خارجی چه بلوایی ایجاد
رسانه
کرده بودند ک���ه متخصصین همه
با بازشدن مدارس مخالفند ،وزیر
خواهد مدارس
آموزش پرورش می
را باز کند همه مخالف هستند ،در
حالی که این گونه نیست برعکس
همه موافق هستند و کسی مخالف
نیست ،مگر کسی مخالف این است
ها درس بخوانند؟
که بچه
روحاني با تاکی���د بر این که
مشکل ما فقط یک ویروس نیست،
کنند همه
ها فکر می
گفت :بعضی
مشکالت عالم تمام شده است و
ما با یک ویروس مواجه هستیم که
چگونه آن را از بین ببریم.
مس���اله فقط ویروس نیست
مساله سالمت است .سالمت یعنی
سالمت جسم ،روح ،زندگی و حتی
معنویت مردم اس���ت و همه باید
سرجای خود باشد.
وي افزود :اگر امسال بگویید
مدارس تعطیل باشد و همه در خانه
بمانند ،ممکن است که البته من روی
آن هم بحث دارم و قبول ندارم اما
مثبت
بگوییم نسبت به کرونا قدمی
است اما نسبت به سالمت قدم منفی
اس���ت چرا که سالمت فقط بحث
کرونا نیست .اكنون هفت ماه است
ها را در خانه نگه داش���تیم
که بچه
ها در خانه
در حالی که ماندن بچه
افسردگی و مش���کالت روحی و
کند.
روانی ایجاد می
روحاني با بیان این که جریان
بسیار زیبای رابطه خانه و مدرسه
برای حرکت و تعالی فرزندان جامعه
بود ،گفت :این هفت
امر بسیار مهمی
ماه که مدارس تعطیل ش���د مردم
متوجه شدند که کنار خانه مدرسه
آید.
نباشد چه مشکالتی پیش می
بنابراین ما دنبال س�ل�امت هستیم.
کنند ما دنبال مبارزه
ها فکر می
بعضی
با یک ویروس هس���تیم؛ ما دنبال

رئیس دول���ت تدبیر و امید
هایی که
درباره بعض���ی از خانواده
خواهند امس���ال فرزند آنها
نمی
تحصیل کند ،اظهار داش���ت :این
موضوع به خود خانواده ،نوجوان
و جوان مربوط است که یک سال
ماند و قرار نیست ما او را
عقب می
مجبوربه رفتن به مدرس���ه کنیم یا
بند بزنیم.
دست
سالمت دانش آموزان اولویت
ست
اول ما
رئیس دولت تدبیر و امید از
وزیر آم���وزش و پرورش ،مدیران
کل و همه مدیران مدرسه و معلمان
درخواست کرد که سالمت دانش
آموزان را در اولویت قرار دهند و
افزود :سالمت دانش آموزان اولویت
اول ما ست .البته اگر دانش آموزی
سرماخوردگی و عالمتی دارد ،حتما
در خانه بماند و استراحت کند.
روحاني تاکید کرد :اگر یک
خانواده نگرانی شدید پیدا کرد به
نگرانی آن خانواده توجه کنیم ،اگر
یکی از اعضای خانواده مریض شد،
فرزند آن خانواده باید در خانه بماند.
بنابراین اولویت ما سالمت دانش
آموزان است ولی سالمتی که همراه
آن آموزش ،علم ،تربیت ،نش���اط،
عدم اضطراب و عدم افس���ردگی
دانش آموزان توام باشد و امیدوارم
این کار به خوب���ی انجام بگیرد و
ها دغدغه داشته باشند،
نباید خانواده
دان���م معلمان عزیز به
زیرا من می
ها
اندازه پدرها و مادرها مراقب بچه
کنند که
هستند و خود را موظف می
مشکلی ایجاد نشود.
های بهداشتی
رعایت پروتکل
در ادارات و کسب و کارها
اف���زود :در مقطعی اعالم
وي
کردیم که کسب و کارها و بازار و
ها به تدریج باز شود ،البته در
مغازه
کسب وکار در یک زمان محدودی
شد ،اما
ها کمتر رعایت می
پروتکل
در مجموع ام���روز  ۷۰درصد در
ها را
کسب وکارها دس���تورالعمل
کنند.
رعایت می
رئیس جمهوری گفت :برخی
گفتند که «ادارات باید تعطیل
می
ش���ود و کارکنان اداره نیایند ،اگر
افراد اداره بیایند ،اگر دانش آموزان
به مدرسه رفتند ،اگر افراد به مغازه
و کارخانه بروند اصول بهداشتی
شود» ،این افراد اشکال
رعایت نمی
دارند و باید خودش���ان آن را رفع
کنند.
روحانی به اشاره به گزارشات

دکترکالنتری :دست ما در حفاظت از طبيعت بسته است

معاون رئیس جمهوری گفت:
متاسفانه با قانون تغییر یافته و تصویب
های نهم و دهم ،
ش���ده در دولت
معدنداران به صورت لجام گسیخته
دارند به معادن و محیط پیرامونی آن
کنند؛ قانون هم دست سازمان
حمله می
حفاظت محیط زیست را بسته است.
دکتر عیسی کالنتری ،رئیس
س���ازمان حفاظت محیط زیست در
گفتگو با «اطالعات» و در پاس���خ به
س���ئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه در
های آبی
دنی���ا از کوهها به عنوان برج
شود که  60تا  80درصد منابع
یاد می
آب شیرین نقش دارند ،چرا در ایران
معدنکاری آن هم به صورت غیر اصولی
تا این حد توس���عه یافته و کوههای
ارزشمند کشور با توجیه معدنداری و
شوند ،گفت:
اشتغالزایی محو و نابود می
های نه���م ودهم وزارت
در دولت
صنایع و مع���ادن وقت قانون را تغییر
داد و کال مع���ادن را از حیطه محیط
زیس���ت خارج کرد و همان قانون
حاکم است.
وی افزود :تالش���ی که اکنون
کنیم این است که اینها وارد مناطق
می
چهارگانه حفاظت شده محیط زیست
که حدود  12درصد اراضی کش���ور
است ،نشوند .این آقایان خودشان را از
قانون محیط زیست مستثنی کرده اند.
کالنتری خاطرنشان کرد :آنقدر
گیرد که
افراط در این زمینه صورت می
نمایندگان نطنز در مجلس اخیرا پیش

کردند که حوزه
من آمدند و گالیه می
تحت نمایندگی ما براثر آلودگی ناشی از
معدنداران در حال نابودی است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد:
البته در همه جای دنیا از معادن استفاده
کنند و ما هم موافقیم اما نحوه استفاده
می
مشخص است و اس���تاندارد دارد که
چگونه باید کار و عمل کنند .متاسفانه
با قانون تصویب ش���ده در آن زمان
معدنداران به صورت لجام گسیخته
کنند .قانون هم
دارند به معادن حمله می
دست ما را بسته است و باید به دنبال
اصالح قانون باشیم.
کالنتری با اشاره به اینکه مسئوالن
برداران هم طبق معمول
بخش و بهره
کنند ،تصریح کرد:
اشتغال را بهانه می
ب���رداری از معادن
اصال مخالف بهره
نیس���تیم ،منتهی طبق ضوابط زیست
محیطی باید بهره برداری شود اما در
ایران این ضوابط به هم ریخته است و
چون معدنداران افراد قوی هستند و از

سویی قانون هم دست سازمان محیط
توان کار
زیست را بس���ته است ،نمی
شایسته ای برای نجات کوهها و طبیعت
انجام داد و امیدواریم که این مجلس
به فریاد طبیعت کشور و رهایی آن از
معدنداری لجام گسیخته برسد .من هم
به دوستان گفته ام که الیحه ای را تنظیم
کنند تا به دولت ببریم بلکه معدنداری به
شکل استاندارد دنیا انجام شود.
سوء استفاده معدنداران از طبیعت
برای کس���ب منافع بیشتر و تخریب
جدی منابع طبیعی دیگر معضلی است
که معاون رئیس جمهوری به آن اشاره
کرد و گفت :نحوه اس���تفاده از معادن
در کشور مشخص نیست .معدنداران
برای مقرون به صرفه بودن سطح معدن
کنند و چون استخراج
را برداشت می
های زیرین مستلزم هزینه بیشتری
الیه
کنند ،در حالی که
است آن را رها می
باید مثال تا عمق 200یا 500متری معدن
پیش بروند و برداشت کنند و سپس
بینیم
س���راغ قطعه بعدی بروند اما می
که ماجرای آنها برعکس است .سطح
و کف معدن را برداشت و بقیه را رها
ها
کنند و حتی حاضر نیستند نخاله
می
بینیم در معادن
را جمع کنند لذا می
و حومه آن وضع بس���یار بدی حاکم
است .رئیس سازمان حفاظت محیط
زیس���ت ادامه داد 10 :سال پیش از
کردم
معدنی در فرانکفورت بازدید می
و در آنجا معدندار تا عمق  800متری
زمین پیش رفته بود اما در اینجا برخی

از معدنداران سودجو سطح معدن را
برداشت و طبیعت را تخریب و آن را
کنند و به سراغ معدن
به امان خدا رها می
روند.
دیگری می
وی تصریح کرد :تغییر قانون در
زمان یادشده دست سودجویان را باز و
سازمان محیط زیست را از نظارت بر
ها کوتاه کرد.
این عرصه
معاون رئیس جمهوری همچنین
در پاسخ به س���ئوال دیگری مبنی بر
های حومه استان تهران
اینکه شهرداری
سرخوش از درآمدی که از صدور مجوز
ساخت و ساز دارند ،از رشد بی رویه
استان تهران و حومه نگران نیستند اما آیا
مسئوالن نباید از این موضوع که یک
چهارم جمعیت کشور در پایتخت و
حومه آن مستقر شده است ،نگران باشند
و سیاس���تی برای مهار آن اتخاذ کنند،
گفت :این معضل جای نگرانی دارد اما
ما حق دخالت در جانمایی نداریم .ما
توانیم بر رعایت ضوابط زیست
فقط می
محیطینظارتکنیم.
وی افزود :اصوال در شهرسازی
یک عضو از  15عضو هس���تیم و در
توانیم دخالت کنیم .مثال در
توسعه نمی
توانیم مانع از
احداث بزرگراه فقط می
های سازمان محیط
عبور آن از زیستگاه
زیست باشیم .به عبارتی وظیفه سازمان
نظارتبراجرایضوابطزیستمحیطی
است و تصمیم گیر نیست که کجا شهر
یا سد ساخته بشود یا کجا نشود .یا مثال
کجا آب منتقل بشود یا نشود.
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يادداشت
وزارت بهداش���ت گفت :امروز
کس���ب و کارها  ۷۰درصد و در
ها حدود  ۸۰درصد
ادارات و بانک
های بهداشتی را رعایت
دستورالعمل
کنند و امیدوارم که در چند هفته
می
آینده گزارش از مدارس نشان دهد
ها به
که بیش از ۸۰درصد پروتکل
دقت رعایت شده است و بر همین
مبنا حرکت کنیم.
رئیس دولت تدبیر وامید گفت:
گویم شاید
ای را به مردم می
نکته
دردناک باشد و خوشایند برخی هم
نباشد ،ما هفت ماه گذشته در روند
هایی که
مقابله با ویروس و سختی
این ویروس برای کشور ایجاد کرد
و در تحری���م بودیم هیچ کس به
کمک ما نیام���د ،آمریکا که ما را
القلب و
تحریم کرده اس���ت قسی
ها است.
شرورتر از این حرف
رئیس جمهوری اظهار داشت:
ها حتی در شرایط کرونا
آمریکایی
حاضر نش���دند اگر یک روزی
ما را تحریم کردن���د ،اما به دلیل
کرونا و تا زمانی که کرونا وجود
ها را بردارند ،اگر آنها
دارد تحریم
انسانیت داشتند ،اگر یک جو عقل
داشتند و برای خود و تاریخ آمریکا
خواستند انجام دهند ،حتما
کاری می
کردند اما این کار
ها را لغو می
تحریم
را نکردند و برعکس در هفت ماه
ها و فشارهای جدید
گذشته تحریم
را بر ما تحمی���ل کردند ،بیش از
خواستند انجام دهند که
این هم می
موفق نشدند و شکست خوردند.
ها
روحانی ادامه داد :آمریکایی
که دشمن ما بودند ،حتی یکی از
کشورهای دوست ما هم نگفتند
«اگر با ش���ما م���راوده بانکی و
غیربانکی انجام دهيم آمریکا به ما
آورد ،اما چون در شرایط
فشار می
کرونا سختی قرار داریم در مقابل
زنیم
ایستیم دل به دریا می
آمریکا می
کنیم»؛
و برای انسانیت با شما کار می
این اتفاق هم نیفتاد ،این مساله بسیار
است.
مهمی
وي افزود :در این هفت ماه
گذش���ته به این نقطه رسیدیم که
باید تنهای تنها ،خودمان دس���ت
به دس���ت هم دهیم ،کنار هم قرار
بگیریم و توکل به خدا داش���ته
باش���یم و برای اقتصاد و بهداشت
و درمان و این که بیماران ما تخت
بیمارستانی و مراقبت ویژه داشته
باشند و به سالمت برگردند برای
دارو و واکسن و  ،...همه کارها را
باید خودمان انجام دهیم ،کار بسیار
بزرگی بود که انجام دادیم.
کادر درم��ان ای��ران هرگز
شود
ناتوان نمی
روحانی گف���ت :مردم ایران
ملت بزرگی است حتی در مقایسه
های دیگر و کش���ورهای
با ملت
پیشرفته در درمان کرونا موفق تر
عمل کرده است ،اقدامات پزشکان
و پرس���تاران ایران با پزش���کان
کشورهای صنعتی آمریکا و اروپا
قابل مقایسه شود ،به کادر درمان
کشور فشار آمده و باید کم شود
که وزارتخان���ه این کار را خواهد
کرد اما تعبی���ری که ضد انقالب
گوید که
درباره کادر درمان ایران می
اند»
«خسته و فرسوده و ناتوان شده
دروغ است.
وي تاکید ک���رد :کادر درمان
ش���ود
گاه ناتوان نمی
ایران هیچ
ایس���تد ،البته ممکن
و هر روز می
است مش���کالت زیادی وجود
را کاهش
داشته باش���د که باید آن
دهیم؛ هفته قبل با وزیر بهداشت
درباره کاهش فشار بر کادر درمان
گفتگو کردم ،اما تعابیری که ضد
دهد
ها انجام می
انقالب در رسانه
که «قدرت و توان کادر درمان ایران
تمام شده است» دروغ است ،کادر
درمان ما هر روز س���ر کار خود
کنند ،البته دولت
هستند ،فعالیت می
وظایفی دارد که باید انجام دهد ،اما
روحیه و شادابی آنها مهم است ،آنها
در مقاطع مختلف در ماه محرم و
عاشورا در کنار بیماران انجام وظیفه
کنند و در عین حال برای نام امام
می
ریزند.
حسین(ع) اشک هم می
رئيس جمهوري تاکید کرد:
با توان کامل و بهتر از بس���یاری
از کشورها با بیماری کرونا مقابله
کنیم و برای زندگی مردم هم
می
گیریم
همه تالش خود را به کار می
رغم همه فشارها
و مردم هم علی
ها ،ایستادگی و مقاومت
و تحریم
را ادامه خواهند داد.
کردند و آن

راه و بيراهه
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 19آغاز شد .در واقع نه
و مجالس مرسوم ،زير پوشش اپيدمي كوويد
ها ،بلكه ساير مراكز و نهادها و محل اجتماعات
فقط مدارس و دانشگاه
يا رجوع مردم نيز در ساية كرونا درنگ كنند و براي رسيدن به شرايط
هاي
متعارف بايد شكيبايي پيشه كنيم و بينديشيم كه چگونه از آسيب
بيماري جان به در بريم و جامعه را به سالمت از اين مرحله به شرايط
عادي منتقل كنيم؟
دس��ت دولت در همه جاي ميهن و اقتص��اد و زندگي و حتي
شود .دولت و
فرهنگ و اجتماعات كوچكتر مردمي به وضوح ديده مي
شود،
اليد است و هر تصميمي كه گرفته مي
حكومت در ايران مبسوط
هاي دولتمردان
كل جامعة هدف در آن تصميم ،درگير اهداف و برنامه
خواهد شد .مث ً
هاي فوتبال
ال چنين نيست كه اگر دولت دربارة باشگاه
ها بتوانند در حريم بخش خصوصي و براي
تصميمي گرفت ،باشگاه
حفاظت از منافع سهامداران و مديران و رضايت هواداران ،با برنامه و
ارادة حكومت مقابله كنند يا حتي آن را مورد نقد و داوري قرار دهند.
گانه و بلكه كل
اي به دولت و قواي سه
اين شرايط البته قدرت فزاينده
دهد ،اما از سوي ديگر مسئوليت همة امور را هم
نهادهاي حكومتي مي
بر عهدة ايشان قرار خواهد داد.
در موضوع بازگشايي مدارس هم ش��اهد دو نگرش در درون
نهادهاي دولتي و صنفي اطبا و نظريه معتدل و بازهم متفاوتي در ستاد
كرونا هستيم .دكتر نمكي و دكتر ظفرقندي در دولت و سازمان نظام
پزشكي تهران بزرگ ،نمايندگان ديدگاه منتقد دولت در زمينه بازگشايي
مدارس و مراكز آموزش��ي هستند .از سوي ديگر رئيس جمهوري و
تواند راهكار مناسبي
معاونان و مشاورانش معتقدند تعطيلي نهادها نمي
براي مقابله با وضع موجود و كنترل اپيدمي باشد .در واقع نه امكانات
هاي وافي وجود دارد و نه آمادگي اجتماعي و اقتصادي و زير
و بودجه
ساختهاي كافي براي حفاظت از جامعه و مردم در دسترس دولت قرار
اي
دارد تا با فراغ بال بتواند به كنترل فواصل اجتماعي و مديريت مرحله
هاي محدود اقدام كند.
در شرايط قرنطينه عمومي يا قرنطينه
با اين وضع و حال ،مردم هستند كه بايد تصميم نهايي را بگيرند،
اما يك راه سوم در حاشيه همه وقايع مذكور وجود دارد و آن بحث و
بررسي متخصصان و جويش و آموزش راهكارهاي كمتر ديده شده
هاي
و كمتر تجربه ش��ده براي مهار كوويد  19يا الاقل كاهش آسيب
ها معطوف به كاهش آسيب در شرايط
آن اس��ت .بايد حداكثر تالش
هاي مناسبات اقليمي و اجتماعي آن
بومي ايران و متناسب با ويژگي
در نظر گرفته شود.
ها
هاي نوشتاري با گزارش و مصاحبه
شگفت آن كه معدود رسانه
گيرند تا
ها و خبررس��اني ،حداكثر تالش را به كار مي
و يادداش��ت
صداي متخصصان و دلس��وزان عرصه مديريت در شرايط اپيدمي را
امان
هاي اجتماعي درگير جنگ بي
به گوش مردم برس��انند ،اما شبكه
مبنا و غير علمي ،با اخبار درست
ش��ايعه و اخبار جعلي ،نظريات بي
هاي علمي و دقيق اس��ت .گزينش سخت و
و آمار صحيح و ديدگاه
هاي متعدد ،فارغ
اند؛ اما صدا و سيما كشورمان با شبكه
مخاطبان آشفته
هاي دولت و دلسوزي متخصصان و مشكالت مديران و مصايب
از غم
هاي پااليش نايافته
جامعه ،راهي ديگر را برگزيده و چنان غرق سنت
كند و
است كه نمك و زيره را راه حل پيشگيري و درمان قلمداد مي
ها و خبرها و مشكالت ،در مسيري دور دست و فارغ از
اغلب مصاحبه
مخاطبان واقعي مشغول گذر از اين روزگار است...

تقدیر وزیر دفاع از خانواده شهدای سالمت

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اهدای لوح به خانواده شهدای
های آنها تقدیر به عمل آورد.
سالمت از زحمات و جانفشانی
با پاسداشت
وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ حاتمی
به گزارش روابط عمومی
گفت :شهدای سالمت با
زحمات و تالش شهدای س�ل�امت ایران اسالمی
ازخودگذش���تگی مثال زدنی و ایثار جان خود که بر گرفته از مکتب سرخ
شهادت و راه ابا عبداهلل و یاران با وفایش است بوده جانانه و بدون کمترین
درنگی به مقابله با ویروس منحوس کرونا شتافته و جلوی انتشار بیشتر آن را
گرفتند تا مردم عزیزمان در رفاه و آسایش زندگی کنند.
با بیان این موضوع که ش���هدای سالمت با شهدای جنگ
امیر حاتمی
تحمیلی به سبب اجرای رس���الت خود تفاوتی ندارند ،افزود :این عزیزان
همچون شهدا و ایثارگران  8سال دفاع مقدس برای امنیت و آسایش این مرز و
بوم فداکاری کردند و مردم ایران تا ابد قدردان این عزیزان خواهند بود.
در بخشی از متن این لوح آمده اس���ت“ :یاد و خاطره عزیزانی که در
ها همت خویش را به کار گرفته و در شرایط
س���ودای تأمین سالمت انسان
س���خت کنونی که ویروس منحوس کرونا بر جامعه سایه افکنده ،مجدانه
تا س���رحد جان ،طبیبانی پاک نهاد و نیکو سرش���ت که عاشقانه به مردم
ورزیدند و با همت و تالش ،س���عه ی صدر ،حس نوع دوستی و
مهر می
زدودند”.
خلق ،درد و رنج را ازجسم و روح دردمندان می
حسن

روسیه :همکاری ایران و آژانس
فرصتطلبان را ناامیدکرد

های
نماینده روسیه در سازمان
المللی مستقر در وین در توییتی
بین
نوشت :همکاری ایران و آژانس
المللی انرژی اتمی ،کسانی را که
بین
به دنبال بحران ساختن از موضوع
دسترسی به دو سایت مورد نظر در
ایران بودند ،ناامید کرد.
به گزارش فارس« ،میخائیل
های
اولیانوف» ،نوشت :از گزارش
المللی انرژی
درزیافته آژانس بین
مشخص شد که ایران (روند)
اتمی
های تعیین شده
دسترسی به مکان
از سوی آژانس را آغاز کرده است.
کس���انی که به دنبال ترتیب دادن
یک بحران درب���اره این موضوع
بودند ،احس���اس ناامیدی زیادی
کنند .روح همکاری بین آژانس
می
و تهران
المللی ان���رژی اتمی
بین
غالب شد.
وی پی���ش از ای���ن از درز
سریع گزارش محرمانه این نهاد
ها انتقاد کرده
المللی به رسانه
بین
بود .اولیانوف در توییتر نوشت:
«مانند همیشه ،گزارش محرمانه

المللی انرژی
مدیر کل آژانس بین
در ب���اره ایران اندکی بعد از
اتمی
توزیع در میان اعضای ش���ورای
ها درز پیدا
حکام سریع ًا به رسانه
آور است .وجه مثبت
کرد .ش���رم
ماجرا آن است که همکاری خوب
میان ایران و آژانس بار دیگر برای
عموم تایید شد».
الملل���ی انرژی
آژانس بین
در بخش���ی از جدیدترین
اتمی
گزارش خ���ود که روز جمعه در
اختیار اعضای ش���ورای حکام
قرار گرفت به مساله دسترسی به
دو س���ایت مورد تقاضا پرداخت
و اع�ل�ام کرد که ای���ران اجازه
دسترسی به یکی از این دو سایت
های محیطی را
برداری
برای نمونه
المللی انرژی
داده است.آژانس بین
های این
ی اف���زود بازرس
اتم 
سازمان در روزهای آینده در ماه
سپتامبر و در تاریخی که بر سر آن
با ایران توافق حاصل شده است ،از
کنند و
سایت دیگر هم دیدن می
برداری انجام خواهند داد.
نمونه

وزیر دفاع انگلیس بدهی کشورش به ایران را تائید کرد

وزیر دفاع انگلیس با تائید بدهی کشورش به
ایران بر سر عدم تحویل تانکهای چیفتن ،گفت
که در تالش است این بدهی پرداخت شود .
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین،
برای اولین بار در دولت انگلیس بن والس وزیر
دفاع این کش���ور بدهی کشورش به ایران را بر
سر خرید تانکهای چیفتن تائید کرد و با تالش
برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن
نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی

در ایران ،گفت که فعاالنه به دنبال پرداخت این
بدهی به دولت ایران است و این موضوع میتواند
به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو
تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری در ایران
کمک کند.
والس به وکالی این خانوادهها اطمینان داد
که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای
پرداخت این بدهی است.
تائید این بدهی در نامه ای به وکالی نازنین

زاغری مطرح شده است.
انگلیس بر س���ر عدم تحویل تانکهای
چیفتن که در زمان حکومت محمدرضاش���اه
پهلوی از سوی ایران س���فارش داده شده بود
تقریبا ۴۰۰میلیون پوند به ایران بدهکار است.
ن���ه دولت انگلیس و نه دول���ت ایران به
طور رسمیتائید نکرده اند که آزادی شهروندان
دو تابعیتی انگلیسی که در ایران زندانی هستند به
عدم پرداخت این بدهی مرتبط است.

مرکز مانیتورینگ مدیریت پسماند شهر تهران فردا افتتاح مي شود

مدیرعامل سازمان مدیریت
پس���ماند ش���هرداری تهران
از افتتاح مرک���ز مانیتورینگ
مدیریت پس���ماند ،نصب پنج
دستگاه خوددریافت پسماند
خشک در میادین میوه و تره بار
و کلنگ زنی سومین کارخانه
های ساختمانی
بازیافت نخاله
خبر داد.
ب���ه گ���زارش روابط
سازمان مدیریت پسماند
عمومی
ش���هرداری تهران ،صدرالدین
علیپور ،با اش���اره به ضرورت
ان���دازی مرکز مانیتورینگ
راه
گف���ت :به منظور مدیریت هر
چه بهتر پس���ماند در تهران،
های هوشمندسازی
انجام برنامه
در زمینه مدیریت پس���ماند و
در نهایت اجرای موفق طرح
کاپ ،از حدود هش���ت ماه

اندازی مرکز
گذشته موضوع راه
مانیتورینگ مدیریت پسماند را
در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد :از آن جا که
های
سازمان پسماند در حوزه
آوری زباله،
مختلف چون جمع
های
انتقال آنها به ایس���تگاه
میانی ،دف���ع و دفن زباله به
های بیمارس���تانی و
ویژه زباله
های مجزا،
ساختمانی در سایت
فعالیت کارخانه زباله س���وز
و نحوه رفت و روب ش���هر
مسئولیت اصلی را برعهده دارد،
اندازی
تصمیم گرفتیم تا با راه
مرکز مانیتورینگ در ساختمان
اصل���ی س���ازمان مدیریت
پس���ماند به طور شبانه روزی
موضوعات از جمله تعداد
تمامی
کارگران مستقر در نواحی ،نحوه
فعالیت خودروهای س���ازمان،

های
چگونگی فعالیت ایستگاه
میانی ،سایت های دفع و دفن
های مجتمع
زباله ،وضع کوره
زبال���ه س���وز و نحوه توزین
پسماندها در مراکز را به طور
آنالین رصد کنیم.
علیپور  ،به یکی دیگر از
های پس���ماندی در این
پروژه
زمینه اشاره و بيان کرد :با وجود
های مالی ،به
محدودیت
تمامی
تازگی توانس���تیم  ۵دستگاه
(RVMدستگاه خوددریافت
پسماند خشک) را خریداری
و در میادی���ن میوه و تره بار
دریاچه شهدای خلیج فارس،
شهید لواسانی ،سردار جنگل،
صادقیه و ولنجک نصب کنیم.
ش���هروندان نیز از همین هفته
با تحویل پسماندهای خشک
خود مانند شیشه و پالستیک

به این دستگاه و دریافت قبض،
ام���کان خرید به اندازه ارزش
ریالی تعیین شده در قبض را
در هم���ان بازار میوه و تره بار
خواهندداشت.
وی سومین پروژه پسماندی
ش���هرداری تهران را اجرای
مراس���م کلنگ زنی سومین
های
کارخان���ه بازیافت نخاله
ساختمانی بيان و تصریح کرد:
از آن ج���ا ک���ه دفن این نوع
های فراوانی به
پسماند آسیب
کنیم
زند ،تالش می
طبیعت می
اندازی کارخانه بازیافت
تا با راه
های ساختمانی تا پایان
نخاله
های
سال ،نه تنها میزان نخاله
دفن ش���ده كاهش يابد ،بلکه
بتوانیم ب���ه آمار تولید روزانه
 ۱۱هزار تن ش���ن و ماسه از
ها دست پیدا کنیم.
این نخاله

اخبار داخلي

يادداشت

ی
پروفسور لطفی علی عسکر زاده ،پدر منطق فاز 
تحقیق و تدوین:سید محمود طاهری
(استاد دانشکده فنی ،دانشگاه تهران)

كتاب «كورونا ويروس جهش يافته و
د
بيماريهاي نوپديد ناشي از آن »منتشر ش 

ی ایران
نواخته شدن زنگ مدرسه تلویزیون 

وپرورش و رئیس سازمان صدا
با حضور وزیر آموزش
سیما در شبکه آموزش زنگ مدرسه تلویزیونی ایران همزمان
با بازگشایی مدارس نواخته شد.
رسانی و روابط عمومی وزارت
به گزارش مرکز اطالع
ش و پرورش ،به گفته وزیر آموزشو پرورش مقررشده
آموز 
های آموزش
تا روزانه  22ساعت مدرسه تلویزیونی ایران برنامه
تلویزیونی را برای دانش آموزان پخش کند .شبکه آموزش،
زمان
طور هم
شبکه چهار ،شبکه قرآن ،افق و شبکه دو؛ به
ه���ای تلویزیونی را پخش خواهند کرد و همچنین
آموزش
ها در سامانه تلوبیون قرار خواهد گرفت و دانش
این برنامه
آموزان در هرزمانی که امکان داشتند با رفتن به این سایت
ها را مشاهده کنند.
توانند این برنامه
می
گفتنی است ،همزمان با برنامه آغاز سال تحصیلی در
تمامی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران با حضور جمعی
از مقامات کشوری و لشگری مراسمی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در آئين آغاز س���ال تحصيلي
جديد در مدرسه دخترانه متوسطه اول بهار آزادي منطقه ،16
جمهوري با بیان اینکه سال
دكتر اميري ،معاون پارلماني رئيس
تحصيلي امسال را نسبت به سنوات گذشته ،متفاوت شروع
هاي ظالمانه،
هاي ناشي از تحريم
كرديم ،گفت :محدوديت
بخش���ي از آثارش در اقتصاد و معيشت و اشتغال خانواده
هاي
بروز و ظهور پيدا كرده است .امسال عالوه بر تحريم
ظالمانه با پديده كرونا مواجه شديم .ما ناچاريم خودمان را
با شرايط كرونايي متناسب كنيم چون کرونا اقتصاد ،مسائل

عكس از :احسان كاظملو  /اطالعات

پروفس���ور لطفی علی عسکرزاده
(نامدار به پروفسور زاده) ،پدر منطق فازی،
در سال  1299ه.ش .در شهر باکو به دنیا
آمد .پدر وی،میرزا رحیم ،اهل اردبیل بود و
مادروی ،فائقه ،تبار روسی_آذری داشت.
میرزا رحیم به همراه خانواده اش در سال
1309به ایران بازمی گردد .لطفی که در آن
موقع ده ساله بود ،دورۀ دوم متوسطه را در
دبیرستان (کالج) البرز تهران طی می کند و
در سال  1317دیپلم خود را اخذ می کند.
در همان س���ال وارد دانشگاه تهران و در
سال 1321از دانشکده فنی دانشگاه تهران (رشته مهندسی برق) فارغ التحصیل
می شود .وی سپس به امریکا عزیمت می کند .کارشناسی ارشد مهندسی برق
را در انستیتو تکنولوژی ماساچوست ( )MITبه پایان می رساند .سپس با اخذ
دکترا از دانشگاه کلمبیا  ،در سال  1328با درجه استادیاری در این دانشگاه
آغاز به کار می کند .در طول سال های  1328تا  1338نظریه های بدیعی در
حوزههایی مانند نظریه سیستم ها ،نظریه مخابرات و نظریه کنترل مطرح و مقاالت
متعدد علمی در این زمینه ها چاپ می کند .در س���ال  1338وی به دانش���گاه
کالیفرنیا (برکلی) منتقل و از همان سال تا سال  1347رییس گروه مهندسی برق
دانشگاه کالیفرنیا می شود.
در سال مقاله ای بنیادین و بسیار تاثیرگذار با عنوان "مجموعه های
فازی" ()Fuzzy Setsمنتشر می کند .فازی به معنای مبهم ،نادقیق ،ناروشن و
غیرواضح است .جان کالم مقاله این است که :ریاضیات کالسیک ،که مبتنی بر
منطق دوارزشی (صفر و یک) است ،برای تحلیل های علمی کفایت نمیکند.
بس���یاری از مفاهیم و پدیده های دنیای واقعی ،مبهم و نادقیق هس���تند ،لذا ما
نیازمند ریاضیاتی هستیم که جهان را سیاه و سفید (صفر و یک) نبینیم ،بلکه
بتوانیم پدیده ها و مفاهیم نادقیق را مدل سازی نموده و از آنها در تحلیلهای
ریاضی و مهندسی و استنتاج های علمی و تصمیم گیری استفاده کنیم .زاده،
در سال های بعد به تکمیل نظریه خود پرداخت و ساختارها و مفاهیم اصلی
منطق فازی و بویژه روش نوینی از اس���تدالل موس���وم به اس���تدالل تقریبی
( )Approximate Reasoningرا پایه گذاری کرد .امروز اساس بسیاری از
سیستم ها و کنترل گرهای هوشمند براساس قواعد فازی و استدالل تقریبی
است .ده هاسال است که محصوالت جدید تکنولوژی ،از ماشین لباسشویی،
دوربین و پلوپز تا کنترل گرهای هلی کوپتر و قطار مبتنی بر منطق فازی به بازار
آمده است .منطق فازی هم اکنون توسط شرکت های بزرگ مانند میتسوبیشی،
سونی ،کانن ،توشیبا ،جنرال الکتریک ،جنرال موتورز ،کداک و هوندا استفاده
میشود و سودآوری بسیاری داشته است .کنترل بهینه ،کنترل هموار و صرفهجویی
در انرژی از مزیت های کنترل گرهای فازی است.
از سوی دیگر ،ریاضیات و منطق فازی در علوم انسانی نیز کاربردهای
فراوان یافته است .نکته این است که در علوم انسانی مانند روانشناسی و جامعه
شناسی و مدیریت ،بیشتر مفاهیم نادقیق هستند ،مانند :کودکان بیش فعال ،جوانان
مذهبی ،جوامع توسعه یافته ،مدیران موفق ،رضایت شغلی ،زوج های با سازگاری
نسبتا خوب و  . ...پروفسور زاده بیان می کند که برای مدل سازی و تحلیل
رفتارهای فردی و خانوادگی و اجتماعی و سازمانی ،منطق دودویی کالسیک
پاسخگو نیست ،بلکه نیازمند یک ریاضیات و منطق جدید هستیم که توانایی و
ابزار الزم برای کار با مفاهیم مبهم و استدالل نادقیق داشته باشد .به سخن دیگر،
نظریه فازی ،نظریه ای است که برای اقدام در شرائط نایقینی و عدم اطمینان
( )Uncertaintyمناس���ب است .گفته می شود یکی از دالیل موفقیت زاده،
ریشههای چندملیتی وی بوده است .وی ده سال نخست زندگی را (با پدری
ایرانی و مادری آذری_روس���ی) در آذربایجان (شوروی سابق) گذراند .دوران
نوجوانی و بخش���ی از جوانی را در ایران و دوران کاری را در امریکا .خود
میگوید که فرهنگ های چهارگانه ایرانی ،روسی،آذری وآمریکایی در دانش و
تفکر وی تاثیر داشته است .این ادعا در مجامع علمی مشهور شده است که تفکر
شرقی (تفکر منعطف ،سازگار و خاکستری ،در برابر تفکر شکننده و دودویی
ارسطویی غربی) در ابداع نظریه فازی چیره بوده است.
بقیه در صفحه 14
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بهداشتي و سبك زندگي كشورها را تغيير داد .بخشي از اين
تغييرات هم در نظام آموزشي بروز پيدا كرد ،اما خوشبختانه
پذيري نظام تعليم و تربيت ما يك قدمت
تجرب���ه انعطاف
امیری گفت :براساس قانون اساسي ،تعليم همه
طوالني دارد.
ه���ا فارغ از زبان و مذهب و قوميت ،مورد تأكيد قرار
بچه
هاي
گرفته اس���ت .در طول  7سال گذشته ،يكي از دغدغه
دولت ،توس���عه دولت الكترونيك و توسعه فضاي مجازي

بود .در ش���يوع كرونا هم كه جلوگيري از تجمعات مورد
تأكيد كارشناسان قرار گرفت ،استفاده از فضاي مجازي به
هاي حضوري مورد توجه قرار
عنوان جايگزي���ن آموزش
خواهيم نقش آموزش چهره به چهره
گرفت .البته هرگز نمي
و كاركردهاي مدرسه را ناديده بگيريم ،اما واقعيت اين است
كه شرايطي كه كرونا بر ما تحميل كرد ،استفاده از آموزش
در فضاي مجازي است.

همچنین  ۱۱۰بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دس���ت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۲۲هزار
و  ۱۵۴نفر رسید.
به گفته وی ۳۷۰۸ ،نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
ای���ن بیماری تح���ت مراقبت قرار
دارند.
الری همچنین گفت :بر اساس
آخرین اطالعات کرونا در کش���ور،
استان های تهران ،مازندران ،گیالن،
ق���م ،اصفهان ،خراس���ان رضوی،
آذربایجان ش���رقی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،سمنان ،یزد ،زنجان و قزوین
در وضعیت قرمز ،همچنین استان های
آذربایجان غربی ،البرز ،فارس ،لرستان،
هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،خراس���ان
جنوبی ،مرکزی ،ایالم ،چهارمحال و
بختیاری ،گلس���تان و خوزستان در
دارند.
وضعیت هشدار قرار 
س���خنگوی وزارت بهداشت
همچنین نس���بت به کاهش پوشش
واکسیناسیون کودکان در کشور تحت
تاثیر ش���رایط کرونا هشدار داد و از
خانواده ها خواس���ت با حضور در
پایگاههای س�ل�امت یا خانههای
بهداشت ،نس���بت به واکسیناسیون
فرزندان خود اقدام کنند.وی گفت:
میزان پوشش واکسیناسیون کودکان
در کش���ورمان که در شرایط عادی
همیشه باالی  ۹۵درصد بود متاسفانه
متاثر از ش���یوع بیماری کرونا برای
اولین بار طی  ۲۵س���ال گذشته به
کمتر از  ۹۵درصد رس���یده است.
وی اف���زود :مطمئنا تداوم این روند
تواند سالمت کودکان سرزمین مان
می
را با خطر جدی و بازگش���ت مجدد
بیماریهایی نظیر فلج اطفال ،سرخک،
دیفتیری یا سیاهس���رفه را به همراه
داشته باشد.
بقيه در صفحه 14

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی گفت:
جمعه با وزیر بهداشت تماس گرفتم .در تشکیل کالس دخالت
نمیکنیم و مسئولیت ستاد کروناست ،اما رسما اعالم میکنیم
از هرگون���ه اقدامی که باعث عدم امنیت برای معلم و دانش
آموز و خانواده شود ،عدول نمیکنیم .این کار شوخی نیست؛
اگر موج س���وم کرونا راه بیفتد مدیریت 15/5میلیون معلم و
دانش آموز که در واقع نماینده  15/5میلیون خانوادهاند ،کار
سختی است.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا حاجی بابایی در یک برنامه
تلویزیونی افزود :ستاد کرونا باید مسئولیت باز شدن مدارس
را رسما برعهده بگیرد .اگر فردا مشکلی پیش آمد نگویند ما
نبودیم و دیگری تصمیم گرفت .باید ستاد کرونا رسما اعالم
کند .بچه کالس اول و دوم ابتدایی را در خانه هم نمی شود
کنترل کرد و کار سختی است ،حال اگر آموزش و پرورش

انتقاد سازمان نظام پزشكي از بازگشايي حضوري مدارس

رئیس کل سازمان نظام پزشکی
در نام���ه ای به وزی���ر آموزش و
پرورش بازنگری در ابالغیه اخیر این
وزارتخانه درباره بازگشایی حضوری
مدارس را خواس���تار شد و بر لزوم
اهتمام بیش���تر به استفاده از آموزش
در فض���ای مجازی و از راه دور در
شرایط کرونا تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمدرضا
ظفرقندی در نامه ای به وزیر آموزش
و پرورش با اش���اره به شرایط قرمز
و هش���دار استان ها و تاکید آموزش
و پرورش بر بازگش���ایی حضوری
مدارس در همه س���طوح و نگرانی
خانواده ها و جامعه پزش���کی آورده
است :علت این تصمیم غیرمنتظره هر
چه هس���ت با شرایط خطیر بیماری
کرونا و س�ل�امت دانش آموزان و
خانواده آن ها س���ازگاری ندارد و
یقینا موجب تحمیل بیماران بیش���تر
بر جامعه پزشکی ،پرستاری و کادر
درمان خواهد ش���د .شما به خوبی
واقفید که در ش���رایط حضور دانش
آموزان در مدرسه ها به خصوص در
پایه دبستان علیرغم ابالغ بخشنامه ها،
امکان عملی و مطمئن رعایت اصول
سه گانه محافظتی و بهداشتی (شفا)
میسر نیست».وی در بخش دیگری از
این نامه آورده است« :موارد ذکر شده
در بخشنامه ابالغی معاون جنابعالی
ه���م از جهات متعدد غیر علمی و
دارای تناقض است .اکثر موارد تسری
بیماری در دوره بدون عالمت (کمون)
است و لذا عدم حضور دانش آموزان
در ایام عالمتدار حالل مشکل انتقال
بیماری نیست.
عدم حضور مراقب بهداشتی در
بسیاری از مدارس و نیز عدم آمادگی
خانواده ه���ا و مدارس برای تنظیم
برنامه های ابالغی در مورد بازگشایی
حضوری و رفت و آمد دانش آموزان
و ...نیز مزید برعلت است.

الزم بذکر است اکثر کشورهایی
که در کنترل این بیماری شرایط بسیار
بهتری از ایران دارند و حتی مرگ ومیر
ناشی از کرونا در آن کشورها کمتر از
یکصدم موارد در کشور ما است ،هنوز
در مورد بازگشایی حضوری مدارس
تامل و احتیاط می کنند».
بنابر گزارش روابط عمومی نظام
پزش���کی ،در بخش دیگری از نامه
ظفرقندی آمده اس���ت« :جناب اقای
وزی���ر از نظر علوم اپیدمیولوژی و
بهداشت در شرایط همه گیری بیماری
های واگیر اولین محل هایی که باید
تعطیل شوند مدارس و آخرین محل
هایی که بازگشایی میشوند مدارس
هستند.
اینجانب به عنوان فردی که سال
ها در مدارس کش���ور تدریس کرده
و افتخار معلمی داش���ته و با شرایط
واقعی مدارس و تجمع دانش آموزان
آشنا هستم و امروز به عنوان نماینده
جامعه خدوم پزش���کی کشور و به
منظور حفظ سالمت مردم و عبور از
شرایط بحرانی موجود ،ضمن اعالم
نگرانی و هشدار در مورد عواقب این
تصمیم و مسئولیت ها و تبعات ناشی
از آن ،بطور جد درخواست بازنگری
در ابالغیه اخیر و اهتمام بیش���تر به
استفاده از آموزش در فضای مجازی
و از راه دور را دارم.امید است با در
نظر گرفتن راهبرد اولویت سالمت
دانش آموزان و مردم بر امور دیگر و
شرایط خطیر پیش رو به خصوص
در فصل پاییز تصمیم صحیح و مبتنی
ب���ر تجربیات علمی مد نظر و عمل
قرار گیرد».
 ۱۱۰فوتی جدید کرونا
دکترسیماساداتالریسخنگوی
وزارت بهداشت از شناسایی ۱۸۹۴
مورد جدید کووید ۱۹در کشور طی
 ۲۴ساعت منتهی به پانزدهم شهریور
خبر داد وگفت:متاسفانه در این مدت

كت����اب كورونا
ويروس جهش يافته
هاي نوپديد
و بيماري
ناش����ي از آن توسط
انتش����ارات تيمورزاده
چاپ و منتشر شد.
آخرین آمار  20کشور دارای بیشترین مبتال به کرونا
اين كت���اب با
مقدمه دكتر عليرضا
تعداد کل تعداد کل مبتالیان تعداد کل مرگ و
تعداد کل
جمعیت
کشور
میرها در هر میلیون
مرگ و میرها در هر میلیون
مبتالیان
زالي ،فرمانده عمليات
مديريتبيماريكورونا
331351637
580
19311
192289
6398660
ایاالت متحده
1
شهر تهران و به
در كالن
212830230
590
19226
125584
4091801
برزیل
2
ها
ه
دانشگا
استادان
قلم
1382419165
51
2944
70168
4069522
هند
3
و متخصصان كشور،
145945865
122
6991
17759
1020310
روسیه
4
دكتر حميد اسحاقي،
33052721
894
20478
29554
676848
پرو
5
دكتر ليال افشار ،دكتر
50979209
410
12752
20888
650062
کلمبیا
6
نژاد،
ش���ريف تركمن
دكتر سيروس جعفري،
59440811
247
10684
14678
635078
آفریقای جنوبی
7
دكتر محمدحس���ين
129173426
518
4824
66851
623090
مکزیک
8
حريرچي���ان ،دكتر
46758078
629
11060
29418
517133
اسپانیا
9
ركسانا دارابي ،دكتر
45269713
214
10203
9685
461882
آرژانتین
10
علي دباغ ،دكتر احمد
19145501
603
21960
11551
420434
شیلی
11
دلب���ري ،دكتر پيمان
84182804
263
4569
22154
384666
ایران
12
سالمتي ،دكتر شهرزاد شيخ حسني ،دكتر حجت شيخ مطهرواحدي ،دكتر
زاده ،دكتر سيد مويد علويان ،دكتر پديده قائمي ،دكتر حسين
آرمين عطاران
67950227
611
5065
41549
344164
بریتانیا
13
قناعتي ،دكتر امير هومن كاظمي ،دكتر مليحه كديور ،دكتر زهره كشاورز،
164981307
27
1961
4447
323565
بنگالدش
14
كار ،دكتر سيدمنصور گتميري ،دكتر مريم مظاهريون ،دكتر
دكتر حسين گندم
34908907
116
9165
4049
319932
 15عربستان سعودی
آسيه منصور ،دكتر محمدرضا مهاجري تهراني ،دكتر رامين مهرداد و دكتر
65299717
471
4734
30724
309156
فرانسه
16
نورباال به زيور طبع آراس���ته شده است .برخي از مطالب كتاب
احمد علي
221636262
29
1345
6340
298025
پاکستان
17
به اين ش���رح اس���ت :با ويروس كوويد ـ  19آشنا شويم ،بيماري ويروس
84500199
78
3273
6564
276555
ترکیه
18
توان از آلودگي به ويروس
هايي دارد ،چگونه مي
كوروناي جديد چه نشانه
60445551
588
4572
35534
276338
ایتالیا
19
كوويدـ 19پيشگيري كرد ،مشكالت تنفسي كوويدـ  19و تنفس مصنوعي،
آيا بيماري كوويد 19 -قابل درمان اس���ت ،كورونا در پيوند كليه ،دياليز
40377715
184
6358
7422
256719
عراق
20
و فش���ارخون ،كورونا و دس���تگاه گوارش و كبد ،تشخيص كوويدـ  19با
هاي تصويربرداري و ...است.
روش
م
مقدمه اين كتاب آورده است :اگرچه در فضاي وزیر علوم :نیازمند مأموریتگرایی و یکپارچهسازی آموزش عالی هستی 
دكتر عليرضا زالي هم در
ملتهب و سراسر تشويش و اضطراب ايام شيوع كورونا ،اخبار ضد و نقيض،
آموختگان موفق عمل
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،تربیت نیروی انسانی کارآمد ،افزایش تربیت دانش
های
گاهي سبب كمرنگ شدن اميدها گرديد و نوع ًا باعث بروز رفتار شتابزده و با صدور پیامی آغاز سال تحصیلی س����رمایه اجتماعی و تعالی اخالقی کرده است ،اما با توجه به تخصص
گرایی،
نادرس����ت از روي وحش����ت از بيماري توسط عوام جامعه شد ،اما به همت ۱۳۹۹-۱۴۰۰را به جامعه دانشگاهی جامعه بر کس����ی پوشیده نیست و متنوع نیازمن����د به مأموریت
س����ازی و آمایش آموزش
امروزه ،توس����عه هماهنگ و پایدار یکپارچه
استادان مبرز و دلسوز و همچنين كارشناسان مجرب و زبده مطالبي راهبردي کشور تبریک گفت.
اي
و راهگشا براي استفاده عموم تدوين و تحرير شد كه به صورت مجموعه
ها عالی به منظور تقویت کیفی زندگی
ها و پژوهش
به گ����زارش اداره کل روابط تنها از مسیر آموزش
مختصر و كاربردي در اين كتاب ارائه شده است.
های دقیق و روزآمد دانشجویی ،افزایش کارآفرینی ،تقویت
عمومی وزارت علوم ،در بخش����ی و نیازس����نجی
های آموزشی ،پژوهشی و
زیرساخت
دكتر فرهاد تيمورزاده مس���ئول انتشارات تيمورزاده هم درباره چاپ اين از این پیام آمده اس����ت ،نقش نهاد دانشگاهی به دست خواهد آمد.
نظ����ام آموزش عالی تاکنون در تولید علم و فناوری هستیم.
دهی به تولید دانش،
كتاب گفت :كتاب «كورونا ،ويروس جهش يافته و بيماري نوپديد ناشي از آن» دانشگاه در سامان
در روز دوازده���م مرداد نود و نه ـ
بين اعي���اد قربان و غدير ـ از زير
چاپ درآمد و منتشر شد ،درست
اس���ت كه هر آنچه داشتيم آبان 98
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اعتماد جامعه پزشكي و كوله
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از  27سال تجربه فعاليت در جهت
ﺗﻌﺪ�� � ﻣﺸﺨﺼﺎ� ﺧﻮ��� ﻫﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ�
ﺗﻌﺪاد
ﻧﺤﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮى
ﻣﺪل
ﻧﻮع ﺧﻮدرو
ﺗﻌﺪاد
ﻧﺤﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮى
ﻣﺪل
ﻧﻮع ﺧﻮدرو
انتشار صحيح علم و دانش مكتوب و
4
 96ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﻴﻨﻰ ﺑﻮس اﻳﺴﻮزو
17
 96ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﻤﻨﺪ / LXﭘﮋو405
اي بر هميشه برخاستن و تالش
اراده
ﺑﺎراﻧﻨﺪه
3
 96ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
اﺗﻮﺑﻮس)اﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎرال(
11
 96ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﭘﮋوﭘﺎرس
به لطف الهي با ماس���ت .اين كتاب
4
 2016ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ
3
 2016ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﻮزوﻛﻰ وﻳﺘﺎرا
در اين ش���رايط بحراني و نگراني
6
 2016ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﻮزوﻛﻰ وﻳﺘﺎرا
7
 96ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎپ رﻳﭻ
مردمي ناش���ي از انبوهي اطالعات
ﺑﺎراﻧﻨﺪه
1
 2016ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻓﻮﺗﻮن
3
 96ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
واﻧﺖ ﻣﺰدا دو ﻛﺎﺑﻴﻦ
درست و نادرست ،به قلم  25استاد
ﺑﺪون راﻧﻨﺪه
7
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ﭘﺎرس
1
 96ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
واﻧﺖ ﻣﺰدا ﺗﻚ ﻛﺎﺑﻴﻦ
و متخصص برجسته كشور در 25
5
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1
 2016ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
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رنگي ،شايد
فصل و  232صفحه تمام
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هاي مردم دردمندمان
آرامش را به خانه
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بازگرداند .انتشارات تيمورزاده تالش
 -2ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ � %25ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ﺑﻮ�� � ���ﺋﻪ �ﺳﻨﺎ� � ﻣﺪ��� �ﻟﺰ�ﻣﻰ �ﺳﺖ.
كرده تا وظيفه خود را به نيكوئي و با
 -3ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/06/12ﻟﻐﺎﻳﺖ  99/06/19ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ �ﻋﻼ� �ﻣﺎ�ﮔﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ���ﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ����  :ﺗﻬﺮ�� – ﺳﻌﺎ�� �ﺑﺎ�  -ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
احساس مسئوليت انجام دهد .اكنون
�� ﻣﻴﺪ�� ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻬﺮ�ﻧﻰ ﻣﻘﺪ� )ﻛﺎ�(  � -ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻴﺎ�  -ﭘﻼ�  - 6ﻃﺒﻘﻪ ��� – �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
گيرندگان هر دستگاه و
نوبت تصميم
 -4ﭘﺲ �� ���ﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ � ﻣﺸ���ﺨﺺ ﺷﺪ� ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻮﺗﺎ�� ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ� ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ� ��ﺧﺼﻮ� ﻧﺤﻮ� ﺧﺮﻳﺪ � ﺗﻜﻤﻴﻞ �ﺳﻨﺎ� � ��ﺳﺎ� ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ� )�ﻟﻒ� �� �( ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ�
سازمان دولتي و غيردولتي است كه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻃﻼ� �ﺳﺎﻧﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ .
اين كتاب وزين را تهيه كرده و به
 -5ﻣﺒﻠﻎ ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � 4,800,000,000ﻳﺎ� ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ �� �� ﺻﻮ�� :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ �� �ﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ
هاي خود هديه
مردم و زيرمجموعه
�ﻳﺮ�� ) (IPMIﺑﺎﺷﺪ.
بخش���ي
دهند تا زنجيره اين آگاهي
 -6ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬ�� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ � ﺻﻼ� ﺧﻮ� ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
تداوم داشته و به شكست كرونا اين
 -7ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮ�� ﺷﺪ� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻣﺘﻴﺎ��� ﻓﻨﻰ ���ﺋﻪ ﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ � ﻣﻼ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
بيماري نوپديد مرموز بينجامد.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى(

احمدي الشكي ،معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش
هم در سخنانی گفت :همه ما مقيد و ملزم هستيم تصميمات
ستاد ملي مقابله با كرونا را رعايت كنيم ،وزارت آموزش و
پرورش هم بر همان مبنا حركت می كند ،اما آنچه بايد بدانيم
این است كه سالمت،محور همه چیز است ،اما در كنار آن
تعليم و تربيت نبايد دچار خدشه شود.
وی افزود :در دنيا فقط  34كشور ،آموزش و پرورش را
اند.
اند ولي بقيه كشورها ،آموزش را شروع كرده
تعطيل كرده
شود و حتم ًا
هاي بهداشتي در مدارس رعايت مي
تمام پروتكل
ها هم بيشتر
شوند و زمان كالس
بندي مي
ها دسته
همه كالس
از  35دقيقه نخواهد بود .ما امسال آموزش در بحران را داريم
هاي گذشته نياز داريم.
و به اولياء بيشتر از سال
ن
اتخاذ تمهیدات الزم برای تردد ام 
پیروز حناچی ،ش���هردار تهران در آیین نواختن زنگ
مدرس���ه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به صورت
مجازی در مدرسه دخترانه مکتب الزهرا در منطقه  14اعالم
کرد که ش���هرداری تهران تمهی���دات الزم برای تردد امن
آموزان را فراهم خواهد کرد.
دانش
وی با تاکید بر این که ما در شهرداری تهران تمهیدات
،
الزم برای تردد امن در مسیر پیاده ،سواره ،تاکسی ،اتوبوس
مترو و غیره را به نحوه احس���نت اجرایی می کنیم ،اظهار
کرد :شهرداری تهران در راستای ماموریت اجتماعی خود
کند و اقدامات الزم را
به مدارس تا حد امکان رسیدگی می
انجام خواهد داد.

ستاد کرونا مسئولیت باز شدن مدارس را رسم ًا برعهده بگیر د

می تواند ،که دستشان را هم می بوسیم .معلم ها هم باید امنیت
و سالمت شان تضمین شود و مدنظر باشد.
حسینعلی شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
شورای اسالمی نیز در سخنانی گفت :به نقل از وزیر جملهای
ش���نیدم که با روش های اروپا مدارس را بازگشایی میکنیم،
این جمله فکر میکنم شایعه است ولی اگر مطرح هم شده
باش���د باز هم ش���بیه شوخی است که مدارس را به ویژه در
مناطق محروم با اروپا مقایسه کنیم .شهریاری با اشاره به افتتاح
سال تحصیلی جدید توسط رییس جمهور به صورت مجازی،
از عدم حضور ایشان در جمع دانش آموزان برغم حضوری
شدن مدارس انتقاد کرد.وی با بیان اینکه نگران سالمت دانش
آموزان هستیم ،ادامه داد :اینکه فکر کنیم دانش آموزان مخصوصا
مقاطع پایین را طوری مدرسه ببریم که پروتکل ها رارعایت
است.
کنند ،بیشتر به یک شوخی شبیه 

ت
پیام تسلیت رئیس فرهنگستان علوم به مناسبت درگذشت استاد اسماعیل سعاد 
دکتررضا داوری اردکانی رئیس فرهنگس���تان علوم به
مناسبت درگذش���ت استاد اسماعیل سعادت پیامی به این
شرح صادر کرد.
در این پیام آمده است:ادیب فرزانه و مترجم و محقق
گرانمایه آقای اسماعیل سعادت عضو پیوسته فرهنگستان زبان
و ادب فارسی رخت از این جهان به سرای باقی کشید .رحمت
خدا بر او باد که همه عمر پربرکت خود را در کار تحقیق و

تألیف و ترجمه گذراند و آثار گرانبهایی پدید آورد که همه
در حدّ خود ممتازند.این مصیبت بزرگ را به خانواده گرامی
ایشان و به همه اهل ادب و فرهنگ کشور و بخصوص به
جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس محترم فرهنگستان زبان و
ادب فارسی و اعضاء عزیز و گرامی آن فرهنگستان تسلیت
عرض می کنم و از خداوند برای ایشان رحمت و مغفرت
و برای بازماندگان صبر و سالمت مسألت دارم.

محمدعلی نجفی رئیس خانه سینما شد

محمدعلی نجفی ،کارگردان به
مدیره خانه سینما
عنوان رئیس هیات
انتخاب شد.
به گ���زارش ایرنا ،علی قائم
مقامی سخنگوی هیات مدیره خانه
سینما اعالم کرد :نخستین نشست
مدیره خانه سینما
پانزدهمین هیات
روز شنبه پانزدهم شهریور برگزار
وگو و تبادل
ش���د و پس از گفت
نظ���ر در خصوص وظایف پیش
مدیره ،انتخابات داخلی
روی هیات
ص���ورت پذیرفت که برمبنای آن

آقایان محمدعلی نجفی به عنوان

رئیس ،علیرضا نجف زاده به عنوان
نایب رئیس ،روانبخش صادقی به
عن���وان دبیر و علی قائم مقامی به
عنوان سخنگوی هیات مدیره خانه
سینما برگزیده شدند.
پیش از این و در پی استعفای
سیدرضا میرکریمی در اسفند ماه
 1394طب���ق تصمیم هیات مدیره
س���ابق منوچهر شاهسواری از ۲۸
تیر م���اه  1395تا اکنون به عنوان
مدیر عاملی خانه سینما مشغول به
فعالیت بوده است.
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حکمت نهج البالغه
از دوستی با تبهکار بپرهیز؛ زيرا تو را به اندک
چیزی میفروشد.

همایش دو روزه «میراث علمی و
د
فکری ابوریحان بیرونی» برگزار ش 

مرکز فرهنگی ش����هر کتاب به
مناسبت بزرگداشت ابوریحان بیرونی،
دانش����مند و فیلسوف برجسته ایرانی،
همایش مجازی دو روزه «میراث علمی
و فکری ابوریحان بیرونی» را برگزار
کرد.
ب����ه گ����زارش روابط عمومی
اصغر
مرکز فرهنگی شهر کتاب ،علی
محمدخانی ،معاون فرهنگی شهر کتاب،
در آغاز این همایش اظهار کرد :ابوریحان
بیرونی از اندیشمندان تراز اول جهان
سینا
اسالم و جهان است .عصر او و ابن
نمایی علم و اندیش����ه است .در ۱۳۵۲ش .هزاره ابوریحان بیرونی
زمانه قدرت
اله صفا برگزار شد
با حضور دانشمندانی از ایران و چند کشور و دبیری ذبیح
های آن در «یادنامه بیرونی» چاپ ش����د .در این چهل
که مجموعه س����خنرانی
سال ،حدود شصت عنوان کتاب از بیرونی و درباره او منتشر شده است که
نیمی از آنها شرح حال زندگی بیرونی به قلم افراد ناشناس یا غیرمتخصص
های خود
حجم است .به جز این ،از کتاب
برای کودک و نوجوان یا بسیار کم
عثمان
بن
علی
الطب» یکبار با ترجمه ابوبکربن
بیرونی در این دوره« ،الصیدنه فی
کاشانی و تصحیح منوچهر ستوده و ایرج افشار و بار دیگر ،با تصحیح و مقدمه
خویی منتشر شده و فرهنگستان نیز آن را با ترجمه باقر مظفرزاده
عباس زریاب
الدین همایی« ،الجماهر
منتشر کرده است .همچنین« ،التفهیم» با تصحیح جالل
تازگی« ،تحقیق ماللهند» با ترجمه
فی الجواهر» با تصحیح یوسف هادی و به
منوچهر صدوقی س����ها و «آثار الباقیه» با ترجمه و تعلیق پرویز اذکایی منتشر
ای از «آثار الباقیه» منتشر
ازاین ،نیز اذکایی تلخیص و ترجمه
شده است .پیش
کرده بود.
همچنین در این همایش ،حس����ین معصومی همدانی ،عضور پیوس����ته
های بسیار متنوع
فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت :ابوریحان بیرونی در حوزه
توان چندان درباره او صحبت کرد ،این است
نوشته دارد و یکی از علل آنکه نمی
توان حرف
که عمده آثارش ریاضیاتی است .راجع به ریاضیات هم خیلی نمی
بندد و
کار ببرید ،مخاطب چشم و گوش می
زد ،چراکه تا اصطالحی ناآشنا به
رود .موضوع صحبت من هم بیرونی در مقام مورخ علم است که
به خواب می
تا حدودی به ریاضیات مربوط است.
او درباره رساله «مقالید علم الهیئه» یا «کلیدهای دانش نجوم» گفت :این
گویند
کتاب راجع به ماجرایی است که در تاریخ علم به آن کشف همزمان می
و به این اشاره دارد که یک قضیه یا مسأله یا نظریه را دو سه نفر در فاصله
زمانی کوتاهی کشف کنند .از قدیم ،کشف همزمان بیشتر اوقات منجر به دعوا
شده است.
همدانی بیان کرد« :کلیدهای علم نجوم» بیرونی درباره کش����ف
معصومی
دو قضیه ریاضی اس����ت .در علم نجوم قدیم و در نجوم کروی
همزمان یکی
امروزی باور بر این است که همه ستاره بر روی یک کره آسمانی قرار دارند.
بنابراین ،فاصله هر دو ستاره یا هر دو نقطه قوسی از یک دایره است و آنچه
ازای آن یک کمان روی آسمان است .برای
به
بینیم یک زاویه است که ما
ما می
حل یک مساله نجومی باید شکلی در آسمان پیدا کنیم که معلوماتی از آن داشته
دست بیاوریم .کلید اصلی این قضیه
باشیم تا از روی آن بتوانیم مجهوالتی را به
ای بین شش کمیت است و
یک قضیه ریاضی به نام منالئوس بوده که رابطه
برای به دست آوردن هر کمیت مجهول در آن باید پنج کمیت را دانست .در
ها در
های قضیه سینوس
قرن چهارم و پنجم هجری ،دو قضیه ریاضی به نام
شود که جای قضیه
ها در مثلثات کروی کشف می
مثلثات کروی و قضیه تانژانت
شوند.
گیرد و چند نفر تصریح ًا و تلویح ًا مدعی کشف آنها می
منالئوس را می
این کتاب ابوریحان هم برای داوری در این ادعاها است که در نوع خودش
نظیر است.
کاری بی
او در پایان گفت :بیرونی پس از آنکه گزارشی را از معاصرانش در استفاده
آورد ،به روشن کردن سهم ابونصرعراقی ،بوزجانی ،خجندی و
از شکل مغنی می
کند
پردازد و میان آنها داوری می
های جدید می
کوشيار ،در ابداع و معرفی قضیه
دهد.
و در داوری نهایی ،حق را به جانب ابونصر عراقی می

اخبار اقتصادی

همتی :بانک مرکزی باید از ساختار
سنتی سیاستگذاری پولی فاصله بگیرد

های علمی پژوهشکده باید به گونه ای باشد که کاربردی و
نتایج پژوهش
آثار آن در سیاستگذاری های بانک مرکزی برای مردم ملموس باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،ضمن قدردانی از
گذاری
تالش های آن مجموعه در مورد نقش این نهاد پژوهش���ی در سیاس���ت
و بانکداری نوین مرکزی تصریح کرد :بانک مرکزی باید از س���اختار س���نتی
سیاستگذاری پولی که  ۶۰سال براساس آن فعالیت کرده ،فاصله بگیرد و برای
تواند ایفا کند .اکنون شاهد تحوالت
تحقق این هدف ،پژوهشکده نقش موثری می
در بانکداری مرکزی در سطح جهان هستیم و نحوه دخالت بانک های مرکزی
در بازارهای پولی دستخوش تغییر شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر
خود را اصالح کند و به سمت عملیاتی شدن پیش برود که قطع ًا پژوهشکده
می توان���د در ای���ن زمینه بانک را یاری کن���د.وی افزود :در حال حاضر ما هم
ایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که
سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده
به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری کنیم؛ از این رو همه ارکان
کشور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده
باید نقش تسهیلگری داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی برعهده
پژوهشکده پولی و بانکی است ،گفت :بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در
سال  ۹۷کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در
این مدت بحث ها و پیش���نهادات مهمی داشته است و خوشبختانه این کمیته
های مطلوبی باشد.به گفته وی ،مسئولیت
گذاری
ها و سیاست
توانسته منشأ فعالیت
پژوهش ،بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی هم به پژوهشکده
محول شده است.
همتی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت هم در دستور کار پژوهشکده
است ،اظهار داشت :هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است ،اما
مدت غافل شد ،چرا که بسیاری از گزارش
نباید از تحقیقات و بررسی های کوتاه
تواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر
های کوتاه مدت این نهاد علمی می
تواند ضمن هشدار به سیاستگذار پولی
افتد .عالوه براین ،گزارش های یاد شده می
و بانکی ،در اجرا و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد.
وی یادآور شد :باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط
تواند با همکاری پژوهشی میان
میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می
بازار سرمایه ،بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک
ی رئیس پژوهشکده
مرکزی محقق شود.همچنین در این نشست ،دکتر شاپور محمد 
پولی و بانکی بانک مرکزی گفت :هم اکنون در حال تدوین برنامه پنج ساله آتی
های خود را
ف گذاری
پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از هد 
براساس رهنمودهای رئیس کل بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.
وی بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی
فعالیت های اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت :هرچه پژوهشکده در این
شود و قابلیت
تر می
زمینه مش���ارکت داشته باشد ،پیشنهادات این نهاد عملیاتی
کند.
اجرای بهتری پیدا می

آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای فاز اول الگوی کشت در پاییز

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش فنی اجرای
الگوی کش����ت آماده است ،گفت :اگر بسته حمایتی در
ای و تسهیالتی به
های بیمه
گذاری ،پشتیبانی
بخش قیمت
درس����تی طراحی و انجام شود به طور حتم کشاورزان از
کنند.
این الگو استقبال می
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایرنا
درباره اجرای طرح الگوی کشت در بخش کشاورزی کشور
افزود :الگوی کشت دو بخش اصلی «فنی» و «سیاستگذاری»
دارد تا کشاورز ما بداند برای هر منطقه با توجه به اقلیم
م����ورد نظر چه گیاهی را در چه زمانی بکارد تا حداکثر
عملکرد و حداقل خسارت را داشته باشد.
وی اظهارداشت :با اقدامات صورت گرفته در چهار
سال اخیر ،بخش فنی الگوی کشت براساس منابع خاک،
تحوالت اقلیمی  ۵۰س����ال گذشته و مورفولوژی گیاهان
موجود در ایران آماده شده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :فاز اول اجرای الگوی
کشت برای کشت پاییزه آماده شده به طوری که تمامی
اطالعات در اختیار ما قرار دارد ،اما باید سیاس����ت ها و
حمایت های دولت به گونه ای باشد که کشاورز ما که
امروز گوجه فرنگی ،پیاز و سیب زمینی می کارد با انگیزه
درآمدی باال به دنبال تولید گیاهانی همچون دانه های روغنی
و چغندر قند که محصول نهایی آنها وارداتی است ،باشد.
وی اظهار امیدواری کرد این طرح هر چه س����ریعتر
آماده و به دولت ارایه ش����ود تا برای کشت پاییزه امسال
اجرایی شود و در ادامه درباره استقبال و آمادگی کشاورزان
از اجرای طرح الگوی کشت گفت :اگر بسته حمایتی در
بخش قیمت گذاری ،پشتیبانی های بیمه ای و تسهیالتی
به درستی طراحی و انجام شود به طور حتم کشاورزان از
این الگو استقبال می کنند.
خاوازی افزود :حمایت و سیاست گذاری دولت در
قیمت گذاری و خرید باید انگیزه الزم را برای افزایش تولید
و کسب درآمد کشاورزان جهت مشارکت افزایش دهد.
وی همچنين درباره زیرساخت های بخش کشاورزی
آب و خاک و مکانیزاسیون در هفت سال گذشته تصريح
ك����رد :دولت تدبی����ر و امید توجه ویژه ای به بخش آب
کشاورزی داشته ،به طوری که سه پروژه ملی در استان های
خوزستان و ایالم ،دشت سیستان و غرب و شمال غرب
کشور دنبال شده است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت :از پروژه  ۵۵۰هزار
هکتاری استان خوزستان  ۲۹۵هزار هکتار آن در فاز اول
به اتمام رسیده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که

باعث افزایش درآمد کشاورزان شده است.
وی اضافه کرد :بخشی از این اراضی دارای زمین های
شور و قلیایی بوده که امکان تولید نداشتیم ،گاهی تولید در
این اراضی حداکثر  ۶۰۰کیلوگرم گندم در هکتار داشت،
اما اکنون اتفاقات خوبی برای کشاورزان این مناطق افتاده
و تولیداتشان افزایش یافته است.
این مقام مس����ئول تصریح کرد :فاز دوم این پروژه
 ۲۵۰هزار هکتار است که منتظر تامین منابع مالی هستیم
و وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد در صورت تامین
مالی همین امسال با توجه به فرصت پیش رو تا  ۱۵هزار
هکتار را آماده سازی و تحویل دهد که البته فاز دوم طیف
وسیع تری از شهرستان هایی که به طور عمده از لحاظ
معیشتی کم برخوردار هستند را پوشش می دهد.
وی گف����ت :امیدواریم ب����ا عنایت ویژه مقام معظم
رهبری ،رئیس جمهوری و پیگیری سازمان برنامه و بودجه
بتوانیم به اهداف این پروژه ملی در بخش کش����اورزی
دست پیدا کنیم.
خاوازی پروژه ملی دوم را پروژه  ۴۶هزار هکتاری
دشت سیستان برشمرد و اظهارداشت :در استان سیستان
وبلوچس����تان با اجرای این طرح آبرس����انی ،تجهیزات و
تاسیسات مهندسی معکوس پمپ ها و انتقال آب ،زمینه
برای توسعه بخش کشاورزی فراهم شده است.
وی پروژه سوم را پروژه  ۲۲۷هزار هکتاری توسعه
منابع آب و خاک غرب و شمال غرب کشور عنوان کرد
و گفت :از این پروژه  ۷۷هزار هکتار در اختیار بهره برداران
قرار گرفته که در حال بهره برداری از آن هستند .با دستور
رئیس جمهوری برای تامین اعتبار این پروژه ،وزارت جهاد
کشاورزی آمادگی دارد تا پایان سال  ۵۰هزار هکتار دیگر
به این طرح بیفزاید.
وزیر جهاد کش����اورزی افزود :مجموع این عملیات
که شامل تسطیح ،زهکشی و سایر عملیات فنی می شود،
باعث شده راندمان آبیاری از  ۳۹درصد به  ۴۵درصد و
میزان بهره وری ما از هر مترمکعب آب از  ۹۲۰گرم به
 ۱۴۵۰گرم برس����د که اتفاق خوبی در بخش کشاورزی
کشور است.
وی اظهارداشت :در بخش توسعه سیستم های نوین
آبیاری ،پوش����ش آن در دولت تدبیر و امید به رش����د ۸۵
درصدی رسید .یعنی از 1/3میلیون هکتار به  2/4میلیون
هکتار رسیده ایم که امیدواریم این اقدام مبنایی برای افزایش
تولید ،رش����د درآمد کشاورزان و تثبیت شغل کشاورزی
در آینده باشد.

وزير اقتصاد :مداخالت سياسي موجب تنش در بازار سرمايه ميشود

مراسم گرامیداشت آغاز شصت و نهمین سال
فعالیت بانک صادرات ایران و رونمایی از س���امانه
پیشخوان مجازی «شمس» و چهار محصول اعتباری
ای���ن بانک با حضور وزی���ر امور اقتصادی دارایی
برگزار شد.
ب���ه گزارش خبرگزاری صدا و س���یما ،دکتر
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این
ای اداره و از
مراس���م گفت :بازار سرمایه باید حرفه
های سیاسی پرهیز شود زیرا
مداخالت و اظهار نظر
موجب تنش خواهد ش���د.وی با اشاره به ضرورت

های اعضای شورای عالی بورس
بهره گیری از نظر
کند که این
تصمیمات خوبی گرفت و مراقبت می
تصمیمات به خوبی اجرا شود.
دژپسند گفت :یکی از این تصمیماتی که گرفته
ها درباره نوع ورود
ها و دغدغه
شد ،این بود که نگرانی
ها در عرصه عملیات بورس برطرف شود که
حقوقی
جلسه خوبی پنجشنبه برگزار شد و تصمیمات خوبی
هایی با
ها در روز
گرفته شد.وی با بیان اینکه حقوقی
های تکمیلی منابع خوبی را
های اولیه و عرضه
عرضه
از بازار سرمایه کسب کردند ،گفت :پنجشنبه گذشته

استفاده از فرصت طالیی بورس برای سیستم بانکی
های مازاد افزود :نباید با برخی
و واگ���ذاری دارایی
ها بازار سرمایه را خدشه دار کرد.این بازار
اظهارنظر
در حال عمق یافتن و پایدار ش���دن و گاهی هم با
اصالحاتی همراه است.
درپس���ند با اش���اره به اینکه در بازار سرمایه
خویش���تن داری برای سهامداران ضروری است و
کس���انی که وارد این بازار ش���ده اند باید نگاه میان
مدت و بلندمدت داشته باشند ،افزود :سازمان بورس
و اوراق بهادار متولی نظارت بر این بازار اس���ت و
ش���ورای عالی بورس هم بر این س���ازمان نظارت
کند .وی گفت :همه مراحل پذیرش گروه مالی
می
سپهر زیر مجموعه بانک صادرات در بورس انجام
شده و  ۶۳درصد آن در بورس پذیرش خواهد شد
و این نشان از برقراری پلی بین سیستم بانکی ،بیمه
و بورس برای تامین مالی است .وزیر امور اقتصادی
و دارایی همچنین در حاشیه رونمایی از چند طرح
در بانک صادرات گفت :خوش���بختانه در یک سال
اخی���ر یک راه جدید و بادوام برای تامین مالی در
اقتصاد ش���کل گرفته و بازار سرمایه امروز عمق و
نفوذ گسترده پیدا کرده است و امیدواریم اقدامات و
ای باشد که روز به روز پایداری
ها به گونه
ریزی
برنامه
و استحکام آن بیشتر شود.
وی با بیان اینکه البته ذات بازار س���رمایه این
است که برخی مواقع با نوسان مواجه باشد ،اما مهم
این است که در دوره نوسان چگونه مدیریت شود،
افزود :یک رکن این مدیریت مربوط به دستگاه ناظر
است که باید دقت بیشتری اعمال کند که در همین
های اخیر با
راستا مدیریت سازمان بورس در هفته

ها مطرح شد و در
ای با حقوقی
این بحث در جلسه
ها برای افزایش
این شرایط که گاهی نیاز به ورود آن
تقاضا دارد باید واکنش مثبت نشان دهند تا بازار از
شرایط با ثبات خارج نشود.وزیر اقتصاد افزود :اگر
فعاالن بازار سرمایه با تدبیر و با خویشتن داری و
مدت در بازار حضور داش���ته
مدت و بلند
نگاه میان
باشد و سازمان ناظر بورس در حیطه سیاست گذاری
توانیم بازار پایدار و
و نظارت اعمال تدبیر کند می
مس���تحکمی داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه هم
دولت و س���ایر قوا باید بدانند که این بازار سرمایه
تواند
هرچه استمرار و دوام بیشتری داشته باشد می
برای اقتصاد نقش کلیدی ایفا کند و اقتصاد را اداره
تواند امید آفرینی و تامین مالی
کند ،افزود :بورس می
داشته باشد به ویژه اگر بانک ،بیمه و بورس بتوانند
ها از منافع بازار
با هم پیوند داش���ته باش���ند .خیلی
دانند هرچه بازار سرمایه
سرمایه استفاده کردند و می
تر باش���د ،منافع آن شامل همه خواهد شد و
بالنده
برای بهره مندی همه باید کام ً
ای و
ال در محیط حرفه
ای و غیر سیاسی کردن مداخالت
های حرفه
با ابزار
این کار را انجام دهیم.
ها هم انتظار ویژه
دژپسند تاکید کرد :از رسانه
داری���م به تعمیق دانش فع���االن بازار کمک کنند
و در ش���رایطی که به هر دلیل���ی افراد ،احزاب و
مند به اظهار نظر هستند،
ها گاهی عالقه
شخصیت
های پیرامونی کمک
ها باید با آرام کردن قطب
رسانه
ای باشد و بازار را از تنش
ها حرفه
کنند تا اظهارنظر
فاصله دهیم.وی با بیان اینکه منافع بورس به همه
های سیاسی و فعاالن
قوای حکومت و همه جناح
های خرد و بزرگ خواهد رس���ید،
اقتصادی و بنگاه
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ﺷﺮح ﻛﺎﻻ

ﻣﻘﺪار

واﺣﺪ

1

آﻫﻦآﻻت ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ

150,000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ردﻳﻒ
2

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ

1,000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

3

ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻴﺪروﻓﻠﻮم

250,000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

4

روﻏﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ

90,000

ﻟﻴﺘﺮ

5

ﺑﺸﻜﻪ ﺧﺎﻟﻲ

1,500

ﻋﺪد

6

اﻧﻮاع ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ

1,800

ﺣﻠﻘﻪ

7

ﻧﻮار دور رﻳﻨﮓ و ﺗﻴﻮب

2,000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

8

ﻣﺨﺰن ﻫﻮاﻳﻲ آب  8000ﻟﻴﺘﺮي

1

ﻋﺪد

9

درب و ﭘﻨﺠﺮه آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ

57

ﻋﺪد

10

ﻛﻴﺴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ

3,000

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

11

روﻏﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ

22,520

ﻟﻴﺘﺮ
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ای اداره و از مداخالت
گفت :بازار سرمایه باید حرفه
اله صیدی
و اظهار نظرهای سیاسی پرهیز شود.حجت
مدیرعامل بانک صادرات ایران هم در این مراس���م
گفت :در س���ال جدید ،طرح رونق تولید را با نام
«طراوت توسعه» رونمایی و آغاز کردیم و در طرح
جدید «طراوت مسکن» هم به دنبال ایجاد اعتبار الزم
برای رونق و حمایت از ساخت مسکن برای اقشار
درآمد هستیم.
متوسط و کم
وی ادامه داد :با افزایش س���رمایه بانک ،موانع
رس���انی به واحدهای تولیدی بزرگ کشور
خدمت
شود .در عین حال که بانک صادرات ایران
برداشته می
در اعتبارات کوچک مثل وام ازدواج ،خود اشتغالی
و س���ایر تسهیالت حمایتی به خصوص در بخش
دیده از کرونا و...
تسهیالت کسب و کارهای آسیب
حضور پررنگ و فعالی داشته و دارد.
مدیرعامل بانک صادرات افزود :در طرح «همیان»
به کمک واحدهای تولیدی رفته و تا سه ماه حقوق
و مزایای کارکنانشان را به عنوان تسهیالت پرداخت
های بزرگ به
ایم اما در بخش حمایت از بنگاه
کرده
دلیل الزامات بانک مرکزی در بخش کفایت سرمایه،
رو بودیم که با افزایش سرمایه بانک،
با موانعی روبه
توانیم
ورود نقدینگی جدید و بهبود کفایت سرمایه می
های کشور و منطقه ارتقا
جایگاه خود را در بین بانک
دهیم.وی با اشاره به حمایت وزارت امور اقتصادی
و دارایی در تعیین تکلیف مسائل مربوط به موسسه
«میزان» و گروه «پدیده شاندیز» گفت :اقدامات مناسب
و هدایت صحیح مسئوالن این وزارتخانه در مشهد
و تهران بس���یاری از مشکالت بانک صادرات ایران
های
ها و آسیب
در این حوزه را برطرف و از زیان
توجهی
آن برای بانک جلوگیری کرد که کمک قابل
به بانک در ایفای نقش صحیح بود.
صیدی افزود :در مورد موسسه ثامن امیدواریم
های مسئوالن ،مطالبات بانک صادرات ایران
با تالش
به زودی تعیین تکلیف ش���ود .سررسیددار کردن
مطالبات این بانک از دولت هم از اقدامات خوب
های آینده
وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در ماه
به نتایج مناسبی در این زمینه دست خواهیم یافت.
وی همچنین اظهار داشت :طرح جامع بانکداری
کشور در مجلس در حال بررسی است که امیدواریم
با هماهنگی بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی و با دریافت نظرات مدیران و کارشناس���ان
ارشد نظام بانکی شاهد روشمندسازی و تصویب و
اجرای موفق این طرح باشیم.مدیرعامل بانک صادرات
تصریح کرد :نظام بانکی کشور با وجود تمام مشکالت
ها در حال حاضر به یک ثبات در فعالیت
و چالش
و آرامش رسیده است که الزم است با تدبیر دولت
رسانی
و مجلس در مسیر حفظ این آرامش و خدمت
نظام بانکی کشور به واحدهای تولیدی و تحقق اهداف
اقتصادی کشور تالش شود.
در این مراس���م ،شعبه مجازی بانک صادرات
ایران با عنوان پیش���خوان «شمس» با حضور وزیر
ام���ور اقتصادی و دارایی ،مدیرعامل بانک صادرات
ایران و حاجیه خانم محمدخانی مادر سه شهید از
اندازی و همزمان،
خان���واده بانک صادرات ایران راه
امکان ارائه چهار خدمت جدید اعتباری به مشتریان
بانک صادرات فراهم شد.

خاوازی درباره سیاست کشاورزی قراردادی هم گفت:
اکنون کش����اورزی قراردادی ،قلب توسعه کشاورزی ایران
است و ما هر چه بتوانیم تولید با برنامه و دارای مشتری
داشته باشیم از بسیاری از کمبودها جلوگیری خواهیم کرد.
به طور مثال سال گذشته در بخش تولید گندم دوروم برای
کارخانجات ماکارونی حدود  ۲۰۰هزار هکتار اراضی را
زیر پوشش داشتیم که در حال افزایش است
وی تصریح کرد :در بخش های دیگر همچون روغن
با کارخانجات تفاهم شده که محصوالت دانه های روغنی را
کارخانجات روغن کشی و دست اندرکاران تجارت روغن
به کشاورزان سفارش دهند و کشاورزان این محصوالت
را تولی����د کنند که این امر عالوه بر کاهش نقش دولت،
حمایت های بخش دولتی از بخش خصوصی و کشاورزان
را در پی دارد.
وزیر جهاد کش����اورزی از دیگر مزایای کشاورزی
قراردادی را پش����تیبانی های به موقع بخش خصوصی از
کش����اورزان دانس����ت و افزود :به طور حتم در این روش
عملکرد کشاورزان به دلیل آموزش ها و تامین به موقع
نهاده ه����ا افزایش می یابد به ط����وری که اکنون چنین
قراردادهای����ی داریم .به ط����ور مثال بخش خصوصی با
کشاورزان ما در کرمانشاه با بیش از  ۵هزار کشاورز قرارداد
بسته تا محصولشان را خریداری کند.
وی گفت :در کش����اورزی قراردادی دیگر کشاورزان
نگران����ی برای فروش محصول خود و بخش خصوصی
نگرانی برای عرضه محصول به بازار داخلی و صادرات
نخواهد داشت.
خاوازی با تاکید براینک����ه اولویت این وزارتخانه،
کشاورزی قراردادی برای کشت گیاهان استراتژیک است،
گفت :این وزارتخانه از بیمه بخش کش����اورزی حمایت
می کند و تالش دارد پوشش بیمه ای را به سمتی سوق
دهد تا صندوق بیمه حداکثر توان خود را بکار گیرد.
درهمين حال ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از خرید بیش از هشت میلیون و  ۲۰۰هزار تن گندم تا
 ۱۱ش����هریور خبر داد که نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته افزایش دارد.
به گزارش شاتا ،یزدان سیف گفت :دولت با تمام توان
در ش����رایط سخت نقدینگی ،پول گندمکاران را پرداخت
های تحویلی به
ک����رده و تاکنون  ۹۰درصد از پول گندم
مراکز خرید به میزان بیش از  ۱۸هزار و  ۵۴۶میلیارد تومان
تسویه شده است.
وی افزود :میزان خرید تضمینی گندم امسال در مقایسه

راهنمای نظارت بر آموزش مجازی دانش آموزان اعالم شد

راهنمای نظ���ارت بر آموزش
مج���ازی دانش آموزان از س���وی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
اعالم شد
مهندس محمدج���واد آذری
جهرمی وزی���ر ارتباطات دیروز با
آغاز سال تحصیلی جدید ،در چند
اس���توری راهکارهای درست برای
نظ���ارت والدین بر آموزش مجازی
آموزان از اینترنت را
و استفاده دانش
تشریح کرد.وی در صفحه شخصی
خود در ش���بکه اینستاگرام نوشت:
آغاز سال تحصیلی جدید فرا رسیده
است ،ممکن است شما هم مجبور
باشید از آموزش مجازی استفاده کنید.
تالش م���ی کنم اطالعات خالصه
و مهمی را درباره نحوه اس���تفاده و
تان کنم.وزیر ارتباطات
ها تقدیم
هزینه
ب���ا تاکید بر نگرانی والدین از آفات
فضای مجازی گف���ت :اگر فرزند
تاپ استفاده
شما از کامپیوتر یا لپ
توانید با استفاده از
کند ،شما می
می
قابلیت  family saftyسیستم عامل
ویندوز ،مراقب حضور فرزنداتان در
فضای مجازی باشید و دسترسی او
را مدیریت کنید.
وی اضافه کرد :اگر فرزند شما
از تبلت یا گوشی هوشمند اندروید
ترین کار برای
کند ،ساده
استفاده می
مدیریت دسترسی و نظارت بر کودک
در فضای مجازی ،اس���تفاده از ابزار
 google family linkاست.
آذری جهرمی تشریح کرد :اگر
هنوز ابزاری برای فرزند خود تهیه
گشایی
اید یا عالقمند به گره
نکرده
ها
ت برای آن
نیازمندان و خرید تبل 
های
کنم از تبلت
هستید ،توصیه می

ایرانی«انارستان»خریدکنید«.انارستان»
تمام ابزارهای مدیریت والدین را دارد
و مطابق فرهنگ ایرانی  -اس�ل�امی
برای نیاز کودکان ساخته شده است.
وی با بیان این که اگر فرصت
کافی ب���رای کار کردن با ابزارهای
گفت���ه ش���ده را ندارید و عالقمند
هس���تید این کار را دولت برای شما
انجام دهد ،چند راهکار پیش روی
شماست ،افزود :اول اینکه اپراتورها
های خاص کودکان را ارائه
سیمکارت
دهند .مثال همراه اول سیمکارت
می
انارس���تان را مدتها قبل ارائه کرده
است و ایرانسل هم محصول مشابهی
دارد .دسترس���ی به اینترنت در این
ها صرف ًا بر اساس یک
س���یمکارت
گیرد.
لیست سفید صورت می
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد:
اگر فرزند شما از سیمکارت والدین
کند،
برای آموزش مجازی استفاده می
ما دو راهکار را برای اجرا به اپراتورها
ها
ابالغ کردیم که باید س���ریعا آن
رسانی کنند .اول
را اجرایی و اطالع
این که یک بس���ته اختصاصی شاد
تعریف کنند .زمانی که این بس���ته
روی سیمکارت فعال شود ،دسترسی
سری از
به اینترنت صرف ًا برای یک

تخلف  ۱۳۴میلیاردتوماني  ۲۳شرکت
تولید روی در بورس

کنندگان و
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات س����ازمان حمایت مصرف
تولیدکنندگان از تخلف  ۱۳۴میلیارد تومانی  ۲۳شرکت تولیدکننده فلز روی
های
در بورس کاالی ایران خبر داد و گفت :ماه گذشته پرونده این شرکت
متخلف تش����کیل و برای صدور رای به س����ازمان تعزیرات حکومتی ارسال
شده است.
به گزارش ايرنا ،سید مجتبی سجادی افزود :بررسی های انجام شده و
اقدامات نظارتی سازمان حمایت در زمینه عملکرد شرکت های تولیدکننده
روی در بورس کاالی ایران در بازه زمانی بهمن و اسفند  ۹۸باعث شد۲۳
شرکت متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شود.
وی همچنین در ارتباط با تخلف یک واحد تولیدکننده اقالم بهداشتی
های طوالنی و دقیق کارشناسان دفتر بررسی قیمت
تاکید کرد :پس از بررسی
مشخص شد که یک شرکت فعال در حوزه لوازم بهداشتی بالغ بر  ۲۳۰میلیارد
تومان گرانفروشی کرده که این موضوع هم برای صدور رای محکومیت به
تعزیرات حکومتی منعکس شد.
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� �3ﻣﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/6/16ﻟﻐﺎﻳﺖ  1399/6/29ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
 ���� �4ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� :ﺷﺎ�ﻧﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ � ��ﺣﺪ �ﻣﻮ� ﻣﺎﻟﻲ
 �5ﻣﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ�ﻨﺎ� :ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ � ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﻣﺒﻠﻎ � 500/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�
ﺟﺎ�� ﺷﻤﺎ��  6905518400ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺎ�ﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳﻨﺎ� � ﻣﺪ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ�
� �6ﻣﺎ� � ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﺣﻀﻮ�� )ﺣﺮ��( ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮ��  �� 1399/6/31ﺷﺎ�ﻧﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺟﻨﺐ
�ﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲﺷﻬﺮ����ﺷﺎ�ﻧﺪﭘﺎ��ﻣﻮﺗﻮ��ﺷﻬﺮ����ﺷﺎ�ﻧﺪ��ﺣﻀﻮ�ﺷﻬﺮ�����ﻋﻀﺎ�ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ�ﻣﻌﺎﻣﻼ�ﺷﻬﺮ����ﺷﺎ�ﻧﺪ
 �7ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ���ﻳﺰ�  %5ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳ���ﻲ ﺑﺮ�ﺳ���ﺎ� ﻟﻴﺴ���ﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺳﭙﺮ��
ﺷﻤﺎ��  6905518828ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺎ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮ���� ﺷﺎ�ﻧﺪ
 �8ﺷ���ﻬﺮ���� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ���� ﺷﺪ� ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ � ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺸﺮ�� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ
ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ��� � ﺳﭙﺮ��ﻫﺎ� ﻧﻔﺮ�� ��� � ��� � ﺳﻮ� ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮ�� ﺑﺮﻧﺪ� ﺷﺪ� ﻧﺰ� ﺷﻬﺮ���� ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ � ��
ﺻﻮ�� �ﻧﺼﺮ�� �� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﭙﺮ�� ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮ���� ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �9ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻮﻇﻒ �ﺳﺖ ﻇﺮ� ﻣﺪ�  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮ�� ﺑﺮﻧﺪ� � ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺑﻬﺎ�
�ﻗ���ﺪ�� � �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ����ﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 1/500/000ﻳﺎ� ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪ��� �� ﺑﺮﻧﺪ� �ﺧﺬ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷ���ﺪ ﺿﻤﻨﺎ� ﻛﻠﻴﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ� ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ � ﻧﻘﻞ � �ﻧﺘﻘﺎ� � ﻫﺰﻳﻨﻪ � ���� %9ﻓﺰ��� ﺣﺎﺻﻞ �� ﻓﺮ�� ﻣﻮ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﻤﻦ ���ﻳﺲ ﭘﻮ�
�ﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷﻬﺮ���� ﺷﺎ�ﻧﺪ

�ﮔﻬﻲ

با ۱۱شهریور سال گذشته رشد هفت درصدی در کشور
دارد و اکنون مراکز خرید در استان ها برای تحویل گرفتن
گندم کشاورزان آمادگی دارند .ارزش کل خرید تضمینی
گندم به  ۲۰هزار و  ۶۶۸میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل ش����رکت بازرگانی دولتی ایران همچنين
تصریح کرد :دانه روغنی کلزا به مقدار  ۲۶۵هزار تن به
ارزش بیش از یکهزار و  ۲۰۰میلیارد تومان خریداری و ۱۰۰
درصد پول آن به کلزاکاران پرداخت شده است.
سیف با بیان اینکه تاکنون در دو استان خوزستان و
کرمان  ۴۶۰تن دانه آفتابگردان زمان خریداری شده است،
گفت ۱۱ :تن دانه روغنی گلرنگ هم در فارس و کرمانشاه
تحویل مراکز خرید شده است.
از سوي ديگر ،رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران از تعیین قیمت پایه خرید حمایتی سیب صنعتی به
ارزش هرکیلو گرم یک هزارو  ۲۵۰تومان و قیمت گوجه
فرنگی یک هزار تومان برای امسال خبر داد.
به گزارش ايرنا ،محمد علی طهماسبی افزود :استان
آذربایجان غربی از قطب های مهم تولید سیب درختی و
گوجه فرنگی در کشور است که در سال های گذشته در
چارچوب حمایت از کش����اورزان سیب صنعتی و گوجه
فرنگی به صورت حمایتی خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه امسال چنانچه این دو محصول
قیمت پایینی داش����ته باشند ،شیوه های الزم برای خرید
حمایتی پیش بینی شده است،تصریح کرد :با توجه به افزایش
قیمت تمام شده محصول و همچنین مشکالت موجود
در کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی و بحث های
کارشناسی متعدد در جلسات قیمت گذاری و پیگیری های
استاندار آذربایجان غربی ،قیمت پایه محصول های یاد شده،
تعیین و قرار است دستگاه های نظارتی هم بر روند اجرایی
خرید این محصوالت نظارت الزم را داشته باشند.
طهماسبی از کشاورزان درخواست کرد تا محصوالت
خ����ود را به مراکز جمع آوری دارای مجوز تحویل داده
و از فروش محصوالت به قیمت پایین و به واس����طه ها
خودداری کنند و اضافه کرد :همچنین به منظور حمایت
از کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی استان ،تسهیالت
بانکی بصورت سرمایه در گردش دراختیار صنایع تبدیلی
قرارمی گیرد.
طهماسبی افزود :چنانچه قیمت های اعالم شده پایین
بود یا مشکالت احتمالی در خرید این محصوالت وجود
داشت ،خرید حمایتی این محصوالت با نرخ باالتر دردستور
کار قرار می گیرد.

های تایید شده توسط وزارت
سایت
پذیر است.
آموزش و پرورش امکان
زمان هم
همچنین اگر از گوشی ،هم
کنند،
کودک و هم والدین استفاده می
اند با تعریف
اپراتورها موظف شده
یک کد دستوری ستاره مربع ،امکان
جا به جایی بس���ته فعال را فراهم
کنند .به عبارتی تا گوشی در اختیار
کودک است ،بسته شاد و زمانی که
در اختیار والدین است ،بسته عادی
فعال باشد.
وی در ادامه گفت :شرکت های
اند،
اینترنت خانگی هم موظف شده
بس���ته ش���اد را تعریف و امکان
سازی را فراهم
سازی یا غیر فعال
فعال
کنند .بنابراین سیمکارتی تحت عنوان
سیمکارت شاد توزیع نخواهد شد
های
و مراقب سوء استفاده و تماس
تلفنی کالهب���رداران برای فروش
ها باشید.
سیمکارت ،تحت این نام
این مقام مسئول درباره هزینه
های اینترنتی که توسط اپراتورها
بسته
فراهم خواهد شد ،گفت :در یک کار
فشرده ،تمام مدارس کشور به اینترنت
پر سرعت و شبکه ملی اطالعات به
اند .بنابر
صورت رایگان متصل شده
این در زمان حضور در مدرس���ه،
اس���تفاده از شبکه برای شما رایگان
هایی شبیه
خواهد بود .البته ارائه بسته
آنچه در فروردین تقدیم کردیم هم
رسانی
در دستور کار است که اطالع
خواهیم کرد.
وی ادامه داد :به تمامی اپراتورها
ابالغ کردیم که اس���تفاده از «شبکه
آموزش ش���اد» برای همه شما
دانش
رایگان خواهد بود ،اما ممکن است
مدارس از سایر ابزارها هم برای یک

آموزش مجازی بهره بگیرند .به زودی
بسته ویژه دانش آموزان هم برای همه
ه���ا تعریف و ارائه خواهیم کرد.
آن
الحساب «شاد» رایگان است.
علی
آذری جهرمی اضافه کرد :توصیه
کنم برای حفظ سالمت فرزندان در
می
فضای مجازی ،حتما خودتان نظارت
های دولت
داشته باشید و به برنامه
کفایت نکنید .این را به تجربه پدرانه
کنم.
خود عرض می
وی ب���ا بیان ای���ن که وزارت
ارتباطاتدرجریانمعماریومهندسی
سامانه شاد نیست ،تشریح کرد :تالش
دهندگان این
زیادی از سوی توسعه
سامانه برای بهبود خدمات صورت
گفته و خدمات بسیار خوبی به روی
ها لحاظ ش���ده اس���ت .ما برای
آن
رسانی بهتر با تمام وجود در
خدمت
مان در وزارت آموزش
کنار همکاران
و پرورش هستیم و از امکانات خود
ها در انجام این
برای مساعدت به آن
امر مهم بهره خواهیم گرفت.
وزیر ارتباط���ات افزود :اکنون
در ذهن بسیاری ،دوگانه سالمت-
های
تحصیل شکل گرفته و نگران
ج���دی برای والدین به وجود آمده
است .آینده ما در گرو نسل سالم و
تحصیل کرده و تربیت یافته است .من
هم به عنوان یک پدر برای حضور
فرزندانم در مدرسه نگرانی دارم .باید
همه با هم همکاری و مساعدت کنیم
ها دقیق باشد و
تا رعایت دستورالعمل
البته از ظرفیت عظیم آموزش مجازی
ه���م بهره ببریم .به لطف الهی و با
همدلی و البته مدیریت خود جامعه
فرهنگی کشور ،این چالش هم به نحو
خوبی مدیریت خواهد شد.

ﺑﺎ �ﺳﺘﻮ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

ﺷﻮ��� ��ﻫﺒﺮ�� ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﻪ �ﻟﺒﺮ� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ

ﺑﺮ �ﺳﺎ� �ﺳ���ﺘﻮ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ �ﻟﺒﺮ� ﺷ���ﻮ��� ��ﻫﺒﺮ�� ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﻧﺴﺎﻧﻰ �� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰ��� ���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ �ﻟﺒﺮ�� ﺑﺮ�ﺳ���ﺎ� ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺴ���ﻦ ﭘﻮ�ﻛﻴﺎﻧﻰ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ �ﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ� ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺎ���� ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ � ﻣﻌﺎ�� ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ � ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� �ﺋﻴﺲ �
�ﻣﻴﺮ��ﺳﻼ� �ﻓﺮ�ﺳﻴﺎﺑﻰ� ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ �ﻧﺴ���ﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� �ﺑﻴﺮ � ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ �ﻗﺎﺧﺎﻧﻰ� ﻣﻌﺎ��
ﺑﺎ���ﻳﺎﺑﻰ � ﻓﺮ��� ﺳ���ﻴﺪ ﻣﻬﺪ� ﻣﻴﺮﺣﺴ���ﻴﻨﻰ � ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻰ� ﻣﺪﻳ���ﺮ �ﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ �
ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� �ﻋﻀﺎ� ﺷﻮ��� ��ﻫﺒﺮ�� ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﻪ �ﻟﺒﺮ� �ﻧﺘﺨﺎ� ﺷﺪﻧﺪ.

�ﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ��� � ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ �ﺑﻼ� ﺷﻤﺎ��  493ﻣﻮ��  99/5/15ﺷﻮ��� ﻣﺤﺘﺮ� �ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮﻳﺰ� ﺷﻬﺮ���� ﻣﻬﺮﻳﺰ ��
ﻧﻈﺮ ���� ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮ� )ﻛﻨﺘﺮ� ���� � ﺧﺮ�� ﺷ���ﻬﺮ����� ﺗﺨﻠﻔﺎ�� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ� ﺧﺪﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ�
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻲ � (...ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� ��ﺟﺪ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﺧﺮﻳﻦ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ�  � ��� 10ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ
 99/7/1ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ � ��ﻳﺎﻓﺖ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ���� �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ Mehriz.ir
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� .ﺧﺮﻳﻦ �ﻣﺎ� ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ����  99/7/1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �1ﺷﻬﺮ���� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �2ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ��� � ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ � ﺻﻼﺣﻴﺖ �� �ﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� ���� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 �3ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
��� �4ﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ � 500/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ� ﺟﺎ��  2026113965ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎ�� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﺰ ﺑﺎﺑﺖ
ﺧﺮﻳﺪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 �5ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � 1/150/000/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ � ﻳﺎ ���ﻳﺰ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺳﭙﺮ��  2026114007ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎ�� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﺰ
 �6ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ﺑﺎﻳﺪ �� ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ���ﻲ ��ﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪ�ﺧﻠﻪ ���� � ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻣﺠﻠﺲ � ﻛﺎ�ﻣﻨﺪ�� ��ﻟﺖ
�� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ��ﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮ�  37/10/22ﻋﻠﻢ � �ﻃﻼ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 �7ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻛﺮ ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ.
�ﻣﻴﺮ ﺣﻤﺰ� ���ﻋﺰ���
ﺷﻬﺮ��� ﻣﻬﺮﻳﺰ

�ﮔﻬﻲ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ�
ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻘﺼﻮ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 91539ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101358680

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ�
ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻘﺼﻮ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ 10:30
ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ  �� 1399/06/29ﻣﺤﻞ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ��ﻗﻊ �� ﻣﺸﻬﺪ�
ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮ� ﻓﺎ� ﻳﻚ ﻣﻴﺪ�� ��� ﺑﻠﻮ�� ﻛﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �2ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ� ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ���� ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎ� 1398
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� � ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﺟﻬﺖ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ 1399
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
 �5ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣ���ﻮ��� ﻗﺎﺑﻞ ﻃ���ﺮ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ���ﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ

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 بشکه نفت سنگین ایران
هر اونس ( 31/1گرم) طال

بازار داخلي

سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
سكه يك گرمي
هر گرم طالي  18عيار (بدون مزد ساخت)
دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
دالر آمريكا(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
دالر آمريكا(نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
دالر آمريكا(نرخ صرافی آزاد)
يورو(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
يورو(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
يورو(نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
يورو (نرخ صرافی آزاد)
پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
پوند انگلستان(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
پوند انگلستان(نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
پوند انگلستان (نرخ صرافی آزاد)
درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
درهم امارات (سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
درهم امارات (نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
درهم امارات (نرخ صرافی آزاد)

4

 39/77دالر
 42/66دالر
 43/36دالر
 40/52دالر
 1933/90دالر

 11014000تومان
 11400000تومان
 5660000تومان
 3208000تومان
 1756000تومان
 1102000تومان
 4200تومان
 22520/9تومان
 22442تومان
 24300تومان
 4972/2تومان
 26869تومان
 26652تومان
 28000تومان
 5577/2تومان
 30318/9تومان
 32768تومان
 33200تومان
 1143/7تومان
 6246/6تومان
 6717تومان
 6750تومان

حجم مبادالت دركانال مالي سویيس
افزايش مي يابد

کانال مالی سوییس به لحاظ فنی آماده اجرا است و این کانال از کانال مالی
زند ،فعال تر است.
اینستکس و کانالی که کره جنوبی از آن حرف می
به گزارش فارس ،شریف نظام مافی رئیس اتاق مشترک ایران و سوییس
افزود :کانال مالی سوئیس به لحاظ فنی آماده اجراست؛ از طریق این کانال چند
های تجاری برای کار
شده و تمام اطالعات مورد نیاز شرکت
معامله مالی انجام
رسانی شده است.
با این کانال اطالع
وي اظهارداشت :سفر وزیر خارجه سوییس به ایران در این مقطع زمانی
های
غیراز بعد سیاسی ،از بعد مالی و تجاری هم بسیار حائز اهمیت است؛ شرکت
به
سوئیس����ی احتماالً خود را برای دوران پساترامپ و پسا فشار حداکثری آماده
ها همیشه برای حضور در ایران
کنم سوئیسی
کنند .از این جهت من فکر می
می
اند ،این هم در دوره برجام و هم بعد از خروج آمریکا از برجام
قدم بوده
پیش
ها ادامه داشته است.رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس بیان
و بازگشت تحریم
دانم؛ اگر تغییری در دولت
داشت :من این سفر را از بعد تجاری پر اهمیت می
شده بانک مرکزی باالست و
های بلوکه
آمریکا اتفاق بیفتد ،امکان آزادسازی پول
اگر این اتفاق رخ دهد ،تا قبل از مشخص شدن رویکردهای دولت جدید در
تواند بستری باشد
آمریکا ،این کانال مالی سوئیس هست که فعال است و می
های تزریق
های بلوکه شده و همچنین محلی باشد تا پول
برای بازگرداندن پول
شده به آن مورد استفاده بهینه در حوزه دارو و غالت قرار گیرد.
وی درباره سناریوی آلترناتیو و راهکار جایگزین گفت :اگر دونالد ترامپ
پیروز انتخابات باشد ،باز هم باید گفت که کانال مالی سوییس برای حل مشکالت
تواند نیازهای
این دوره تأس����یس ش����ده است؛ این کانال کار خواهد کرد و می
ایران به دارو ،بخصوص داروهای تخصصی را برطرف کند .در صورت پیروزی
رود با پیروزی بایدن اتفاق
مجدد ترامپ در انتخابات ،حجم فعالیتی که انتظار می
بیفتد ،ممکن نخواهد بود اما کانال همچنان فعال خواهد بود.
شده
به گفته نظام مافی ،توافق کانال مالی سوییس با دولت ترامپ انجام
است و این کانال همچنان پابرجا خواهد بود .از طرفی این کانال محدودیت مالی
هایی مثل خاورمیانه و سامان در این حوزه بدون محدودیت
FATFرا ندارد و بانک
فعالیت خواهند کرد.وی درباره جزئیات راهکارهای پیدا شده برای ادامه فعالیت
کانال مالی سوئیس هم گفت :اتاق مشترک ایران و سوییس اطالعاتی از جزئیات
مذاکره ندارد و این کار به عهده وزارت امور خارجه و بانک مرکزی ایران است؛
هاست
اما آنچه مشخص است اینکه کانال آینده درخشانی خواهد داشت .سال
سی باز کنند؛ در حالی که اخیرا ً با این کانال
توانند ال
های ایرانی نمی
که بانک
تواند خبر خوبی برای تجار باشد.
سی را داشتیم که می
اندازی ال
راه
رئیس اتاق ایران و سوئیس درباره مشکالت احتمالی این کانال اظهار داشت:
اندازی آن مدت زیادی طول کشید.
کانال مالی سوییس کار جدیدی است و راه
بری
ها برای همکاری از این طریق پروسه زمان
سازی شرکت
از طرف دیگر آماده
بود .شیوع ویروس کرونا هم روند اجرای کار را به تأخیر انداخت .همه این
بینی ایجاد کرد ولی همچنان این کانال از اینستکس
مشکالت وقفه غیر قابل پیش
زند ،خیلی جلوتر است.
و کانالی که کره جنوبی از آن حرف می
وی دلیل راه اندازي وكاركرد كانال مالي س����وئيس را دید غیرسیاس����ی
ها دانست و تصريح كرد :اینستکس هیچ وقت عملیاتی نشد ولی
سوئیس����ی
اندازی کرد .البته در ابتدا مشکالت فنی باعث
سوییس کانال مالی مجزایی را راه
تأخیر در کار شد اما االن مشکالت برطرف شده و انتظار داریم حجم مبادالت
مالی و معامالت تجاری از این مسیر باالتر برود.

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﻤﻞ �ﻟﺒﺮ�
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ 442
� ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861410394

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴ���ﻪ ﺷ���ﺮﻛﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻓﻮ�
�ﻋ���ﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺗ���ﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ���ﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �� ��� ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮ��  1399/06/28ﺳ���ﺎﻋﺖ
 ���� �� 15ﻗﺰ�ﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ �ﻟﺒﺮ� ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺨﻤﻞ �ﻟﺒ���ﺮ� ﻛﺪﭘﺴ���ﺘﻲ 3431957371 :ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��
ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �2ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﺴ���ﺎﺑﻬﺎ� ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ����
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎ� 1398
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� � ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﺟﻬﺖ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ 1399
 �4ﺗﻌﻴﻴﻦ �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
� �5ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
 �6ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣ���ﻮ��� ﻗﺎﺑﻞ ﻃ���ﺮ� �� ﻣﺠﻤ���ﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ

�ﮔﻬﻲ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﻴﺪ� ﺟﺎ� ﺗﻮ�
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 16741ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10380323273

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﻴﺪ� ﺟﺎ�
ﺗﻮ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  10:30ﺻﺒﺢ
��� ﻳﻜﺸ���ﻨﺒﻪ  �� 1399/06/30ﻣﺤﻞ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ��ﻗﻊ �� ﻣﺸﻬﺪ�
ﺷ���ﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮ� ﻓﺎ� ﻳﻚ ﺟﻨﺐ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻘﺼﻮ� ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ
 9185176348ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �2ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ� ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ���� ﻣﺎﻟﻲ
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Y³
ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ،رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳـــﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﻴﺰ
ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻛﺮدن دوران اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳـــﺖ .واﻛﺴﻨﻲ ﻫﻢ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮوﻧﺎ ﻛﺸـــﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
وﻳﺮوس اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن را
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـــﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﻳـــﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮔﺮوهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  85درﺻﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺪن را
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
آﻧﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه در ﻫﻤﻪ روزﻫﺎ
و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺮو ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد رادر
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪي را در
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﺎم ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﭘﻲ ﻣﻲآﻳﺪ:
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻓﺎ ـ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :آﻧﺘﻲ
اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ
در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ،رادﻳﻜﺎلﻫﺎي
آزادي را ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ را از ﺑﺪن ﭘﺎك
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ رادﻳﻜﺎلﻫﺎي آزاد ﺷﺪه در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺪار ﺳﻠﻮلﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ .آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ را از ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cاز ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺰيﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺪن ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺎن ﺑﺎﻏﭽﻪاي داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺳﺒﺰي ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺳﺒﺰي ﺗﺎزهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cو ﻫﻢ ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎزه
ﺑﻬﺮهوري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻳﻦ اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﺪ :وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aو  Dﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي
ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت وﺟﻮد دارﻧﺪ،
ﭘﻴﺶ ﺳﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
دارﻧﺪ .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﻛﻪ رﻧﮓ داﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻴﻮهﻫﺎي رﻧﮕﻲ اﻋـــﻢ از ﻣﻴﻮهﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ،زرد رﻧﮓ و
ﺳﺒﺰيﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻮع در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه
ﺗﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
رﻧﮕﻲ از رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺳﺒﺰيﻫﺎ
و ﺻﻴﻔﻲﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮاص ﻓﺮا وﻳﮋه دارد ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺼﺮف
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﭘﻴﺸـــﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﺎص و
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎي آﻧﻬﺎ
ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺎزهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در
ﻣﻮرد اﻣﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎدآوري
ﻣﻲﻛﻨﺪ :روي ،آﻫﻦ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺳﻪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻘﺪار روي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ .آﻫﻦ ﻛﻮﻓﺎﻛﺘﻮر آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان اﺳﺖ وﻣﺜﻞ
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰر ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دوران ﺑﺎرداري
و ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪﻧﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﻠﻨﻴﻮم ﻫﻢ در ﺧﻮارﻛﻲﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و
ﺑﺮﺧﻲ ﻏﻼت و ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻛﺘﺮ وﻓﺎ ،ﻣﺼﺮف روﻏﻦﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﺷـــﻴﺮ
ﺗﺎزه ،ﺳـــﺒﺰي و ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه و ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣـــﻮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﻮع در

ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎم ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎزه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺮ ﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻫﺎ ﭘﺲ از آب،
ﭼﺎي ،ﻗﻬﻮه ،ﻧﺴـــﻜﺎﻓﻪ و دﻣﻨﻮشﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ روﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻣﺼﺮف
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ آب ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻫﺎ ﻣﺪر ﻳﺎ ادرار آور
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﭼﺎي و ﻗﻬﻮه زﻳﺎد ﻋﻤ ً
ﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد
ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻳﺎ ﻣﻮازﻧﻪ آب و اﻣـــﻼح ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺑﺎﻻﻧﺲ آب و اﻣﻼح اﺳـــﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
را در ﺑﺪن اﻓﺰاﻳـــﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺗﺌﻮﻓﻴﻠﻴﻦ ﭼﺎي ،ﻛﺎﻓﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ
در ﻗﻬﻮه وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﺷـــﻮد ﺑﻪ
ﺷﺪت آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻫﺎي ﮔﺎزدار ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ و اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ
دارﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮر  17 - 1399ﻣﺤﺮم  6 - 1442ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  - 2020ﺳﺎل ﻧﻮد وﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﻤﺎره 27647
داراي ﻗﻨﺪ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﻗﻨﺪ
ﺳﺎده ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ در دوران ﻛﺮوﻧﺎ ،ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت
را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﺮد وﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ :اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻟﻴﻤﻮﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cدرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ،
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ :ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  2ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﻤﻞﻫﺎ را
ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ و از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎﻟﮕﻲ ،روزي
 1500واﺣﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aو  400واﺣﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﻣﺼﺮف
ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﻮدﻛﺎن از دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻜﻤﻞ
ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد آن اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻜﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﺸﻮري ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﻳﺎﻓﺖ

ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮوﻧﺎ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ

وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎي
ﺗﻐﺬﻳﻪاي در ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي  Eو  Cﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ :وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﻋﻤﺪﺗ ًﺎ
در روﻏﻦﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺑﻜﺮ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜ ً
ﻼ روﻏﻦ
زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﮔﻴﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﺑﻴﺸﺘﺮي دارد .ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر روﻏﻦﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻜﺮﺗﺮ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 Eآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻏﻼت و ﻣﻐﺰ داﻧﻪﻫﺎ
و ﺟﻮاﻧﻪ ﻏﻼت ﻫﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ :وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cدر
ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳـــﺒﺰيﻫﺎ و ﺻﻴﻔﻲﻫﺎي ﺗﺎزه وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا،
ﻧﻮر ،ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود .اﮔﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل از
دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻣﻘﺪاري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cآن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.
اﮔﺮ آن را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮي ﻛﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺰﻧﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﺑﻴﺸﺘﺮي از
ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﮋن
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﻳﺮان و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 8411و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100362549
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اﻫﻤﻴﺖ وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ

آرزو ﺣﻘﻴﻘﻴﺎن ـ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻢ درﺑﺎره اﻫﻤﻴﺖ
وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳـــﺪ :ﻣﺼﺮف وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺴـــﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻛﺎر ،اﺳﺘﺮس و ﻋﺪم زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ،وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺬف
ﻣﻲﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع روز ﺑﺎ وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻳﻚ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﺮف ﻛﻨﻴﻢ.

وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و
ورزﺷﻜﺎران اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧـــﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻮدﻛﺎن و
ورزﺷﻜﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي روزاﻧﻪ
اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻛﻮدﻛﺎن ﭼﻮن ﺣﺠﻢ
ﻣﻌﺪه ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺗﺮﺟﻴﺢ داده
ﻣﻲﺷﻮد در  6وﻋﺪه ،ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ورزﺷـــﻜﺎران ﭼﻮن ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻣﻴﺎن
وﻋﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
وي در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷـــﻴﺪن آب اﺷﺎره ﻛﺮده
و ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ :ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷـــﻮد آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻧﻮﺷﻴﺪه
ﻧﺸﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳـــﺖ  45دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ  45دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻧﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﻘﺮار وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ در دﻫﺎن و ﮔﻠﻮ،
از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن دﻫﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻣﺼﺮف آب در ﻃﻮل
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ در ﻣﻄﻠﺒﻲ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮده در
دوران ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻮوﻳﺪ 19اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻣﺎدران ﺑﺎردار و
ﺷﻴﺮدهاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آب ﺑﺪن آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺳﻮپﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﺳـــﻮپ ﻣﺮغ و آب ﻣﻴﻮهﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ .وﻋﺪهﻫﺎي
ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ،از وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﻚ و ﻛﻢ ﺣﺠﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و از ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ داغ و ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮد و ﭘﺮﭼﺮب

* ﻫﻤﻪﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دوره اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻛﻮوﻳﺪ 19ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﻜﺎن دارد ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻓﻪ،
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ،ﺗﺐ ،ﺑﻲﺣﺎﻟﻲ و اﺳﻬﺎل ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوران ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
* آرزو ﺣﻘﻴﻘﻴﺎن ـ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻮدﻛﺎن و ورزﺷﻜﺎران اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي روزاﻧﻪ اﻳﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ

* دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻓﺎ ـ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ در
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎن ﺑﺎﻏﭽﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺳﺒﺰي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را
ﺑﻜﺎرﻳﻢ
* دﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﻼﻧﺘﺮي ـ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ :در دوران ﻛﺮوﻧﺎ از ﺧﻮراﻧﺪن
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺎزدارﻫﺎ ،ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎ ،ﺗﻨﻘﻼت ،اﻧﻮاع
ﻛﻴﻚﻫﺎ ،ﻛﻠﻮﭼﻪﻫﺎ ،ﺷﻜﻼتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻗﻨﺪ ﺳﺎده
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدداري ﺷﻮد
وي ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛـــﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد
آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان دﻳﮕﺮ اﺳـــﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  3ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﻳﺎﻳﻲ
اﺳـــﺖ .ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آبﻫﺎي آزاد ﻣﺜﻞ درﻳﺎي
ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺮورش ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ
اﻣﮕﺎ  3ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  3اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ
ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻔﺖ در ﻣﺎﻫﻲﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎﭼﻪﻫـــﺎ ﭘﺮوش ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﮕﺎ
 3وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﻮاص ﻓﻮقاﻟﻌـــﺎده اﻳﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻐﺰي ،ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ،ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده دﻳﮕﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B2ﻳﺎ رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ اﻧﺪازه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ B2
ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﺷﻴﺮ ﺗﺎزه وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻏﺬا

ﻓﻮت اﻓﺮاد ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ در ﺑﻴﻦ
ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در
ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺮوﻧﺎ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ 12
ﺳﺎل را ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ.
وي ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺎﻫـــﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﺘﻼي
ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﻛﻮوﻳﺪ 19اﻏﻠﺐ در
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎده ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﺘﻼي ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻳﻦ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺧﻮب اﺳـــﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس
ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن در دوران ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت
دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ دﻳﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻛﺘﺮ ﻛﻼﻧﺘﺮي ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ :ﻫﻤﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دوره
ﭘﺎﻧﺪﻣﻲ ﻛﻮوﻳﺪ 19ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﻜﺎن دارد ﻋﻼﺋﻢ ﺳـــﺮﻓﻪ،
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ،ﺗﺐ ،ﺑﻲﺣﺎﻟﻲ و اﺳﻬﺎل ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ دوران ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاري
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.



ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻧﺲ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ را زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻳﻚ وﻋﺪه ﭘﺮﺧﻮري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي
زﻳﺎدي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻟﺮي زﻳﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
رادﻳﻜﺎلﻫﺎي آزاد و ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي دﻓﺎع آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﭼﺮب و
ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺪن ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﭼﺮب و ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ اﺟﺘﻨﺎب
ﺷﻮد .اﻓﺮادي ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد
را در ﻣﻌﺮض رادﻳﻜﺎلﻫﺎي آزاد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده و ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ را در ﺑﺪن زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ

دﻛﺘﺮ وﻓﺎ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ :ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از
ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺪن ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳـــﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺴـــﻴﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ درﺳﺖ از
آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﻣـــﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارد را از ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در وﻋﺪهﻫﺎ و ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎي
ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺄﻣﻴـــﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎن ﻛﻤﻚ
ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻓﺎع ﻃﺒﻴﻌﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﻴﺐﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ وﺟﻮد دارد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي

دﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﻼﻧﺘﺮي ـ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
در دوران ﻛﺮوﻧﺎ از ﺧﻮراﻧﺪن ﻧﻮﺷـــﺎﺑﻪﻫﺎي ﺷـــﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﮔﺎزدارﻫﺎ ،ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎ ،ﺗﻨﻘﻼت ،اﻧﻮاع ﻛﻴﻚﻫﺎ،
ﻛﻠﻮﭼﻪﻫﺎ ،ﺷﻜﻼتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ

وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dاﺳـــﺖ ﻛﻪ روزي  800واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن
ﺑﺎﻻي  2ﺳﺎل ﺗﺎ  60ﺳﺎل ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮد آن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ ﻧﺪﻫﺪ.
وي در ﺧﺼﻮص اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻛﻮوﻳﺪ 19در ﺳـــﻨﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎر ﻣـــﻲدارد :اﻣﻜﺎن ﻛﺮوﻧﺎ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي
ﺳـــﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ،
ﻧﻮزاد  48ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻧﻮزاد  15روزه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن
داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﺮوﻧﺎ
و ﻛﻮدﻛﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪاي
ﺑﺨﺼﻮص دﻳﺎﺑﺖ ،ﻓﺸـــﺎرﺧﻮن ،ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ،
ﺧﻮداﻳﻤﻨﻲﻫﺎ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺒﺪي ،ﻛﻠﻴﻮي ،رﻳﻮي و اﻧﺴﺪاد
رﻳﻮي در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي
زﻣﻴﻨﻪاي را ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ آﻫﻚ ﻛﺎوه ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺣﻤﻞ ﻓﻦ ﻫﺎى ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﻮاره ﻛﻮره
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ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﻓﺸﺮده
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ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮده

در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﻳﺎ ﺷﻴﺮده ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در دوران اﭘﻴﺪﻣﻲ وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد:
ـ اراﺋﻪ وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻮﭼـــﻚ در ﻃﻮل روز
ﺣﺎوي ﻣـــﻮاد ﻣﻐﺬي از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴـــﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ،
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧـــﻲ ـ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت وﻋﺪهﻫﺎي
ﻏﺬاﻳﻲ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ
و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺳﻮپﻫﺎ و آب ﻣﻴﻮهﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ـ اﺳـــﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﻴﻮهﻫﺎي در دﺳﺘﺮس )ﻣﻮز ،آﻟﻮ ،زرد
آﻟﻮ ،ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﻛﻴﻮي ،ﭘﺮﺗﻘﺎل( و ﺳـــﺒﺰيﻫﺎ و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت
)اﺳﻔﻨﺎج ،ﺟﻌﻔﺮي ،ﻫﻮﻳﺞ ،ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و
ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ.
ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻬﺪوي
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ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻤﻴﺮ و ﻛﺎﻏﺬ اﺗﺮك )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
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ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 541ـ1ـ99

وي ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ :اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎن ﺻﺮف وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﺻﺮف آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺸﺨﺼﻲ از روز ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﻢ و
اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ وﻋﺪه ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﺼﺮف
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻏﺬاﻳﻲ اﻇﻬـــﺎر ﻣﻲدارد :در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻛﺮوﻧﺎ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ در
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻛﺎري رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﻤ ًﺎ
ﻏﺬاي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﺧﺎص ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎري وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ،اﻣﻼح و ﻣﻴﺎن
وﻋﺪهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎن ﻳﺎدآوري ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﺣﺪود  30درﺻﺪ اﻧﺮژي
روزاﻧﻪ را ﺑﺎﻳﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧـــﻪ 40 ،درﺻﺪ از ﻧﺎﻫﺎر و ﻣﻴﺰان
ﻛﻤﺘﺮي از ﺷﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺬف ﻳﻚ وﻋﺪه
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ و
ﺣﺠﻢ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻌﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
وي در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢ ﭼــــﺮا ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺎن

ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷـــﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻴﺮ از ﻣﺼﺮف آن
ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﺐ و ﻣﻮز ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
وﻟﻲ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻠﻮ و اﻧﺠﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد .وﻋﺪهﻫﺎي
ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷـــﺎﻣﻞ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـــﺎﻻ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮف
ﺷﻮد .از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و اﻣﻼح ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻮاع
ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰيﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﻈﺮﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت
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ﺳﺮﻳﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ »ﺗﻜﻮﻣﺎ« )ﺑﻪ
ﻋﺒﺮي» :ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت«( ﺑﻪروﺷﻨﻲ،
ﺑﺮﺧﻮردي اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ اﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ ژوﺋﻦ ﺳﺎل  1967دارد؛ اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪراﺣﺘﻲ در دام ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﮔﻔﺘﻤﺎنﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻦﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺸـــﻬﺎ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺤﺮﻳﻚآﻣﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻤﺘﺮي را ﺑـــﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻲ از
ﭘﺴﺎﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴـــﻢ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺼﻮﻳـــﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺒﻞ از
ﺳـــﺎل  ،1967ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ،ﺧﻴﻠﻲ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺳﺮﻳﺎل ﺷﻜﺎفﻫﺎ
و اﻧﺸﻘﺎقﻫﺎي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺘﻲ را در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﺳﻲ آﺷﻜﺎر ﻛﺮد .در
واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ،دوره ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎل
 1967را ﻣﺤﺒﻮب و ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲداﺷﺖ و ﺧﻄﺎﻛﺎري و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ
را ﺑﻪ اﺷـــﻐﺎﻟﮕﺮي در ﺟﻨﮓ ﺳـــﺎل  1967ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ آن
ﻧﺴـــﺒﺖ ﻣﻲداد؛ اﻣﺎ ﺳﺮﻳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺮاﺋﻴﻞ در
ﺳﺎﻟﻬﺎي 49ـ  ،1948ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﻲ ،ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪاي ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲﺗﺮ از آﻧﭽﻪ
ادﻋﺎ ﻣﻲﺷﻮد ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ رژﻳﻢ رﻓﺘﺎري ﺗﺒﻌﻴﺾآﻣﻴﺰ و اﻫﺎﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎ
اﻋﺮاب و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻳﻬﻮدي ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ ،و ﺑﺮﺧﻮردي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ
ﺑﺎ ﻫﻤﺴـــﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد داﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ،از ﺧﻮد ﺳﺮﺳـــﺨﺘﻲ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮوز داده
اﺳﺖ .ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺳﺎل  ،1967ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ،روش و رﻓﺘﺎر ﺣﺎل را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ و
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ،در ﻟﻔﺎﻓﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﻬﺎي  1990ﻫﻢ ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺳﺮﻳﺎل ،دﻻﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﭘﺎاﻓﺘﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺗﺮي ﻫﻢ ﺑﺮاي روﻳﻜﺮدﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،دﻳﺪه ﻣﻲﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎل ﮔﺮﭼﻪ ﻳﻚ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ آن را ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻲﻧﻮﺷﺖ ،ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﺮد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪاي ﻣﺘﺸﻜﻞ
از ﭘﻨﺞ ﻣﻮرخ ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺧﺒﺮه ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻳﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺸﻮرت ﻣﻲداد ،ﻛﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﺴﺎﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻣﺸﺎوران ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﺳـــﺮﻳﺎل »ﺗﻜﻮﻣﺎ« ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﺧﺘﺼـــﺎص دارد و ﺑﻪ آن ﻣﻲﭘﺮدازد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴـــﻢ .در اﻳﻦ
ﺳﺮﻳﺎل از رﻳﺸﻪﻫﺎ و ذات ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  1948ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺮ رواﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﻧﻄﺒﺎق دارﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺑﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻮﻫﺮه ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴـــﻢ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻜﺮدن ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﭘﺮوژه اﺳـــﺘﻌﻤﺎري ،ﭘﻴﺎم ﻛﻠﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻛﻪ
از ﻛﺎرﻫﺎي داﻧﺸـــﮕﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺴﺎﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 1990
ﺑﺮﻣﻲآﻣﺪ و ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﺪ ،اﺳﺎﺳﺎ و در وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .دو ﺑﺨﺸﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳـــﺎل  1948اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴـــﻴﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶدرآﻣﺪ ﺳﺮﻳﺎل اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ
از ﻣﺸـــﺎوران اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﻮد .او ﮔﺮﭼﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺸﺎوران
ﻧﺒﻮد و ﻋﻀﻮي از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺎوران ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺎم و ﺣﻀﻮرش ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺨﺸـــﻴﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺮﻳﺎل ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 48ـ  1947را
در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ ﻋﺒﺎراﺗﻲ از ﻛﺘﺎب او ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴـــﺄﻟﻪ آوارﮔﺎن
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ49 ،ـ  ،«1947اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﺷـــﻲ از ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﻲ ﻣﻮرﻳﺲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻣﺸﺎوران اﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎل ،ﻣﺤﻮري ﺷﺪن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ در
ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﻨﮓ  1948ﺑﻮد .ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ آوارﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻳﻲ
ﺣﺎﺷﻴﻪاي در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻲ ﻣﻮرﺧﺎن رﺳﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ اﻛﻨﻮن در
اﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع آوارﮔﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺮاﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮك ﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎﺷﺎﻧﻪ آﻧﺎن
ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﻮع
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ آﺑﻜﻲ و ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﻮد» :ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﺮار ﻛﺮد و ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر راﻧﺪه و آواره ﺷـــﺪ!« اﻳﻦ ﺑﺨﺸـــﻬﺎي
ﺳﺮﻳﺎل ،اﺷﺎره و ﺗﻜﻴﻪاي ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ
ادﻋﺎ ﻣﻲﻛﺮد» :ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺮﺑﻲ از ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺎن ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﻃﻨﺸﺎن را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ«.
ﺳﺮﻳﺎل ،ﻣﺪارك ﺷﺎﻫﺪان ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﻜﺒﺖ ﺳﺎل  1948و آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ
آوارهﺳـــﺎز ﭘﻴﺎﻣﺪ آن را اراﺋﻪ ﻣﻲداد .در اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﻫﻴﭻ ﻣﻮرﺧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ؛ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻫﺪان ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮي از اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪان
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در
اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﻧﮕﻔﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺎ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮك ﻣﻮﻃﻨﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﻪ راﻧﺪه
ﺷﺪن و آوارﮔﻲ ﻓﻮري و رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺷﺪن درﺟﺎ را ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ
ﺑﺎ ﻃﻮل و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ،ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﺦ و وﺣﺸﺘﻨﺎك ،ﻣﻌﻠﻮم و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺧﺪاد
ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ »دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ« ،رﺧﺪادي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ
و ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎ ،در ﻋﺒﺎرات و رواﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﺷـــﺪﻧﺪ،
ﻓﻘﻂ رﺧﺪاد و ﻛﺸـــﺘﺎر روﺳـــﺘﺎي ﺑﻠﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .در اﻳﻦ
ﻛﺸﺘﺎر ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎي ﺳﺎل  1947روي داد ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻬﻮد،
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ روﺳﺘﺎ را ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﻴﻔﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ
ﺗﻼﻓﻲ ﺣﻤﻠﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﻳﻬﻮدي ﺷﺎﻏﻞ در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ آﻧﺠﺎ
روي داده ﺑﻮد ،ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﻧﻘﻞ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي
اﺣﺘﻴﺎطآﻣﻴﺰ ﻣﻮرﻳﺲ از ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
داﺷﺖ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪي در ﻛﺘﺎب
»ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ« :روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﺷﻐﺎل ﮔﺸﺖ و از ﺳﻜﻨﻪ
ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در  ،1948ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎر ﺳـــﺮﻳﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻪﻣﺎﻳﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎل ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺴﺎوتﻫﺎ و ﺑﻲرﺣﻤﻲﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﺪ .ﻳﻚ
اﻓﺴـــﺮ ارﺷـــﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪاي ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ از او ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﺎﻛﻲ و ﺧﻠﻮص ارﺗﺶ ﺳﺆال
ﺷﺪ ،او ﺑﺎ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﭼﻬﺮهاي درﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﮔﻔﺖ:
»اﻟﺒﺘﻪ ،وﻗﺘﻲ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳـــﺖ ،ﻧﻤﻲﺗﻮان
از اﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲﻫﺎ ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷـــﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻲ و ﺧﻠﻮص ارﺗﺶ
وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ «.او اداﻣﻪ داد» :ﻫﺮ روﺳـــﺘﺎ ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﻲﺷـــﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
در آﺗﺸﺒﺎزيﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪﻛﻠﻲ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ «.او ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﺮح و
ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺣﺸﺘﻨﺎك را ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ» :ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﺗﺸﺒﺎزيﻫﺎي
ﺑﺰرگ ،ﺳـــﻮزاﻧﺪه ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ آﺗﺸﺒﺎزيﻫﺎي ﺑﺰرگ!« اﻳﻦ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن آﺗﺸﺒﺎزيﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻛﻨﺎر
ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ،ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﺎل ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ،ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺳﺎل ،1948
ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺮﺑﻲ اﻧﺪك ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻳﺎل ﻛﻪ
درﺑﺎره ﺷﻬﺮ ﺣﻴﻔﺎ ﻧﻘﻞ رواﻳﺖ ،آن ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻇﻬﺎرات و رواﻳﺎت
ﺷﺎﻫﺪان ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﺪ ،روﻳﻜﺮد ﺳﺮﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻧﺘﻘﺎديﺗﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي
ﻣﻮرﻳﺲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮرﻳﺲ اﻋﺘﻘﺎد داﺷـــﺖ ﻛﻪ در ﺳـــﺎل ،1948
ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ راﻧﺪه و آواره
ﻧﺸـــﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ رواﻳﺎت ﺷـــﺎﻫﺪان ﻋﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻴﻠﻢ ،راﻧﺪن و آواره ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن در ﺣﻴﻔﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻲﻛﺮد .آﻧﭽﻪ از دﻳﺪار ﮔﻠﺪا ﻣﺎﻳﺮ از ﺷﻬﺮ ﺣﻴﻔﺎ در آن زﻣﺎن ،در
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﭽﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺷﻬﺮ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ آن آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل دﭼﺎر
ﺑﻬﺖ و ﺣﻴﺮت ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﻮك وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﮔﻠﺪا ﻣﺎﻳﺮ ،ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ
ﮔﻮاه و ﺷﺎﻫﺪ روﺷﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ ددﻣﻨﺸﻲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ رﺧﺪاد ﺳﻘﻮط ﺣﻴﻔﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻳﻬﻮد .ﻇﺎﻫﺮا ً اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﮔﻠﺪا ﻣﺎﻳﺮ را ،وﻟﻮ ﺑﺮاي ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ
ﻛﻮﺗﺎه ،ﻣﺘﻮﺟﻪ درد و رﻧﺞ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺎن ،ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖﻫﺎ
در ﺑﻪوﺟﻮد آوردن آن داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﺎن روﺣﻲ و
رواﻧﻲ ﭼﻨﺪان دوام ﻧﻴﺎورد و ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ
آﻳﻨﺪه اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد!
ﺳﺮ آﺧﺮ ،ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺮﻳﺎل ﻛﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺟﻨﮓ ﺳﺎل  1948را ﻧﻘﻞ
ﻣﻲﻛﺮد ،ﻧﺸـــﺎن داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از راﻧﺪن و آواره ﺳـــﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻳﻬﻮدي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
اﻣﻮال آﻧﺎن را ﻣﺼﺎدره و ﻏﺼﺐ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،در ﺳﺮﻳﺎل ،ﺑﻲاﺷﺎره ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﻲ ﻧﻮﻣﻮرﺧﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻤﻊ آوردهاﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﻤﺎﻳﻪ
رﻣﺎنﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺷﻌﺮﺳﺮاﻳﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮﻳﺎل »ﺗﻜﻮﻣﺎ« ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺘﺠﺎوز از ﭘﺎﻧﺼﺪ روﺳـــﺘﺎي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ و ﺗﺼﺮف و
ﺗﺼﺎﺣﺐ اراﺿﻲ زراﻋﻲ واﺑﺴـــﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﻴﻦﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻬﻮدي ،ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ وﻳﺮاﻧﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺣﺪاث و اﻳﺠﺎد
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻠﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﻴﻦﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﻮدي ﻛﻪ ﺑﺮ
وﻳﺮاﻧﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺎﻣﻲ ﻋﺒﺮي
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎم اﺻﻴﻞ و اﺻﻠﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻮد ،ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اداﻣﻪ دارد

اﺷﺎره :ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى و ﻇﻬﻮرات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،از
آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎوراي ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺐ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺐ و ﻏﻴﺐ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ:

ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﻳــﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻛﺮﺑﻦ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻬﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ او در
ﻃﺮح ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ادﻳﺎن ،آﻳﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان دﻳﺪﮔﺎه او را ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ داﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ و از ﻋﻨﻮان ﺣﻜﻤﺖ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺑﺮاى اﻧﺪﻳﺸﻪ او اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى ﻛﺎر او اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد،
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان »ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ« اﺳﺖ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ
ﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد و او ﺧﻮد اﻳﻦ اﺻﻄﻼح را واﻣﺪار ﻛﺮﺑﻦ
اﺳـــﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮﺑﻦ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﻜﺮ
اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮاﻧﻰ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻄﻼﺣﻰ
اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎى اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ﺑﺮاى ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺸﻜﻞآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
آن را ﺟﺎ ﺑﻴﻨﺪازد ،اﺻﻄﻼح »ﺣﻜﻤﺖ« اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎدل
 Wisdomﻧﻴﺴـــﺖ .اﻣـــﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺻﺤﺒﺖ از  Wisdomﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﻋﻲ »ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ«
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﻧﻈﺮى .در ﺣﻘﻴﻘﺖ »ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻈﺮى« در
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﻐﻔﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﻗﺘﻰ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺣﻜﻤﺖ Wisdom ،ﻧﻴﺴـــﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﺳـــﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼﺣﻰ ﻛﻪ در دوران ﻗﺮون وﺳﻄﻰ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻮده و در زﺑﺎن ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرﻓﺘﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ »ﺗﺌﻮﺳـــﻮﻓﻴﺎ«
) ،(theosophiaاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ؛ اﻳﻦ واژه دﻗﻴﻘ ًﺎ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻴﻠﺴـــﻮﻓﺎن ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﻰ
»ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ« اﺳﺖ.
ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﺪى ﻧﻴﺴﺖ
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳـــﻰ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻣﺤﺾ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻛﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺷـــﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ از ﺧﺪا
و اﻟﻬﻴﺎت ﺑﺎﺷـــﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از »ﺣﻜﻤﺖ« ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ
ﺳﻬﺮوردى ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻰ
دو وﺟﻪ دارد :ﻳﻚ وﺟﻪ ﺑﺤﺜﻰ ،ﺗﻌﻘﻠﻰ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ،و ﻳﻚ
وﺟﻪ ﺗﺄﻟّﻬﻰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﺳﺎﺣﺖ
ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﺮﺑﻦ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻛﺮﺑﻦ اﻓﺮادى ﺟﺪى و دﻗﻴﻖاﻟﻨﻈﺮﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف
اﺻﻄﻼح اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او ،ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻮءﺗﻔﺴﻴﺮى از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﻰ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﺣﻜﻤﺖ ،ﮔﻤﺸﺪة ﻣﺆﻣﻦ و ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺳﺖ
و ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻜﻤﺖ و ﺧﺮدورزى ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗﺄﻟﻪ اﺳـــﺖ ،ﻧﻴﺎز دارد؛ ﻟﺬا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﻤﺸﺪة ﺟﻬﺎن
اﻣﺮوز را ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﺎدآورى ﻛﻨﺪ.
ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﺸﺮ
اﻣـــﺮوزى ﺑﻴﺎورد ،اﺑﺘﺪا در اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى زﻧﺪة اﻳﻦ
ﺣﻜﻤﺖ را در ﺷـــﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ،در
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﺳﻴﺪﺟﻼل آﺷﺘﻴﺎﻧﻰ و اﺳﺘﺎدان و ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﻬﺎ
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در داﻧﺸـــﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﻪ در
آن زﻣﺎن داﻳﺮ ﺑﻮده اﺳـــﺖ ،ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاى او
ﻣﻐﺘﻨﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﻪ در ﻻﺑﻼى ﺻﻔﺤﺎت
ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺘﻦ واﻗﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ
اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ را ﺣﻰ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻳﺎدآورى ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﺘﻔﺎ
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ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺳﺖ ،ارﺗﻘﺎ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﻃﻮﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﺮﺑـــﻦ ﺗﺄوﻳـــﻞ را »ﺗﺄوﻳﻞ روﺣﺎﻧـــﻰ« )Spiritual
 (Hermeneuticsﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮى،
ﺗﺄوﻳﻞ روﺣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .او ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش اﻳﺠﺎد
ﻣﻰﻛﻨـــﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ،درﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺎز
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻣﻨﻈﻮرش از آن درﻫﺎ،
»اﺑﻮاب ﺣﻜﻤﺖ اﺳـــﻼﻣﻰ« ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ اﺻﻼ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺧﻮد ﺳﻨﺖ ﻏﺮﺑﻰ ،ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ
ﭼﻨﻴـــﻦ ﻛﺎرى را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ
ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺴـــﺖ و ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﺎﺷﻰ
دارد ﻛـــﻪ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻳﺎ ﻳﻚ روش
دﻳﻨﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ .ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﺳﻌﻰ دارد ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ﻣﺘﻌﺮض اﻟﻬﻴﺎت ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺣﺎﻻ اﻳﻦ را ﺣﺴﻦ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻳﺎ
ﻧﻪ ،ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳــﺶ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﻰ
اروﭘﺎ ﺑﻮد.

ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ
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ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ اﺳﺖ؟

* ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺮق ﻣﻌﻨﻮى را ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ ،ﻧﻪ
ﺷـﺮق ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳـﻰ را .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸـﺮقِ
ﺟﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺸﺮق ﺟﻬﺎن و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :از ﻋﺠﺎﻳﺐ
روزﮔﺎر ﻣـﺎ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮقﺷـﻨﺎس در
ﺑـﺎره ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣـﻰرود ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺴـﺒﺘﻰ ﺑﺎ
ﻣﻐﺮب وﺟﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!
ﻣﺸﺮق ﻧﺪارﻧﺪ و در
ِ
اﻳــﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮاى دﻧﻴﺎى ﻣﺎ ﻗﺪرى ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺑﺮاى ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻪﻛﻠﻰ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ از ﺣﻜﻤﺖ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ،
اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ را در ﺣﺪ وﻳﺰ ُدم ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ
»ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﻰ« را از آن ﻣﺮاد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ »ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﻴﺎ«ﺳﺖ و ﺧﻮدش ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ
اﺳـــﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ،ﺑﻪوﻳﮋه
در زﻣﺎن او ،در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺬﻣﻮﻣﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد
و ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎﻃﻦﮔﺮاﻳـــﻰ ،ﻧﻬﺎنﺑﻴﻨﻰ و ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎﻳﻰ را ﺗﺪاﻋﻰ
ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻰﺷـــﻮد آﻧﻬﺎ را ذﻳﻞ »ﻋﺮﻓﺎنﻫﺎى ﻧﻮﻇﻬﻮر« ﻗﺮار
داد .او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارد ،وﻟﻰ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ از ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ زﻳﺎد،
راﻫﺶ را از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺎب ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻜﺘﻪاى را ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪى ﺣﺎﺋﺮى در ﻧﻘﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ ﺣﺎﺋﺮى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎ را ذﻳﻞ
ﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮﺳﻮﻓﻰ در ﻏﺮب ﻣﻄﺮح ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺬﻣﻮﻣﻰ
دارد و ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﻃﻨﻴﻦ ﺑﺪى دارد؛ زﻳﺮا ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻓﻠﺴـــﻔﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻮﻋﻰ
رﻣﺎﻟﻰ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎﺳﺖ!« وﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻬﺮوردى ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ در ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﻮ
و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ در ﭘﻴﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺮض ﻛﺮدم .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻨﺖ اﻳﺮاﻧﻰ و ﺑﻪﺧﺼﻮص »اﺳﻼم اﻳﺮاﻧﻰ«
ﻳﺎ »اﺳﻼم ﺷﻴﻌﻰ« ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﺧﺎص اﺳﻼم ﺷﻴﻌﻰ
ﻧﻴﺴـــﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ادﻳﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ
دارد؛ ﺳﻨﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن »دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ« و
دﻳﻦ ازﻟﻰ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ از ﺗﻤﺎﻳﺰات ﻇﺎﻫﺮى ادﻳﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺮاﺳﺖ .ﺳﻨﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ دارد :ﻳﻬﻮدﻳﺖ،
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و اﺳﻼم .اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ »ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﻪ رو ﻣﻰآورد و ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎدآورى
ﺣﻜﻤـــﺖ را ﺑﺎ روش ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺪف ﻛﺮﺑﻦ ،ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻳﺎدآورى ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ .وﻟﻰ ﺑﺮاى ﻳﺎدآورى ﺣﻜﻤﺖ،
از روش ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﻴﺮ او از ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﻬﺮوردى و ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮى ،آﻳﺎ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎى
آن اﺳــﺖ ﻛﻪ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ذﻳﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﻰ اروﭘﺎﻳﻰ و ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﻏﺮب ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺷﺮق ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﻛﺮﺑﻦ در ﻛﺘﺎب »از ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﻬﺮوردى« ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﺔ ﻓﻜﺮى اوﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدش
را ﺑﺎ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ .وﻗﺘﻰ
ﺳﺆال ﻣﻰﺷﻮد» :آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮى ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺧﻮد را
ﭘﻴﺮو او ﻣﻰداﻧﻴﺪ؟« ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ را از
ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ؛ وﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن درﻫﺎﻳﻰ
ﺷﺪم ﻛﻪ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮى
ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮاى ﺑﺎز ﻛﺮدن
آن درﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﺧﻄﻮر ﻧﻜﺮده ﺑﻮد «.در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪروﺷﻨﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﻧﮕﺮش ﻛﺮﺑﻦ دو اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ :ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ در دﺳـــﺖ او ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ »ﺗﺄوﻳﻞ« ﻣﻰﺷـــﻮد؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ
»ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺮﺿﻰ« اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺄوﻳﻞ در ﺳﻨﺖ
ﺷﻴﻌﻰ و ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻰ رﺳﺪ .ﺧﻮد او اﻳﻦ ﺗﺄوﻳﻞ
را »ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮدن« ﻳﺎ »ﺑﻪ اول ﺑﺮدن ﺑﺮ اﺳـــﺎس رﻳﺸﻪ اﺻﻠﻰ
ﻛﻠﻤﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻮع
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨـــﺪ و آﻧﭽﻪ ﺻﺮف ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻚ ﻋﺮﺿﻰ ﺑﻪ

ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﻳﺎ ﺟﺎى ﭘﺎﻳﻰ در ﺳﻨﺖ
ﻓﻠﺴـــﻔﻰ اروﭘﺎ دارد .در اﻳﻦ ﺳﻨﺖ از ﺧﻴﻠﻰﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
وﻟﻰ ﻛﺎﻧﻮﻧﻰﺗﺮﻳﻦ ﺳـــﺨﺼﻴﺖ در آن ﻣﻴﺎن ،ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ اﺳـــﺖ
ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸـــﺒﻴﻪ ﻓﻮق ،ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ او ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻰدﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﻰ اروﭘﺎ ﻳﺎ ﺳﻨﺖ
ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻣﻐﺮبزﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻨﺖ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻣﻐﺮبزﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴـــﺖ .ﺑﺴﻴﺎري اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﻰ
و اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳـــﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ و وي ﻧﻴﺰ در اداﻣﺔ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻛﺮﺑﻦ
از ﺟﻬﺘﻰ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻐﺮبزﻣﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و از ﺟﻬﺘﻰ
ﺑﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳـــﺎن ﻣﻐﺮبزﻣﻴﻦ .ﺧـــﻮد او وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺶ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺷﺮقﺷﻨﺎس
اﺳـــﺖ؛ ﻧﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎس ﻣﺤﺾ.
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻓﻴﻠﺴـــﻮف ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ
ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ،
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـــﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش را ﺷﺮقﺷﻨﺎس
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳـــﻰ او ﺑﺎ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﻼﻓﺶ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻰ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳـــﻰ ﻣﻐﺮبزﻣﻴﻦ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﭼﺮا؟

ﭼﻮن ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳـــﻰ اوﻻ و ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻚ ﭘﺮوژة ﺗﺎرﻳﺨﻰ
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
آن را ﺑﺮ اﺳـــﺎس روﺷـــﻬﺎى ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳـــﻨﺎد و ﻣﺪارك دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻮرت اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺷـــﺮق را ﺳـــﻮژه و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺷـــﺮق را از ﺑﺎب ﺷـــﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ،ﻳﻚ »ﻏﻴﺮ« در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺷـــﺮق را ﻳﻚ
ﻏﻴـــﺮ ﺑﺮاى ﻏﺮب در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺸـــﺮقزﻣﻴﻦ ﻳﻚ
»دﻳﮕﺮى« ﺑﺮاى ﻣﻐﺮبزﻣﻴﻦ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن دﻳﮕﺮى
را ﺷـــﻨﺎﺧﺖ .وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﻳﮕﺮى و
ﻏﻴﺮ ،ﻧﮕﺎه ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ آن را در ﺑﻴﺮون از ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰﺋﻰ از
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻧﻈﺮﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻐﺮبزﻣﻴﻦ اﺳﺖ؛ وﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻛﻪ در ﻣﺸﺮقزﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻛﺮﺑـــﻦ اﻳﻦ ﻧـــﮕﺎه ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳـــﺎﻧﻪ را ﻧﻘﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
اﺳﺎﺳـــ ًﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ روش او ،روش
ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻧﻴﺴـــﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ روش ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳـــﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺳﻬﺮوردى ﻋﺒﺎرﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺎرادوﻛﺴﻴﻜﺎل
اﺳـــﺖ .ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻳﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن را اﺣﻴﺎ ﻛﺮدهام و ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪم ﻧﺪارد«.
اﻳﻨﺠﺎ وﻗﺘﻰ او از ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
اﺳﻼﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ از وى اﻳﻦ ﺳﻨﺖ را ﺗﺸﺮﻳﺢ
و ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷـــﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻬﺮوردى رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
اﻣﺎ ﺳﻬﺮوردى ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ »ﻣﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺘﻢ« ،ﮔﻮﻳﻰ اﻳﻦ
ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ
ﺳﻬﺮوردى آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد .ﺳﻬﺮوردى ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻜﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻰ
اﺳﺖ و ﺻﺮاﺣﺘ ًﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻫﺪﻓﻢ ﺗﺸﺮﻳﺢ و اﺣﻴﺎى ﺣﻜﻤﺖ
اﻳﺮان ﺑﺎﺳـــﺘﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻬﺮوردى را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ
ﺣﻜﻴﻢ اﻓﻼﻃﻮﻧﻰ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ و ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ را ﻛﻪ در ﺣﻜﻤﺖ
اﺷـــﺮاق ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻓﻼﻃﻮﻧﻰ
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳـــﻴﻢ .اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺣﻜﻤﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ
ﻳﻮﻧﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص در آن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻓﻼﻃﻮﻧﻰ ﺣﻜﻤﺖ ﻳﻮﻧﺎن،
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ اﺳﺖ .ﺳﻬﺮوردى وﻗﺘﻰ
اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ را در ﺳﻨﺖ اﻳﺮاﻧﻰ و ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ» ،ﻣﻘﺎﻳﺴـــﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮوزى ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ »ﺗﻄﺒﻴﻖ« ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
روش ﻛﺎر ﺳـــﻬﺮوردى ﺑﺮاى ﻛﺮﺑﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻴﻢ :آﻳﺎ ﺳﻬﺮوردى را ﺣﻜﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻰ؟ آﻳﺎ ﺳﻬﺮوردى ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻮى ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﻜﻤﺖ اﺷﺮاﻗﻰ ﻳﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﺷﺮاﻗﻰ آورده ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻳﻚ ﺣﻜﻤﺖ
و ﺗﻔﻜﺮ را اﺣﻴﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ؟
از ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺑﻦ ،اﺻﺎﻟﺖ ﻛﺎر ﺳـــﻬﺮوردى در اﺣﻴﺎﮔﺮى
اوﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﻰ »اﺣﻴﺎﮔﺮى« را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺻﺤﺒﺖ از اﺣﻴﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﻰ ﺗﻔﻜﺮ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ
را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻣﺪه ﻛﺎرآﻣﺪىﻫﺎى آن
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،زﻧﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﺮوﻳﺞ و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻣﻌﻤـــﻮﻻ اﺣﻴﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﻧﻮع اﺣﻴﺎى ﻇﺎﻫﺮى
ﻣﻰداﻧﻴﻢ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ اﺣﻴﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﻜﻤﺖ،
ﻳﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻪ در ﺑﻴﺮون از ﻣﻦ ،ﺑﻠﻜﻪ در درون ﻣﻦ زﻧﺪه ﺷﻮد؛
ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﻦ آن ﺣﻜﻤﺖ را زﻳﺴﺖ ﻛﻨﻢ.
اﮔﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺳـــﻬﺮوردى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺤﻴﻰ« و
ﺧﻮد ﺳﻬﺮوردى ادﻋﺎ دارد »ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را اﺣﻴﺎ
ﻛﺮدهام« ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـــﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻜﻤﺖ در ﺳـــﻬﺮوردى
ﺣﻴﺎﺗﻰ دوﺑﺎره ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺨﺺ ﺳﻬﺮوردى ﺣﻴﺎت
ﺣﻜﻤﺖ اﺳـــﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﮔﺮ
ﻣﻦ ﺣﻴﺎت ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻳﻦ ﺣﻴﺎت و اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﺣﻴﺎت،
ﺑﻰﺳـــﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮان اﺣﻴﺎ
ﻧﺸـــﺪه؛ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،در دﻳﮕﺮان اﺣﻴﺎ ﺷﺪه
ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻀﻮر داﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﻰ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺣﻴﺎت
ﻳﺎﻓﺘﻦ ،اﻣﺮى »اﻧﻔﺴﻰ« اﺳﺖ و ﺻﺮﻓ ًﺎ »آﻓﺎﻗﻰ« ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﻜﻤﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﺴﻰ ﺣﻴﺎت ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻰﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻜﻤﺖ ،ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺣﻴﺎ ﻣﻰﺷـــﻮد و اﻳﻦ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ آن ﻧﺪارد.

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاى ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و راﻳﺰﻧﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺳﻔﺮا و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻧﻘﺶ و ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻧﻰ رﺳﺎ و ﻛﻼﻣﻰ ﺑﻠﻴﻎ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ذﻫﻦ ،ﻣﻘﻮﻟﺔ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،دﻳﭙﻠﻤﺎﺳـــﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮآورى و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
ﻣﺬاﻛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻫﺪاﻳﺎ ،ﺟﺴﺘﺎر در
زﻳﺒﺎﻳﻰﻫﺎى ﺟﻬﺎن و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺘﻴﺰى را
ﺑﻪ وﺿﻮح روﺷـــﻦ ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـــﻰ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.

» §[Zf¯Ê
ﺳﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻰ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎن
دﻛﺘﺮ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻮارى
اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﻪ
ﭼﺎپ اول1399 :
284ص ـ
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮش
را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺳﭙﺮى ﻛﺮده
و در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻛﻮﻟﻪﺑﺎرى ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻋﺮﺻﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ را ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰدارد.
وى ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘـــﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪهاش در ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﺮﻗﻰ ﺗﻤﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻄﻘﻬﺎى ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳﺰة
ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﻰ ،ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ و دﻣﻜﺮاﺳـــﻰ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از
ﻧﮋادﮔﺮاﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻧﺪﻳﺸﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﻋﻤﻴﻘﻰ آن را ﻣﻮرد واﻛﺎوى ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وى
در ﺑﺨﺸـــﻰ از ﻛﺘﺎب ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﻴﺮ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺣﺎﻟﺸﺎن درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آدﻣﻬﺎﻳﻰ
اﺳـــﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﻧﻠﻰ ﺗﺎرﻳﻚ و ﺳـــﻴﺎه اﺳﻴﺮﻧﺪ و
وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﻰ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﺎرﺳﺎزى در اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﺪارﻧـــﺪ .اﻳﻦ ﺟﻮر ﻣﺮدﻣﻰ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰروﻧﺪ
و ﻣﻬـــﺮ ﺑﺮ دﻫـــﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ
ﻓﺮاﻧﺴـــﻮى ﺣﺎﻟﺸﺎن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :زﻳﺒﺎ ﺑﺎش و
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻜﻮت را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻦ!« وﻟﻰ ﺑﺮﻋﻜﺲ در
ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ »آراي ﻋﻤﻮﻣﻰ« ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

آﻳﺎ در ﺧﻮاﻧﺶ ﻛﺮﺑﻦ
از اﻓﻼﻃﻮﻧﻴــﺎن ﭘــﺎرس،
ﺣﻜﻤﺖ ﺳــﻬﺮوردى ﻳﻚ
ﻣﺼﺪاق ﻛﻼﺳﻴﻚ از ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﺑﻠﻪ ،ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﻚ
ﻧﻤﻮﻧـــﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮﺑﻦ ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺳـــﻬﺮوردى اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮﺑﻦ از
»اﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺎن ﭘﺎرس«» ،ﺣﻜﻤﺎى َﻓﻬﻠﻮي )ﭘﻬﻠﻮى(« اﺳـــﺖ ﻛﻪ
در ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴـــﻔﻪ اﺳـــﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل اﺻﻄﻼح »اﻳﺮان« ،اﺻﻄﻼح ﺟﺪﻳﺪى اﺳـــﺖ و ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز اﻳﺮان ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﺑﺎ اﺻﻄﻼح »ﭘﺮﺷـــﻴﺎ« )ﭘﺎرس(
در زﺑﺎنﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاى ﻣﺘﻔﻜﺮان
اﻳﺮاﻧﻰ ،اﺻﻄﻼح »اﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺎن ﭘﺎرس« را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد .اﻳﻨﺎن
اﻓﻼﻃﻮﻧﻰاﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺮو اﻓﻼﻃﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه اﻓﻼﻃﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ؛ ﭼﻮن
ﻏﺮﺑﻴﺎن ﻧﮕﺮش اﻳﻦ ﺣﻜﻴﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﮕﺎه اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
ﻳﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﻓﻼﻃﻮن ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ
ﻧﻮع ﻧﮕﺮش در ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه اﻓﻼﻃﻮﻧﻰ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺜﺎﻟﻰ و رباﻟﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و
ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
و ﺑﺮﺟﺴـــﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﺳﻨﺖ اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻢ
در اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳـــﻼم و ﻫﻢ اﻳﺮان ﭘﺲ از اﺳـــﻼم .ﻛﺮﺑﻦ
ﺣﺘﻰ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻰ ﺟﻠﺪ دوم اﺳﻼم اﻳﺮاﻧﻰ را »ﺳﻬﺮوردى و
اﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺎن ﭘﺎرس« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻮم ﺑﺤﺜﻰ و ﻧﻪ ﻋﺮﻓﺎن
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺎرف ذوﻗﻰ و ﺷﺨﺼﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻰ درك ﺷﻬﻮدى
از ﻋﺎﻟﻢ.

ﺑﻠﻪ ،درك ﻣﻜﺎﺷـــﻔﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد اﺳـــﺘﺪﻻل ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﻰآﻳﺪ و ﺳـــﻌﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺻﺎﺣﺐ آن ذوق از آن دﻓﺎع ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،ﻋﺒﺎراﺗﻰ اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ از ﺳﻬﺮوردى
ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺳـــﻬﺮوردى درﺑﺎره ﻛﺘﺎب »ﺣﻜﻤﻪاﻻﺷﺮاق« ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺷـــﺎﻫﻜﺎر وى و ﻳﻚ ﻣﺘﻦ دورانﺳﺎز در زﻣﻴﻨﻪ
ﺣﻜﻤﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺣﻜﻤﺖ ّ
ﻣﺸﺎﻳﻰ را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺤﺜﻰ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ را ﺧﻮب درك
ﻛﺮده ﺑﺎﺷـــﺪ و اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺤﺾ ﺑﻪ
آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﺪ؛ وﻟﻰ ﺳﻬﺮوردى دﻗﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻨﻄﻖ را آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸـــﺎﺋﻴﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ دادهاﻧﺪ و وﺟﻮه ﻋﻘﻠﻰ
ﺣﻜﻤﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﻤﻰ از ﻣﺎﺟﺮاى ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ .ﻧﻴﻤﻪ دﻳﮕﺮ آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﺣﻜﻤﺖ اﺷﺮاق ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻮى و اﻫﻞ
ﺳﻠﻮك ﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﻞ ﺗﺄﻟّﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪن .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
روﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻛﻪ در ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺷﺮط ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﺪن را ذوق ﺗﺄﻟﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺣﻜﻴﻤﺎن
ﻣﺎ را »ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺘﺄﻟﻪ« ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﺄﻟﻪ و
ﺗﻌﻘﻞ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﻫﺮ دو ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﻰ
ﻛﺮﺑﻦ راه ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮآﻧﻰ »ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ«
ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﺷﺎﻫﺮاه« در ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳـــﺖ »ﺷﺎﻫﺮاه ﺣﻜﻤﺖ« ﻳﺎ »ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﻜﻤﺖ« ،آن
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺄﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻫﻤـــﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳـــﻰ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻛﺮدم .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ رو ﻣﻰﺷـــﻮد
ﮔﻔﺖ ﺷﺮقﺷـــﻨﺎس ﺑﻮدن او ﺑﻴﺸـــﺘﺮ از ﻧﻮع ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺳﻬﺮوردى اﺳﺖ :او ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ »ﺷﺮق ﻣﻌﻨﻮى« را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﻪ
ِ
ﻣﺸﺮق وﺟﻮد آدﻣﻰ
»ﺷﺮق ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ« را .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺳـــﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷـــﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ
ِ
»ﻣﺸﺮق ﺟﺎن« اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺸﺮق ﺟﻬﺎن و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ
ﻣﺸـــﺮق ﺟﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻴﺸـــﺘﺮ در ﻣﺸﺮق ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺳﺎﻛﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ آن ﻣﺸﺮﻗﻴﺎن ﻣﻌﻨﻮى ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺸﺎن در ﻣﺸﺮق
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﮔﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺸﺮق ﺟﻬﺎن
را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
اﻳﻦ ﻣﺸـــﺮق ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﻣﺸـــﺮق ﺟﺎن اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻃﻨﺰ
و ﺗﻌﺮﻳﺾ را ﺑﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن دارد و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :از ﻋﺠﺎﻳﺐ
روزﮔﺎر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮقﺷﻨﺎس در ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ رود ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺴـــﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺸـــﺮق ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ
ِ
ﻣﻐﺮب وﺟﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮق
در
وﺟﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؟« ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻦ و
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺮقﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ،ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻧﮕﺎه
ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﺳﻮژهﻣﺤﻮر ﺑﻪ
ﺷﺮق دارﻧﺪ» ،ﺧﺎورﺷﻨﺎس«
ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ .ﺷـــﺮق و ﻣﺸﺮق،
ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﺮاى ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ
ﻛﺮﺑﻦ در آن ﻗﻠﻢ ﻣﻰزﻧﺪ
و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺘﺮادف
ﺑﺎ ﺧﺎور ﻧﻴﺴﺖ.

ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺳﻠﻄﻪ را اﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻳﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮوزدﻫﻨﺪة اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎى
ﻣﺮدم اﺳﺖ«.
ﻛـــﻮارى در ﺧﺼـــﻮص ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺧﻴﻠﻰ راﺣﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ »آدﻣﻴﺖ«
ﺑﺮﺳـــﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺒﻰ واﺣﺪ و در زﻣﻴﻨﻰ
واﺣﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳـــﺮزﻣﻴﻦ
ﺑﺸـــﺮى« .ﻣﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻳﻚ
ﺳﻴﺎره و ﻳﻚ ﻛﻮﻛﺒﻴﻢ«.

ﺧﻴﺎل ﺣﻼج
ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻌﻠﻮي
ﻧﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ
ﭼﺎپ اول1399 :
300ص ـ 55ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺣﻼج ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﻳﻦ ﺷـــﺨﺼﻴﺖﻫﺎي
ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف اﺳـــﺖ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺼﺔ ﻳﻚ
داﻧﺸﺠﻮى دورة دﻛﺘﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪاش
را در ﺑﺎره زﻧﺪﮔﻰ و اﻧﺪﻳﺸـــﻪﻫﺎى ﺣﻼج اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮده ،ﻣﺪرك دﻛﺘﺮى را از او درﻳﻎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﺧﺮاج از داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺆدﻳﺎن دﻳﻨﺪارى
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﺔ ﺣﻔﻆ اذﻫﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺸﻮﻳﺶ ،ﺳﺮ
از دادﮔﺎه در ﻣﻲآورد و ﺟﻠﺴﺔ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ،
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺔ دﻓﺎع در دادﮔﺎه ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﻮﻳﺴـــﻨﺪه ﺑﺎﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻤـــﺎم آن دادﮔﺎه را ﺑﺎ
دادﮔﺎﻫـــﻰ ﻛﻪ ﺣﻼج را در آن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻛﺮد ،ﻣﻘﺎﻳﺴـــﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪوﻳﮋه در ﺑﺨﺸـــﻰ ﻛﻪ
ﻫﻴﺄت داوران در ﺟﻠﺴﺔ دﻓﺎع از داﻧﺸﺠﻮى دورة
دﻛﺘﺮى ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴـــﺪ ،درﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺣﻼج ﺑﺎ او ﻛﺮدﻧﺪ.

داﻧﺸﺠﻮ در رؤﻳﺎى ﺧﻮد ﺣﻼج را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺮا ﺣﺪود ﻫﺰار و ﺻﺪ ﺳـــﺎل ﭘﻴﺶ
ﺑـــﻪ ﺟﺮم ﻛﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ و اﻟﺤﺎد ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻛﺮدﻧﺪ واﻗﻌﺎ درﺷـــﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ از ﻫﺰار و ﺻﺪ ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﺪﻳﺸـــﺔ اﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮده!«
ارﺗﺒﺎط داﻧﺸـــﺠﻮ ﺑﺎ روح ﺣﻼج و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸـــﺎن در واﻗﻊ ﻧﻘﺪى اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺳـــﻜﺎنﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ را در
دﺳـــﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻠﻢ را در ﭘﺎى ﻛﺎخ ﺟﺎدوﻳﻰ
ﻗﺪرت ذﺑﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.



ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳــﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ اﺳــﻼﻣﻰ و
روش ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ،دﻗﻴﻘﺎ ﻋﻴﻦ ﺳﻬﺮوردى ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺤﺚ وى درﺑﺎره
ﻣﺘﻘﻜﺮاﻧﻰ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ ،ﺳﻬﺮوردى ،ﻣﻼﺻﺪرا ﻳﺎ ﻋﺮﻓﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳــﻤﻨﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﺣﻴﺪر آﻣﻠﻰ ﻳﺎ روزﺑﻬﺎن ﺷﻴﺮازى را
ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.

ﺑﻠﻪ ،او ﮔﺰﻳﻨﺸـــﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰﻛﻨﺪ؛ ﭼﻮن اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻰ
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺮاى او داﺷـــﺘﻪاﻧﺪ و وﻗﺘﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ
ﻫﻢ ﻫﺪﻓﺶ رواﻳﺘﮕﺮى ﻧﻴﺴـــﺖ ،رواﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ؛ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
اﺣﻴﺎﮔﺮى ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﺔ اﻧﻔﺴﻰ را درﺑﺎره آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
ﺣﺘﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷـــﺮح،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳـــﺖ .ﻫﺮ ﻛﺴـــﻰ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻛﺮﺑﻦ
را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷـــﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ او از ﻣﺘﻦ ،زﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺶ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮاﺟﻬﻪاش ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ،
ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح او از ﻣﺘﻮﻧﻰ
ﭼﻮن ﺗﻤﺜﻴﻞﻫﺎى اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
روزﺑﻬﺎن و ...ﻧﻈﺮى ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ .در ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻰ ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ
ﻛﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮوزى اﺳﺖ ،ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺘﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
و ﺗﻄﺒﻴﻖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﺰﻳﻨﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺎﻋﺮان
ﻳﺎ رﻣﺎنﻧﻮﻳﺴﺎن ﻏﺮﺑﻰ دارد ،ﺣﻴﺎت داﺷﺘﻦ و اﺣﻴﺎﮔﺮى در آن
دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺣﻴﺎﮔﺮى ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻰاش
را ﺑﻪ ﻋﻴﺎن در ﺧﻮد ﺳﻬﺮوردى ﻣﻰﺷﻮد دﻳﺪ ،در ﻫﺮ ﻣﺘﻨﻰ ﻛﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻬﺮوردى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﻓﺄﻧﺎ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻪ :ﭘﺲ ﻣﻦ در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻮدم«.
اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻤﺎن اﺣﻴﺎﮔﺮى اﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻰ
از ﺳﻬﺮوردى اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ.

ِ
ﺣﻜﻤﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄ ّﻟﻪ ﻧﻴﺎز دارد
*ﺑﺸـﺮ اﻣﺮوزى ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه .ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آن
را ﺑـﻪ ﻳﺎد ﺑﺸـﺮ اﻣﺮوزى ﺑﻴـﺎورد ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى زﻧﺪة
اﻳـﻦ ﺣﻜﻤﺖ را در ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﭼﻮن ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ
ِ
ﺧﺎص
و آﺷـﺘﻴﺎﻧﻰ ﻧﺸـﺎن ﻣﻰدﻫـﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ اﻳﻦ
ﺗﺸﻴﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن »دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ« اﺳﺖ
آﻳــﺎ ﭘﺮرﻧﮕﻰ ﻋﺮﻓــﺎن و ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﻌﻨﻮى ،ﺑﻪوﻳﮋه ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل
و ﻧﺎﻛﺠﺎآﺑﺎد ﻣﻌﻨﻮى ،ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﻗﺪﺳــﻰ و ﻓﺮاﺗﺎرﻳﺦ ،زﻣﺎن
و ﻣــﻜﺎن ﻋﺮﻓــﻰ و ﺗﻌﻴﻨﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺗﺎرﻳﺨﻰ در ﻧﻈﺮﮔﺎه او را
ﻣﻐﻔﻮل ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﻠـــﻪ ،در ﻛﺮﺑﻦ اﻳﻦ وﺟﻪ ﻓﺮازﻣﺎﻧﻰ و ﻓﺮاﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﺤﺚ،
ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .درﺑﺎره اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل و ﻧﺎﻛﺠﺎآﺑﺎد ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ
ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎم دﻳﮕﺮى ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ
ﻛﺮد .در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻜﻰ دو ﻧﻜﺘﻪ را اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻢ :ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
زﻣﺎنﻣﻨﺪى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻣﻨﺪى ﻋﺎﻟﻢ
ِ
ﻣﺎدى ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﻳﺎ
ﻣﺜﺎل؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـــﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ زﻣﺎن آﻓﺎﻗﻰ ،ﻳﻚ زﻣﺎن اﻧﻔﺴﻰ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ زﻣﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل اﺳـــﺖ .و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻜﺎن
ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ،ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻻﻣﻜﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺟﺎ و ﺟﻬﺖ دﻧﻴﺎى ﻣﺎ ،ﻳﻚ ﻧﺎﻛﺠﺎ آﺑﺎد ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ« ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺻﻄﻼح دﻗﻴﻖ ﺳـــﻬﺮوردى ،ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﻧﺎﻛﺠﺎآﺑﺎد« را ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻰﺑﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻛﺠﺎﺳﺖ ،در ﺟﺎ و ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺎن
ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ ،آﺑﺎد اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ
آﺑﺎدى و ﺣﻴﺎت وﺟﻮد دارد.
ﺧـــﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑـــﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل و ﻧﺎﻛﺠﺎ آﺑﺎد ،در اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺴـــﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦﻃﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻰ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻰ ﻓﺎرغ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وى ﻧﻤﻰﺗﻮان زﻣﺎن را ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺪارد،
زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
زﻣﺎن داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در زﻣﺎن اﺗﻔﺎق
ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ» ،اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ« در زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻰروﻧﺪ ،وﻟﻰ
زﻣﺎﻧﺸـــﺎن زﻣﺎن دﻧﻴﺎى ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ در ﻣﻜﺎن
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺸﺎن دﻧﻴﺎى ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻛﺴـــﻰ ﻣﺜﻞ اﻳﺰوﺗﺴﻮ در ﻣﻘﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده را از اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮده ،ﻣﻰﺑﺮد و ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ اﮔﺮ ﻛﺘﺎب »ﺗﺼﻮف و آﻳﻴﻦ ﺗﺎﺋﻮ«
را ﻣﻰﻧﻮﻳﺴـــﻢ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻛﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻢ و
اﻳﻨﻬﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻢ ،اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را واﻣﺪار روش ﻓﺮاﺗﺎرﻳﺨﻰ
ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺴﺘﻢ» .ﻓﺮاﺗﺎرﻳﺨﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻰ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﻮدن
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ از آن ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﻤﻨﺪى
و ﻣﻜﺎﻧﻤﻨﺪى ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد.
ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴـــﺖ .ﻳﻌﻨﻰ در
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦ ﺳﺎزد ،ﺑﺤﺜﻬﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ
را ﻣﻄﺮح ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﻮرخ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﭘﺮدازد و
ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اى
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ،ﻣﻰرود اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻨﻬﺎى او
را از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورد ،ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻣﻰ ﻛﻨـــﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺎى ﺧﻮد از ﻣﺘﻮن
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﺎﻣﻼ ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻣﺪرن
را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ؛ ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺴﺨﻪﺑﺪﻟﻬﺎ را ﻣﻰآورد ،ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ
را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰ دﻫﺪ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﺘﻦ
را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺸﻒ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ )ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻋﺮض ﻛﺮدم :اﻳﻦ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ در ﻣﺎ ﺣﻴﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،در ﻣﺎ
اﺣﻴﺎ ﺷﻮد( ،ﺑﻪ روش ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻣﺤﺾ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﭘﻴﺶ رﻓﺖ.
ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺴـــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ
دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ را دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ؛ وﻟﻰ
ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ او دارد ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
اداﻣﻪ دارد

ﭘﺴﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ«
ﻫﺪى ﺑﺮﻛﺎت
ﻧﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ
ﭼﺎپ دوم1399 :
162ص ـ  245000رﻳﺎل
ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻛﺎت ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻟﺒﻨﺎﻧﻰﺗﺒﺎر و ﻧﺎمآﺷﻨﺎي
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺗﻠﺦ از وﻳﺮاﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻪ
ﻛﻪ در ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻬﻞ ﻣﻘﺪس از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺑﺮﺧﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ آواره و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
ﺳﺮﮔﺮدان ﺷـــﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺮدﻣﻰ
ﻧﺠﻴﺐ و رﻳﺸﻪدار در ﺗﻤﺪن و ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪ ،ﺣﺘﻲ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﺑﺮاى
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤـــﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﺎم ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﺷـــﺎره دارد» :ﺑﺮﻳـــﺪ اﻟﻠﻴﻞ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻧﺎﺑﺶ در ﺳـــﺎل  2019ﺑﺮﻧﺪة ﺟﺎﻳﺰة
ﺑﻮﻛﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪاش ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ
آن زﻣﺎن ﻫﻔﺪه ﺳـــﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻌﻠﺒﻜﻰ،
ﻧﻘـــﺎش ﻟﺒﻨﺎﻧﻰﺗﺒﺎر ،ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮدم .وﻗﺘﻰ ﻣﺮا دﻳﺪ،
ﻧﮕﺎﻫﻰ از ﺳﺮ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهام اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪى
دوﺳـــﺘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻗﻪﻫﺎى ﭼﻬﺮهﺗﺎن
ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارم ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﺴـــﺘﻴﺪ «.در واﻗﻊ
ﺑﺎرﻗﻪﻫﺎى ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻣﻴﺮاثدار آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺳﻮرﻳﻪ و
ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺠﺮت ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪم ﻛﻪ
ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴـــﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘﻰ را
ﻛﺸـــﻒ ﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در رادﻳﻮ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪم ﻛﻪ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
داﺷﺖ و اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﭘﺨﺶ
ﻣﻰﻛﺮد ،از ﺟﻤﻠﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳـــﻰ زﺑﺎن ﺑﻮد.
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺎرﺳـــﻰزﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﻰزدﻧﺪ؛ ﻓﻜﺮ

ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻢ...
اﻳﺮاﻧﻰ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﻢ و ﻓﺎرﺳﻰ ﺣﺮف زدﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺮاﻳﻢ رؤﻳﺎﻳﻰ ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺧﻴﺎ ِل ﺧﻮب زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﻰ را در ﺳﺮم ﻣﻰﭘﺮوراﻧﺪ .ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰام وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
اوج رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
داد ...اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻣﻨﻢ و رؤﻳﺎى ﺷـــﻴﺮﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره آن را در ﺳﺮ ﻣﻰﭘﺮوراﻧﻢ و اﻣﻴﺪ
دارم در آﻳﻨﺪة ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺮ ﮔﻬﺮ ﺳﻔﺮ
ﻛﻨﻢ و از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﺪﻳﻊ اﻳﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﻮم«.

اﻗﺘﺼﺎدى

ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﺟﺮاى ﻃﺮحﻫﺎى اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻰ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﺮوﻧﺎ ،ﻛﺴﺮى ﺑﻮدﺟﻪ،
ﺗﺸـــﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ
دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از اﺟﺮاى
ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻰ ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎى
ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﺘﻌـــﺪدى را در زﻣﻴﻨﻪ
اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻰ و روﻧﻖ ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺮاﻳﻰ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ دوﻟﺘﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﺷﻮك ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻴﻜﺎرى را ﻛﻪ
در ﻃﻰ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻳﻢ،ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺷـــﻮك و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از
آن ،دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺮحرﻳﺰى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻘﻮﻳﺖ
اﺷﺘﻐﺎل و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت وﻳﮋه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى
اﻗﺘﺼﺎدى دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺿﺮباﻻﺟﻞ
ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت ﺑﺎزار ﻛﺎر زده اﺳﺖ.
ﮔـــﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻴﻦ 2ﻣﻴﻠﻴﻮن و 870ﺗﺎ 6ﻣﻴﻠﻴﻮن
و 431ﻫـــﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷـــﺎﻏﻼن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل ﻓﻘﻂ در ﺗﻬﺮان ،دوﻟﺖ ﺣﺪود 949ﻣﻴﻠﻴﺎرد
و 800ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى اﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ داده و
در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻫﻢ 197ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺼﻮب و ﺗﺎﻛﻨﻮن 50ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻛﺮوﻧﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻴﺎﺳـــﺖ دوﻟﺖ در ﺗﺴﻬﻴﻼتدﻫﻰ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوران ﻛﺮوﻧﺎﻳﻰ ،ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ
اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،اﻳﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﻮد
اﻗـــﺪام ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻴﻤﻪ
ﺷـــﺪهاى را ﻛﻪ در دى و ﺑﻬﻤﻦﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
در اﺧﺘﻴﺎر داﺷـــﺘﻪاﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﭼﻨـــﺪ و ﭼﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻃﺮحﻫﺎى اﺷـــﺘﻐﺎلزاﻳﻰ دوﻟﺖ از اﺷﺘﻐﺎل
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـــﺘﺎﻳﻰ و ﻋﺸـــﺎﻳﺮى ،ﻃﺮح
روﻧـــﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ...ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد،
اﻣﺎ اﺳـــﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮى ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرى اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل درﺑﺎره ﻋﻤﻠﻜﺮد
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ در ﺑﺨﺶ اﺷـــﺘﻐﺎلزاﻳﻰ
ﺑﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻰ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻜﺎران اﺷﺎره ﻛﺮده
و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 600ﺗﺎ
700ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷـــﻐﻠﻰ در دوﻟﺖ اﻳﺠﺎد
ﺷـــﺪه ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل
98اﺳـــﺖ ﻛﻪ 430ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ در
ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻜﺎران
از 3ﻣﻴﻠﻴـــﻮن و 200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 2ﻣﻴﻠﻴﻮن و
800ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷـــﺎﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
آﻣﺪن ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى در ﻛﺸـــﻮر ﺑﻮدهاﻳﻢ و
ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى در ﺳـــﺎل 98ﺑﻪ 10/2ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در واﻗـــﻊ ،وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺳﺎل 98ﺑﺎ ﺳﻪ روﻳﻜﺮد ﺗﺜﺒﻴﺖ
اﺷﺘﻐﺎل ،اﻳﺠﺎد اﺷـــﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ و اﺷﺘﻐﺎل

ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ،اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻰ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار
داد .دوﻟـــﺖ ﺣﺪود 25ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺴـــﻬﻴﻼت را ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و
90ﻫـــﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷـــﻐﻠﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
و 2ﻫـــﺰار و 500ﻣﻴﻠﻴـــﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ را
از ﻣﺤـــﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه اﺷـــﺘﻐﺎل اﺧﺘﺼﺎص داد .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻣﺸـــﻜﻼت ﺑﻮدﺟﻪاى ﻓﺮاوان دوﻟﺖ،
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﺷـــﺘﻐﺎل
ﻣﻮﻟﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻃـــﺮح روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸـــﺘﺮ از ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ،اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر
ﻣﺸـــﻜﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .در ﻃﺮح
اﺷـــﺘﻐﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻠﻰ ﻫﻢ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در
ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺪفﮔﻴﺮى ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﺟﻮﻳﺎى ﺷﻐﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻃﺮح اﺷـــﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـــﺘﺎﻳﻰ و ﻋﺸﺎﻳﺮى آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ

اﺷـــﺘﻐﺎل ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ارزش
اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
رﺷـــﺪ روز اﻓﺰون ﺗﺠﺎرت در ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻛﺎﻻ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﺷـــﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوى
ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان
ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل 48درﺻﺪى از اﺷﺘﻐﺎل ﻛﻞ اﻳﺮان
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺷـــﺎره ﻛﺮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ و ارزشآﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻰ رﺑﻴﻌﻰ ﺳﺨﻨﮕﻮى دوﻟﺖ ﭘﻴﺶ از
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺳﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ از اﺷﺘﻐﺎل
ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ از ﺳـــﺎل 1392ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزى اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه،
اﻣﺎ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮى ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
اﻣﻮر ﻧﺸـــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ در ﺧﺪﻣﺎت زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى
ﺷﻐﻠﻰ زﻳﺎدى وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد

دارد .ﭼﻨﺎﻧﻜـــﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
راﻫﻜﺎرﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎرى
ﺑﻮد.
30درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻋﻈﻴﻤﻰ اﺳـــﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى
درﺳﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻮد.
ﻋﻴﺴﻰﻣﻨﺼﻮرىﻣﻌﺎونﺗﻮﺳﻌﻪﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ
و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارﺷـــﻰ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﻴﻜﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ در دوره
ﭘﻴﺶ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﻳﻰ
و ﻋﺸـــﺎﻳﺮى ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺷﻐﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳـــﺎﻻﻧﻪ از 3ﺑﻪ 29/2درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳـــﻼﻣﻰ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت
از روﺳـــﺘﺎﻫﺎ 64درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ
21درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎلﻫﺎى

ﻛﻢﺑﺮﺧﻮردار روﺳـــﺘﺎﻳﻰ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪاى ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﺳﺘﻦ
از ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد.
ﻳﻜﻰ از ﺳﻴﺎﺳـــﺖﻫﺎى دوﻟﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ و
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدى ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـــﻬﻢ
ﻣﻮﻟﺪ ﺣﺘﻰ در ﻣﺸـــﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﻮده و ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش
اﻓﺰوده ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻴﺴـــﻰ ﻣﻨﺼﻮرى ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳـــﻌﻪ
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ واﺷـــﺘﻐﺎل وزﻳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻳﺎدآورى
ﺳـــﻬﻢ ﺑﻴﺶ از 70درﺻﺪى ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
در اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :وﻗﺘﻰ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻰ از اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳـــﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى
ﺑﺎزار ﻛﺎر را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
از ﺟﻨﺲ ﺗﻮزﻳﻌﻰ ﻣﻰﺷـــﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮوﻳﻢ .ﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 5ﺗﺎ 6درﺻﺪى را دﻧﺒﺎل ﻛﺮدهاﻳﻢ و اﻳﻦ رﺷﺪ
ﻣﺪاوم ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـــﻬﻢ
ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ) (ITو ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدى ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎرى
ﻓﺎﺋﻖ آﻳﻨﺪ .ﺑﺎزار ﻛﺎر در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
درﺣﺎل ﺗﺤﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
و ﺑﺴـــﺘﺮﻫﺎى ﻣﺠﺎزى اﻛﻨﻮن ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺑﺰرگ
در اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺷـــﺮﻛﺖﻫﺎ اﻳﺠﺎد
ﻛﺮده اﺳـــﺖ .اﻣﺮوزه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮو در
ﺟﻬﺎن آنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺠﺎرت و
ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﻳﻰ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ

اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮمﮔﺮدى در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪﻫﺎى ﺑﻮمﮔﺮدى 10ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﺗﺎﻛﻨـــﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺎدى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺰرﻳﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرى ﻫﻢ درﺑﺎره
ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـــﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﺎﻳﺪار روﺳـــﺘﺎﻳﻰ و ﻋﺸﺎﻳﺮى ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده
ﺑـــﻮد :در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﻛﻨﻮن 12ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ وزارت
ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزى ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهاى از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻨﻌﺖ ،ﮔﺮدﺷـــﮕﺮى و ﻧﻬﺎدﻫﺎى
ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد ﻫﻢ اﺳـــﺘﻔﺎده
ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻰ
روﺳﺘﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وى ﺑﺎ ﻳـــﺎدآورى ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن 7ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت آﻣﺎده ﺗﺨﺼﻴﺺ در

ﻓﺮاﺧﻮان ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻤﻴﻨﺎر

»ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ در ﻛﺸﻮر و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎي راﻫﺒﺮدي«
ازاﺳﺎﺗﻴﺪوداﻧﺸﺠﻮﻳﺎنوﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎنودﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎرانﻣﺴﻜﻦدرﺧﻮاﺳﺖﻣﻲﺷﻮد
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺳـﻤﻴﻨﺎر اﺷـﺎره ﺷـﺪه را ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎ ﺗﺎرﻳـﺦ  1399/7/20ﺑﻪ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آدرس ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪدﺳﺘﮕﺮدي
)ﻇﻔـﺮ ﺳـﺎﺑﻖ( ،ﻧﺒـﺶ ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻓﺮﻳـﺪ اﻓﺸـﺎر ،ﭘـﻼك  ،185ﺗﻠﻔـﻦ 23851 :ـ  22260688ـ 23852242
ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﭘﺎداش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  KARSHENASAN.IRﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
آﻗﺎي اﺣﻤﺪ داﻧﻴﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎر 23852310 :ـ 09124058601
آﮔﻬﻰدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻰﺟﻤﻬﻮرىاﺳﻼﻣﻰاﻳﺮان)ﺳﻬﺎﻣﻰﻋﺎم(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ11670وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10861629011
ﺑﺮايﺳﺎلﻣﺎﻟﻲﻣﻨﺘﻬﻲﺑﻪ1399/03/31

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ و داروﻳﻲ اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻛﻪ در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/07/15رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎﻣﺰاده
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ـ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ و داروﻳﻲ اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  104/31ﻣﻮرخ  1398/12/20ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  15ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺣﻀﻮر ارﻛﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ:
ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ،ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ،از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺠﻤﻊ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﻨﻚ  http://www.iphco.comﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ را در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ.
از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري در ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻻزم
رادرراﺳـــﺘﺎيﺣﻔﻆﺳﻼﻣﺘﻲﺧﻮدودﻳﮕﺮﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎندرﻃﻮلﺑﺮﮔﺰاريﻣﺠﻤﻊرﻋﺎﻳﺖﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻻزمﺑﻪﻳﺎدآورياﺳﺖﺑﻪﻋﻠﺖرﻋﺎﻳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از اراﺋﻪ ﭘﻚ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ،ﻫﺪاﻳﺎ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ راﻳﺞ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﻮدداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﺧﻮد و ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و وﻛﻼي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ )ﻣﺤﻀﺮي( ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﺧﻮد و ﻣﻮﻛﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
1ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه
2ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖﻓﺮآوردهﻫﺎيﺗﺰرﻳﻘﻲوداروﻳﻲاﻳﺮان)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم(

ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﻴﺶ رو
از »ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ« و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻨﻰ
ﻛﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻪ
ﻣﻰداﻧﻴﺪ؟ آﻳﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرى را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ؟ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮاى اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻣﻰآﻳﻨﺪ.
ﺳـــﺮﻳﺎل »ﺑﺪون ﺷـــﺮح« را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دارﻳﺪ؟ ﻫﻤﺎن ﻛﻪ اواﻳﻞ دﻫﻪ 1380ﺷﻤﺴـــﻰ
ﺳﺮ ﺷـــﺐ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻰ را
ﻣﻔﺮح ﻣﻰﻛﺮد .در آن ﺳﺮﻳﺎل ﻓﺘﺤﻌﻠﻰ اوﻳﺴﻰ
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴـــﺌﻮل )ﻳﺎ ﺳﺮدﺑﻴﺮ( ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ »ﺷﻬﺮ
ﻗﺸﻨﮓ« ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻴﮋن ﺑﻨﻔﺸﻪﺧﻮاه ﻛﻪ
ﻧﻘﺶ ﻋﻜﺎس ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣـــﻪ را ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﺮد و
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎى ﻣﻜﺮرى ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ دورﺑﻴﻦ
دﻳﺠﻴﺘﺎل داﺷـــﺖ ،ﻣﻰﮔﻔﺖ» :دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻢ ﻛﻮ؟«.
اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ورد زﺑﺎن ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد
ﺑﻮد.
آن ﺳـــﺎلﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﻨﺎورى آﻧﺎﻟﻮگ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻧﺸـــﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎزه ﺻﺤﺒﺖ از
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .آﻧﺎﻟﻮگ ﻳﻌﻨﻰ
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮاﻣﺎﻓﻮن و ﻧﻮار ﻛﺎﺳﺖ ،آﻧﺎﻟﻮگ ﻳﻌﻨﻰ
ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺻﺎف ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻰ و
دﻳﮕﺮى را ﺑﺮﻓﻜﻰ ،آﻧﺎﻟﻮگ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻴﻠﻢ 36ﺗﺎﻳﻰ
دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻰ و. ...
ﻋﺼﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دادن ﻗﺪرت ﺛﺒﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺤﻰ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻰ
ﻫﻤـــﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ
ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺗﺎزد .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل ﻳﻜﻰ از ﺣﻮزهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺷـــﺪن
ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ و
ﺑﺎﻧﻜﻰ اﺳﺖ.
دﻫﻪ 1380ﺷﻤﺴﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎى
ﺑﺎﻧﻜـــﻰ در ﻛﺸـــﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷـــﺪ و ﺑﺮﺧﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫـــﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ و ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﻚ و ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺪا
ﻛـــﺮد .درﻳﺎﻓﺖ ﭘـــﻮل و اﻧﺘﻘﺎل آن )ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻛﺎرت ﺑﻪ ﻛﺎرت( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ATM
ﻳﺎ ﺧﻮدﭘﺮداز اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻰﻧﻴﺎز
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ،ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺎرژ
ﺑﺮاى ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﻛﺮد و ﺑﻪﻣﻮازات آن ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﺎرتﻫﺎى ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎرﺗﺨﻮان
روى ﭘﻴﺸﺨﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت ذﻳﻞ ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﺎﻧﻜﺪارى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ«
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻛﻨﻮن ﺳﺨﻦ از »ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ« ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ .ﺷـــﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻳﻜﻰ از اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
را در ﺷـــﻴﻮه ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺴـــﺖ .ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺎﻧﻜﺪارى
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷـــﺪ ﻛﻪ ﺻﺪور
ﻛﺎرت ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷـــﻴﻦﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح و ﭘﻴﺎم ﻛﺎرت از ﺳﻮى ﻣﺸﺘﺮى
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺑﺤﺚ
ارﺳـــﺎل ﻛﺎرت ﻫﺪﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻣﻄﺮح
ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﻮر آن را اراﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻛﺎرت

ﻫﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮى اﻗﺪام ﻣﻰﻛﺮد،
اﻣﺎ راﻫﻜﺎرى ﻛﻪ اﻛﻨﻮن اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻚ ﮔﺎم
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺑﺎﻧﻜﺪارى
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟـــﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪارى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ

ﺑﺎﻧﻜـــﻰ را ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳـــﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
دﺳﺖﻛﻢ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرى
اراﺋﻪ ﺷـــﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـــﺎس ﺑﺮاى درﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ،ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮى اراﺋﻪ
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ
از ﻃﺮﻳﻖ دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎى در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮى در
اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﻜﻰ از
وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ را دﺳﺘﺮﺳﻰ
ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ
ﻣﻜﺎن ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
اﺣـــﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرى ﺳـــﺠﺎم
در ﻣﺎهﻫـــﺎى اﺧﻴﺮ ﻧﺸـــﺎن داد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرى )و ﻧـــﻪ ﻓﻘﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ( ﭼﻪ
اﻫﻤﻴﺘﻰ دارد .در روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﺳـــﻌﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳـــﺖ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪِ ،
ﺻﺮف
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻛﻨﻮن در ﺑﺨﺶ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
وبﺳﺎﻳﺖ ﺳﺠﺎم ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎم ﺳﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﭼﻨﺪ
ﻛﺎرﮔﺰارى ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ
اراﺋﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺻﻒﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ
در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸـــﺨﻮان دوﻟﺖ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﺣﺮاز
ﻫﻮﻳـــﺖ روﺑﺮو ﺑﻮدﻳﻢ .ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ
ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرى ﺑﻪﻗﺪرى اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
از روﻳﺪادﻫﺎى ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى ﻣﺎﻟﻰ ،دوره آﺗﻰ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـــﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸـــﻮر اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب
آﻧﻼﻳﻦ اﺳـــﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻪ دﺳﺖﻛﻢ
از ﺳـــﻮى 6ﺑﺎﻧﻚ اراﺋﻪ ﻣﻰﺷـــﻮد ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴـــﺎب را ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺷـــﻌﺒﻪ ﻃﻰ ﻛﺮده و ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳـــﻮى ﻳﻜﻰ
از ﺑﺎﻧﻚﻫـــﺎ ،ﻛﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ وى اﻋﻢ از ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ارﺳـــﺎل
ﻣﻰﺷﻮد.
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻳﻜﻰ از اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺷﻌﺐ

ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﻚﺳـــﺎزى ﺳﺘﺎد و ﮔﺴﺘﺮش
ﺻﻒ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـــﻮد ،ﻋﻜﺲ اﻳﻦ روﻳﻪ را در
ﺷـــﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .آﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻰ
در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه و ﻧﻴﺮوﻫﺎى آنﻫﺎ
در ﺑﺨﺶﻫـــﺎى ﻓﻨﺎورىﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﺤﺚﻫﺎ از ﺗﺤﻮل ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪارى ﺑﺪون
ﺷﻌﺒﻪ رﺳﻴﺪه؛ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻋﺠﻴﺐ اﺳـــﺖ .اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺑﺎﻧﻜﻰ و ﺗﺠﺎرى در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﻰ
ﺑﺮ ﻓﻨﺎورى ،آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻜﺪارى اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ،ﻣﺸﺘﺮى ﺿﻤﻦ
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻓﺘﻰ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه،
راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻳﺎ ﻛﻴﻮﺳﻚ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻧﻜﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ دارد .ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﺪارى دﻳﺠﻴﺘﺎل
و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى
ﺑﺮ اﺳـــﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ ﻳﻜـــﻰ از اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ
وﺟﻮه ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﺑـــﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪارى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ
اﺳﺖ.
آنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ
اراﺋﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ راﻫﮕﺸﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرى اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳـــﺖ .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﻰﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ در
ﺳﻴﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﻜﺪارى داﻧﺴﺖ .اﻛﻨﻮن
ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮاى درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﺳـــﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺮود.
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺎﺷـــﻴﻢ؟ آﻳﺎ
ﺑﺎﻧﻜﺪارى اﻳﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻴﺠﺎناﻧﮕﻴﺰﺗﺮى را
ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺗﺪارك دﻳﺪه اﺳﺖ؟
ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻴﺪرى
اﻳﺮﻧﺎﭘﻼس

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻮﻳﻪ
ﺳﻴﺮﺟﺎن )ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  807و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10860525341
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷـــﺮﻛﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﻴﺮﺟﺎن )ﺑﺎ ﻣﺴـــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود( و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﻲﺷـــﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ
راس ﺳﺎﻋﺖ  11روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/07/02در ﺗﻬﺮان ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻛﻮﭼﻪ
ﭼﻬﺎرم ـ ﭘﻼك  24ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴـﻪ1 :ـ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه2 .ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲدﻋﻮتازﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﻛﺖاﺑﻄﺤﻰﻃﺐ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 405444
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  99/6/29ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ-1:اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه-2 .ﺗﻌﻴﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎى
ﻣﺠﺎز-3 .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﻴﻦ اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل -4 .ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه
ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﺎم دارو
آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎم دارو )ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) (8508و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره )(10100365410
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  120/000/000/000رﻳﺎل ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲرﺳـــﺎﻧﺪ ﭘﻴﺮو ﭼﺎپ آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎره  27646و دﻧﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻤﺎره  4976ﻣﻮرخ  1399/06/15ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﻤﻊ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
 1399/06/23ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﺻﻼح ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎم دارو )ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم(
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

ﭘﻴﺮو آﮔﻬﻰ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  1399/06/05در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  27640و روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﻴﺎى اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  4970ﺑﺪﻳﻦوﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان )ﺳـــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آنﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻛﻪ
در ﺳـــﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/06/26ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﻲ )ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ( ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺎرﻧﺠﺴﺘﺎن ﻫﺸﺘﻢ ،ﭘﻼك  1ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 104/31ﻣﻮرخ 1398/12/20ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﺮوﻧﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره/440/050ب 98/ﻣﻮرخ 1398/12/26
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺷــــﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻳﺪﺋﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﺎﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ در رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات
از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻟﻴﻨﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻼﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ آدرس  WWW.IRISL.NETدر دﺳﺘﺮس ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1399/06/25ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﻜﻰ30002384ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺬﻛﻮر ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
* اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1399/03/31؛
* اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ1399/03/31؛
* ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ1399/03/31؛
* اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ1400/03/31؛
* اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي درج آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ؛
* ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردى ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﺎدآوري:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳـــﻮي اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﺷـــﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎناﺷﺨﺎصﺣﻘﻮﻗﻲﺟﻬﺖﺣﻀﻮردرﻣﺠﻤﻊاﻟﺰاﻣﻲاﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎًﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎمﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪازدهروزﻗﺒﻞازﺑﺮﮔﺰاريﻣﺠﻤﻊدرﺧﺼﻮصاﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﻲﺑﻪﺳﺎﻳﺖﺑﻮرسﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖﻓﺮآوردهﻫﺎيﺗﺰرﻳﻘﻲوداروﻳﻲاﻳﺮان)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ5541وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10100277750

ﺳﺎل 99ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎى اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻰ روﺳﺘﺎﻳﻰ
و ﻋﺸﺎﻳﺮى اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺮار
اﺳـــﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎى ﺳﻮد 6 ،4و 10درﺻﺪى
ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳـــﻮى دﻳﮕﺮ،دوﻟﺖ ﺑﺮاى اﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻨﺎﻃـــﻖ ﻣﺤﺮوم ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى دارد
ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم
ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ دوﻟﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳـــﻪ درﺻﺪ ﻳﺎراﻧﻪ در اراﺋﻪ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﻳﺎراﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎى زﻣﻴﻦﮔﻴﺮ ﺷـــﺪن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ
اﻗﺘﺼﺎدى ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺷﻐﻠﻰ
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮى ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
دوﻟـــﺖ ﺑـــﺮاى اﺷـــﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻫﻢ راهﻫﺎﻳﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳـــﺖ» .ﻃﺮح ﻛﺎرورزى داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ« ﻳﻜﻰ از ﺗﺪاﺑﻴﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﻣﻬﺎر
ﺑﻴﻜﺎرى و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺷـــﻐﻠﻰ در
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﺟﺮاى اﻳﻦ
ﻃـــﺮح135 ،ﻫﺰار ﻛﺎرورز ﺟﺬب ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى
ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل 97و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ،ﻓﻘﻂ 12ﻫﺰار و 400ﻧﻔﺮ
در اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎرﻫﺎ
ﻧﺸـــﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ﺟﺬب 58ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎرورزى
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ اﻳﻦ ﻃﺮح
از ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت ﻛﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر 4700ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻮﭘـــﺎ ،ﻧﻮآور و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
600ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴـــﺘﻘﻴﻢ در اﻳﻦ
ﻛﺴـــﺐوﻛﺎرﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد  3ﺗﺎ 4ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺷﺘﻐﺎل را دارﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﺸـــﺎن از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻى اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاى
اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻰ دارد.
ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ ﻳﻜﻰ
دﻳﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮاى دﺳـــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف
اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑـــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻳﺒﺎ آﻳﺖاﻟﻬﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ و
اﺷﺘﻐﺎل اداره ﻛﻞ ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ،در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ
970ﻫﺰار ﺷـــﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
650ﻫﺰار ﺷﻐﻞ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﻨﺘﺨﺐ
و 228ﻫﺰار ﺷﻐﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرورزى ،ﻃﺮح
روﻧﻖ روﺳﺘﺎ-ﺗﻌﺎون ،ﻃﺮح ﻣﺸﻮقﻫﺎى ﺑﻴﻤﻪ
ﺳـــﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ،ﻃﺮح ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزى در
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر واﻗﻌﻰ و ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎى
زﻳﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد .در واﻗﻊ 200ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻛﺸﻮر
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ
ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى ﺑﻪ 10/2درﺻﺪ
رﺳـــﻴﺪه ﻛﻪ در دوﻟﺖ ﭘﻴﺸـــﻴﻦ ،در ﺳﺎل
1389ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى ﺑﻪ 12/5درﺻﺪ و در ﺳﺎل
1388ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى ﺑﻪ 11/9درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻰ از
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻜﺎرى در ﻛﺸﻮر ﺑﻜﺎﻫﺪ.
اﻳﺮﻧﺎﭘﻼس
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آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﻛﺖﭘﺰﺷﻜﻲ
درﻣﺎﻧﮕﺮانآﺗﻴﻪﻏﺮب)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(ﺛﺒﺖﺷﺪهﺑﻪﺷﻤﺎره451036
ﺑﺎﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ14003931318ﺑﺎﺳﺮﻣﺎﻳﻪ10/000/000/000رﻳﺎل
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  15روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/6/29
در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان ـ ﺷـــﻬﺮك ﻏﺮب ـ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﻴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎﻟﻦ دﻛﺘﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
1ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺧﺼﻮص
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ .1398
2ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺳﺎل .1398
3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺎزرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل.
4ـ اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر.
5ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮهﺷﺮﻛﺖﭘﺰﺷﻜﻲدرﻣﺎﻧﮕﺮانآﺗﻴﻪﻏﺮب

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻦ آورﻳﻬﺎى ﻧﻮﻳﻦ داروﻳﻰ آﺗﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  430281و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320821947
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1399/02/10ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــــﺮﻛﺖ ﻋﺒﺎرت»ﺗﻮﻟﻴﺪ و واردات ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺳﻨﺘﻰ و ﻣﻜﻤﻞ و ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ رژﻳﻤﻰ و ﻏﺬاﻫﺎى وﻳﮋه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز
از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح«اﻟﺤﺎق و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910838
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  207571و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10102491758
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮرخ  1396/04/26ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  - :آﻗﺎى ﻣﺴـــﻌﻮد رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠـــﻰ  - 0070729492آﻗﺎى ﻣﻬﺮداد ﻣﻴﺮزاﺑﻴﮕﻰ ﻓﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ
رﺋﻴـــﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠـــﻰ  - 0071868909آﻗﺎى ﻣﺠﺘﺒﻰ
رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻰ 1287650961
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﺣﻖ اﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ اﺳـــﻨﺎد و اوراق ﺗﻌﻬﺪآور ﺑﺎ اﻣﻀﺎء رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻳﻜـــﻰ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و در ﻏﻴـــﺎب رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ
اﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻳﻜﻰ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷـــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ - .ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻰ ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ  :اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  -ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان-
ﺳﻪراهآذرى-ﺧﻴﺎﺑﺎناﻣﺎمزادهﻋﺒﺪاﻟﻪ-ﺧﻴﺎﺑﺎنﺷﻬﻴﺪرﺿﺎﺟﻌﻔﺮىﮔﺮﻛﺎﻧﻰ)ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ(-ﭘﻼك40
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ -ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1351943113:ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910839
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ﺑﻮرس

ﺻﻒ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ  10ﺻﻨﺪوق در ﻓﺮاﺑﻮرس

ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻴﻘﻰ 60درﺻﺪى
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮرس ،ﮔﻔﺖ 60 :درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس در
اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ؛ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮى رادﻳﻮﻳﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻧﻘﺶ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻃﻰ ﺳﺎل ﺟﺎرى در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮرس اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :در ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ
 20ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﺳـــﻬﺎم ﺷـــﻨﺎور آزاد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ.ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
در اﺛﺮ ورود ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ اﺷـــﺨﺎص ﻛﻪ ﭘﻴﺸـــﺮان روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮده ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﺬارى و رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ.وى اﻓﺰود :اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ را ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮرس اداﻣﻪ داد :ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻃﻰ ﺳﺎل  98ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻧﻤﻮد اﻳﻦ رﺷﺪ ﭼﻪ در ﻗﻴﻤﺖ ارز ،ﻣﺴﻜﻦ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﻴﻌﺘ ًﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﻣﻨﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارىﻫﺎى
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.وى ﮔﻔﺖ :از ﺳﻬﻢ  30ﺗﺎ 40
درﺻﺪى اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،اﻛﻨﻮن
ﺑﻪ  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭼﻪ در ﺳـــﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﭼﻪ در ﺳـــﻤﺖ
ﻓﺮوش رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ زﻳﺎدى از ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ دارد در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎرى روزاﻧﻪ ﺑﺎزار اﺻ ً
ﻼ
ورود ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.وى ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور آزاد در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
و ﺑﻮرس ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﮔﺮدش دارد ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻔﻞ
ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ.ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮرس اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎزار ﻫﻤﺎن  20درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور آزاد اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﮔﺮدش
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮداد ﮔﺬﺷﺘﻪ  60ﺗﺎ
 70درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.وى اﻓﺰود :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد  90ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰﻫﺎ وارد ﺑﺎزار
ﻛﺮدهاﻧﺪ.از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺳﻘﻒ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن
ﺑﻮرس ﺣﺬف ﺷﻮد ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﺧﺒﺮى
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﻪ  10درﺻﺪ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل
در ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﻋﻼم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮرس
ﻗﺮار دارد.ﺑﺮﺧﻰ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮرس و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴـــﻪ ﺷـــﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮرس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺮﻧﺎ
ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮى اﻇﻬﺎر ﺑﻰاﻃﻼﻋﻰ ﻛﺮدﻧﺪ.روح اﷲ ﺣﺴﻴﻨﻰﻣﻘﺪم ﻳﻜﻰ
از اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮرس اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى
ﺑﺰرگ ﺑﻪ  10درﺻﺪ در دﺳـــﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮرس ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل
دارد اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎد ﺳـــﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاى ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ در ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﻘﺮراﺗﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛﻪ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮرس ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮرس ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺑﺮاى آن اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻰ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﻣﻮاﻓﻖ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳـــﺖ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻰ در دﺳـــﺘﻮر ﻛﺎر
ﻣﺴـــﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳـــﺎﻧﻨﺪ.در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ اﺣﻤﺪ اﺷﺘﻴﺎﻗﻰ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ،ﻻزﻣﻪ
اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس اﺳـــﺖ ،ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﻀﻼت ﻛﻨﻮﻧﻰ در ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم وﺟﻮد ﺻﻒﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ
از اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ رﻫﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎب در ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﻬﺎم ﺷﻮد.ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻳﮕﺮ
ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن اﻗﺪاﻣﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ
ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﺑﻬﺰاد اﺣﻤﺪىﻧﺴﺐ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ،اﻛﺜﺮ ﺳﻬﺎم
ﺑﻪ ارزش ذاﺗﻰ ﺧﻮد دﺳـــﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷـــﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻳﻦ ﺑﺎزار
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.اﺣﻤﺪىﻧﺴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ روﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از دﺳﺘﻜﺎرى
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻰ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت
دﻗﻴﻘﻰ را ﺑﺮ روى ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﻬﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در وﺿﻊ ﻛﻨﻮﻧﻰ اﻓﺮادى وارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻛﻪ دﻳﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ.اﻓﺮاد
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻮرس ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﻓﺮاد دﻻل ﺟﺎﻳﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﻰ ﺻﻮرت
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎزارى ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﺣﻤﺪىﻧﺴﺐ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزار ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻧﺒﺎﻳﺪ از وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎزار ﺗﺮس داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﺳﻮدﻫﺎى ﻛﻼن
در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺧﺼﻮﺻﻰ
و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
در ﺣـــﺎل ﺣﺎﺿـــﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  10ﺻﻨـــﺪوق ﺧﺼﻮﺻﻰ و
ﺟﺴـــﻮراﻧﻪ در ﺻﻒ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك و ﻣﺴـــﺘﻨﺪات ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ آنﻫﺎ در
ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮى ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )ﺳﻨﺎ( ،ﻋﺎرف ﻋﻠﻴﻘﻠﻰ ﭘﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ
و ﻧﻮآورى ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان در ﺑﺎره ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ
در ﺑﻮرس ﮔﻔﺖ:
ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ورﻗﻪ
ﺑﻬﺎدار دارد ﺑﺮاى ﻫﺮ ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدارى ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﺎ
اﻳﺠﺎد آن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴـــﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺮاى
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺳﻬﺎم و ﻫﻢ ﺑﺮاى اوراق ﻣﺎﻟﻰ اﺳﻼﻣﻰ
از ﻋﺒﺎرت ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
آورده اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد را وارد اوراق
ﺑﻬﺎدار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ )ﺗﺄدﻳﻪ( ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻤﻊآورى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
وى اﻓـــﺰود :ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻰ در ﻣﺪل ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴـــﻰ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﺎﻫﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻌﺪ

از ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴـــﻰ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى در ﺷﺮف
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﻧﻮآورى
ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان در ﺑﺎره ﻣﺰاﻳﺎى ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴـــﻰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى
ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوقﻫﺎى
ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآورى
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻨﻨﺪ .روش ﻧﺨﺴـــﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻳﻚ روش ﻣﺘﺪاول
ﺑﻮده ،ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎى ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺪﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﺳﺖ و روش دوم ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎى
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ اﺳﺖ .روش دوم ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ در
واﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺴـــﺎب واﺣﺪ را ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد .اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺧﺮﻳﺪ واﺣﺪﻫﺎى
ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
روش اول ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ،ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در
ﻗﺒﺎل ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺻﺪور و اﺑﻄﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
وى در ﭘﺎﺳـــﺦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻰ دو ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ
ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴـــﻰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺘﮕﻔﺖ :ﻃﻰ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  10ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻓﺮاﺑﻮرس ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺻﺪور و اﺑﻄﺎﻟﻰ
ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان

ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺻﻨﺪوق اﻋﻢ از
ﺳﻬﺎﻣﻰ ،ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳـــﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﻧﻮآورى ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان
در ﺑﺎره
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزدﻫﻰ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎى
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاى ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ
ﺑﺎزدﻫﻰ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮاﻛﻪ در ﺑﺎزه ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺎزدﻫﻰ آنﭼﻨﺎﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
از ﻃﺮﻓـــﻰ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دورهاى ﺳﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊﭘﺬﻳﺮى ﺑﺎ
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎى ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﻄﺎﺑﻖ
زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراى اﻧﺤﺮاف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻣـــﺎ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻰ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در
ﺳـــﻬﺎم ﻛﻪ در ﺳﺎل  94ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻤﻰ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﻜﻬﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ،اﻛﻨﻮن ﺑﺎزدﻫﻰ ﺣﺪود 3000
درﺻﺪى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳـــﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﻧﻮآورى ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان
در ﺑـــﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺷـــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ در ﺻﻒ
ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺧﺼﻮﺻﻰ

ورود ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ

ﻣﻌﺎون ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻌﺎدن در ﺑﻮرس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻣﻬﺮ ،ﺳﻌﻴﺪ زرﻧﺪى اﻓﺰود :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ورود ﻣﻌﺎدن
ﺑﻪ ﺑﻮرس ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدى در وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى آن در
ﺣﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﺳﺖ.وى در ﺟﻠﺴﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﺳﻪ ﻣﺎده 10
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺳـــﻨﺪى رﺳﻤﻰ ،ﻻزم اﻻﺟﺮاء ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،
ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﺗﻮﺛﻴﻖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬارى و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎماﺳﺖ.زرﻧﺪى ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ،ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  20ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن(
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺎ ورود ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﺪن و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻳﻜﺠﺎ و ﺣﺮاج ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻌﺎدن در ﺗﺎﺑﻠﻮى ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى اﻳﺮان ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻰ
ﺷـــﺪن دارد.ﻣﻌﺎون ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻓﺰود :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد  5500ﻣﻌﺪن در ﻣﻮرد روشﻫﺎى واﮔﺬارى اﻳﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻰ و ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﭘﺮوژه ،ﻣﻰﺗﻮان
اﻗﺪام ﻛﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى اﻳﺮان آﻣﺎدﮔﻰ ﺧﻮد
را ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ.زرﻧﺪى ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :واﮔﺬارى ﻣﻌﺎدن
در ﺑﻮرس ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮك و ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و
ﺳـــﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ ﺣﻮزه را ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.از ﺳـــﻮى دﻳﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزى از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮرس ،اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﻰ ﻣﻨﺶ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزى ﺧﻮدرو ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزى ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮرس اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ
و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ را ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزى ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺜﻞ ﻓﻮﻻد از ﺳﻬﻤﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﭽﻴﻨﮓ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮرس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻰ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﻳﺪه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﺪ .رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزى ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ،ﻗﻄﻌﻪ ﺳـــﺎزان ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ
در ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان
از ﻛﺎﻻى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎى آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻧﺠﻔﻰ ﻣﻨﺶ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ را ﺑﺮاى اﻳﻔﺎى ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻰ آورد ،ﺑﻴﺎن
داﺷـــﺖ :در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺳﻔﺎرش و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را در
ﺑﻮرس ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﺒﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  631ﻫﺰار
واﺣﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻓﺖ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد.ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  87ﻫﺰار واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ
داﺷﺖ؛ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ ﻋﺪد ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 718
ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺎﻳﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  12ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﺑﻪ ﻋﺪد ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  631ﻫﺰار واﺣﺪ رﺳﻴﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ )ﻫﻢوزن(
 466ﻫﺰار و  959واﺣﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـــﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ  449ﻫﺰار و
 374واﺣﺪ و ﺷـــﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ )ﻫﻢوزن( از  306ﻫﺰار و  332واﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد
 294ﻫﺰار و  645واﺣﺪ رﺳﻴﺪ.در ﺳﻪ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان،
ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺲ اﻳﺮان ،ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻏﺪﻳﺮ ،ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﻳﺮان،
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﮔﺮوه ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪه ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﻳﺮ واﺳﻄﻪﮔﺮىﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﻛﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰى ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﻰ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ،ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻰ ،واﺳﻄﻪﮔﺮى ﻫﺎى
ﻣﺎﻟﻰ و ﭘﻮﻟﻰ ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ ،ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ ،ﻛﺎﺷﻰ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ ،ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران،
وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﺑﻰ ،اﺳﺘﺨﺮاج ذﻏﺎل
ﺳﻨﮓ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺮﻣﻰ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرى ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﺑﺨﺎر و آب
ﮔﺮم ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ واﺳﻂ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻫﻨﺮى ،ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ
و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ،داروﻳﻰ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮى ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ
و ﻧﻮرى ،ﭼﺎپ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺮﻗﻰ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎدن ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰى ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارىﻫﺎ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺟﺰ
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ،زراﻋﺖ و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ،اﻧﺒﻮه ﺳﺎزى اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،اﺳﺘﺨﺮاج
ﻛﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﻠﺰى ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﺒﺎردارى و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،راﻳﺎﻧﻪ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ ،ﺳﻴﻤﺎن ،آﻫﻚ و ﮔﭻ ،ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬى ،ﭼﻨﺪ
رﺷﺘﻪاى ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ،ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻰ و ﻣﺨﺎﺑﺮات از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻰ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزدﻫﻰ ﻣﻨﻔﻰ را ﺑﺎ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ.

و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد  10ﺻﻨﺪوق ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ
در ﺻﻒ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك
و ﻣﺴـــﺘﻨﺪات ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ آنﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ) (ETFدر
ﺳﻬﺎﻣﻰ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎى ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﻰ اراﺋﻪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻰ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻳﺎ
ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺴﺘﻴﻢ.ﺧﺒﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺻﻨﺪوق
ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق ﺳﺘﺎره ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ِ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ »ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى
 100ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ و ﺣﻮزه
ﻣﺎﻟﻰ )ﻓﻴﻦﺗﻚ(« و » ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت« از ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر
در ﺑﺎزار اﺑﺰارﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﺮاﺑﻮرس آﻏﺎز ﺷـــﺪه و ﺗﺎ
ﺑﻴﺴﺖوﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﺑﻮرس
اﻳﺮان ،دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎى
ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ  20درﺻﺪ
از ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ واﺣﺪ در زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ و ﻣﺎﺑﻘﻰ آن در ﻃﻮل
دوره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و ﭘﻴﺮو ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻳﺪ
ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺰارىﻫﺎى ﻋﻀﻮ
ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـــﺪه ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﺮﻳﺪارى ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻳﻚ
ﻫﺰار واﺣﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  400ﻫﺰار واﺣﺪ ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﻫﻜﺎرى ﺑﺮاى ﺟﺬب ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ در ﺑﻮرس
ﻳﻚ ﻛﺎرﺷـــﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ورود ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
ﺑﻪ ﺑﻮرس و ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار
ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ،اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دوﺑﺎره رﺷـــﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺮﻧﺎ ،ﺑﻮرس
ﺗﻬﺮان ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر را ﺑﺮﺧﻼف
ﺗﺼﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت
آن ﺻﻌﻮدى ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش آﻏﺎز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺖ ﭘﻨﺞ
درﺻﺪى ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن داد.
وﺟﻮد ﻋﺮﺿـــﻪ و ﺻﻒﻫﺎى
ﻓﺮوش ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺻﻨﺎﻳﻊ،
ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار را
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮد و ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷـــﺎﻫﺪ
ﺳـــﻠﻄﻪ ﺗﺮس در ﺑﺎزار و ﻓﺮوشﻫﺎى
ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﻮدﻳﻢ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎى ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﺑﻮرس در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﻮازى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ،
ارز و ﺳﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﮔﻮى ﺳﺒﻘﺖ
را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺴﺐ ﺑﺎزدﻫﻰ از اﻳﻦ ﺑﺎزار
رﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﺮخ دﻻر ،ﻃﻼ
و ﺳﻜﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ
ارز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﺮ
ﺳﺮﺧﻰ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﺟﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ از
ﺳﻮى ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻛﻪ ﺗﺮس از دﺳﺖ

دادن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎى ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﺟﺎزه
ﺑﺎزﮔﺸـــﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻣﺪار
اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺑﺎزار را درﮔﻴﺮ
رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﻛـــﺮده ﻛﻪ اداﻣﻪ آن
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳـــﻨﮕﻴﻨﻰ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﺳﺘﻮن اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﺑﺎزار وارد ﻛﻨﺪ.
اﻣﻴﺮﻋﻠﻰ اﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮى ﻛﺎرﺷـــﻨﺎس
ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺗﺪاوم روﻧﺪ اﺻﻼﺣﻰ
ﺑﺎزار ﺳـــﻬﺎم در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس را

ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﻋﺮﺿﻪﻫـــﺎ در ﺑﺎزار اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
و ﺑﺎزار در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﺳﻪﺷـــﻨﺒﻪ
و ﭼﻬﺎرﺷـــﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش اﻓﺴﺎر
ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ اى روﺑﺮو ﺷﺪ.
اﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮى روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس
در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﻴﺮ را ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺮﺧﻰ
اﺗﻔﺎق ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:
ﻧﺨﺴـــﺘﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزار

ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ.ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﻛﺮد :ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻨﻜﻪ در
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﻬﺎم و ﺻﻨﺎﻳﻊ رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎد ﺻﻨﻌﺖ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮد ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ
ﻛﻪ دﭼﺎر ﺣﺒﺎب ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﻰ ﺣﺒﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﻛﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻰ از
ﺳﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮود.وى ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪى ﻧﺴﺒﻰ در ﻛﻠﻴﺖ

ﻳﺎدآور ﺷـــﺪ و اﻓﺰود :ﺑﺴـــﻴﺎرى از
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ
دﺳﺘﻮرى ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺧـــﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و دوﺑﺎره وارد ﻓﻀﺎى
ﺻﻌﻮدى ﺷﻮد.
وى اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه از
آب در آﻣﺪ ،از روز دوﺷـــﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ رﺷـــﺪ
ﭼﺸـــﻤﮕﻴﺮى را ﻛﺴﺐ ﻛﺮد و اﻛﺜﺮ
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﻮدﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ
را ﺑﻪ دﺳـــﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷـــﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ورود روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺑﺎزار ﺳـــﻬﺎم ﺑﻪ
ﻓﺎز ﻧﺰوﻟـــﻰ ،در ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﻮد ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻌﻰ در ﺧﺮوج
از اﻳﻦ ﺑﺎزار و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻮدﻫﺎى

ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ
از ورود ﺑﺮﺧـــﻰ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﻴﺪر ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﻓﺎز اﺻﻼﺣﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎزار ﻫﻢ ﻫﻤﮕﺎم
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وارد ﻓﺎز اﺻﻼﺣﻰ ﺷـــﺪﻧﺪ ﻛﻪ
اﻳـــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻧﺪارد،
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺮ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪى ﻧﺴﺒﻰ
ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ
ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﺳﻬﺎم و ﻛﻠﻴﺖ ﺑﺎزار ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﺗﺎ در ﻣﻴﺎنﻣﺪت

و ﺑﻠﻨﺪﻣـــﺪت اﻳﻦ ﺑﻰﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﺑﺎزار
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
اﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮى ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ
از ﺑﺎزار اﺷﺎره ﻛﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺴﻴﺎرى از
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ از
ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آورى ﺳﻬﺎم ﻛﻨﻨﺪ و
روﻧﺪ ﺑﺎزار را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻔﺎع
ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى
در ﺑﺎزار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳـــﺖ ﻫﺮ
ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى
ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺳـــﻬﺎم و ورود
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﻃﺮف ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ
و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ
از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪان
ﺗﺎﺛﻴﺮى در روﻧﺪ ﺑﺎزار داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
زﻳـــﺮا در ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ
اﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﺻﺮﻓﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻓﺮاد ،ﻛﻤﺎﻛﺎن
روﻧﺪ اﺻﻼﺣﻰ اداﻣﻪ دار ﻣﻰﺷـــﻮد و
اﺻﻼح ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﺎن
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳـــﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح
زﻣﺎﻧﻰ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎزار را وارد ﻳﻚ
روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
وى اﻓﺰود :ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻨﻴﺎدى ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ واﮔﺮاﻳﻰ ﺑﻴﻦ
واﻗﻌﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑـــﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎزده
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪون رﻳﺴﻚ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ورود ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
ﺑﻪ ﺑﻮرس و ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻮد ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﺷﻮد در ﭼﻨﻴﻦ
وﺿﻌﻰ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺪون رﻳﺴـــﻚ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـــﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
دوﺑﺎره ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارى ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وى ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰرﺳﺪ
ﺣﻘﻮﻗﻰﻫﺎ در ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب
در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺣﺠﻢ ﺳـــﻨﮕﻴﻨﻰ
از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻣﺎﻧﻰ
در ﻓﺎز ﺻﻌﻮدى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺎت
و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺻﻌﻮد
ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ دﺳﺘﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮى ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺑﻮرس ﻛﻨﻨﺪ و
ﺳـــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض رﻳﺴﻚ
و ﺧﻄـــﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﻔﺖ :وﺿﻊ
ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺪون داﻧﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺑﺎ ﺿﺮر و زﻳﺎنﻫﺎى
ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺎﺑﺮﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ22224963-22224886

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ
)ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ،اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻀﺮي و
دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاي و ﺑﺮگ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﻫﺎچﺑﻚ ﭘﮋو  206رﻧﮓ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪل  1385ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 14ـ976ن 81ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 FSS15246031ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 10813562ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ
)ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ،ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮدرو،
اوراق ﻣﺤﻀﺮي و دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪاي و ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ
ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﻛﻴﺎ ﺳﻮرﻧﺘﻮ  cc2400ﻣﺪل  2016رﻧﮓ
ﺳﻔﻴﺪ ﺻﺪﻓﻲ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 14ـ791ﻫـ91
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  G4KJFA652310ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  KNAPH813DG5085930ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﺳﻨﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﺟﻚ  J4ﻣﺪل  98ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 94ـ247ب 94ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر HFC4GB23DK0000014
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAKNFVS28KB101821ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﻴﻼد اﺣﻤﺪيﻛﻴﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(
ﻛﺎرت ﺗﺮدد ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ
ـ اﭘﺮون ـ اﻳﺮﺳﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره 5379723438
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ دﻫﻘﺎﻧﻲ
از ﻣﻮرخ  99/6/6ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺗﻴﺒﺎ ﻣﺪل  95ﺑﻪ
رﻧﮓ ﻧﻘﺮهاي ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 45ـ512ق 34ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 8247042و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAS811100F5873868
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﺮاب اﻣﻴﺮي ﭘﺎك ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(

آﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪان
ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺎدره از
ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼي دادﮔﺴﺘﺮي
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﭘﺪرام ﺑﻬﻴﻦ ﺷﺎد وﻛﻴﻞ
ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ دادﮔﺴﺘﺮي
ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1355/6/14ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2899ﺻﺎدره
از ﺗﻬﺮان ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺮواﻧﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ 12098
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 20405و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ
 0058317058ﻛﺎﻧﻮن
وﻛﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻴﻨﻲﺑﻮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 926ع 44اﻳﺮان73
ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت  3032352ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  0022007ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  655877ﺷﻤﺎره VIN
IRN30804Q07U002207
ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻲرﻳﺰ
اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  40437ﻣﻮرﺧﻪ
 98/11/1دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  163اردﺑﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺸﺪاﻧﮓ واﻧﺖ ﻧﻴﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 222و63
اﻳﺮان 91ﻣﻔﻘﻮد از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﺎدر و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و اﺳﻨﺎد دﻓﺘﺮي واﻧﺖ
ﻧﻴﺴﺎن ﻣﺪل  89ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 844ﻫـ 63اﻳﺮان 91ﻣﻮﺗﻮر
 Z24512478Zﺷﺎﺳﻲ  001373ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﺎوﻳﺪ
ﻣﻔﻘﻮد از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .اردﺑﻴﻞ
ﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﭙﻴﺪه ﺣﻤﺰهﻟﻮ ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻲ
داراي ﺷﻤﺎره  911362045ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺰوﻳﻨﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ) .ﻗﺰوﻳﻦ(
آﮔﻬﻲﻣﻔﻘﻮدي ﻛﺎرتﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻧﺎوﮔﺎنﻣﻴﻨﻲﺑﻮسﺑﻨﺰﻣﺪل1363وﺑﻪﺷﻤﺎرهاﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
228ع66اﻳﺮان17وﺑﻪﺷﻤﺎرهﻣﻮﺗﻮر33491110092018وﺑﻪﺷﻤﺎرهﺷﺎﺳﻲ
37930250605043وﺑﻪﺷﻤﺎرهﻛﺎرت7103118ﻣﻔﻘﻮدﮔﺮدﻳﺪهوازدرﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎرﺳﺎﻗﻂﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﺎﻧﺪوآب
اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﺎدر و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﺻﺒﺎ
ﻣﺪل  79ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 321ﻫـ 52اﻳﺮان 91ﻣﻮﺗﻮر
 00163580ﺷﺎﺳﻲ  S1412279665450ﻣﻔﻘﻮد از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .اردﺑﻴﻞ

اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻮ رى  10ﻧﻔﺮ
ﺑﺎزارﻳﺎب

ﻛﺎرﻣﻨﺪﻓﺮوش

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻰ

ﺑﻮ

در ﺑﺨﺶ اداري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ان
ﺗﻬﺮ
وﻛ

44206396

ﺮج

5م ﺛﺎﺑﺖ +ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ +ﻧﺎﻫﺎر

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﮋو  405رﻧﮓ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 124K0768182ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAM01CXFH256180
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 57ـ839ج 85ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺴﺎ اﻋﻈﻤﻲ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  Hnew MVM315ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 MVM477FJAG049738و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NATFBAMD7G1038461ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك اﻳﺮان 82ـ 374م 47ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺳﺮوش رﺣﻴﻤﻲ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻬﺎوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  9512961040ﺑﻪ
ﻧﺎم ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﻠﻴﻞ ﻣﻮﮔﻮﺋﻲ ﻣﻔﻘﻮد و
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻫﺎچﺑﻚ  111SEﻣﺪل 1398
ﭘﻼك 214د 19اﻳﺮان 37ﻣﻮﺗﻮر M13/6404908
ﺷﺎﺳﻲ  NAS431100K1078923ﻣﻔﻘﻮد ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو
ﺳﻤﻨﺪ  SEﻣﺪل  1391ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 336ط 81اﻳﺮان 93ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 124K0032231
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAACN1CM6CF210777
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎدي ﺟﻌﻔﺮي ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺟﻔﺖ ﭘﻼك
ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ دوﻛﺎﺑﻴﻦ ﺗﺎداﻧﻮ
 TL150Dﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ آﺑﻲ
ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺪل 1989
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 044456
ﺷﺎﺳﻲ  K2015216ﭘﻼك
83ـ976ع 18ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻴﺮاﻟﻨﺴﺎ
ﻫﺮﻣﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .ﻻرﺳﺘﺎن

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي »ﻧﻮﺑﺖ دوم«
ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺷﻜﺎري
ﺳﺎﭼﻤﻪزﻧﻲ ﻣﺪل دو ﻟﻮل
ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ  12ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺑﺪﻧﻪ  3459ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ
ﭘﻮرآزاد ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ» .ﻳﺰد«

آﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪان
ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮزاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ شش  124ﺻﺎدره
از ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ
ﻋﻤﺮان ـ ﻋﻤﺮان ﺻﺎدره از واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﭼﺎﻟﻮس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  128715802642ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻲﺷﻮد اﺻﻞ ﻣﺪرك را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري رﻧﻮ
ﻟﻮﮔﺎن  L90ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAPLSRALD91093422
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر:
 K4MA690W052057ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 44 :اﻳﺮان 165ط41
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻣﻔﻘﻮد
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺳﻮاري
ﻫﺎچﺑﻚ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺗﻴﺒﺎ 2ﻣﺪل
 1396ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
267ب 93اﻳﺮان 89ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 8391598/M15
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAS821100H1085134
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي
ﺳﻨﺪ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﻫﺎچﺑﻚ ﭘﮋو
 206ﻣﺪل  1395ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  54ـ768ق 39و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  165A0081467و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAP03EE3GJ845135ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﻴﺐ
اﻛﺒﺮي ﻳﺰدي ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
»ﻳﺰد«

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ )ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ  141آي
ﻣﺪل  1385ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
اﻳﺮان 43ـ 956ب 11ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  1610423ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ S1482285166248
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪي اﺣﻤﺪي ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .اﺻﻔﻬﺎن

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش( ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري امويام SQR7201A2F-530
ﻣﺪل  1394ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك اﻳﺮان
13ـ758ب 45ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 MVM484FFFF031228ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  NATGCAVF3F1031245ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻠﻴﻞزاده ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ
ﺟﻲال اﻳﻜﺲ آي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ S1412284580140
و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 01197853
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  78اﻳﺮان
819م 55ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻴﻬﺎن
ﻣﻴﺮﻋﻠﻢزاده ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 1386ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻮك ﻣﺪادي ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 54ـ612ج 44و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  1842098و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ S1412286299136
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻲ ﻛﺬاﺑﻲ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ» .ﻳﺰد«

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 87ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮهاي
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
643و 41اﻳﺮان 44و
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 2584162
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
S1412287832486
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
آﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪان ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﭼﺎپ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم
ﻣﺪرك ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﻴﺪر ﻣﻐﻨﻲ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0941936181و ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1028ﺻﺎدره از ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﻘﻄﻊ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ـ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  43400ﺗﺎرﻳﺦ  1391/08/16ﺻﺎدره از
داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
از ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮد اﺻﻞ ﻣﺪرك را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺳﻴﺪﺧﻨﺪان،
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  16314ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﺎرت اﺳﻜﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺷﻜﺎري
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 951139204
رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﻛﺎرت اﺳﻜﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﻴﻤﺎ ﺷﻬﺪادي
رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
 951104903داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ ﻣﻔﻘﻮد
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
دﻓﺘﺮﭼﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻛﺮم ﻓﺎﻃﻤﻲ
دﺳﺘﺠﺮدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  20/36033ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﻳﻲ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دوﻟﺖآﺑﺎد ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﮋو  LX 405ﻧﻘﺮهاي
ﻣﺪل  1394ﭘﻼك 24ـ335ج 89ش ﻣﻮﺗﻮر 124K0739623
ش ﺷﺎﺳﻲ  NAAM11VE8FK733041ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب
ﻓﺮﺣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ )ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
)ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮوش( ﺧﻮدرو ﺳﻮاري امويام
 110ﻣﺪل  1391ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
اﻳﺮان 13ـ361و 63ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 MVM372FGA026409ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  NATEBACA3A1006100ﺑﻪ
ﻧﺎم زﻳﻨﺐ ﻫﻤﺖﻳﺎر ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
ﺳﻮاري ﭘﮋو  405ﻣﺪل
 1381ﺑﻪﺷﻤﺎره ﭘﻼك  45ـ
 671ج  73ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 22568115644و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  81013617ﺑﻪﻧﺎم
آﺗﻮﺳﺎ آزارﻳﺎن ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻛﺴﻲراﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
رﺳﻮل ﻣﻬﺮاﺑﻲ ﭘﮋو 405
ﺷﻤﺎره 883ت 15اﻳﺮان 11
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
آﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪان ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﻣﺪرك ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺿﺎﻳﻲ ﻛﻴﻮي
ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﻒاﷲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 0013505386
ﺻﺎدره از ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﺎدره از واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻤﺎ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره  21/4042/50/98ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮد اﺻﻞ ﻣﺪرك را ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ  1381148143داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
واﺣﺪ ﺳﻤﺎ ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺷﻜﺎري
ﺗﻪﭘﺮ دوﻟﻮل ﺳﺎﭼﻤﻪزﻧﻲ
ﻣﺪل ﻛﻮﺳﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ 12
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﻼح  189562ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺟﻮاد اﻣﺎﻧﻲﻧﮋاد
دروﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ
 279954238ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAA36AAX9G844846و ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 65اﻳﺮان  756ص  49ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ روحاﷲ ﭘﻮر
رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ واﻧﺖ ﻣﺰدا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
323ط 49اﻳﺮان  67ﻣﻮﺗﻮر E2K3A2157
ﺷﺎﺳﻲ  2PC31JA505312ﺑﻪ ﻧﺎم زﻫﺮا ﺳﺎدات
رﺿﺎ زاده ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻮاري دﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAW21HU7HE485621و ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 45اﻳﺮان  445ق 38ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻬﺪي ذواﻟﻔﻘﺎري
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺑﻨﺰ ﺳﻮاري ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  454ص
 74اﻳﺮان  53ﺷﺎﺳﻲ  327402ﻣﻮﺗﻮر
 1348651ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻔﺎري ﻣﻔﻘﻮد
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 1388ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  65ـ
 554ص  52ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 3009259و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
S1412288287509
ﺑﻪﻧﺎم اﺑﻮذر ﺳﻌﻴﺪي ﮔﺮاﻏﺎﻧﻲ
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري
ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺪل  1388ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  45ـ  213س  32ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 12488301378
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAACA1CB0AF216097
ﺑﻪﻧﺎم ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺮوزانﻓﺮ ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

ﺳﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎن ﺑﻪ شش
 NAAA36AA89G840472و شم  11488014172و
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  65اﻳﺮان  947ص  91ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪي
ﺳﺎردو ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻓﺮد
ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدرو  206ﺗﻴﭗ  5ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان  28ـ  296ل  16و ﺷﻤﺎره
ﺑﺪﻧﻪ  11800567و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 10FX5V2233839ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان
اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش ﺗﻘﺎﺿﺎي روﻧﻮﺷﺖ اﻟﻤﺜﻨﻲ
اﺳﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﺮ ﻛﺲ ادﻋﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺧﻮدروي ﻣﺬﻛﻮر
دارد ﻇﺮف ده روز 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 )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ(
ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﻛﻴﺎ ـ ﻛﺎر
ﺑﻪﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 45ـ  452ب  87ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
KNAPC812DE7463683
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 G4KEDH413498ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
)ﻛﺮﻣﺎن(

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺪل
 1388ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  45ـ
 867د  87ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 2820261و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
S1412288936816
ﺑﻪﻧﺎم ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﺑﺎﻏﻴﻨﻲ
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

ﻣﺪرك ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺎﺟﺮ اﺣﻤﺪي ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ 6179964572
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ  898544572داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﻼﻳﺮ ﻣﻘﻄﻊ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﻼﻳﺮ
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اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري ﻫﺎچﺑﻚ  206ﻣﺪل  89ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 934ﻫـ 65اﻳﺮان 91ﻣﻮﺗﻮر 141189034012
ﺷﺎﺳﻲ  137595ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎن ﺣﺒﻴﺐزاده ﺟﺒﻪدار ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﺳﻨﺪ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ،ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و
ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري
ﻫﻴﻮﻧﺪاي ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﻣﺪل  2014ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 51ـ845ج 69و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 G4KEDA375396و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 KMHEC41CBEA628630ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اروﻣﻴﻪ ـ ﻓﻮاد ﻣﺤﻤﺪي

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﮋو  405ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAM01CA2FK503956و ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  75اﻳﺮان 463د  45ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻤﻴﻪ
ﺳﻬﺮاﺑﻲ ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﮋو
 405ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 95ـ  629ص  21ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAM01CA8CE216572
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 12490216573
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ.
)ﻛﺮﻣﺎن(

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻧﻘﺮهاي ﻣﺪل  86ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  12486042321ﺷﺎﺳﻲ  50314476ﭘﻼك
559ج 42اﻳﺮان 76ﺑﻪ ﻧﺎم رﺣﻤﺖاﻟﻪ ﻣﺘﻴﻦﻓﺮ ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﮋو ﭘﺮﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
186ج 24اﻳﺮان 15ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  22828007559و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  80807255ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﻴﺪي ﺗﺎزهﻛﻨﺪ ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻣﻴﺮرﺿﺎ
ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 169535/06
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﺳﻨﺎد ﻫﻴﻮﻧﺪا آزرا  3300ﻣﺪل  2008ﭘﻼك 714م81
اﻳﺮان 46ﻣﻮﺗﻮر  G6DB8A166658ﺑﻪ ﻧﺎم رﻗﻴﻪ
ﻫﻨﺪواﻧﻲ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و اﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﮋو  405ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  45ـ
 632ج  15ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 81002359ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 22568102206
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
)ﻛﺮﻣﺎن(

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﮋو
 405ﻣﺪل  1391ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 17ـ499ق 64و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 13991008832
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAM31FC4CK365270
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اروﻣﻴﻪ ـ ﻣﻴﺜﻢ ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدﻗﻲ

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 206
ﻫﺎچﺑﻚ ﻣﺪل  1394رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
18ـ243ص 25ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  19845013ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 1013084000063
ﺑﻪ ﻧﺎم روحاﻟﻪ ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﻔﻘﻮد و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺪان

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ
ﭘﺮاﻳﺪ ﺳﻮاري ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 45ـ  422د  94ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 S1412288264366ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  2939576ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻬﺪﻳﻪ
زﻣﺎﻧﻲ ده ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
)ﻛﺮﻣﺎن(

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﺑﻨﭽﺎق
رﻧﻮ ال  90ﻣﺪل  1391ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 99ـ162ي 85و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  124MA690D189833ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺎري(

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري MVM530
ﻣﺪل  1394ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 95ـ277س 58و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر MVM484FFFE029920
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NATGCAVF3E1029977ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ درﺳﺎ ﺑﺎركزاﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ» .ﻳﺰد«

ﻣﺪرك ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﺤﺮ ﻣﺮادي ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 0520730161
ﺻﺎدره از اراك در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺻﺎدره از واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اراك ـ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي  38251ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
 1396/1/26ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا از ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮد اﺻﻞ ﻣﺪرك
را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اراك ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ذﻳﻞ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اراك :ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ـ ﺑﻠﻮار
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ـ ﺷﻬﺮك داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اراك
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 38135/567
اداره ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري رﻧﻮ ﺗﻴﭗ ﻣﮕﺎن
ﻣﺪل  1390ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 112ي  77اﻳﺮان  93ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر F4R1771C123242
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAPLM050E01015035
ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺎزن ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)ﺷﻴﺮاز(
آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو واﻧﺖ دوﻛﺎﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺰدا ﻣﺪل  1388ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮهاي ـ آﺑﻲ ـ
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  54ـ  449ل 39
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  FE126608و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ NAGCPX2PN12G08745
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻮدت ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
»ﻳﺰد«
ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻣﻴﺮ
ﺑﺮزﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 129839/01
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي

اﺻﻞ ﺳـــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧـــﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳـــﻴﻜﻠﺖ ﺳﻴﺴـــﺘﻢ ﻛﺒﻴـــﺮ ﺗﻴﭗ
 KM200ﺑـــﻪ رﻧﮓ آﺑـــﻲ ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﭘـــﻼك 695ـ 96692ﻣﺪل
 1394ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  0198NCV174447و ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﺗﻨﻪ
 NCV***200R9434688ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـــﻴﻦ
اﻣﺎﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻪ شش  280ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ
 1829005677ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﻓﺴــﺎ(

اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻤﻨﺪ
ﺗﻴﭗ الاﻳﻜﺲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴـــﺘﺮي ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
73ـ 869س 16ﻣﺪل  1385ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  12485205947و
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳـــﻲ  17644672ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻓﺮزﻧـــﺪ ﻋﺰﻳﺰاﻟﻪ ﺑﻪ شش  120ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﺴـــﺎ و ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻠﻲ
 2571664972ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﻓﺴﺎ(

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﻫﺎچﺑﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﮋو ﺗﻴﭗ 206
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮهاي ـ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 83ـ761ﻫـ 69ﻣﺪل
 1384ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  1013084011246و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 10813661ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻤﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻛﻮﭼﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﻨﺎم
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1374/12/23ﺟﻬﺮم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ  2560332175ﻣﻔﻘﻮد
)ﻓﺴــﺎ(
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

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

روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن  ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﺎﻗﻞ وﻳﺮوس

ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر:

ﺷﻜﻞ ﺣﻀﻮرى دروس ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد

ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ :ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮزهﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮى آﻳﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازى
از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﺸﻔﺎء ﻗﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر» ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﻴﻪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى« ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ  50ﻫﺰار ﻃﻠﺒﻪ در ﺑﻴﺶ
از  1000ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺮﻧﺎ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر در
اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﮔﻔﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ،آﻣﻮزشﻫﺎى
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎزى و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از آﻣﻮزشﻫﺎى
ﺣﻀﻮرى و ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦﻋﻠﻰرﺿﺎاﻋﺮاﻓﻰﺑﻪآﺳﻴﺐﻫﺎى
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزى اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼل در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻖ
ﻳﺎدﮔﻴﺮى ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،رواﺑﻂ اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮدى ،ﺿﻌﻒ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ
اﺧﻼق و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از آﻣﻮزش
اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى ،ﻛﻢرﻧﮓ ﺷﺪن ﺳﻨﺖﻫﺎى دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺣﻮزه و
ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎﺳﺘﻰﻫﺎى ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از دﻳﮕﺮ
ﻣﻌﻀﻼت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزى ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺖ.
اﻋﺮاﻓﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺷﻜﻞ ﺣﻀﻮرى ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ درﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درآﻣﻮزشﻫﺎى ﻣﺠﺎزى ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى
اﺻﻴﻞ ﺣﻮزوى ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى ،ﺑﻴﺶ از  70درﺻﺪ دروس ﺳـــﺎل ﻗﺒﻞ

ﺣﻮزه ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮﮔﺰار و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﻮزه ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از  100ﻫﺰار ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﺧﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻰ از ﺗﺒﻠﻴﻎ در ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى در ﻃﻮل  7ﻣﺎه
ﮔﺬﺷـــﺘﻪ رﺷﺪ ﻛﺮدهاﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻀﺎى
ﻣﺠﺎزى ﺑﺮاى ﮔﺴـــﺘﺮش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻰ ،اﺧﻼﻗﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺷﻮد.
وى ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺎزﺗﺎﺳﻴﺲ
و اﺣﻴﺎى ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ،ﮔﻔﺖ :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪاى ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج
و ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻳﻚ ﺻﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و اﻓﻖﻫﺎى آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه
اﺳﺖ.ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر درﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮى
از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد  ،ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻳﻜﻰ از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻏﺮﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ آزادى ﺑﻴﺎن اﺳﺖ
در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ»ﻫﻠﻮﻛﺎﺳﺖ« و ﻧﻘﺪ ﻧﮋادى ﻋﻤﻴﻖ در
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آزادى ﺑﻴﺎن اﻳﺴﺘﺎدهاﺳﺖ .ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﻫﻴﻦ
و از ﻛﻨﺎر آن ﺑﻪﺳﺎدﮔﻰ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﻴﻪ را در رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ
و ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮد.

ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدي در اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار دارد
ﺗﺒﺮﻳﺰ ـ ﺧﺒﺮﻧـــﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در
آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺷﺮﻗﻲ ﮔﻔﺖ :ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺮزﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ
ﺑﺎ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ در اﺟﺮاي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ آلﻫﺎﺷﻢ در
دﻳﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻳﮕﺎنﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ارﺗﺶ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ دﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه روز
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺎه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء)ص( ﮔﻔﺖ :ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﻫﻮاﻳﻲ در اﻳﺠﺎد آﺳﻤﺎن اﻣﻦ و ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دﻓﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس و ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد و
ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت واﻟﻔﺠﺮ  8ﺑﻴﺶ از  70ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي
ﻋﺮاﻗﻲ را ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮدﻧﺪ.
وي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ در زﻣﺎن  8ﺳﺎل دﻓﺎع
ﻣﻘـــﺪس  24ﻫـــﺰار و  863ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﮕﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺧﻨﺜﻲ و  600ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﻋﺮاﻗﻲ
را ﻣﻨﻬﺪم ﻛﺮده اﺳﺖ.اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﭼﺸﻢ ﺑﻴﺪار ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺶ
راﻫﺒﺮدي و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ دارد و ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي و ﻫﻮﺷﻴﺎري در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز و ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻫﻮاﻳﻲ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي

ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺷﺮﻗﻲ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻚ رﻳﮕﻲ و
ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﻠﻮانﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم اﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي
ﺣﺴـــﺎس و ﻏﺮور آﻓﺮﻳﻦ و رﺻﺪ و رﻫﮕﻴﺮي ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻫﻮاﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در آﺳﻤﺎن ﻛﺸﻮر
و اﺧﻄﺎرﻫـــﺎي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺣﺎﺻﻞ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ اداﻣﻪ داد :روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﻣﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨﺪي
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻛﺸﻮر و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي دﺷﻤﻦ و
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ از ﺳﻮي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي راﻫﺒﺮدي در
راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮاﻣﻴﻦ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮا ﺣﻀﺮت
آﻳﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪاي ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ.
وي ﮔﻔﺖ :رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﺪاﻓﻨﺪ را اوﻟﻮﻳﺖ اول
ﻛﺸﻮر ﻣﻲداﻧﻨﺪ و از اﻳﻦ رو در ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ،ﺟﺎن
ﺑﺮ ﻛﻔﺎن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﻔﻮذي و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎ
و روشﻫﺎي ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ ،ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي آﻧﺎن در ﻓﻀﺎي ﻛﺸﻮر
را ﺑـــﺎ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪي و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 8

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﺎﻳﭙﺎ  131ﻣﺪل  1393ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  62ـ 535د 18و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  5105844ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺎري(

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺳﺎوﻳﻦ
ﻣﺪل  1389ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 817ـ  58874ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
*NDR125*020107392
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NCR***125E8936693ﺑﻪﻧﺎم
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺋﻲ ﮔﺰﻛﻲ ﻣﻔﻘﻮد و از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺮﻣﺎن

ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 88010930و ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور
 1390/01/29ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﺑﻠﻮار ﭘﻴﺮوزي ﻛﻮﭼﻪ ﺟﻮي
ﻣﻮﻳﺪي ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره  1واﻗﻊ
در ﺑﺨﺶ  2ﺛﺒﺘﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ 4
ﺷﻬﺮي ﺑﻪﻧﺎم اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺮﻣﺎن

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻛﺖ ﻛﻼغ ﺑﻪﺷﻤﺎره
 15704ﻣﻮرخ 1395/04/19
ﺑﻪﻧﺎم آﻗﺎي ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮي ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ
ﻣﺰﺑﻮر از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ و ﭘﺮواﻧﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ارزش
و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪارد .ﻛﺮﻣﺎن

ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎن
ﺷﻤﺎره 42322566
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﻨﺰ
 2635ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 787ع  22اﻳﺮان 33
داراي ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 6611497ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻳﻲ آﺑﺎدان
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ ﺻﺒﺎ ﺟﻲ ﺗﻲ
اﻳﻜﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ :زري ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ
ﻛﺎﻫﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ5729957246 :
رﻧﮓ :ﺳﺒﺰ ﻳﺸﻤﻲ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﻣﺪل 1380 :ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 00209214ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ:
 S1412278618566ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك 812 :ل  55اﻳﺮن  21ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﻛﺎرت و ﭘﻼك
اﻃﺎق و ﭘﻼك اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻨﺰ ﻣﺪل
 1982رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﭘﻼك
 15ـ  651ع 47ﻣﻮﺗﻮر
 10287257ﺷﺎﺳﻲ
000000014960095
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻤﻴﺮا ﭼﺎﻟﻪﭼﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدرو واﻧﺖ
آرﻳﺴﺎن ﻣﺪل  1396ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 129
ل 96اﻳﺮان  19ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 118J5007360
ﺷﻤﺎره ﺑﺪﻧﻪ NAAB66PE8HC402718
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد ﻓﺮوش ﺳﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي
روﻧﻮﺷﺖ )اﻟﻤﺜﻨﻲ( اﺳﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﻤﻮدهام ﻟﺬا
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺲ ادﻋﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺧﻮدروي ﻣﺬﻛﻮر
دارد ﻇﺮف  10روز از ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در
ﭘﻴﻜﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( و ﻛﺎرت ﻣﺸﺨﺼﺎت آن
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﺎﻳﭙﺎ  131ﻣﺪل  1393ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  62ـ 534د 18و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  5099520ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺎري(

ﺳـــﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ :اﻳﻦ
روزﻫﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ،
ﻣﺮدﻣﻰ را ﻧﺸـــﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻰﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،اﻳﻦ وﻳﺮوس
را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ ﭘﻴﺶ از ﻓﺮارﺳﻴﺪن
ﺗﺎﺳـــﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷـــﻮرا ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ
ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار داد» ،ﺑﺎر ﺳﻔﺮ را ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ
و ﻋﺎﻣﻞ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑﺎره وﻳﺮوس
ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﺸﻮﻳﺪ «.ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻤﻜﻰ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﻰ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ را ﻣﻰﺷﻨﻮم ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳـــﻔﺮ در اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎرى،
ﻧﻘﺶ ﻧﺪاﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﻔﺮ در
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرى ﻧﻘﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻳﺮوس
ووﻫـــﺎن ﭼﻴﻦ در ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺎر
ﻣﻰﻛـــﺮد؟ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ؟ ﺑﻪ
دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر از ﭼﻪ راﻫﻰ
رﻓﺖ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،اﻳﻦ
وﻳﺮوس را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد؟«ﺳﺘﺎد ﻛﺮوﻧﺎ
از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
از ﺷـــﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ در ﻛﺸﻮر
دﺳـــﺘﻮر ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﺎﻛﻦ
ﮔﺮدﺷـــﮕﺮى را ﺻﺎدر ﻛﺮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎى رﻓﺎﻫﻰ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎى
ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷـــﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و آژاﻧﺲﻫﺎى ﻫﻮاﻳﻰ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳـــﻔﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد.آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروز ﺳـــﺎل
99ﺣﺪود 2ﻣﻴﻠﻴﻮن و 700ﻫﺰار ﺧﻮدرو
در ﺟﺎدهﻫﺎ ﺗﺮدد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد
در 15روز ﺧﺮدادﻣـــﺎه ،ﭘﺲ از آنﻛﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﺗـــﺮدد در ﺟﺎدهﻫﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـــﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺪود 12درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ 3ﻣﻴﻠﻴـــﻮن و 300ﻫﺰار
ﺧﻮدرو رﺳـــﻴﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت
اداره راه ﻫﺎ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى
در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر و ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر
ﭘﺮﺗﺮدد ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻗﺰوﻳﻦ ،زﻧﺠﺎن ،ﻗﻢ
و ﻣﺮﻛﺰى ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺧﻮدرو ﻓﻘﻂ در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ
و ﻋﺎﺷـــﻮرا ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺟﻮد دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران ﮔﺮدﺷﮕﺮى
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از ﺳـــﻔﺮ ﻫﻴﭻ
ﺗﺎﺛﻴﺮى در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در دوران ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ راﻫﻮر ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  63157اﻳﺮان  134و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 N2G***110W9591568ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ راﻫﻮر ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  63157اﻳﺮان  134و ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  N2G***110W9591568ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺴﻠﺴﻞ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺳﻮاري ﭘﮋو ﭘﺎرس
ﻣﺪل  91ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  268س  34ـ اﻳﺮان  66و ﻣﻮﺗﻮر
 12491027101و ﺷﺎﺳﻲ NAAN01CA3CK800069
ﺑﻪﻧﺎم زﻫﺮا رﺳﻮلﭘﻮر ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ) .ﺑﻨﺎب(
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ زﻫﺮا رﺳﻮلﭘﻮر ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدرو
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﻣﺪل  91ﺑﻪﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
 268س  34ـ اﻳﺮان  66و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 NAAN01CA3CK800069و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر  12491027101ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﺳﻨﺎد
ﻓﺮوش ﺗﻘﺎﺿﺎي روﻧﻮﺷﺖ اﻟﻤﺜﻨﻲ اﺳﻨﺎد ﻣﺬﻛﻮر
را ﻧﻤﻮدهام .ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ادﻋﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد
ﺧﻮدروي ﻣﺬﻛﻮر دارد ﻇﺮف ده روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 14ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﺮان ـ ﻛﺮج ،ﺷﻬﺮك
ﭘﻴﻜﺎﻧﺸﻬﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻤﻨﺪ ،ﻃﺒﻘﻪ  1ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر
ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)ﺑﻨﺎب(

ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﺳﻤﻨﺪ ال اﻳﻜﺲ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲNAACR1HE5FF608913 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 147H0160739 :ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﮋو  206ﻣﺪل  1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 72ـ  841م  67و ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  FSS14794841و
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ  83642383ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﺳﺎري(

ﺳﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﺧﻮدرو
ﺳﻮاري ﭘﺮاﻳﺪ  141DLX1رﻧﮓ
ﻧﻘﺮهاي ﻣﺪل  1386ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 1482286225290
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ 2119361
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك اﻳﺮان 83
ـ122ن 73ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻦﭘﻮر
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
اﺳﺖ .ﮔﻨﺎوه :ﺧﺎﻟﻘﻲ

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه
ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
 54/3/3681/877و ﺷﻤﺎره
اﺷﺘﺮاك 111515025217
ﺑﻪﻧﺎم اﻟﻠﻬﻮﻳﺮدي ﺷﺎﻛﺮي واﻗﻊ
در اراﺿﻲ زراﻋﻲ آﻏﺎﺟﺮي ﺑﻨﺎب
ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
)ﺑﻨﺎب(

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻣﺪل
 1397ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ:
N5T6CA425JDT01765
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر:
CA6DM242E452962922
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 48 :اﻳﺮان  333ع
 42ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ  206رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪل
 96ﭘﻼك  75ـ  989ب  14ﻣﻮﺗﻮر 182A0002969
ﺷﺎﺳﻲ  NAAP03EE0HJ084422ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻛﺎرت ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺳﻮﮔﻞ ﻛﻮﺑﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 145965/01ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و
از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ واﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﺪل  88رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻼك
 65ـ  426د  59ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 11488034671
ﺷﺎﺳﻲ  NAAA36AA39G857681ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻛﻤﻜﻲ ﺳﻮاري ﭘﮋو روا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
و ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﻛﺴﻲ /3132اﻟﻒ 97/ﺑﻪﻧﺎم
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺿﺎ دوﺧﺖ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﭘﮋو
 405ﻣﺪل  1396ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  969ج 31اﻳﺮان  96ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر 164B0120118
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAM31FE2HK613649
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺮود

ﻛﺎرت ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻛﺎرت ﺳﻮﺧﺖ
و ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري
ﭘﮋو  206ﻧﻘﺮهاي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ
ﻣﺪل 1383 :ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ:
 83648517ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك:
 66اﻳﺮان  188و  79ﺑﻪﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر10FSS14845756 :
ﮔﻴﺘﻲ اﻣﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺮگﺳﺒﺰ( ﺧﻮدرو ﺳﻮاري
ﭘﺮاﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺟﻲﺗﻲاﻳﻜﺲآي رﻧﮓ
ﺳﻔﻴﺪ روﻏﻨﻲ ﻣﺪل  1386ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك اﻳﺮان  73ـ  233ص 52ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر  2003890ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  s1412286112757ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺠﺖاﷲ رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﻣﻤﺴﻨﻲ اﺣﻤﺪي

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ واﻧﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ
ﻣﺪل  95ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 659ل  71ـ اﻳﺮان  25و
ﻣﻮﺗﻮر  5377707و ﺷﺎﺳﻲ
NAS451100F4937705
ﺑﻪﻧﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎن آذر
ﺑﻨﺎب ﻣﻔﻘﻮد و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
)ﺑﻨﺎب(

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو
)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( ﭘﮋو  405ﺟﻲ ال
اﻳﻜﺲ  XU7ﻣﺪل  1396رﻧﮓ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 859م  74اﻳﺮان  19ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 124K1125251ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAM11VE0HK012974
ﺑﻪﻧﺎم اﻣﻴﺮﻋﻠﻲ رﺣﻴﻤﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه
و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻮاري ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺪل  1392ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي
ﭘﻼك  92ـ  873ب  44ﻣﻮﺗﻮر  147H0032764ﺷﺎﺳﻲ
 NAACJ1JC2DF137612ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ) .آﻣﻞ(

اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ورود ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اوان ،ﻗﺰوﻳﻦ

او اﻓﺰود ﻛﻪ درﺻﺪ اﺷـــﻐﺎل ﻫﺘﻞﻫﺎ
در ﻛﻞ ﻛﺸـــﻮر ﺑﻪ  5درﺻﺪ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮدن
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮى در ﺷﻬﺮﻫﺎ
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻣﺰ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻛﻤﻚ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻔﺮﻫﺎى ﻏﻴﺮﺿﺮورى ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ .در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﭼﻪ اُوان در
اﺳـــﺘﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﻗﺰوﻳﻦ ،ﺑﺎ آن ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺘﺎد
اﺳـــﺘﺎﻧﻰ ﻛﺮوﻧﺎ ،در ورودى درﻳﺎﭼﻪ
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻫﻤﭽﻨـــﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ
راه ﺧﻮد را ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ
اُوان ﭘﻴـــﺪا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﺴﻨﺎ اﻫﺎﻟﻰ روﺳﺘﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﺷـــﺒﺎﻧﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ را ﺧﺮاب ﻛﺮدهاﻧﺪ
و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻳﺸـــﺎن را ﺗﺎ ﻛﻨﺎر ﺗﺎﻻب
ﺑﺮدهاﻧﺪ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدى ﻫﺮ ﺧﻮدرو
ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ
5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ
ﮔﻴﺖ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴـــﺘﻪ اﺳﺖ،
درﻫﺎى ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻫﻢ ﻗﻔﻞ
ﺷﺪه و ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﺪوده

ﺗﺒﺮﻳﺰ ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه راﻧﺸﮕﺮﻫﺎي
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮔﻔﺖ :اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﻴﻨﻲ رﺻﺪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي ﻧﺎﻫﻴﺪ 2
و ﭘﺎرس  1ﻛﻪ در ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺣﺎل راهاﻧﺪازي و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ
 10روز دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻲرﺳﺪ.
ﺣﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﻳﻲ
اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳـــﺘﻘﺮار در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي
ﻧﺎﻫﻴﺪ  2و ﭘﺎرس  1از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـــﻤﺎلﻏﺮب ﻛﺸـــﻮر ،آنﻫﺎ را
رﺻﺪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺟﺰا و آﻧﺘﻦﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي رﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ از ﭘﮋوﻫﺸـــﮕﺎه ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 206
ﻣﺪل  1398ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
 77اﻳﺮان 468ي 43و ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺗﻮر 167B0071347
و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
NAAP13FE1KJ353403
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ واﻧﺖ
رﻧﻮ ﺗﻨﺪر  90رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪﺷﻴﺮي ـ
روﻏﻨﻲ ﻣﺪل  1394ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر
 100016375RR105679ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲ  NAAUSRBYVFA701370ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك  88ـ  832ط  79ﺑﻪﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺮﻛﺖ آذﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﭼﻢ آرﻳﻦ ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
ﺧﻤﻴﻦ

ﺟﻤﺸـــﻴﺪ ﺣﻤﺰهزاده رﺋﻴﺲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺘﻠﺪاران اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎى
ﺷـــﻤﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﺘﻞرو ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ
اﻓﺮاد ﺑـــﻪ وﻳﻼﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰروﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻳﺎ اﺟﺎره
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﻛﻤﭗ ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﭼﺎدر اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
روﺳـــﺘﺎﻫﺎى اﻃﺮاف ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻛﺮاﻳﻪ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫــﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴــﺎﻓﺮان
ﻧﻤﻰ ﺷﻮد
اﻫﺎﻟﻰ روﺳﺘﺎى اوان ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪار

ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑـــﺎر ﺻﻌﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻠﻪ را
ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮد اﻣﺎ ﻛﻮﻫﻨﻮردان ﻫﻤﭽﻨﺎن
راه دﻣﺎوﻧﺪ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮى
از اﻧﺒﺎﺷﺖ زﺑﺎﻟﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻى
4ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻰ
ﺣﺠﻢ ﻛﻮﻫﻨـــﻮردان ﺑﻪ ﺣﺪى زﻳﺎد
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻄﺮات
ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴـــﺎﻧﻰ ﺑﺮاى روﺳﺘﺎﻫﺎى
ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳـــﺖ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
اﻳﻦ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰﻫﺎ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺴـــﺎﻓﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ
ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﻛﻨﺎر درﻳﺎﭼﻪ ﭼﺎدر ﻣﻰزﻧﻨﺪ.
ﻫـــﺮ روز ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـــﺮ از اﻫﺎﻟﻰ
ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰى را ﻛﻪ ﺷـــﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ را دوﺑﺎره
ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .ﻳﻜﻰ از ﻣﺮدان ﺟﻮان روﺳﺘﺎ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻫﻴﺎر و ﺷـــﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ ﻗﻔﻞ ﻛﺮدن ﺳﺮوﻳﺲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﻰ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ راه ﻋﻼج ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ
ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺳﺘﺎد
ﻛﺮوﻧﺎ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﻰ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در
اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ و
ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ
آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى ورود
ﻣﻤﻨﻮع در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺴﺖ
و راه ﺣﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮى را
ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ .ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ آنﻛﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﻮﻫﻨﻮردى

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪاى در ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ
و از ﻣـــﺪار ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺧﺪﻣﺎت
در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺣﺴﺎس ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
راﻫﮕﺸﺎ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آﻟﻮدﮔﻰ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
در ﻧﺰدﻳﻜﻰ روﺳﺘﺎى اَرﻧﮕﻪ در
ﺟﺎده ﭘﺮﺗﺮدد ﭼﺎﻟﻮس آﺑﺸـــﺎرى ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻫﻔﺖ ﭼﺸـــﻤﻪ« وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﭘﺎﺗﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮان آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻣﺴﻴﺮ آﺑﺸﺎر ﺑﻨﺮى ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ورود ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮع  ،اﻣﺎ ﺣﻮاﻟﻰ آﺑﺸﺎر
ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ .روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪان دل ﺧﻮﺷﻰ از ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺢﺷﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ از ﻣﺴـــﺎﻓﺮان ﻛﻪ ﺗﺎزﮔﻰ
ﺑﻪ اﻳﻦ آﺑﺸـــﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
» روﺳـــﺘﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﭼﺸﻤﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰدادﻧﺪ .ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻢ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ
وﻟﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﺮد ﺳـــﻤﺖ روﺳﺘﺎ
ﻧﺮوﻳﻢ«.

روﺳﺘﺎى آﻫﺎر ،ﺣﻮاﻟﻰ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ
ﭘﻴﺎدهروى از آن ﺗﺎ روﺳـــﺘﺎى ﺑﻌﺪى
)ﺷﻜﺮآب( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﺔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮرﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﻗﺮار دارد،
در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﺮوﻧﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌﺘﮕﺮدان و
ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ .ﻧﻪ از ﭘﻠﻴﺲ ﺧﺒﺮى
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ در ورودى روﺳﺘﺎ
اﻳﺠﺎد ﺷـــﺪه ،ﺑﻨﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﻫﻢ
ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و
ﻛﺎﻓﻪﻫﺎى روﺳﺘﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻳﻜﻰ از روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردى از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﺳﺘﺎ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﻢ
زﻳﺎد ،ﺗﺎزﮔﻰﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﺳﻜﺎى راﻧﻴﻨﮓ )دوى ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن( ﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮕﺮاﻧــﻰ از ﺳــﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﻳﻰ
از ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺒﻞﺗـــﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰﻫﺎ
از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮدد ﻣﺴـــﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳـــﺘﺎﻳﻰ اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺎن رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ
اراك ﭼﻨﺪﻣـــﺎه ﻗﺒﻞ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاى
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﺮاﺳﺎس رﺻﺪﻫﺎى اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺴـــﺎﻓﺮان ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را از
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادهاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ روﺳـــﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻗﻠﻴﻢ و ﺷـــﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﭘﺎك
و ﻋﺎرى از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ«.
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦﻛﻪ اﻗﺪام ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺒﻌﺎت
ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ دارد.در اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﻰ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
اﺳـــﺖ .ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ روﺳـــﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﻛﺰى و ﺟﻨﻮﺑﻰ اﻳﺮان ﺗﺎ ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﺰ ،زﻳﺎد اﺳﺖ از اﻳﻦ
رو دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاى
روﺳﺘﺎﻳﻰﻫﺎ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﻴﺸـــﺘﺮى ﻫﻢ دارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻳﻚ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﻰ ،اﻳﺠﺎد
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ و ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ ،ﺳـــﻔﺮ و
ﺷﻴﻮع اﻳﻦ وﻳﺮوس را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﺮد.

اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﻴﻨﻲ رﺻﺪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي ﻧﺎﻫﻴﺪ 2و ﭘﺎرس  1در ﺗﺒﺮﻳﺰ راهاﻧﺪازي ﻣﻲﺷﻮد

ﺳﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﺳﻨﺎد ،ﻛﺎرت ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺮگ
ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﻮﻧﺪا
 125ﻣﺪل  94ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻼك  49645ـ اﻳﺮان
 129و ﻣﻮﺗﻮر 9402063
و ﺗﻨﻪ  1460993ﻣﻔﻘﻮد
و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
)ﺑﻨﺎب(

ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎن
ﺷﻤﺎره 4232551
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﻨﺰ
 2635ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 127ع  22اﻳﺮان 33
داراي ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ
 6611520ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻳﻲ آﺑﺎدان
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و از درﺟﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮر  17 - 1399ﻣﺤﺮم  6 - 1442ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  - 2020ﺳﺎل ﻧﻮد وﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﻤﺎره 27647

آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدي ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 206/7604ﻣﻮرخ 91/05/14
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻤﺎد ﻣﻐﻨﻴﻪ
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﺮﻳﺎل /001/019/035اﻟﻒ
در ﺗﺎرﻳﺦ  99/06/01ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري ﺳﻤﻨﺪ ﻣﺪل  1391ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲNAAC91CCXDF625776 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 88 :اﻳﺮان  667و  23ﻣﻔﻘﻮد
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ و ﻛﺎرت ﺧﻮدرو راﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﺎﺳﻲNAAU01FE6GT145443 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك 10 :اﻳﺮان  885ب 41
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ارﺳﺎل ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸـــﻜﺪه راﻧﺸـــﮕﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻃﺮاﺣﻲ
و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ زﻣﻴﻦ آﻫﻨﮓ ،ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در
ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح و در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎﻳـــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺎﻫﻴﺪ  2دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ زﻣﻴﻦآﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ
در آن ﺗﻼش ﻣﻲﺷـــﻮد ﺗﻌﺪادي از ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
و رﻓﻊ ﺷﻮد .ﭘﺮوژه ﭘﺎرس  1ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺳﺎﺧﺖ و

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭘﮋو ﭘﺎرس ش پ  57ـ  373ل 37
ش ﺷﺎﺳﻲ NAAN01CA4FH174050
ش ﻣﻮﺗﻮر  124K0612594ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖﺟﺮاﺣﻲﻣﺤﺪودوﺳﺮﭘﺎﺋﻲآرﻳﺎﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص
ﺛﺒﺖﺷﺪهﺑﻪﺷﻤﺎره2251وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10760242751

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳــــﻬﺎﻣﺪاران ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺪود و
ﺳﺮﭘﺎﺋﻲ آرﻳﺎ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﺳــــﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  21روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
99/7/8ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻲ:اﺳﺘﺎنﻣﺎزﻧﺪران،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ،ﺑﺨﺶﻣﺮﻛﺰي،ﺷﻬﺮ
ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﺑﻞ ،روﺑﺮوي ﻛﻮﭼﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 4765935538
ﺣﻀﻮر ﺑﻪﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ1 :ـ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ
2ـ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه 3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳــــﺎن 4ـ اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر 5ـ ﮔﺰارش اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮهﺷﺮﻛﺖ

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖﺻﻨﻌﺘﻲﺻﺎﻓﻴﺎد)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ12583وﺷﻤﺎرهﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10100485606

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷـــﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﺎﻓﻴﺎد )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲآﻧﺎندﻋﻮتﻣﻲﮔﺮدددرﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪﻛﻪرأسﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ
روز دوﺷـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/6/31در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ،
ﻛﻮﭼﻪﺷـــﻬﻴﺪﺟﻮادﺑﺮاﺗﻲ،ﺧﻴﺎﺑﺎنﻏﺰاﻟﻲ،ﭘﻼك،9ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎنﻳﺎد،ﻃﺒﻘـــﻪ1ـواﺣﺪﻏﺮﺑﻲ
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ47615:ـ11318ﺗﺸـــﻜﻴﻞﻣﻲﮔﺮدد،ﺷﺮﻛﺖﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ .دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻋﺒﺎرت
اﺳـﺖاز1 :ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳـــﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻲ
2 1398ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻲ 3 1398ـ ﺑﺮرﺳـــﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮه و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳـــﺎل 4 1398ـ ﺑﺮرﺳـــﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ
در ﻣﻮرد راﻫﺒﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳـــﺎل 5 1399ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي
ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻲ 6 1399ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر 7ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎريﺳﻮرتﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ)ﻧﻮﺑﺖدوم(

ﺷـﺮﻛﺖﻛﺸـﺎورزيوداﻣﭙـﺮوريران در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮرت
ﺣﺪود  1600ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻴﺮوزﻛﻮه
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴـــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻓﺮم
ﺷﺮاﻳﻂ ﺷـــﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ آدرس  ،www.agri-ran.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
 09111564138ـ 6ـ32328095ـ 017ـ 09111552593
آﺧﺮﻳﻦﻣﻬﻠﺖوارﻳﺰﺳﭙﺮدهواراﺋﻪﭘﺎﻛﺖﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻗﻴﻤﺖ:ﺳﺎﻋﺖ9ﺻﺒﺢ
روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/06/24
ﺗﺎرﻳـﺦوزﻣﺎنﺑﺮﮔﺰاريﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳـــﺎﻋﺖ  10روز دوﺷـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
1399/06/24
ﻣﺤﻞﺑﺮﮔﺰاريﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﮔﺮﮔﺎن ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ ـ ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻜﺎري
ـ ﺟﻨﺐ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ـ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ.
ﺷﺮﻛﺖﻛﺸﺎورزيوداﻣﭙﺮوريران

آﮔﻬﻲﻣﺰاﻳﺪه
ﻓﺮوشﺣﺪود13ﻫﻜﺘﺎرﻣﺤﺼﻮلﺧﺮﻣﺎﻟﻮ

ﺷـﺮﻛﺖﻛﺸـﺎورزيوداﻣﭙـﺮوريران در ﻧﻈـــﺮ دارد ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻏﺎت ﺧﻮد را در ﺳـــﺎل  1399واﻗﻊ در اﺳـــﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس در ﺳﻄﺢ ﺣﺪود  13ﻫﻜﺘﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﺣﻀﻮري( ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
)ﺑﻪ ﺷﺮح اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻣﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه(
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳـــﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ آدرس
 ،www.agri-ran.irو ﻳﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﻪ آدرس ذﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻤﺎرهﻫﺎيﺗﻤﺎس 09111564138 :ـ  09111787213ـ 6ـ32328095ـ017
ﻣﻬﻠﺖ وارﻳﺰ ﺳﭙﺮده واراﺋﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  11روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
1399/06/24
ﺗﺎرﻳـﺦوزﻣـﺎنﺑﺮﮔـﺰاريﻣﺰاﻳـﺪه :ﺳـــﺎﻋﺖ  12روز دوﺷـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
1399/06/24
ﻣﺤﻞﺑﺮﮔﺰاريﻣﺰاﻳﺪه:ﮔﺮﮔﺎن ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ ـ ﺑﻠﻮار ﺷـــﻬﻴﺪ ﺷﻜﺎري ـ
ﺟﻨﺐ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ـ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺖ.
)ﺷﺮﻛﺖﻛﺸﺎورزيوداﻣﭙﺮوريران(

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﻣﺪار ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﻨﺠﺸﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﺎرﺑﺮدي
در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺮان در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
راﻧﺸﮕﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺮان،
داراي ﺳـــﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻳﻚ ﻫﺰار و
 200ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷـــﻬﻴﺪ دﻫﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴـــﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از
 34ﻫـــﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از  4ﻫﺰار و  385ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻓﻀﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و  800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن اداري اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻴﺶ از  60ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،ﺑﺮق ،ﻣﻮاد
و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖﺑﻨﻴﺎنﺗﻮﺳﻌﻪﺻﻨﻌﺖﭘﺎرس)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ201186وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10102429340

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷـــﺮﻛﺖ در ﺳﺎﻋﺖ  16روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ
 1399/6/29در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﻮارﻛﺎري آزﻣﻮن واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5اﺗﻮﺑﺎن
ﻛﺮج ،ﺑﻠﻮار ﺷﺮﻗﻲ اﺳـــﺘﺎدﻳﻮم آزادي ،ﺟﻨﺐ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻲﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎًدﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﺑﻪﺷﺮحذﻳﻞﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
1ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه
2ـ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
3ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1398/12/29
4ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل
5ـ اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
6ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻫﻤﮕﺎﻧﻲﻋﺎدي
ﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده

اﻧﺠﻤﻦزرﺗﺸﺘﻴﺎنﺗﻔﺖوﺗﻮاﺑﻊﻣﻘﻴﻢﺗﻬﺮان)ﻧﻮﺑﺖدوم(

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳـــﻴﺪن ﻣﺠﻤﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻧﻮﺑﺖ اول اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺗﻔﺖ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﻴﻢ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرخ 1399/06/15
و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  8اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﻫﻤﻮﻧﺪان اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻣﺠﻤﻊ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻛﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ ده ) (10ﺑﺎﻣﺪاد
روز اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻣﺸﺎﺳـــﭙﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آدﻳﻨﻪ  1399/06/28در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻪ ﻧﺸـــﺎﻧﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺮﻳﻢﺧﺎن زﻧﺪ ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ـ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ
اﻋﺮاﺑﻲ  3ﺷﻤﺎره  15ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷـــﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻛﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﻴﺎن ﺗﻔﺖ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﻴﻢ ﺗﻬﺮان اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
ـ ﺷـــﻨﻴﺪن ﮔﺰارش ﺑﻴﻼن و ﻋﻤﻠﻜـــﺮد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در ﺳـــﺎل  1398و
ﺗﺼﻮﻳﺐ آن
ـ ﺷﻨﻴﺪن ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن
ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن )دو ﻧﻔﺮ اﺻﻠﻲ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل(
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮهاﻧﺠﻤﻦزرﺗﺸﺘﻴﺎنﺗﻔﺖوﺗﻮاﺑﻊﻣﻘﻴﻢﺗﻬﺮان

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮقاﻟﻌﺎده
وﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻋﻀﺎيﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺠﻤﻦاﭘﺘﻴﻚوﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻚاﻳﺮان

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در
ﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻧﺠﻤﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ
روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  1399/7/10و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ
ﺳـــﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎن روز در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد
ﺣﻀﻮر ﺑﻪﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮقاﻟﻌﺎده:
1ـ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻻﻧﻪ:
1ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي دوره ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل 98
2ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
3ـ ﺑﺮرﺳـــﻲ و ﺗﺼﻮﻳـــﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺣﺴـــﺎب درآﻣﺪ و
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر
4ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ
5ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﻤﻦ
6ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﺳﺖ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮهاﻧﺠﻤﻦاﭘﺘﻴﻚوﻓﻮﺗﻮﻧﻴﻚاﻳﺮان

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ﺗﻠﻔﻨﻲ آﮔﻬﻲ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد
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اﻋﻼم ﻃﺮحﻫﺎى ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى
از اﻗﺸﺎر ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار  4اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر
ﻣﺸﻬﺪ  -ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﻛﺮاﻣﺖ رﺿﻮى ﺟﺰﺋﻴﺎت
اﺟﺮاى ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎد از اﻗﺸﺎر ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار را در
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ،اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻰ ،ﻛﺸﺎورزى و داﻣﺪارى در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﮔﻠﺴﺘﺎن،
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـــﻴﻦ اﺳـــﺘﺎدآﻗﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ دﻫﻪ ﻛﺮاﻣﺖ  600واﺣﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻧﮕﻬﺪارى دام ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺣﺪود ﻫﺮﻛﺪام  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳـــﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺳﻴﻞ زدﮔﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺎ آﻣﺎده
ﺷﺪن  900واﺣ ِﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﻛﺎر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
وى اﻓﺰود :ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﺷـــﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳـــﻴﺐدﻳﺪه از ﺳﻴﻞ
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺒﻠﻎ  70ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﻞ زدﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ دامﭘﺮورﺷﻰ اﺻﻴﻞ و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى
ﺑﺎﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎدآﻗﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ  34واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻴﻞزدﮔﺎن
ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﭘﻞدﺧﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،اﻓﺰود :ﺗﺎﻛﻨﻮن  35ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام
اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  500ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ اﺣﻴﺎ اﻧﺠﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﺳﻴﻞزده ﭘﻞدﺧﺘﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وى از ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴـــﺘﻪﻫﺎى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ و ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 4ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد .
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﻛﺮاﻣﺖ رﺿﻮى ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﺎهﻫﺎى آب ﺷﺮب
 70روﺳـــﺘﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﻴﺎﺷﺪه ﻛﻪ اﺣﻴﺎى ﭼﺎهﻫﺎى آب  30روﺳﺘﺎى
دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮى اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ اﺣﻴﺎى  100ﭘﺮوژه ﭼﺎه آب ﺷـــﺮب
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وى ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  5ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن وام اﺷـــﺘﻐﺎل ﭘﺮداﺧﺖﺷـــﺪه اﺳﺖ و اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ ﺟﺎده ﻫﺎى ﻳﺰد اﺻﻼح ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ
ﻳﺰد ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاي
اﺳـــﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻮدن اﺻﻼح و ﺑﻬﺴﺎزي  2راه
ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ،اﻋﻼم ﻛﺮد :ﺟﺎدهﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸـــﻮر در ﺗﺮازي ﺧﻮب و ﺟﺰو  5اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻي
ﻛﺸـــﻮر ﻗﺮار دارد و  2ﻣﻮرد از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ در اوﻟﻮﻳﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻳﻴﻦ ـ اﻧﺎر و ﻳﺰد ـ ﺷـــﻴﺮاز اﺳﺖ و
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﺴﺎل در
ﺣﺎل ﺑﻬﺴﺎزي و اﺻﻼح اﺳﺖ.
ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ،
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻮزه راﻫﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8400ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﻮاع راهﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻃﺮح ﻧﻮروزي و ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزي
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ،اداﻣﻪ داد:در ﺣﻮزه ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ
و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺳـــﻔﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه
ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  500ﻫﺰار
ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻣﺒﺪا اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  108ﻫﺰار ﺳﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در  5ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﻓﻘﻂ  186ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  60درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ دارد.
وي ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﺴـــﺎﻓﺮ در اﺳﺘﺎن
ﻳﺰد ﺷﺎﻣﻞ  328دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس 192 ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮس و  125دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﻮاري ﻛﺮاﻳﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻳﻚ ﻫﺰار و 374راﻧﻨﺪه داراي ﻛﺎرت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ و از اﻳﻦ اداره ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻋﻤﺮ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻴﻦ ﺷـــﻬﺮي اﺳﺘﺎن را 12
ﺳﺎل ،ﻣﻴﻨﻲﺑﻮس  16ﺳﺎل و ﺳﻮاري ﻛﺮاﻳﻪ را 11ﺳﺎل ﻋﻨﻮان ﻛﺮد و اﻓﺰود:
ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻠﻴﻂ و ﻧﺼﺐ وب ﻛﻴﻮﺳﻚﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻏﺪﻳﺮ ﻳﺰد ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﺷـــﺮﻛﺖﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وي اﻓﺰود :در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪارﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ،ﺟﺎدهﻫﺎي داراي
ﺧﺮاﺑﻲ و راهﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪﺧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮاي اﺻﻼح
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎدهﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺰو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر در ﺗﺮاز ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺰو
 5اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎوﺷﮕﺮان ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻗﺰوﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  14209و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006069035
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻄﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻣﻮرخ1397/09/17
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتذﻳﻞاﺗﺨﺎذﺷﺪ:آﻗﺎىﺳﺮوشﻛﺸﺎورزﻗﺎﺳﻤﻰﻛﺪﻣﻠﻰ4310359183
وآﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﺸﺎورز ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 4322683614وآﻗﺎى ﺑﻬﻨﺎم ﻳﻌﻘﻮب
ﺧﺎﻧﻰ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4310341675ﺑﻌﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاى ﻣﺪت
2ﺳﺎلاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻗﺰوﻳﻦ
)(912895
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎوﺷﮕﺮان ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻗﺰوﻳﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  14209و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006069035
ﺑﻪاﺳـــﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮهﻣﻮرخ1397/09/19ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتذﻳﻞ
اﺗﺨﺎذﺷـــﺪ:آﻗﺎىﺳﺮوشﻛﺸﺎورزﻗﺎﺳﻤﻰﺑﺎﻛﺪﻣﻠﻰ4310359183ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞوﻋﻀﻮﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮه آﻗﺎىﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﻛﺸـــﺎورزﻗﺎﺳـــﻤﻰﺑﺎﻛﺪﻣﻠﻰ
 4322683614ﺑﻪﺳﻤﺖرﺋﻴﺲﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهﺧﺎﻧﻢﺳﻤﻴﺮاﻛﺸﺎورزﻗﺎﺳﻤﻰﺑﺎﻛﺪ
ﻣﻠﻰ 4310186351ﺑﻪﺳﻤﺖﻧﺎﻳﺐرﻳﻴﺲﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮهاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﻛﻠﻴﻪ
اﺳﻨﺎدواوراقﺑﻬﺎدارازﻗﺒﻴﻞﭼﻚﺳﻔﺘﻪﺑﺮواتﺷﺮﻛﺖﺑﻪاﻣﻀﺎىﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞﻳﺎرﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻨﻔﺮدا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ و اﺳﻨﺎد و اوراق ﻋﺎدى ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎى
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞﻣﻨﻔﺮداﻫﻤﺮاهﺑﺎﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖداراىاﻋﺘﺒﺎرﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻗﺰوﻳﻦ
)(912897
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎوﺷﮕﺮان ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻗﺰوﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  14209و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006069035
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻄﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻣﻮرخ1397/09/19
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  -1 :آﻗﺎى ﺳـــﺮوش ﻛﺸـــﺎورز ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 4310359183وآﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﺸﺎورز ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 4322683614
وﺧﺎﻧﻢﺳﻤﻴﺮاﻛﺸـــﺎورزﻗﺎﺳﻤﻰﻛﺪﻣﻠﻰ 4310186351ﺑﻌﻨﻮاناﻋﻀﺎءﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاى ﻣﺪت 2ﺳـــﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ -2.آﻗﺎى ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪر ى ﺗﺒﺎر ﻛﺪ
ﻣﻠﻰ 4310334997ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﺧﺎﻧﻢ رﻗﻴﻪ ﭼﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 4323330154ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻗﺰوﻳﻦ
)(912898
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  149و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861433645
ﺑﻪاﺳـــﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻮرخ1399/04/02
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  -1:ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
 1398/12/29ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳـــﻴﺪ -2.ﻣﻮﺳﺴـــﻪﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﻰ داﻳﺎرﻫﻴﺎﻓﺖ
)ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻰ( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380076460ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و
ﻣﻮﺳﺴﻪﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰﻓﺎﻃﺮ)ﺣﺴﺎﺑﺪارانرﺳﻤﻰ(ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10100188574
ﺑﻪﻋﻨﻮانﺑﺎزرسﻋﻠﻰاﻟﺒﺪلﺑﺮاىﺳـــﺎلﻣﺎﻟﻰﻣﻨﺘﻬﻰﺑﻪ 1399/12/29اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻳﺪ  -3 .روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاى
ﺳﺎلﻣﺎﻟﻰﻣﻨﺘﻬﻰﺑﻪ1399/12/29ﺗﻌﻴﻴﻦﮔﺮدﻳﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﻟﺒﺮز-ﻗﺰوﻳﻦ )(912910
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ ﻗﺰوﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  11و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861402562
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  1399/04/05و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﺷﻤﺎره122/664491ﻣﻮرخ1399/04/09ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻮرسواوراقﺑﻬﺎدار
)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻧﻈﺎرتﺑﺮﻧﺎﺷـــﺮانﺑﻮرﺳﻰ(ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتذﻳﻞاﺗﺨﺎذﺷﺪ -1:ﺻﻮرﺗﻬﺎى
ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1398/12/29ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ -2.ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻨﺪار ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100525069و
ﻣﻮﺳﺴﻪﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﻰﺑﻬﺒﻮدﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎىﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻴﻦﺑﺎﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ
 10100316991ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺮاى ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﻰ  1399ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ -3 .روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸـــﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج
آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ -4.آﻗﺎى ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻰ- 4321995361
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﭘﻮﻳﺎﮔﺴﺘﺮ دﻧﻴﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص  - 10102819053آﻗﺎى ﺟﻮاد
ﻳﺰدى ﭘﻮر  - 4321972493آﻗﺎى ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ زاده  4323300786و آﻗﺎى
ﻓﺮزاد ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻰ  4324210802ﺑﻌﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاى ﻣﺪت  2ﺳﺎل
اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى آﺑﻴﻚ
)(912937

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ ﻗﺰوﻳﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  11و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861402562
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮرخ 1399/03/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪ  :آدرس ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ از آﺑﻴﻚ )ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺑﻪ آدرس ﺟﺪﻳﺪ :اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنآﺑﻴﻚﺑﺨﺶﺑﺸﺎرﻳﺎتروﺳﺘﺎىﻳﺰﺑﺮﻛﺪﭘﺴﺘﻰ 3448144396ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳﺎﻓﺖ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى آﺑﻴﻚ
)(912936
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  9و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100665220
ﺑﻪاﺳـــﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻮرخ1399/02/03
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  -1 :ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ وﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ 1398/09/30ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓـــﺖ -2 .اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺗﺎﺗﺎرﻳﺦ
 1401/02/03ﺑﻪﻗﺮارذﻳﻞاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ:ﺷـــﺮﻛﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارىوﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎن) ﺳـــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10102593454ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺳﻴﻤﺎن ﻛﺮﻣﺎن)ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10630019476ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻴﻤﺎنﺷﻤﺎل)ﺳﻬﺎﻣﻰﻋﺎم(ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10100246682ﺷﺮﻛﺖﺳﻬﺎﻣﻰﻋﺎم
ﺳـــﻴﻤﺎنﻓﺎرسوﺧﻮزﺳﺘﺎنﺑﻪﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ 10100235615ﺷﺮﻛﺖﺗﻮﻟﻴﺪى
ﺳﻴﻤﺎن ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  -3 10100040154روزﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ-4.ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﻣﺴﺘﻘﻞوﺑﺎزرسﻗﺎﻧﻮﻧﻰﺳﺎزﻣﺎنﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ68692وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ
 10101136332ﺑﻌﻨﻮانﺣﺴـــﺎﺑﺮسﻣﺴﺘﻘﻞوﺑﺎزرسﻗﺎﻧﻮﻧﻰﺑﺮاىﺳﺎلﻣﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰﺑﻪﭘﺎﻳﺎنآذرﻣﺎه1399اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﻳﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻧﻜﺎ
)(913277
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﭘﻠﻮس ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  503و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10860081100
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮرخ 1398/05/22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪ :ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﻣﻀﺎى ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻳﻜﻰ از اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮاﻫﺪﺑﻮدودرﻏﻴﺎبﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞﺑﺎاﻣﻀﺎدوﻧﻔﺮازاﻋﻀﺎى
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮهوﺑﺎﻣﻬﺮﺷـــﺮﻛﺖﻣﻌﺘﺒﺮﺧﻮاﻫﺪﺑﻮدوﻛﻠﻴﻪﻣﻜﺎﺗﺒﺎتﻋﺎدىوادارىﺑﺎ
اﻣﻀﺎى ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و در ﻏﻴﺎب ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻣﻀﺎى ﻳﻜﻰ از اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖداراىاﻋﺘﺒﺎرﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن
)(913496
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮآورى ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﭘﺮوده ﻃﺒﺲ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  16771و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260377008
ﺑﻪاﺳـــﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻮرخ1399/04/11
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ - :ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻮد و زﻳﺎن
وﮔﺮدشوﺟﻮهﻧﻘﺪﺑﺮاىﺳـــﺎلﻣﺎﻟﻰﻣﻨﺘﻬﻰﺑـــﻪ1398/12/29ﻣﻮردﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ - .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﻰ راﻳﻤﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻰ( ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ 10100505999ﺑﻌﻨﻮانﺑﺎزرساﺻﻠﻰوﻣﺆﺳﺴﻪﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰرازدار
)ﺣﺴﺎﺑﺪارانرﺳﻤﻰ(ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10100129086ﺑﻌﻨﻮانﺑﺎزرسﻋﻠﻰاﻟﺒﺪل
ﺷﺮﻛﺖﺑﺮاىﻣﺪتﻳﻚﺳﺎلاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ-.روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎىﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎردﻧﻴﺎى
اﻗﺘﺼﺎدواﻃﻼﻋﺎتﺟﻬﺖدرجآﮔﻬﻰﻫﺎىﺷﺮﻛﺖﺗﻌﻴﻴﻦﮔﺮدﻳﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى اﺻﻔﻬﺎن
)(913667
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ آذر ﺳﭙﻴﺪ داﻧﻪ اردﺑﻴﻞ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  7566و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861174892
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻣﻮرخ1398/06/15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتذﻳﻞ
اﺗﺨﺎذﺷﺪ:ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﺤﻞﺷﺮﻛﺖﻣﻮردﺑﺤﺚوﺑﺮرﺳﻰﻗﺮارﮔﺮﻓﺖدرﻧﺘﻴﺠﻪﻣﺤﻞﺷﺮﻛﺖ
درواﺣﺪﺛﺒﺘﻰاردﺑﻴﻞﺑﻪآدرسﺟﺪﻳﺪ:اﺳﺘﺎناردﺑﻴﻞ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎناردﺑﻴﻞ،ﺑﺨﺶﻣﺮﻛﺰى
،ﺷﻬﺮاردﺑﻴﻞ،ﻣﺤﻠﻪﺷﻬﺮكﺳﺒﻼنﻓﺎز، 2ﻛﻮﭼﻪ))ﺳﻠﻴﻢﺧﻠﻴﻠﻰ((،ﺧﻴﺎﺑﺎنﺟﻴﺤﻮن،
ﭘﻼك،0ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺧﻮرﺷﻴﺪ،ﻃﺒﻘﻪﺳﻮم،واﺣﺪ34ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ5619857669ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳﺎﻓﺖوﻣﺎده4اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺑﻪﺷﺮحﻣﺬﻛﻮراﺻﻼحﮔﺮدﻳﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى اردﺑﻴﻞ
)(913799
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ رﻫﺎم ﺳﺒﺤﺎن ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  9466و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10780129869
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻣﻮرخ1398/07/01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ اراك ﺑﻪ آدرس:اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰى
،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰى  ،ﺷـــﻬﺮ اراك ،ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻠﺸﻦ، 3ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻠﺸﻦ ،
ﭘﻼك ، 34ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ-ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ 3815999456اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط
دراﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاﺻﻼحﺷﺪ.
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰى
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎو ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى اراك
)(913903

اﺧﺒﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ

ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر 15 :ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداريﻫﺎي زﻳﺮ  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ
ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ :ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر
ﺷـــﻬﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ 15 :ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
رﻳﺎل از اﺑﺘﺪاي اﻣﺴـــﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺳﻮي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷـــﻬﺮداريﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎ زﻳﺮ  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪي ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﮋاد در اﻳﻼم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ
ﻧﻴـــﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻣﻦ زده ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺗﻼش ﻛﺮده
اﺳﺖ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  50ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارﻧﺪ ،از ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﻲ
ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﻴﺎريﻫﺎ اﻓﺰود :ﻫﺮ
ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻤﻴﺎري ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ در  6ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ
اﻣﺴـــﺎل  15ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداريﻫﺎي
زﻳﺮ  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض
و ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺎده  58ﺧﺒﺮ داد.
ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺮاﺳـــﺮ
ﻛﺸﻮر اﺷﺎره ﻛﺮد و ﻳﺎدآور ﺷﺪ 18 :ﻫﺰار ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري  500ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ
دوﻟﺖ در اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﺒﺪ.
وي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻔﻪ و ﺧﻠﻠﻲ در
اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در دﻳﺪار
از اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﻳﻼم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ ،در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  810ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  40ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
رﻳﺎل و در اﻳﻼم  233ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري  37ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري رﺳﻴﺪ.
ﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻧﮋاد از وﺟﻮد ﺑﻴـــﺶ از  80ﻫﺰار ﭘﺮوژه
ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم در ﻛﺸـــﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ در
اوﻟﻮﻳﺖ اﺟﺮا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  80درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
داﺷـــﺘﻪ و ﺣﻼوت ،ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮي در
زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دوﻟﺖ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ
ﻛﻠﻨﮓ زﻧﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸـــﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺪارد و در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ اﻣﺴﺎل
ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻫﺰار و  800ﭘﺮوژه ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻨﮓ زﻧﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮ
ﻣﺒﻨـــﺎي اﻟﮕﻮي  3ﺿﺮب در  65 + 100ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از دوﻟﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي
اوﻟﻮﻳﺖ دار را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ  3ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎي
ﻓﺮآوري ﻛﺸﻤﺶ در ﻗﺰوﻳﻦ
ﻗﺰوﻳﻦ ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت:
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ
ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري
ﻛﺸـــﻤﺶ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ
 3ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد.
ﻫﺪاﻳـــﺖ اﷲ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮر در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ اﺷـــﺎره
ﺑﻪ ﺻـــﺎدرات  500ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري
ﻛﺸـــﻤﺶ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸـــﻤﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸـــﻮي اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷـــﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛﺮد و اﻓﺰود :ﺷﺴﺘﺸـــﻮ و ﻓﺮآوري
ﻛﺸﻤﺶﻫﺎي ﺗﻴﺰاﺑﻲ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎي
زﻳﺎدي در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد
ﻣﻲﻛﻨـــﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ واﺣﺪﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴـــﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺎﺷﻲ
از ﺷﺴﺘﺸـــﻮي ﻛﺸﻤﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑـــﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ.

او ﺑـــﺮ ﻟـــﺰوم اﺣـــﺪاث
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫـــﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس
ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻛﺸﻤﺶ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي
اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳـــﺖ و
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـــﺎس ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻛﺸﻤﺶ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  500ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻲﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.
ﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد:
ﺗﺎ  3ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﻣﺴـــﺌﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ
واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺸـــﻤﺶ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﻲ از
زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﺰوﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴـــﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﺎﺷـــﻲ از ﭘﺴﺎب
ﺧﺮوﺟﻲ واﺣﺪﻫـــﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در
ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرج از ﺷـــﻬﺮكﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻬﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ

ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺸـــﻲ از واﺣﺪﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴـــﺪي ﺧﺎرج از ﺷـــﻬﺮكﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘـــﻲ ؛ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت
زﻳﺎدي را ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ،
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
ﻏﻠﻂ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
در اﺳـــﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه
در ﺷـــﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ واﺣﺪﻫﺎي
آﻻﻳﻨﺪه ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎدي را
ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
وي از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
اﺳـــﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻗﺒـــﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑـــﻪ دادﮔﺎه ؛ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪاي ﻣﺘﺸـــﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﮔﺎن دادﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ،اداره اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـــﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر
ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.

اﻳﺠﺎد ﭘﺮدﻳﺲ ﻧﻮآوري و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﺷﻬﺮﻛﺮد ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷـــﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
اﻣﻀﺎي ﻳﻚ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺳـــﻪﺟﺎﻧﺒﻪ؛ ﭘﺮدﻳﺲ
ﻧﻮآوري و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺷـــﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻳﺠﺎد
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻓﻼح اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻦآور ؛
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳـــﺘﻘﺮارِ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ّ
اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و
ﻓـــﻦآوري ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﺎز
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮدﻳﺲ ﻧﻮآوري و ﺻﻨﻌﺘﻲ« در ﺷـــﻬﺮك
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از
ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري

زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ 4ﻫﻜﺘﺎر در ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺎرك
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷـــﻬﺮﻛﺮد اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ّ
ﻋﻠﻢ و ﻓﻦآوري اﺳﺘﺎن،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن
واﮔﺬار ﻣﻲﺷﻮد.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴّﺖ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن
در ﺷﻬﺮكﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﮔﻔﺖ :از دﻳﺮﺑﺎز ﻫﻤﻮاره
ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﻤﺎر دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي در اﺑﻌﺎد ﻣ ّﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ِ
ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﺮدن ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺻﻨﻌﺘـــﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓـــﻦ آوري ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎﻳﻲ
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧ ِﺪ اﻳﻦ  2ﻧﻬﺎد ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﺪارس
ﺳـــﺮوﻳﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ :ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﻰﺟﺪﻳﺪﺑﺎﺑﺮﭘﺎﻳﻰﻣﺮاﺳﻢﻧﻤﺎدﻳﻦ
در ﻣﺪارس ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﺮوز رﺳﻤﺎ
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬارى ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،رواﻧﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد از
ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان
در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.
دﻳﺮوز ﺣﺎل و ﻫﻮاى ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ
ﻣﺪارس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـــﺎل ﻫﺎى ﻗﺒﻞ ﻧﺒﻮد .ﺷﻤﺎر
زﻳﺎدى از داﻧـــﺶ آﻣﻮزان از ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻀﺎى ﻣﺠـــﺎزى در ﻛﻼس درس
ﺣﺎﺿﺮ ﺷـــﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮى ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳـــﻪ  ،ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ  .در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻓﻌﻠﻰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ دل ﻫﺎى ﻧﮕﺮان ،
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را رواﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ
و اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬارى ﻫـــﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در
ﻣـــﺪارس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻣﺎ
ﻋﻜﺲ ﻫﺎى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
روز ﺳـــﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ ،از ﻛﻢ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻏﻔﻠﺖ ﺣﺘﻰ در ﻳﻚ
ﻣﺪرﺳﻪﻫﻢﻣﻰﺗﻮاﻧﺪﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎىﺧﻄﺮﻧﺎك
و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد  ،ﻟﺬا
ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﻳﻦ
ﺣﻮزه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷـــﻮد و در ﺻﻮرت
ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم و ﺿﻌﻒ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى
اﺟﺮاى ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ،از ﺣﻀﻮر
ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ داﻧـــﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ
از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ در ﻣﻴﺎن
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.
ﺑـــﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧـــﮕﺎر ﻣﺎ از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻳﻤﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻛﺸﻮرﻣﺎن دﻳﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻼن ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪ و آﻧﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ،راﻫﻰ ﻣﺪارس ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ و ﺑﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻫﺎ،
اوﻟﻴﺎى داﻧﺶ آﻣﻮزان را دﭼﺎر ﺣﻴﺮت
و ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻛﺮده اﺳـــﺖ.ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ
ﻓﺎﺻﻠـــﻪ ﮔﺬارى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻀﻮر
ﭘﺮﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻛﻼس درس
از ﺟﻤﻠـــﻪ ﻣﻮارد ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺪﻳﺮان
ﻣﺪارس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪاوم اﻳﻦ وﺿﻊ ،
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼى داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ
را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن،
واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ازدﺣﺎم زﻳﺎد داﻧﺶ آﻣﻮزان در
ﻣﺪارس و ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺪﻳﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻤﻨﻰ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﻣﺪارس
دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺷﺒﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﻰ وزارت آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﻮال ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
ﺷـــﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ
ﻛﺸـــﻮر ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻈـــﺎر روزﻫﺎى

ﭘﺮدﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮﭼﻴﺰى
اﺑﺘﺪا ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﭙﺲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺳﺆاﻻت واﻟﺪﻳﻦ
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد
ﻓﺮزاﻧﻪ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﺎدر ﻛﻮدﻛﺎن
 2ﻗﻠﻮي زﻧﺠﺎﻧﻲ اﺳـــﺖ ﻛﻪ اﻣﺴﺎل
ﻓﺮزﻧﺪاﻧـــﺶ وارد ﭘﺎﻳﻪ اول اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،او در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻳﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈـــﺮم ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻛﺮوﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن
وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪارس
ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.وي اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮد :ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪﺻﻮرت
دﻗﻴﻖ در ﻣـــﺪارس اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

اﺳﺘﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﺪارس
را ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳـــﺖﻫﺎى ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻰ
ﻛﺮوﻧﺎ و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﻋﻼم ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺴـــﺖ اﻣﺮوز
ﻧﻤﺎدﻳﻦ اﺳـــﺖ و ﻛﻼسﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎى ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رزم ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد :ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
و داﻧﺶآﻣـــﻮزان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ
اﺳﺖ.
وى ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﻰ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎدﻳﻦ را ﻧﺸﺎن

ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎ
را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻮاﻇﺐ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻼس اوﻟﻲﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﻴﻼ اﻣﻴﻨﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ داراي
داﻧﺶآﻣـــﻮز اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺑﺮاز
ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس و آﻣﻮزش
ﺣﻀﻮري اداﻣﻪ داد :ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد
دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ
اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻟﻮازم ﺗﺤﺮﻳﺮ و دﻳﮕﺮ
وﺳـــﺎﻳﻞ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ
و از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن دﺳـــﺖﻫﺎ و
وﺳﻴﻠﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﭼﻨﺪان آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﻔﻆ
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
در زﻧﮓ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺣﻴﺎط
ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳـــﺎﻟﻦﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دارﻧﺪ،
دﺷﻮار و ﮔﺎه ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻔﻆ ﺳــﻼﻣﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ
اﺳـــﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى در
آﻳﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﺪارس در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن
ﻛﺎر و داﻧﺶ ﺟﻤﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﻴﺎن ﻣﻴﻼﻧﻰ ﺑﺎ
ﺗﺒﺮﻳﻚ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ

از اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ،ﭘﺮورش و ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻫﺮ
ﻃﺮﺣﻰ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻰ در ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺎن آﻣﺎدﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ دارﻳﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳـــﺮﻛﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در آﻳﻴﻦ
آﻏﺎز ﺳـــﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1400ـ1399
در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎد ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺠﺎزي و آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺣﻀﻮري و
ﻣﺠﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻫﺮا ﻣﻈﻔﺮ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ
دور اول ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( ﺳـــﻤﻨﺎن
اﻓﺰود :ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷـــﻲ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
آﻣﻮزشﻫـــﺎي ﻣﺠﺎزي ﭼﻨﺪان ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﺎد ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎزي و آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
ﺣﻀـــﻮري و ﻣﺠﺎزي ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي
ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻗﺪام ﻛﺮد.
ﻣﻈﻔﺮ ﻳﺎدآور ﺷـــﺪ :ﺑﻴﺶ از 15
ﻣﻴﻠﻴﻮن داﻧﺶآﻣﻮز در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺟﺎري در ﻧﻘﺎط ﺷـــﻬﺮي ،روﺳﺘﺎﻳﻲ
و ﻋﺸـــﺎﻳﺮي ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺷــﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ
ﺣﻖﺷﻨﺎس ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ

ﺑﻪﺷﻤﺎره32و/99-5-31م

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى )ﻧﻮﺑﺖ اول(

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﻳﻰ ﺻﺒﺎى ﻫﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  205895و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10102475315
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1397/05/01
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷـــﻤﺎره  6607ﻣﻮرخ 1399/02/22ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮرى و
ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  992303/6261ﻣﻮرخ  1399/04/02وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ
دﺳـــﺘﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ 1396/12/29ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910827
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮاﺑﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  4491و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10862037537
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  1399/02/02و ﻣﺠﻮز
ﺷﻤﺎره 11/16886ﻣﻮرﺧﻪ  99/04/08اداره ﻛﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳـــﻮد وزﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ  98/10/30ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻣﻔﻴﺪ راﻫﺒﺮ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10861836531ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ  .روزﻧﺎﻣﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910828
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺗﺪارﻛﺎت ﻛﺎرآﻣﺪ ﭘﻮﻳﺎ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  379467و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320285935
ﺷﺪ
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻮرخ1399/03/18ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتذﻳﻞاﺗﺨﺎذ :
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴـــﺎب ﺳـــﻮد و زﻳﺎن ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳـــﺦ 1398/12/29
ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﻰ ﺳـــﺎﻣﺎن ﭘﻨﺪار ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10100525069ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﻰ ﻓﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ  10100188574ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺎﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  .اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاى ﻣﺪت  2ﺳـــﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 :ﺷـــﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  10100231402ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى
ﻛﻴﺎﻣﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  10103138768ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﭘﻮﻳﺎﻫﻤﮕﺎم
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  10102699874روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1399/12/29ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910829

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ رواﻧﻜﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  463715و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004555285
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1395/10/06ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺖ ﺷﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ  0079181661ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  5000000رﻳﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﻛﺖ در ردﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ازﻣﺒﻠﻎ 10000000رﻳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠـــﻎ  15000000رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
دراﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺎء و ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ
ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ  :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ 1282731866
داراى  5000000رﻳﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ ﻧﺎدر ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ 0058049428
داراى  5000000رﻳﺎل ﺳـــﻬﻢ اﻟﺸـــﺮﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺖ ﺷـــﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ
 0079181661داراى  5000000رﻳﺎل ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان
)(910832
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  294201و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380265959
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ 1399/03/27
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷـــﺪ  :اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﺑﺮاى ﻣﺪت  2ﺳﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮاﻧﻴﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  - 10101471388ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  - 10101863528ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ روﻳﺎل)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  - 10103589144اﻓﻖ ﻧﻴﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  - 10320637769ﺷـــﺮﻛﺖ ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﺮدﻳﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  - 10101455627ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻨﺪار ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ  10100525069ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴـــﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻮﺷـــﺎ ﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100434110ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ - .ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ  1398ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳـــﻴﺪ  - .روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻌﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910830

ﻧﺎمﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮق

ﺑﻬﻤﻦ

ﺷﻤﺎرهﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

991710368

ﻣﻮﺿﻮعﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﺟﺮايﻋﻤﻠﻴﺎتﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺻﻼحو ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزىﺷﺒﻜﻪﻫﺎىﺗﻮزﻳﻊﻧﻴﺮوىﺑﺮق

ﻣﺒﻠﻎﺑﺮآورداﻧﺠﺎمﻛﺎر)رﻳﺎل(
ﻣﺒﻠﻎﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﺷﺮﻛﺖدرﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﻳﺎل(

553,000,000

ﻣﻬﻠﺖﻓﺮوشاﺳﻨﺎد

ازروزدوﺷﻨﺒﻪﺗﺎرﻳﺦ99/06/17ﻟﻐﺎﻳﺖروزﺷﻨﺒﻪﺗﺎرﻳﺦ 99/06/22

ﺗﺎرﻳﺦدرﻳﺎﻓﺖاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪازﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان

ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ9ﺻﺒﺢروزﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ99/07/02

ﺗﺎرﻳﺦﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢروزﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ99/07/02

ﻣﺤﻞﺗﺤﻮﻳﻞوﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲاﺳﻨﺎد

ﺗﻬﺮان–ﻣﻴﺪانﺑﻬﻤﻦ–اﺑﺘﺪاىﺧﻴﺎﺑﺎنداراﺑﻰﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮقﺑﻬﻤﻦادارهدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪوﻣﺤﻞﮔﺸﺎﻳﺶﺳﺎﻟﻦﺟﻠﺴﺎتﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻧـﻮع ﺳـﭙﺮده ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرى ﺷﻤﺎره  0101801171004ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺗﻬﺮان
ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻼﺻﺪرا و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺰد اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻣﺨﺪوش  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺮر  ،ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد :ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻣﺒﻠﻎ  1,500,000رﻳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  - http://moamelat.tbtb.irﺑﻨﺮ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﻳﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﺳﻨﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ،ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش وﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﻘﺮر درﻓﺮاﺧﻮان واﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري دررﺷﺘﻪ ﻧﻴﺮو ازﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي( اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﻤﻨﻰ از اداره ﻛﻞ ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ درج دو ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻰ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ  :ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ www.tavanir.org.ir:ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎتhttp://iets.mporg.ir :
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ http://moamelat.tbtb.ir:

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  122539و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10101660410
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻄﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻣﻮرخ)1399/02/28ﻧﻮﺑﺖدوم(
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻓﺎﻃﺮ)ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻰ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳـــﻪ  10100188574ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ آﮔﺎه ﻧﮕﺮ
)ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻰ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ 10100515993ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
ﻋﻠﻰاﻟﺒﺪل ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰﻫﺎى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ وﺣﺴﺎب ﺳﻮد وزﻳﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
 1398/6/31ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910824
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻫﻮﭘﺎد ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  474489و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005031252
ﺷﺪ
ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻮرخ1398/09/02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتذﻳﻞاﺗﺨﺎذ :
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1397/12/29ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .
ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ راﻳﻤﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100505999ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺪﻳﺸﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10100523660ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .
روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ درج اﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910825
**********************
آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮژﻣﻴﺮان ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  7893و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100347145
ﺑﻪ اﺳـــﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴـــﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮرخ  1399/03/13ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذﻳﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ
 :رﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  4391406772ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷـــﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ آراﺳـــﺘﻪ ﻣﻌﺪن
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﻠﻰ  10101885990ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه  -ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪى
ﻧﻴﺮى ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ  0079030882ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷـــﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ اﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠـــﻰ  10100747077ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳـــﺮه  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آزادى ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
 0452331374ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷـــﺮﻛﺖ ﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10260293195ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺮاردادﻫﺎ ،اوراق و اﺳـــﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪ آور از
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻚ و ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻔﻖ و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻳﻜﻰ از اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و در
ﻏﻴﺎب اﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎء دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(910826

)ﻧﻮﺑﺖاول(
ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸـــﺘﮕﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى دو ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺗﻬﻴﻪ ،ﺣﻤﻞ ،ﻧﺼﺐ ،راهاﻧﺪازى و
آﻣﻮزش ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺷـــﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻫﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻌﺎدل  48,000,000,000رﻳﺎل و ﺑﻪ ﺣﺮوف ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
رﻳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺧﺮﻳﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ازﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻰ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎى ﻻزم اﻋﻢ از اﻳﻤﻨﻰ و  ...دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﻳﺪ ﺑﺮاى درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺷـــﺮﻛﺖ در ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ  99/6/17ﻟﻐﺎﻳﺖ
 99/6/26ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ https://setadiran.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳـــﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳـــﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 16:00روز ﺳﻪﺷـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/7/8ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻨﺎد ﻫﺮ دو ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻋﺖ  11روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/7/9در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دوﻟﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش اﺳـــﻨﺎد ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  2,000,000رﻳﺎل ﺑﻪ ﺣﺮوف دو ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﻗﺎﺑﻞﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮع و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر:
 اﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷـــﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2,400,000,000رﻳﺎل را ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره IR940100004001036906374199) 4001036906374199
ﺷﺒﺎ( ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷـــﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد وارﻳﺰ و در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺷﻮد.
درﺻﻮرتﻋﺪماﻣﻜﺎندرﻳﺎﻓﺖﻳﺎﺑﺎرﮔﺬارىاﺳـــﻨﺎددرﺳﺎﻳﺖﺑﺎاراﺋﻪﭘﺮﻳﻨﺖﺧﻄﺎىاﻋﻼمﺷﺪه
ﺑﻪ اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ارﺟﺎع ﻛﺎر ،ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳـــﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸـــﺎﻳﻰ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ )ﺑﻪ
آدرس:ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸـــﺘﮕﺮد ﻓﺎز  2ﻣﺤﻠﻪ  4ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺻﻼﺣﻰ،
ﭘﻼك  (49اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
 ﻋﺪم اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.ﺿﻤﻨﺎ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳـــﻪ ﻣﺎﻟـــﻰ و ﻛﺪ اﻗﺘﺼـــﺎدى ﺷـــﺮﻛﺖ ،ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳـــﻨﺎد
اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷـــﺪ .آﮔﻬـــﻰ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼـــﻪ در ﭘﺎﻳـــﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻣﻠـــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
) (/https://iets.mporg.irو ﭘﺎﻳـــﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـــﻰ ﺷـــﺮﻛﺖ ﻋﻤـــﺮان ﺑﻪ آدرس
 www.hashtgerd-ntoir.gov.irو ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗـــﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دوﻟﺖ
) (https://setadiran.ir/setad/cmsﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ دارد اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،اﺻﻼح و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزى ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎى ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮق ﺑﻬﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻛﺎر:

در آﻳﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺷـــﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺶآﻣـــﻮزان در ﻣﺪارس ﺑﺎ اﺟﺮاي
ﻛﺎﻣـــﻞ و دﻗﻴﻖ دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و
ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﮔﻮدرزﻳﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳـــﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺑﺮوﺟـــﺮد ﻫﻢ در آﻳﻴﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس در ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻼﻫﺪوز ﺑﺮوﺟﺮد ﮔﻔﺖ:
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
زﻧﮓ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ
ﻳﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮدار ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
زﻧﮓ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در

ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬارى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻣﺪرﺳﻪ  17ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻓﺮﻳﻤﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ

آﮔﻬﻰﻓﺮاﺧﻮانﻋﻤﻮﻣﻰﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪاى

6,550,727,425

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮر  17 - 1399ﻣﺤﺮم  6 - 1442ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  - 2020ﺳﺎل ﻧﻮد وﭘﻨﺠﻢ  -ﺷﻤﺎره 27647

 2873ﻣﺪرﺳـــﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
»ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎد و ﻟﺒﻴﻚ
ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ)ع(« و ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳـــﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﻫـــﺪف ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﻲ اﻳﺜﺎر و
ﺷـــﻬﺎدت در ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﺻﺪا درآﻣﺪ.
ﺳﺎﻻر ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش اﺳـــﺘﺎن اﻟﺒـــﺮز درآﻳﻴﻦ
ﺑﺎزﮔﺸـــﺎﻳﻲ ﻣﺪارس در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ زارع آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻛﺮج ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :از اوﻟﻴﺎي داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻫﻢ درﺧﻮاﺳـــﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺐ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـــﺎن دراﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
ﻛﺮوﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺟﺒﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد
رﺋﻴﺲ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎري
ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺪارس
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و اوﻟﻴﺎ در اﻳﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﺮداد ﭘﻮرﻓﺘﺤﻲ ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ
آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪدرﺳﻄﺢﻣﺪارسدﻣﺎوﻧﺪﺑﻪﻣﻨﻈﻮر

ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺣﻀﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﻣﺪارس اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪارس
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﺎدﮔﻲﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﺘﺎد
ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﺎ را دارد.
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰﻣﺪارسدراﺳﺘﺎنﻫﺎي
اردﺑﻴﻞ و ﻣﺎزﻧﺪران
 251ﻫﺰار داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻘﺎﻃﻊ و
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري آﻳﻴﻦ زﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس
و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـــﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ زادﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻢ در آﻳﻴﻦ زﻧﮓ ﻧﻤﺎدﻳﻦ
ﺑﺎزﮔﺸــــﺎﻳﻲ ﻣﺪارس ﻣﺎزﻧﺪران در
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﺎﺑﻲ ﺳﻴﻤﺮغ ،ﻋﺒﻮر
از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺮوﻧﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺪﻟﻲ
داﻧﺴــــﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻮج اول و دوم
ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺪي ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ
و ﻋﺎدي اﻧﮕﺎري ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﻋﺰم ﺧﻮد
را ﺟﺰم ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳــــﻼﻣﺖ از اﻳﻦ
ﺑﺤﺮان ﺑﮕﺬرﻳﻢ .در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ اﻣﺴﺎل ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس
ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻴﺎر ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﻮد و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﮓ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن
زﻧﮓ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر در دﺑﺴــــﺘﺎن اﻣﺎم ﻫﺎدي)ع(
ﺷﻬﺮك ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ.
ﻛﻮروش ﻣﻮدت ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آﻳﻴﻦ ﻧﻮاﺧﺘﻦ
زﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و
اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺪارس
دارﻳﻢ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
وﻣﺪﻳــــﺮان ﻣﺪارس ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري
را ﺑﺮاي ﺳــــﭙﺮي ﻛﺮدن ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺑــــﻪ ﺟﺰ ﺷﻬﺮﺳــــﺘﺎنﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن،
ﻓﻼورﺟﺎن ،ﺧﻤﻴﻨﻲﺷﻬﺮ و ﻧﺠﻒ آﺑﺎد
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺻﺒﺢ دﻳﺮوز
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻳــــﺪون ﻫﻤﺘﻲ اﺳــــﺘﺎﻧﺪار
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻢ در آﻳﻴﻦ آﻏﺎز ﺳــــﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪارس اﺳــــﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪارس اﺳــــﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﻛﺮوﻧﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ
از ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﺻﺪ
ﻣﻲﺷــــﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺑﻨﺪرﮔﻨﺎوه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  20ﻫﺰار و  500داﻧﺶآﻣﻮز
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
آﻏﺎز ﺷﺪ.

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  13365و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100508759
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳـــﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ دﻋﻮت ﻣﻲﺷـــﻮد در ﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي
ﺳـــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ رأس ﺳـــﺎﻋﺖ  18:15روز ﻳﻜﺸـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/06/30در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻠﻮار ﻧﻠﺴﻮن
ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ،ﭘﻼك  15ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳـــﺎﻧﻨﺪ .دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ
ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از1 :ـ اﺳـــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳـــﺎل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
2 .1398/12/29ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 3 .1389/12/29ـ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 4 .1399/12/29ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر5 .ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻤﺎل
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  44265و ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ 10100896153
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻛﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ  11:30ﺻﺒﺢ روز ﻳﻜﺸـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/06/30در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻠﻮار ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ،
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ،ﭘﻼك  15ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از1 :ـ اﺳـــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي
ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 2 .1398/12/29ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳـــﻮد و زﻳﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
3 .1389/12/29ـ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن4 .ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر5 .ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

10

اﻓﺰاﻳﺶ  31درﺻﺪ ي ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ
در ﺑﻨﺎدر ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت:ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردي ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻ و ﺟﻬﺶ ﺻﻌﻮدي
 662درﺻﺪي ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ و ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻴﺶ از  6ﻫﺰار ﻓﺮوﻧﺪ
ﺷﻨﺎور در  5ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎري ﺧﺒﺮ داد.
ﻗﺎﺳـــﻢ ﻋﺴﻜﺮي ﻧﺴﺐ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد  5ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻨﺎدر ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  779ﻫﺰار و
 777ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻ در ﺑﻨﺎدر ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ از
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 860 ،ﻫﺰار و  985ﺗﻦ ﻛﻪ رﺷـــﺪ  10درﺻﺪي را ﻧﺸـــﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ و  921ﻫﺰار و  70ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي
ﻧﻔﺘﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻋﺴـــﻜﺮي ﻧﺴـــﺐ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺑﻨﺎدر ﻏﺮب
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را  429ﻫﺰار و  83ﺗﻦ اﻋﻼم ﻛﺮد و اﻓﺰود :ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎي
ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﺧﺸﻜﺒﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ،اﻓﺰاﻳﺶ  31درﺻﺪي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ.
ﻋﺴﻜﺮي ﻧﺴﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎﺑﻮﺗﺎژي ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :از
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 371 ،ﻫﺰار و  369ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
روﻳﻪ ﻛﺎﺑﻮﺗﺎژ )ﻛﺮان ﺑﺮي( در ﺑﻨﺎدر ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ 29
درﺻﺪي داﺷـــﺘﻪ اﺳﺖ.وي اﻓﺰود :ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي،
داﻣﻲ و اﺣﺸﺎم ﺑﻪ  129ﻫﺰار و  614ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ  22درﺻﺪي
اﺳﺖ.ﻋﺴﻜﺮي ﻧﺴﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  37ﻫﺰار و  257ﺗﻦ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در ﺑﻨﺎدر ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در  5ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴـــﺖ ﺳﺎل  99ﻛﻪ ﻋﻤﺪه
آن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﺎدر ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎدر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ،در زﻣﺮه ﺑﻨﺎدر ﻓﻌﺎل ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ  17ﻫﺰار و  770دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدرو ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ در  5ﻣﺎﻫﻪ ﺳـــﺎل ﺟﺎري ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﺸـــﺮو در ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ  25ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ
از ﺑﺎغﻫﺎي داﻣﻐﺎن

داﻣﻐﺎن ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻃﻼﻋﺎت:رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن
از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ  25ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ از ﺑﺎغﻫﺎي داﻣﻐﺎن درﺳﺎل ﺟﺎري
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﻣﺤﺼﻮل از  13ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎغﻫﺎي ﻣﺜﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻴﺎن اﻓﺰود:داﻣﻐﺎن  5ﻫﺰار و  500ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺑﺨﺶ
ﭘﺴـــﺘﻪ دارد .وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎغﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﺑﻴﺶ
از  16ﻫﺰار و  500ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  13ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺜﻤﺮ و
ﻣﺎﺑﻘﻲ در دﺳﺖ اﻳﺠﺎد و ﻣﺤﺼﻮل دﻫﻲ و ﻳﺎ ﻧﻬﺎل اﺳﺖ.

ﺑﺨﺸﺪار ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ:ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪارى ﺿﺎﻳﻌﺎت
ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ

ﺷـــﻬﺮري ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻃﻼﻋﺎت :ﺑﺨﺸﺪار ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ازآﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﻧﻈﺎرت وﮔﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮك درﺑﺨﺶ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺸﺪاري و
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري ﺧﺒﺮ داد .ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻛﺮد :ﻛﺴـــﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺟﻤـــﻊآوري ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ ،در
ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ وﻳﺮوﺳـــﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري
ﺿﺎﻳﻌﺎت و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ در داﺧﻞ روﺳﺘﺎ و اﻃﺮاف آن ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻴﻮع
اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺷﻮد.
ﺻﺎدﻗﻲ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺟﻤﻊآوري اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ و زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ از ﺳـــﻮي دﺳـــﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد .در آﻳﻴﻦ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻳﺎد ﺷـــﺪه ﻋﺎﺑﺪي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﺟﻤﻊآوري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ و دﭘﻮي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد.
*ﺗﺠﻬﻴﺰ اداره ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ  17ﻣﺘﺮي
اداره ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻻﺑﺮ  17ﻣﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ.ﻣﻌﺎون
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت اداره ﺑﺮق در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ري اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اداره ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  40ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﭘﺎﻳﺪار
ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.داود رﺣﻴﻤﻲ اﻓﺰود :ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮدروي ﺑﺎﻻﺑﺮ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي اداره ﺑﺮق
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻳﮋه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ري
ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروي ﺑﺎﻻﺑﺮ  17ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ اداره
ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ.
آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﻴﻼن
)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  45778و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100910221
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻛﻪ رأس
ﺳﺎﻋﺖ  17:15روز ﻳﻜﺸـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/06/30در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﻲ )ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ(،
ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻳﺒﺎﺟﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﺮﺳـــﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻮرﻳﺎن در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از1 :ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ و اﺻﻼح ﻣﺎده 5
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ2 .ـ اﺻﻼح ﻣﺎده  5اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﻴﻼن
)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  45778و ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ 10100910221
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد در ﺟﻠﺴـــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ رأس
ﺳﺎﻋﺖ  16روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/06/30در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﻲ )ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ( ،ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻳﺒﺎﺟﻲ
ﺷـــﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﺮﺳـــﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻮرﻳﺎن در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از1 :ـ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳـــﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 2 .1398/12/29ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳـــﻮد و زﻳﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 3 .1389/12/29ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳـــﺎن اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ .1399/12/29
4ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر5 .ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻰﻓﺮاﺧﻮانﻋﻤﻮﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰوارزﻳﺎﺑﻰﻣﺸﺎور
)ﻧﻮﺑﺖاول(

ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﻋﻤﺮاﻧﻰ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘــﻪ آزاد ﻛﻴــﺶ در ﻧﻈﺮ دارد
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﺸﺎوران ذىﺻﻼح در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -1ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎرى و ﺷﻬﺮﺳﺎزى
 -2ﮔﺮوه اﻧﺮژى
 -3ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزى
 -4ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آب
 -5ﮔﺮوه راه و ﺗﺮاﺑﺮى
 -6ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺺﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك
ﻟﺬا از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور داراى ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى
ﻓﻮق ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ آدرس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ http://omrani.kish.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪوﻧﺴـــﺒﺖﺑﻪﺗﻜﻤﻴﻞﻣﺪاركدرﺧﻮاﺳـــﺘﻰﺟﻬـــﺖارزﻳﺎﺑﻰﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎﺗﺎرﻳـــﺦ1399/07/15
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﻬﺎرﺗﻰ

ﻋﺒﺎس ﻗﻨﺒﺮى

*

ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳــــﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺗﻨﺶﻫﺎى ﺳﺨﺖ در رواﺑﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
اﺧﻴﺮ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﭙﻴﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در اﺋﺘﻼف
ﭘﻨﺞ ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺎدا ،اﻧﮕﻠﻴﺲ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ و آﻣﺮﻳﻜﺎ( ﺑﺮاى
ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻓﻨﺎورى »ﻫﻮآوى« ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
رﺳﻴﺪ ،دهﻫﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭼﻴﻨﻰ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ،
ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮى ﭼﻴﻦ در »ﻫﻴﻮﺳــــﺘﻮن« ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﺳﺎﻳﺒﺮى و
ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ »ﺗﻴﻚ
ﺗﺎك« و »وى ﭼﺖ« در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻤﻨﻮع و در ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻳﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎى ﻓﺮاوان ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼدى )ژوﺋﻴﺔ  (2020ﻣﺎﻳﻚ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ،وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﺔ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﺣﺰب ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
ﭼﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرى و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸــــﺮ رﺳﻤ ًﺎ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋى »ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ« ﺑﺎ ﭼﻴﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭼﻴﻦ را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد!
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳــــﺖ آﻧﭽﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳــــﻰ »اﺧﺘﻼﻓﺎت
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ« ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﺷﺪه ،در ﺗﺎرﻳﺦ رواﺑﻂ دو ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺴــــﺖ .ﻗﺪﻣﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ دﻫﻪ
ﻣﻰرﺳﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﻴﺰ از ﺳﻮى آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺑﺮاى ﻣﻬﺎر ﭼﻴﻦ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
در اوج ﺗﻨﺶﻫﺎى ﻛﻼﺳﻴﻚ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻘﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺎﻧﻮر
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﺮد ،ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﻛﺮد ،ﺳﻼح ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻮان
ﻓﺮوﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  200اﻟﻰ  500ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ
ﻛﻼﻫﺎى ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ درﺟﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و آﺷﻜﺎر ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ،ﻳﻌﻨﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،رﺳﻤﺎ
اﻋﻼم ﺷﻜﺴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ دو ﻛﺸﻮر ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ در ﺗﻨﺶﻫﺎى اﺧﻴﺮ دو ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻼﺳﻴﻚ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ و ﺟﻨﺲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻴﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ دﻋﻮا و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ
ﭼﻴﻦ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻰ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آزادى
ﺑﻴﺎن ،آزادى ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و  (...دارد و ﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﻰ
ﭼﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ )اﺧﺘﻼﻓﺎت در درﻳﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭼﻴﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﺎﻳﻮان و ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ و  ،(...اﻣﺎ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ؛ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﮕﻰ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى و ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﻳﺒﺮى اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﻟﺬا ﺳﺆال اﺻﻠﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ اﺻﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
در ﻣﺎهﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﭼﻴﺴــــﺖ؟ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺠﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻛﺮده
اﺳــــﺖ و ﭼﺮا ﺑﻪ رﻏﻢ رواﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﻰ دو
ﻛﺸﻮر ،آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﻳﺒﺮى دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻴﻦ
ﻣﻰزﻧﺪ؟ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت را ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻧﺒﺮد ﺣﺴﺎس ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﻳﺒﺮى ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬار ﭘﺎراداﻳﻤﻰ ﻣﻬﻢ در
اﻟﮕﻮى ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻰ از اﺑﻌﺎد
اﻳﻦ ﻧﺒﺮد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
از اواﺧﺮ ﺳــــﺎل  2017دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل ﮔــــﺬار ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ و ارﺗﺒﺎﻃﻰ از ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى ﻧﺴــــﻞ ﭘﻨﺞ) (G5اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ،ﻓﻨﺎورى
»واﻳﺮﻟﺲ« ﻧﺴــــﻞ ﭘﻨﺞ ،اﻧﻘﻼﺑﻰ در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى ﺟﻬﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و درﺳــــﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﻳﺦ
)ﻫﻤﭽﻮن اﺧﺘﺮاع ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ،اﺧﺘﺮاع رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،اﺧﺘﺮاع
ﻣﺎﻫﻮاره و اﺧﺘﺮاع اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ( ،ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺷﮕﺮف و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻧﻈﻢ و
اﻟﮕﻮى ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
اﺷﺮاﻓﻴﺖ راﻫﺒﺮدى در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺟﻬﺎﻧﻰ ،از آن ﻛﺸـــﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزى ﻛﻨﺪ ،ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ و اﻣﻨﻴﺘﻰ اﻳﻦ
ﻓﻨﺎورى را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن

ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﻳﺒﺮى
ﻛﺎرى ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ از ﻃﺮﻳـــﻖ آﻳﻜﺎن) (ICANNو
آﻳﺎﻧﺎ) (IANAدر زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎى  2010و  2011در زﻣﻴﻨﻪ
ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر ﺗﺴﻠﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن را
ﺑﺮاى ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮد ،اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ،ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎى اﻣﻨﻴﺘﻰ آن ﻫﻤﮕﻰ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ،در
ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ -ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ -ﭼﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻴﻦ
ﻏﻮلﻫﺎى ﻓﻨﺎورى ﺟﻬﺎن ،ﻫــــﻮآوى ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ آىﺗﻰ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﭼﻴﻦ ،در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى
ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ ﭘﻴﺸﮕﺎم اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ از ﺑﻴﻦ
ﭘﻨﺞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ آىﺗﻰ ﺟﻬﺎن ،ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻫﻮآوى ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎدى ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى
»ارﻳﻜﺴﻮن«» ،ﻧﻮﻛﻴﺎ«» ،ﻛﻮاﻟﻜﺎم« و »ﭼﺎﻳﻨﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ« در ردهﻫﺎى ﺑﻌﺪى
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺑﺮﺗﺮ ،دو ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﭼﻴﻨﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ [1].اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﭼﻴﻦ درﺑﺎره ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﻜﺎﻳﺖ از
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻋﻈﻴﻢ  1000ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻرى ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر
 9,5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮى در اﻳﻦ ﻛﺸـــﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل  2035دارد .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
در آﻣﺮﻳﻜﺎ  719ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر  3,4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮى
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﭼﻴﻦ در ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ
ﭘﻨﺞ ،اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎى اﺣﻴﺎى »ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ« ﻛﻼﺳﻴﻚ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪى ﻧﻘﺸﻪ »ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ] « [2از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻛﺎﺑﻞ
ﻧﻮرى زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرهاى و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻀﺎﻳﻰ )ﻣﺎﻫﻮارهاى( را
ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد ﻛﻪ ﻛﺮاﻧﻪﻫﺎى آن آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اروﭘﺎ ،آﺳﻴﺎ و
آﻓﺮﻳﻘﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2016ﭼﻴﻦ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در زﻣﻴﻨﺔ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻰ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ در
آﻓﺮﻳﻘﺎ ،آﺳﻴﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎى ﻻﺗﻴﻦ و ﺣﺘﻰ اروﭘﺎ روﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن روى ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎدل  173,73ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ
زده ﺷﺪه اﺳﺖ] .[3در ﺑﺨﺸـــﻰ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﺷﺮﻛﺖ
»ﭼﺎﻳﻨﺎ ﻛﺎم ﺳﺮوﻳﺲ«] ،[4ﻳﻜﻰ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﺔ »ﭼﺎﻳﻨﺎ ﺗﻠﻜﺎم«،
][5
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻴﻦ و آﻓﺮﻳﻘﺎ
را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى  15ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻرى و ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻮرى 150ﻫﺰار
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮى ﻛﻪ  48ﻛﺸﻮر آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ،
آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »ﭼﺎﻳﻨﺎ ﻳﻮﻧﻴﻜﺎم« در ﺣﺎل ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻰ ﻓﻴﺒﺮ
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ﻧﻮرى ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ ،آﺳﻴﺎى ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ و آﻣﺮﻳﻜﺎى
ﺟﻨﻮﺑﻰ اﺳﺖ] . [6ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻴﺰ ﭼﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى
اروﭘﺎى ﺷـــﺮﻗﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ )ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﻧﺘﺴﺎ(،
ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﭼﻚ و  ...دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ]. [7
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎى ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر،
ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻗﺮن  ،21دو ﻣﻌﻨﺎ و دﻻﻟﺖ
ﻣﻬﻢ دارد :اﻟﻒ -دهﻫﺎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻻر درآﻣﺪ ﺑﺮاى ﻛﺸــــﻮرﻫﺎى
ﺻﺎﺣﺐ اﻳــــﻦ ﻓﻨﺎورى در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آﻳﻨﺪه .ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴــــﺖ ﻛﻪ
ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻮزه ﺗﻠﻜﺎم و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮزهﻫﺎ اﻋﻢ از ﺳــــﻼﻣﺖ ،ﻛﺸﺎورزى ،اﻗﺘﺼﺎدى،
ﮔﺮدﺷــــﮕﺮى ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﺎﻧﻜﺪارى ،اﻣﻨﻴﺖ ،ﺑﻴﻤﻪ ،و  ...ﻛﺸﻮرﻫﺎ
را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺳــــﺎﺧﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻰ
ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ  5ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﺳــــﻼﻣﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل 1,3 ،2025
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻻر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ] .[8ب -اﻳﺠﺎدواﺑﺴﺘﮕﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ
و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻠﻄﻪ و دﺳﺘﺮﺳﻰ راﻫﺒﺮدى ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى
ﻛﻠﻴﺪى ﺟﻬﺎن )ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﻨﺎورى(
در آﻳﻨﺪه .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻴﻦ
ﭼﻴﻦ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاى دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ درآﻣﺪ و ﻧﻴﺰ
اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ در
ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .ﻛﺸﻮرﻫﺎى ژاﭘﻦ ،آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎر
ﻓﺎﺣﺶ در ردهﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــــﺪ در ﭘَﺲ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات
ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﺳﻨﺘﻰ از اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ ،رواﻳﺖ و واﻗﻌﻴﺖ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ رﻏﻢ ادﻋﺎى اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻗﺎﻟﺐ
رواﻳﺖﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ،ﻧﺒﺮد واﻗﻌﻰ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى و در ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﺎﻳﺒﺮى ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻰﻫﺎى
ﻓﻌﻠﻰ ،ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺪرت و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻫﮋﻣﻮﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮى و ﺗﺮﺳــــﻴﻢ ﺧﻄﻮط آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﻨﺎورى و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮﮔﺬارى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻳﻨﺪه زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى ﻛﺸﻮرﻫﺎ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﭘﻴﺶ اﻓﺘﺎدﮔﻰ ﻧﺴﺒﻰ ﭼﻴﻦ در
ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى ﻧﺴﻞ  ،5ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷــــﻨﻰ ﺑﺮاى آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و اﺷﺮاﻓﻴﺖ راﻫﺒﺮدى اﻣﺮﻳﻜﺎ در دﻧﻴﺎى ﻓﻨﺎورى
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﮋﻣﻮﻧﻰ اﻳﻦ ﻛﺸــــﻮر
در ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
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ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى رﺷـــﺘﻪﻫﺎى ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪاى
در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻌﺎر»ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز،
ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت« ﺗﻮﺳـــﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﻛﻢ ﻧﻴﺴـــﺖ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﻳـــﻦ روزﻫﺎى
ﻛﺮوﻧﺎﻳﻰ.
ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزى از ﺷﻌﺎرﻫﺎى اﺻﻠﻰ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳـــﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻄﻮح
ﻣﻬﺎرﺗﻰ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺣﺮف از اﻳﻦ اﺳـــﺖ ﻛﻪ
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزى ﻳﻜـــﻰ از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﻣﻬﻤﺶ در
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﻰ
ﻛﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزى ﺗﺸﻮﻳﻖ
و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ از رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﻬﺎرﺗﻰ
را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ آﻳﻨﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻌﺎر »ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز،
ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت« ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷـــﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ اﺳﺖ در آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد .ﺣﺘﻰ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪﻫﺎى
ﺑﺎﻻدﺳـــﺘﻰ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،در ﻫﺪاﻳﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 50درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪاى و ﻛﺎرداﻧﺶ
ﺳـــﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﺪدى ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
15درﺻﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﮕﺬارى ﺷـــﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ 35درﺻﺪى داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ
از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎرى ،ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮى در رﻛﻦﻫﺎى ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزى دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ،ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸـــﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﻴﺶ از دهﻫﺎ رﺷـــﺘﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ؛
از اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺎ ورزش ،از رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﻨﺮى
ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ و ﻛﺸـــﺎورزى .ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻃﻮل
ﺳﺎلﻫﺎى ﻗﺒﻞ از رﺳـــﻴﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻪ دﻫﻢ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى
ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﻛﻨﻴـــﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب رﺷـــﺘﻪﻫﺎى
ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﺴـــﻴﺎرى از داﻧﺶ آﻣﻮزان
و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﺸـــﺎن ﻳﻚ اﺟﺒﺎر اﺳـــﺖ و ﻧﻪ
ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب!
ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻳﺮﺳـــﺎﺧﺖﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزﺷﻰ در آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮔﻔﺖ در
ﺗﻤﺎﻣﻰ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪاى و ﻛﺎرداﻧﺶ
ﻫﺮ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻰ از ﻣﻬﺎرت وارد
ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎﻟﻰ در ﺟﺮﻳﺎن
اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻇﺮﻓﻴﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎى
داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻏﻴﺮﻣﻬﺎرﺗﻰ و ﻧﻴﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت در ﻣﻴﺎن
ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ و درﻣﺎن ﻛﺮدن زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺮوﺟﻰ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺷـــﺒﻜﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻣﻬﺎرﺗﻰ اﻣﺮى
ﺿﺮورى اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎهﻫﺎى ﻛﺮوﻧﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ و آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزى ﻛﻪ
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻛﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻰﻫﺎ
در ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ،از دﻳﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻮد .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷـــﺎﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاى رﻓﻊ آﻧﻬﺎ
ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻰ اﺳﺎﺳﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺣﻤﺪى ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ
ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ اﺳﺖ،

در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ درﺑﺎره ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت
روزﻫــــﺎى ﻛﺮوﻧﺎﻳﻰ ﺑﺮاى داﻧــــﺶ آﻣﻮزان
ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
درس ﻫﺎى ﻋﻤﻠــــﻰ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ دارﻧﺪ ،ﻣﺎ در
دروﺳــــﻰ ﻣﺜﻞ رﻳﺎﺿﻰ و ﺗﺌﻮرى ﻫﺎ ﻫﻢ دﭼﺎر
ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪﻳﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻠﻰ .ﺷﺒﻜﻪ
ﺷﺎد دﻳﺮ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻰ دروس ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
درﺳﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﺮاى ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در
ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺎد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ! دروس
ﻋﻤﻠﻰ در ﺷــــﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه و ﺷﺎﻳﺪ اﺻ ً
ﻼ
ﻧﺸــــﻮد دروس ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ را در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﺎزى
ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد .از 27اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ 27ﻣﺮداد
ﻫﻢ ﻗﺮار ﺷــــﺪ دروس ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ و ﻋﻤﻠﻰ در
ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤ ً
ﻼ ﻧﻴﻤﻰ از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻫــــﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻓﺸــــﺎرى ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﻴﺎوردﻳﻢ و ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ
ﺑﺮاى ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻪ ﺷــــﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻰ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪارس در ﻧﻴﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﻢ ﻧﻤﻰ داﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ دروﺳﺸﺎن را
اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻰ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.

وى اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ :در اﻳﻦ ﻣﺪرﺳـــﻪ ﻛﻪ
رﺷـــﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺷـــﻨﺎ ،ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ،ﻫﻨﺪﺑﺎل،
ژﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻚ ،و ﻛﺸﺘﻰ ،دارت ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻓﻮﺗﺴﺎل،
ﭘﻴﻨﺖ ﺑﺎل ،ﻛﺎراﺗﻪ و ﺗﻴﺮاﻧﺪازى ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻰﺷﻮد،
ﺑﺮﺧﻰ ورزشﻫﺎ اﺳﺎﺳـــ ًﺎ در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﻛﺮوﻧﺎ
ﻣﺸﻜﻞﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜ ً
ﻼ درس ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺸﺘﻰ را
ﻧﻤﻰﺷﻮد در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮد .ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﭘـــﺮورش ﻧﺎﻣﻪ زدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
دروس ﻋﻤﻠﻰ ﭼﻨﻴﻦ رﺷﺘﻪاى را ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺜ ً
ﻼ
ﺑﻪ ﻣـــﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﺮه ﺑﺪﻫﻴﺪ و از
روى آن رد ﺷﻮﻳﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻢ ﻧﺪادﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى
ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ درﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻚ
اﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮى در ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ رخ ﻣﻰدﻫﺪ.
 70ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻰ
وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ 50ﻧﻔﺮ
و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﻰروﻧﺪ ﭼﻮن
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮرﻣﺎن از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺎ داﻧﺶآﻣﻮز دارﻳﻢ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ از رﺷﺘﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻣﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ ﭼﻮن ﺗﺼﻮرش
از رﺷـــﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .واﻗﻌ ًﺎ
80درﺻﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ .در
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دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺸﺎوران ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ درﺑﺎره رﺷﺘﻪﻫﺎى
ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺜ ً
ﻼ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود رﺷـــﺘﻪ ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ
درسﻫﺎﻳﻰ را آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺑﺮق ﻋﻼﻗﻪ دارى ﭘﺲ ﺑﺮو رﺷـــﺘﻪ ﺑﺮق! ﻳﺎ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻴﺎ ﺑﺮو ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ! در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺻﺪم ﻛﺎر ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﻣﻰآﻳﺪ رﺷـــﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ ،ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ درس رﻳﺎﺿﻰ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪاى ﻣﻰآﻳﺪ اﻧﺪازه ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻰ ﻣﻰرود ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺎﻳﻪ
دروس ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪاى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪﻣﻬﻢاﻳﻦاﺳﺖﻛﻪﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻰﻛﻪﻫﻨﺮﺳﺘﺎن
درس ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﺎزار
ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺎﻳﻪ دوازدﻫﻢ رﺷﺘﻪ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳـــﺮاغ دارم ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺎرآﻣﻮزى ﺑﻪ
ﺳﺮاى ﻣﺤﻠﻪ رﻓﺖ و آﻧﻘﺪر ﻛﺎرش ﺧﻮب ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪ .ﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺧﻮدﻣﺎن ﻳﻚ ﺗﺮم داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺖ و ﺑﺮاى ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻳﻚ زﻣﻴﻦ ﭼﻤﻦ ﻛﺮاﻳﻪ ﻛﺮد و ﻛﺎرش را
ﺷﺮوع ﻛﺮد.

ﻣﺘﺎﺳـــﻔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻪ
ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﺪرﺳﻪاى ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻛﻪ ﺳﺎل ﻫﺎى زﻳﺎدى از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬرد و
وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻤﺎن ﻧﻮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﻰ
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳـــﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻮدرو دارد و ﺑﭽﻪﻫﺎ
روى واﻧﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳـــﺎل 1340اﺳﺖ،
ﻫﻨﻮز ﻛﺎر ﻋﻤﻠـــﻰ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮاى ﻫﻨﺮﺳـــﺘﺎﻧﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﺮدﻳﻢ از ﭘﻮل
ﻣﺮدم اﺳـــﺖ140 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى
ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺸﺘﻰ و از ﭘﻮل ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻳﻢ
ﻳﺎ 40ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮاى رﻧﮓآﻣﻴﺰى
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺷـــﺎﻳﺪ آﻣﻮزش و ﭘـــﺮورش ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷـــﺘﻪﻫﺎى ﻓﻨـــﻰ و ﺣﺮﻓﻪاى
زﻳـــﺎد ﺷـــﻮد اﻣـــﺎ در ﻋﻤـــﻞ ﻛﺎر ﺟﺪى
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ
و دﺳـــﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ آن را
آﺑﺎد ﻛﻦ! ﻣﺪﻳـــﺮان وﻇﻴﻔﻪ ﻧﺪارﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﭘﻮل از
ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺑﺪوﻧـــﺪ و ﺻﺪﺟﻮر ﺣﺮف ﻫﻢ از
ﻣﺮدم ﺑﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮان از
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب
ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.

&'("*>*$345,6"!,?+9?:!-,+
"/*$M-$!.#
?  N,! 0<>$
!+.3')^Ce.1#13.+,-?/A1-/?,_*83
)_Z._"56".-/#+7
Z. _5+C,1Z71#+F
)*&n#  -
l*\A(#o8#+7#-$+BO1
_R
;ZC>!3?)+!+?#6V1(')C:e.#'5+,

&:?=>7 3K1(^(-W&2;1.6"C. ZC>!p
3*+,#IG
-#_JK
!
_3)3G1
) #
')-8+.,p81@1 _P#I?"P7X+U71
* 7(% 91%)(8 2( : ,.
+-

"!,?+>.S!"('&2EM
%$#"!$( $ 8T('J$( Q6
\?(   D#_.  $#+")-!+5L21#+>CQ1?S-.+A(##g#3*.$381@.Z<9
38<vLF18Av)-!#1_.+?,Yw1<')^+,a( _P#
38<383"7  '5+,+7   D#_.-&*>=8A(#+7+*,1'+8#o8#+7
38<383"7 '5+,+7  D#_.-&*)#+[A(#+7+*,1:8_e7o8#+7
!_!3G1_ '5+,  D#_.-&*)#+[A(##+C+\Z8+><A+
 #- 7((1 + % 6AB%
,.

رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺧﻴﺮ رﺋﻴﺲ دورهاى ﺷــــﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلﺳــــﺎزى ﺳﺎزوﻛﺎر ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮﺟﺎم در ﻛﻨﺎر واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎى
اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ روزﻫﺎى
ﺳﺨﺘﻰ را ﺑﺮاى »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« رﻗﻢ ﻣﻰ زﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻨﺶآﻟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ» .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرى آﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﻣﻮﺿــــﻮع ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺨﻤﺼﻪاى
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪى ﻗﺎدر ﺑﻪ
رﻫﺎﻳﻰ از آن ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺮاى ﺷﻜﺴــــﺖ ﺗﻬﺮان و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ در
ﭘﻴﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺑﺮد ﺑﻠﻜﻪ
ﺷﻜﺴــــﺘﻰ ﺳﺨﺖﺗﺮ را ﺑﺮاى واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻰﺷــــﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻧﺰواى ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﺷﺮم
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻴﺸــــﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸــــﻨﻬﺎد ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان در ﻛﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزى ﺳﺎزوﻛﺎر
رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﺟﺎم )ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ( دو ﺗﻴﺮى
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺮان
رﻫﺎ ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﺗﻴﺮﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﻘﺎمﻫﺎى واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻂ
ﻣﺸﻰﻫﺎى ﺷﻔﺎف ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ
روﺷــــﻨﮕﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ 13ﻋﻀﻮ اﻳﻦ
ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺳــــﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ دو اﻗﺪام آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺘﺎزﻧﺪ و آن را ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎرى واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﺿﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻛﺎخ
ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻴﻮﻳﻮرك وارد ﺷﺪ و رﺋﻴﺲ دورهاى
ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ و
ﻧﺒﻮد اﺟﻤﺎع در اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ درﺧﻮاﺳــــﺖ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزى ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ
و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠــــﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد» .دﻳﺎن دﻳﺠﺎﻧﻰ«
ﺳــــﻔﻴﺮ اﻧﺪوﻧﺰى ﻛﻪ ﻛﺸﻮرش رﻳﺎﺳﺖ دورهاى
ﺷــــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد ،در ﭘﺎﺳــــﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك روﺳﻴﻪ
و ﭼﻴﻦ ﺑﺮاى اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻰ ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ در
ﻣــــﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺒﻮد اﺟﻤﺎع ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى اﻧﺠﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻮرا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ 13ﻋﻀﻮ
ﺧﻮد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ .اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻳﺢ رﺋﻴﺲ ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺸــــﻢ ﻣﻘﺎمﻫﺎى آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
از اﻳﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد
ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎدى ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ» .ﻛﻠﻰ ﻛﺮاﻓﺖ« ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار دروغﻫﺎى ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ
ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪ ﻛﺸﻮرش ﻫﺮﮔﺰ
اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﺎﻣﻰ ﺗﺮورﻳﺴﻢ
در ﺟﻬﺎن« ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش آزاداﻧﻪ ﺳﻼح
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورد .ﻧﺸﺮﻳﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ »ﻓﻮرﺑﺲ«
اﻇﻬﺎرات اﺧﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﺷــــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ در ﻛﻨﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻠﻰ اﻋﻀﺎى اﻳﻦ ﺷــــﻮرا ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮارى
دوﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ را ﻳﻚ ﺷﻜﺴــــﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮد .ﻧﻜﺘﻪ دردﻧﺎك ﺑﺮاى
آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻳﻚ
ﻣﺎﻫﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺪوﻧﺰى ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺠﺮ از
اﺑﺘﺪاى ﺳــــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )11ﺷﻬﺮﻳﻮر( رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻛﺸــــﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺴــــﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان راى ﻣﻤﺘﻨﻊ داده ﺑﻮد
و اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳــــﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻣﺎﺷــــﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻧﻴﺠﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ روﺳﻴﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮرا را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ
ﻋﺒــــﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوره

رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺴــــﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان )ﻫﺠﺪﻫﻢ اﻛﺘﺒﺮ
ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ 27ﻣﻬﺮ ﻣﺎه( ﻳﻜﻰ از دو ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻠﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﻴﺮد .دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﻼش ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز رﻳﺎﺳــــﺖ دورهاى
روﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﺮان
را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﻳﺖ ﺗﻨﺶ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ رﻳﺎﺳــــﺖ ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ در ﻛﻨﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ 13ﻋﻀﻮ از 15ﻛﺸــــﻮر
ﺣﺎﺿﺮ در ﺷــــﻮرا اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ
را ﭼﺎﻟﺸﻰ ﺟﺪى ﺑﺮاى دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻧﺪوﻧﺰى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪاى ﻣﻬﻤﻰ
را در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﺠﺎد
ﻛﻨــــﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﻜﻪ ﻧﻴﺠﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎﻳﻰ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻰ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺷﻮرا
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى
ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﮔﻰ و ﺷﻜﺴﺖﻫﺎى ﭘﻰ
درﭘﻰ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻰداﻧﻨﺪ .ﻧﺸﺮﻳﻪ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ« ﻋﻨﻮان
داﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد اﻳﺮان ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳــــﺮزﻧﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺘﺤﺪان اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺗﺮاﻣﭗ،
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــــﺎى اﻳﺮان را ﺣﺪ اﻋﻼى
ﺳﻴﺎﺳﺖ »ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎى« دوﻟﺖ وى ﻣﻰداﻧﻨﺪ
ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ اﻧﺪك از دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷــــﺖ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى آن،
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى را ﺑﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮد .ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﻰ ﻧﺎﻇﺮان اﻗﺪام
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺣﺎﺷﻴﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ دارد.
وى در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺑﺮاى آن ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺸــــﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﻰ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ اﺗﻔــــﺎق اﻓﺘﺎد؛ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى درﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸﻴﻦ را ﺑﺮﭼﻴﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﺎه
ﻃﺮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﺮاى آن اراﺋﻪ ﻧﻜﺮد.
در ﻣﻮرد اﻳﺮان ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﺑــــﻮد اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴــــﻪ و آﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺸــــﺘﺮﻛﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
در واﻗــــﻊ ﺑﻪ دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻧﺨﺴــــﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎى وى
ﻣﻰﺗﺎزﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« آورده اﺳﺖ
رد درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺳﻮى رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ واﻛﻨﺶ ﻏﻀﺐآﻟﻮد ﺳﻔﻴﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﺣﺎﻣﻰ اﺻﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﺮﻗﺮار
ﺷــــﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان ﻟﻐﻮ
ﻧﺸــــﻮد .ﻧﺸﺮﻳﻪ »ﻓﺎرﻳﻦ ﭘﺎﻟﺴﻰ« ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد
واﺷــــﻨﮕﺘﻦ ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻰ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى اﻳــــﺮان ﻧﺪارد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ﻣﺸــــﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻛﻴﻚ )ﺑﺮﺟﺎم( را
ﺑﺨﻮرد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﻋﻰ ﺷﻮد آن را در دﺳﺖ
دارد .ﺑــــﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ
از اﻗﺪام وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳــــﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ13 ،ﻋﻀﻮ ﺷــــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺪاﻧﺴــــﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﻌﺠﺐ از ﻧﺤﻮه
رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان
ﺑﺎور ﻛﺮد دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى
دوﺑــــﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﻳﻰ ﺳﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰى ﻛﺮده اﺳــــﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان،
روﻳﺎروﻳــــﻰ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎى ﺟﻬﺎن ،ﺣﺲ
اﻧﺰواى اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در دوره
رﻳﺎﺳــــﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ﺗﺮاﻣﭗ را ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻛﺮده

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  294201و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10380265959
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اﺳــــﺖ .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرى آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ از
ﺗﻌﺪادى ﻧﻬﺎد و ﺗﻮاﻓﻖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﺧﺎرج ﺷــــﺪه ﺑﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺑﺎ
اﺷــــﺎره ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻠﻮﻳﺤــــﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
اﺳﺖ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻨﺶ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﮔﻴﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ در ﻧﺸﺴــــﺖ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛﻪ ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد،

ﻟﻄﻤﻪزدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮاه
ﺳﺎزد .ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﻨﺒﻪ 25ﻣﺮداد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان
در ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دو راى ﻣﺜﺒﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ
و ﺟﻤﻬﻮرى دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ11 .ﻛﺸﻮر از
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎى اروﭘﺎﻳﻰ ﺷــــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ راى ﻣﻤﺘﻨﻊ و ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﺑﻪ آن راى
ﻣﺨﺎﻟﻒ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺷﻜﺴــــﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ،
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ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎدى و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
از ﺳﺪ ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮕﺬرد
و ﺷﻜﺴـــﺘﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﺮاى واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻋﺮﺻﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 2231
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷـــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ
رﺳﻴﺪ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان ﭘﺲ از 13ﺳﺎل
در 27ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴـــﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰرﺳﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ
»اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ« ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ

در اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان و ﻓﻌﺎلﺳـــﺎزى
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺗﻞآوﻳﻮ
از ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ
ﻣﺴﻜﻮ و ﭘﻜﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺮان را ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎى آﻣﺮﻳﻜﺎ و رژﻳﻢ
اﺳـــﺮاﺋﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻰ را ﺑﺮاى اﻳﺮان
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺎزهاى ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺎدﻻﺗﻰ را ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ
و رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻤﻴﻞ آن ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ

زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان
ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﺸــــﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭙﻴﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﺸــــﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ
آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ .
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻖ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﺎﺷــﻪ
را ﻧﺪارد
ﭘﺲ از رد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺿﺪاﻳﺮاﻧﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﺷـــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﻤﭙﺌﻮ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﻦ

ﺟﺪال ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان
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ﻫﺴــــﺘﻪاى ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎﻳﻰ را در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ واﺷﻨﮕﺘﻦ
درﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
و ﻫﻤﭙﻴﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴــــﻢ ﻣﺎﺷﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ اﻳﺮان
از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴــــﺘﻪاى و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷــــﺘﻪ »اﻟﺠﺰﻳﺮه«» ،ارﻳﻚ ﺑﺮاون« ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه ﺳﻴﺎﺳﻰ و راﻫﺒﺮدى »واﺷﻨﮕﺘﻦ« ﻫﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاى ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن
ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه راﻫﺒﺮدى ﺑﺰرگ و
ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى
ﻧﺎﮔﻮار را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزى ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺮان را
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻰ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى ﺳﻮق دﻫﺪ و
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﺮان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮه
ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻪاى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.
»ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ« ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ

*ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان در ﻛﻨﺎر ﻓﻌﺎلﺳﺎزى
ﺳـﺎزوﻛﺎر رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﺟﺎم )ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻣﺎﺷـﻪ( دو ﺗﻴﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺷـﻮراى
اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮى اﻳﺮان رﻫـﺎ ﻛﺮد .اﻳﻦﺑـﺎر اﻣﺎ ﺗﻴﺮﻫـﺎ در ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﻘﺎمﻫﺎى
واﺷـﻨﮕﺘﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻂ ﻣﺸـﻰﻫﺎى ﺷـﻔﺎف ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ
روﺷﻨﮕﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ 13ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ دو اﻗﺪام آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺘﺎزﻧﺪ و آن را ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
*ﻓﺎرﻳﻦ ﭘﺎﻟﺴـﻰ :ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﻰ ﻣﻰﺗـﻮان ﺑﺎور ﻛﺮد دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺼﻤﻴـﻢ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى
دوﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﻳﻰ ﺳﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰى ﻛﺮده اﺳﺖ.

*ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺧﻴﺮ رﺋﻴﺲ دورهاى ﺷـﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلﺳـﺎزى ﺳـﺎزوﻛﺎر ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮﺟﺎم در ﻛﻨﺎر واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎى اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ
روزﻫﺎى ﺳﺨﺘﻰ را ﺑﺮاى »دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« رﻗﻢ ﻣﻰ زﻧﺪ
* ﻧﺸـﺮﻳﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ »ﻓﻮرﺑﺲ« اﻇﻬﺎرات اﺧﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﺷـﻮراى اﻣﻨﻴﺖ در ﻛﻨﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻛﻠﻰ اﻋﻀﺎى اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮارى دوﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ را ﻳﻚ ﺷﻜﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮد

ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .
ﭼــﺮا آﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻜﺎﻧﺪن ﻣﺎﺷــﻪ
ﻧﻴﺴﺖ؟
ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ
در ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ از ﺑﺮﺟﺎم،
ﺗﺮاﻣﭗ درﺣﺎﻟﻰ ﮔﺎم ﺑﻌﺪى ﺧﻮد در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر
ﺣﺪاﻛﺜﺮى و اﻋﻤﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﺳــــﻤﺎﺟﺖ وى و اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺶ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ

ﻣﻘﺎﻣــــﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻰ
داﺷــــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل
ﻛﺮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ» .ﻣﺎﻳﻚ ﭘﻤﭙﺌﻮ«
وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺲ از ﺷﻜﺴــــﺖ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاى ﺻﺎدر ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ
اﻳﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻜﻪﺗﺎزى واﺷــﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ در
ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ رواﻧﻜﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  463715و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004555285
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»ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ« ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان ﻛﻪ در اﻛﺘﺒﺮ )ﻣﻬﺮﻣﺎه( آﻳﻨﺪه ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از ﻧﺒﺮدﻫﺎى ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزى ﺑﻪ ﺳـــﻮد ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى و ﺟﻤﻬﻮري دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ از ﻃﺮح ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭙﻴﻤﺎﻧﺎن اروﭘﺎﻳﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ در
ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى آﻣﺮﻳﻜﺎ راى
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از دﺷـــﻤﻨﺎن
اﻳﺮان ﻫﻢ آن را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﺳـــﺖ ﻛﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار از
ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻋﺮﺑﻰ و ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ ﺳـــﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ .اﻳﺮان در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺋﺘﻼفﺳﺎزى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
و رﻗﺒﺎى آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻛﺮده اﺳـــﺖ .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻐﺮﻧﺠﻰ ﻛﻪ
ﭘﺲ از راﻫﻴﺎﺑﻰ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ در رواﺑﻂ
ﻣﻴﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﻤﭙﻴﻤﺎﻧﺎن اروﭘﺎﻳﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺷـــﺪه
اﺳـــﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺮاى« اردن در
ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ »ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮوب« آورد :ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ
آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ

آﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻃﻌﻢ روﻳﺎن ﻛﺎوه ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  427947و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320809696
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ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎى
»اﻟﺠﺰﻳﺮه«» ،دﻧﻴﺲ راس« دﺳـــﺘﻴﺎر وﻳﮋه »ﺑﺎراك
اوﺑﺎﻣﺎ« رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرى ﭘﻴﺸـــﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳـــﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷـــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻨﺰوى ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﻛﺮﻳﺲ
ﻣﻮرﻓﻰ« ﺳـــﻨﺎﺗﻮر دﻣﻮﻛﺮات ﻫﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮح
آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﺮان را ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﮔﻮارى ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ .از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرى دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و
اﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖآورى
ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎى »اﻟﻨﺸﺮه« ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﻃﺮح آﻣﺮﻳــــﻜﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺤﻮﻟﻰ
ﻣﻬﻢ و داراى ﭘﻴﺎمﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻰ در رواﺑﻂ و
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ .اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﻴﻪ
و ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎى آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﻤﭙﻴﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺮحﻫﺎى آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻰ آﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﻰ
اﺳﺖ و ﺿﺮﺑﻪ دردﻧﺎﻛﻰ را ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ وارد ﻛﺮد.
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻧﺴﻨﺠﻴﺪه ﺗﺮاﻣﭗ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺪرﻣﺎﺑﻰ و
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻰ از ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و داﻣﻦ

ﻛﺸـــﻮر ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدن اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدن
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴـــﺘﻪاى ،ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ را از ﺧﻮاﺳـــﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن
»ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ« ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ آﮔﺎه
ﻛﺮد .دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ درﺣﺎﻟﻰ روى اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ
در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ .درﺑﺎره
اﺳـــﺘﻔﺎده آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺣﻖ اﺳـــﺘﻔﺎده از
اﻳﻦ ﺳـــﺎزوﻛﺎر را ﻧﺪارد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺸـــﻮر در
18اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل 1397از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪه
و دﻳﮕﺮ ﻋﻀﻮى از ﺑﺮﺟﺎم ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳـــﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ اﺳـــﺖ و ﺑﺮﺟﺎم ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
 2231اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﺨﺪوش اﺳـــﺖ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺸـــﻮر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
2231را ﻧﻘﺾ ﻛﺮد اﺳـــﺖ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  2231را
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻰ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻠﻘﻰ
ﻛﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﻛﻨﻮن واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻛﻨﺪ .در
واﻗﻊ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺟﺎم اﺳﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﻣﺎﺷـــﻪ ﻫﻢ در ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺑﻨﺪ 36و 37ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از
ﻃﺮفﻫﺎى ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻛﻰ
ﺷﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از راﻫﻜﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻀﻮى از ﺑﺮﺟﺎم
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮى »اﻟﺠﺰﻳﺮه« ﻗﻄﺮ در ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ »ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺸﺎوى« آورد :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻋﻀﺎى
ﺷــــﻮراى اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ اﻳﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ
و اﻋﻤــــﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﺿﺪاﻳﺮاﻧﻰ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ در
ﺷــــﺮاﻳﻄﻰ اﺳــــﺖ ﻛﻪ ﺧﺮوج آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ
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اﻳﺮان ﻫﻢ در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎى
»اﻟﻌﻬــــﺪ« ﻟﺒﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎى ﮔﺮوه
 5+1ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ را ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺎر
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺸﻮرﻫﺎى
اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺛﺎﺑﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى ﭘﺎﺑﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو اﺳﺖ؛
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎى
اﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﺑﺮﺟﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد .دوم اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺴــــﺘﻪاى اﻛﻨﻮن ﻋﻀﻮى از اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
از اﻳﻦ رو ،اﻳﻦ ﻛﺸــــﻮر ﻫﻴﭻ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮاى
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺪارد.
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴــﻢ ﻣﺎﺷــﻪ و آﻳﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕــــﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﻜﻰ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى
ﻣﺨﺎﻃــــﺮه آﻣﻴﺰ ﺗﻼش آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﺎﺷﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻬﺎد ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ
اﺳﺖ .ﺧﺴﺎرﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻮراى اﻣﻨﻴﺖ وارد ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺮوﻧﺪه
اﻳﺮان اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻏﺮب
و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ را در ﻛﻠﻴﺖ ﺧﻮد ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﻛﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ »ﻋﺮﺑﻰ  «21ﻣﺼﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺮدﻳﺪى
ﻧﻴﺴــــﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزى
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻓﻌﺎل ﺳﺎزى ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺎﺷﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از
آﻳﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﻮالﻫﺎى ﺑﺴــــﻴﺎرى را درﺑﺎره آﻳﻨﺪه ﺷﻮراى
اﻣﻨﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎى
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و ﻣﺴﻴﺮى را ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺷــــﻮرا از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
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اخبار داخلی

شهادت 2مدافع سالمت در اصفهان

دکتر سید محمود نوریان

دکتر یوسف رهبری

اصفهان  -خبرنگار اطالعات :دکتر سید محمود نوریان جراح مغز و اعصاب
بیمارستان آیت اهلل کاشانی و احمد طالبی پرستار بیمارستان امین اصفهان به دلیل
ابتال به کرونا به جمع شهدای مدافع سالمت پیوستند.
مراسم تشییع احمد طالبی دیروز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مقابل
بیمارستان امین برگزار و پیکر وی در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
دکتر نوریان هم دیروز پس از مدتها تحمل رنج ناشی از بیماری کرونا به جمع
شهدای مدافع سالمت پیوست.
این پزشک نجف آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود
که در بیمارستان آیت اهلل کاشانی خدمات زیادی به بیماران ارائه کرده است.
تشییع پیکر نخستین شهید مدافع سالمت مراغه
همچنین پیکر نخستین شهید مدافع سالمت مراغه تشییع و در گلزار شهدای
این شهر به خاک سپرده شد.
دکت���ر یوس���ف رهبری ۵۴س���اله متخصص بیهوش���ی بیمارس���تان
امیر المومنین (ع) مراغه بر اثر ابتال به بیماری کرونا به شهدای سالمت کشور
پیوست .امام جمعه مراغه در این مراسم گفت :این شهید ،انسانی وارسته ،مومن،
متدین بود که همه عمر خود را صرف خدمت به مردم کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمد تقی پور محمدی افزود :دکتر رهبری در
دوران دفاع مقدس و در جبهه دفاع از سالمت مردم ایثار گری کرد.

اخبارکوتاه
سارق خودرو شهرداری خرمشهر ،رئیس آتشنشانی بود!

سرویس خبر :رئیس شورای شهر خرمشهر از سرقت خودرو پراید
شهرداری این شهرستان و دستگیری سارق خودرو خبرداد.
به گزارش باش���گاه خبرنگاران جوان از آبادان ،موسی مطور جزیره
رئیس شورای شهر خرمشهر با بیان این که پس از سرقت خودرو پراید
ش���هرداری  ،شناس���ایی سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت  ،افزود:
بعد از گذش���ت یک هفته با بررس���ی کارشناسان و کشف سرنخ هایی،
سارق دستگیر شد.
وی ادامه داد :س���ارق این خودرو رئیس آتش نش���انی شهرداری
خرمشهر بود که خودرو را در یک منطقه دورافتاده مخفی و آن را اوراق
کرده بود.
رئیس شورای شهر خرمشهر گفت :انتظار ما این است که با هر کس
که بخواهد به بیت المال دست درازی کند برخورد قاطع شود.
بازگشایی مدارس تأثیری در حجم ترافیک تهران نگذاشت!

س���رويس حوادث :بازگشایی مدارس برای نخستین بار تأثیری در
حجم ترافیک تهران نگذاش���ت و فقط س���بب شد با تعجیل کارمندان
ب���رای حض���ور در محل کار خود ،بار ترافیکی  30دقیقه زودتر از دیگر
ها شکل بگیرد.
روز
سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران در این باره گفت :با اعالم
بازگشایی مدارس ،دیروز بار ترافیکی از ساعت  5و  45دقیقه ابتدا در

�ﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ��
ﺻﻨﺪ�� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ��� ��� ﻣﻠﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 29484ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320795207

ﺑﻪ �ﺳ���ﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮ��  1399/05/20ﺗﺼﻤﻴﻢ �ﻳﻞ
�ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ.
 .1ﺑﻨﺪ � 3 _ 2ﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪ�� �ﺻﻼ� ﮔﺮ�ﻳﺪ.
�ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﻮ��� �ﻧﺠﻤﻦﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻲ �ﻳﺮ��
ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ � 16089 :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ 10100584669

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﮔﺎﻫﻲ �ﻋﻀﺎ� ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮ��� �ﻧﺠﻤﻦﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻲ �ﻳﺮ�� ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ� ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮ��� �ﻧﺠﻤﻦﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻲ �ﻳﺮ�� ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 16:30ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻮ��  �� 1399/06/30ﻣﺤﻞ ��ﻧﺸﮕﺎ� ﺧﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻣﻼﺻﺪ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ�
ﺷﻴﺮ�� ﺷﻤﺎﻟﻲ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺣﻜﻴﻢ �ﻋﻈﻢ� ﭘﻼ�  30ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� �� .ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ�� �ﻛﻼ
ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
�� �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺳﺎ� 1398
� �2ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �3ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1398/12/29
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �5ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ
 �6ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﻮ��� �ﻧﺠﻤﻦﻫﺎ� ﻋﻠﻤﻲ �ﻳﺮ��

ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ � ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ

ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻ� ﺟﻬﺎ� ��� ���ﻧﺪ ��ﻗﻊ �� ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
�� ﻧﻈﺮ ���� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ � ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ�
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ� ﻟﻮﻟﻪ ��ﺟﺪ��� ﻛﺎ��ﮔﻴﺖ ﻛﻪ ����� ﺗﺠﺮﺑﻪ� ��ﻧﺶ
ﻓﻨﻲ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻻ�� � ﺗﻮ�� ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ � ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳ���ﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ� ﻣﻮ�� ﻧﻴ���ﺎ� ﺧﻮ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ���� ﻟﺬ� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�
� ﻓﺮ�ﺷ���ﻨﺪﮔﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ��
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ ����� ��� ﭘﻨﺠﺸ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  99/6/20ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﺳﺎ�
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �ﺳ���ﻨﺎ� � ﻣﺪ��� ﺛﺒﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻓﺎﻳﻞ  PDFﺑﻪ
���� �ﻳﻤﻴﻞ �� COMERCIAL@AJS.CO.IRﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻴﺪ �� ﻃﺮﻳﻖ ���ﻫﺎ� ��ﺗﺒﺎﻃﻲ �ﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ��
ﺗﻤﺎ� ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺗﻠﻔ���ﻦ ﺗﻤ���ﺎ��� 061 � 53512371 :ﺧﻠﻲ  0612ﺧﺎﻧ���ﻢ ﻟﻄﻔﻲ ﻓﻜﺲ:
061 � 53512419
WWW.AJS.CO.IR

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮ�����ﻫﺎ� ﻏﺬ�ﺋﻲ � ﻗﻨﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 1303ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ 10380025768

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮ�����ﻫﺎ� ﻏﺬ�ﺋﻲ
� ﻗﻨﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎ� )ﺳ���ﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�( �ﻋﻮ� ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﺧﺬ
ﻣﺠﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ �� ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺣﺎ� ﺷﺪ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� � �����
ﻧﻘﺪ� �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � ����� ﺑﻬﺎ��� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 994/606081/090
ﻣﻮ��  �� 99/6/12ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ ��
��� ﻳﻜﺸ���ﻨﺒﻪ  99/6/30ﺳﺎﻋﺖ  �� 15ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﺎ� �ﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ� ﻗﻨﺪ � ﺷ���ﻜﺮ �ﻳﺮ�� ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� � ﻣﻴﺪ�� �ﻛﺘﺮ
ﻓﺎﻃﻤﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎ� � ﺷ���ﻤﺎ��  � 14ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎ�� ﺑﺮﮔﺰ��
ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺮ�ﻣﻮ�
�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 �2ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪ �� ﻣﺒﻠ���ﻎ  312000ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻳﺎ� ﺑﻪ
 650000ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻳﺎ�.
 �3ﻃﺮ� � �ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﺧﺼﻮ� ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮ�����ﻫﺎ� ﻏﺬ�ﺋﻲ � ﻗﻨﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎ�
)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�(

ورود دستگاه قضا به پرونده مسمومیت 230نفر در ایالم
سرويس حوادث :دادستان عمومی و انقالب مرکز
اس���تان ایالم با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در پی
انفجار خودرو حامل سیلندرهای گاز کلر صادراتی به
عراق ،گفت :جزئیات این حادثه هنوز مشخص نشده،
اما راننده خودرو دستگیر شده است.
به گزارش قوه قضائیه ،افش���ار خسروی زاد از
تش���کیل پرونده قضایی در پی حادثه انفجار خودرو
حامل سیلندرهای گاز کلر صادراتی به عراق در روستای
زنجیره علیا واقع در شهرستان چرداول استان ایالم خبر
داد و گفت :علت وقوع این حادثه در دست بررسی و
جزئیات آن هنوز مشخص نشده است.
وی اف���زود :این خودرو از مبدا تبریز به مقصد
عراق در حرکت بود و برای رسیدن به مقصد باید از
مرز مهران میگذشت؛ راننده در این مسیر ،در یکی از
روستاهای ایالم توقف کرد که مشخص نیست به چه
دلیل یکی از کپسولها دچار انفجار شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان ایالم ،گفت:
در پی این حادثه شماری از هموطنانمان مسموم و برخی
هم که بیماری زمینهای داشتند به بیمارستان منتقل شدند.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم
گفت :در پی این حادثه ٢٣٠ ،نفر دچار مسمومیت شدند
که پس از انجام اقدامات درمانی توس���ط تکنسینهای
اورژانس  ١١٥به مراکز درمانی انتقال داده شدند ١٢ .نفر
از مسمومان با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان انتقال
داده شدند که حال عمومی همه افراد به جز  ٢نفر که
سابقه بیماری آسم دارند مساعد گزارش شده و یک نفر
هم در بخش مراقبت های ویژه بستری است.
علت حادثه در دست بررسی است
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار ایالم

گفت :موارد فنی و دالیل ایجاد انفجار کپس���ول در
روس���تای زنجیره چرداول توسط کارشناسان در دست
بررسی است.
به گزارش ایرنا ،محمد نوذری در نشس���ت ستاد
بحران اس���تان ایالم در چرداول افزود :این حادثه پس
از توقف تریلر حامل کپسولهای گاز کلر در روستای
زنجیره علیا شهرستان چرداول اتفاق افتادو فقط یکی از
این کپسولها منفجر شد که بالفاصله مراحل ایمنسازی
کپس���ولهای دیگر توسط کارشناسان مرتبط در دست
بررسی قرار گرفت.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار ایالم
تاکید کرد :راننده خودرو از س���اکنان همین روستا بود
و دالیل انفجار توس���ط کارشناسان مرتبط در دست

های همت ،حکیمیه و بزرگراه تهران -
بزرگراه نواب سپس در بزرگراه
کرج شکل گرفت .ساعت ۷صبح بار ترافیکی افزایش یافت ،اما به مرور
های گذشته عادی شد.
زمان تا ساعت ۸صبح بار ترافیکی همانند روز
سرهنگ محمد رازقی معاون عملیات پلیس راهور فاتب هم درباره
ترافیک روز اول بازگش���ایی مدارس در شهر تهران گفت  :در نخستين
روز بازگشایی مدارس پلیس راهور فاتب بر اساس وظیفه خود در تمامی
معابر و خیابان های ش���هر تهران به طور  100درصدی حضور داش���ت
.سال قبل روز بازگشایی مدارس در اوج زمان ترافیک طول ترافیک به
رسید اما ديروز نهایت طول ترافیک ۹۰ ،کیلومتر بود که
۱۸۰کیلومتر می
میزان ترافیک ديروز که روز بازگش���ایی مدارس بود نسبت به اول مهر
سال قبل اص ً
ال قابل مقایسه نبود.
رازقی ادامه داد :دلیل این که ترافیک نیم ساعت زودتر شروع شد،
این بود که کارمندان به دلیل این که درگیر ترافیک بازگش���ایی مدارس
نشوند زودتر از خانه هایشان خارج شدند .درگیری ترافیکی هم تا ساعت
۸صبح ادامه داشت و بعد از ساعت ۸صبح ترافیک عادی صبحگاهی در
های پایتخت در جریان بود.
بزرگراه
برخورد پلیس با مجرمان تهاجمی است

فرمانده انتظامي تهران بزرگ درباره وضع امنیت در
س���رويس خبر:
های مختلف در برخورد
تهران گفت :پلیس تهران بزرگ با اجرای طرح
با مجرمان حالتی تهاجمی دارد.
سردار حسین رحیمی افزود :پلیس خدمتگزار آحاد مردم است و با
کند ،اگر کسی بخواهد نظم و امنیت را
مهربانی و رأفت انجام وظیفه می
شود.
دچار خدشه کند به شدت با او برخورد می
های مختلف برای
ها انجام گرفته ،طرح
ریزی
وي ادامه داد :با برنامه
برخورد با مجرمان ،س���ارقان ،اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر
در حال اجراست.
رحیمی با بیان این که طرح «اقتدار» برای برخورد با اراذل و اوباش
ش���ود ،افزود :درباره مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر،
در تهران اجرا می
شود و
فروش���ان و جمع آوری معتادان متجاهر طرح ظفر اجرا می
خرده
های خوبی برای
وضع فعلی تهران قابل قیاس با گذشته نیست و تالش
تأمین امنیت انجام گرفته است.
کودک گمشده در جنگل گلستان پیدا شد

سرويس حوادث :سرپرست جمعیت هالل احمر گلستان از پیدا شدن
�ﮔﻬﻲ �ﺻﻼﺣﻴﻪ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻣﻮ�� 99/6/25

ﭘﻴﺮ� �ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ� �� ﺻﻔﺤﻪ ��� 13ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  27644ﻣﻮ�� 99/6/12
�� ��ﺗﺒﺎ� ﺑﺎ �ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮ��  99/6/25ﺑﻪ �ﻃﻼ�
ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮ�� ﭘﺰﺷﻜﻲ �ﻣﻴﺮ ﻣﺎ�ﻧﺪ��ﻧﻲ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ
 1185ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10760166378ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ  ��� 98/6/25ﺷﺪ� �ﺳﺖ �ﺷﺘﺒﺎ� ﺑﻮ�� � ﺻﺤﻴﺢ ��  99/6/25ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮ�� ﭘﺰﺷﻜﻲ �ﻣﻴﺮ ﻣﺎ�ﻧﺪ��ﻧﻲ
�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎ�� ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺮ� )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 179275ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102215066

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1399/06/29ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ���� :ﺗﻬﺮ�� ﺑﺰ�ﮔﺮ��
ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ � ���ﺷﺖ � ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺷﺮﻗﻲ ) (72ﭘﻼ� ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﺑﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴ�ﻪ� .1 :ﺳ���ﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�ﻫﺎ� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  .2 1398/12/29ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ���
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻲ �ﻳﻨﺪ�  .3ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸ���ﺎ�  .4ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ
ﻓﻮ��ﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�

�ﻗﺎ� ﺳﺎﺳﺎ� ﻧﻈﺮ� ﻓﺮ�ﻧﺪ �ﺻﻐﺮ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺑﻪ ���ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ�� 9909978635300048
ﻣﻮ��  99/1/31ﺻﺎ��� �� ﺷ���ﻌﺒﻪ ��� ���ﮔﺎ� ﻋﻤﻮﻣ���ﻲ )ﺣﻘﻮﻗﻲ( ��ﻧﺪﻳﻪ ﻛﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ
 99/4/4ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺖ ﻃﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎ��  3370ﻣﻮ��  99/6/10ﺻﻴﻐﻪ
ﻃﻼ� ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷ���ﻤﺎ � ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﺮ� ﺳﻌﺎ�ﺗﻲ �� �ﻓﺘﺮ ﻃﻼ� ﺷﻤﺎ�� ﻳﻚ ﺳﺎ�� ��ﻗﻊ ��
ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﺳﺘﻘﻼ� ﺑﻴﻦ �ﺳﺘﻘﻼ�  10 � 8ﺟﺎ�� � ﺛﺒﺖ ﮔﺮ�ﻳﺪ.
ﺳﺮ �ﻓﺘﺮ ﻃﻼ� ﻳﻚ ﺳﺎ�� -ﺳﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮ ﭘﺮﭘﻨﭽﻲ

�ﻗﺎ� ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺮ��� ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻋﻠﻲ

ﺑﺎ �ﺳ���ﺘﻨﺎ� ﺑﻪ ���ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ��  9809972551501536ﺻﺎ��� �� ﺷ���ﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ���ﮔﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻲ )ﺧﺎﻧﻮ���( ﺳ���ﺎ�� � ���ﻧﺎﻣﻪ ﺷ���ﻤﺎ��  9909978616800435ﺻﺎ��� �� ﺷﻌﺒﻪ ��� 3ﮔﺎ�
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ���ﮔﺴﺘﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﻣﺮﻛﺰ� ﻓﻲﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷ���ﻤﺎ � ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺸﺎ� ﺗﻤﺠﻴﺪ� ﺷﺎ� ﻛﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ
 99/5/14ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ �ﺳ���ﻴﺪ��ﻧﺪ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸ���ﺮ �ﮔﻬﻲ
ﺟﻬﺖ �ﺟﺮ�� ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼ� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﻃﻼ� ﺷ���ﻤﺎ�� ﻳﻚ ﺳﺎ�� ��ﻗﻊ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﺳﺘﻘﻼ� ﺑﻴﻦ �ﺳﺘﻘﻼ�
 10 � 8ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳ���ﺖ �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺣﻀﻮ� ﺷﻤﺎ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼ� �ﻛﺎﻟﺘﺎ� ﺟﺎ��
� ﺛﺒﺖ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮ�ﻓﺘﺮ ﻃﻼ� ﻳﻚ ﺳﺎ��  -ﺳﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮ ﭘﺮﭘﻨﭽﻲ

�ﮔﻬﻲ ﺳﻮ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﻤﻞ � �ﺑﺮﻳﺸﻢ ﻛﺎﺷﺎ�
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ 38 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ10260012385 :

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺣﻘﻴﻘﻲ � ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﻤﻞ � �ﺑﺮﻳﺸﻢ ﻛﺎﺷﺎ�
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺳﻮ� ﺳﻬﺎ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  1398/12/29ﺷﺮﻛﺖ� ��
�ﺟﺮ�� ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮ��  1399/03/07ﺑﻪ ���� ﻫﺮ ﺳﻬﻢ � 14ﻳﺎ�� ﺑﻪ
ﺷﺮ� �ﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ���ﻳﺰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ:
ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺳﻮ� ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺣﻘﻴﻘﻲ� �� ﻃﺮﻳﻖ ���ﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺑﺎﻧﻜﻲ �ﻧﺎ� ﺻﻮ�� ﻣﻲﭘﺬﻳﺮ� � ﻟﺬ�
�� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺒﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﺎ �ﻛﺮ ﻧﺎ� ﺑﺎﻧﻚ� ﻛﺪ ﻣﻠﻲ� ﺷﻤﺎ�� ﻫﻤﺮ��
� ���� ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ ��ﺣﺪ �ﻣﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� �ﻳﻞ ��ﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺳ���ﻮ� ﺑﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﺣﻘﻮﻗﻲ� ﺑﺎ ���ﺋﻪ ��ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﻛﺘﺒﻲ � ��� ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴﺎ�
� ﺷﻤﺎ�� ﺷﺒﺎ ﺻﻮ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻧﻜﺎ� ﻣﻬﻢ:
 �1ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴﺎ� ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺧﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪ�� ﺑﺎﺷﺪ.
 �2ﺑﻪ ��ﺧﻮ�ﺳﺖﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺻﺤﻴﺢ � ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �3ﺷﻤﺎ�� ��ﺗﺴﺎ� ﺷﺮﻛﺖ  :���� � 09921606274ﻛﺎﺷﺎ� ﻣﻴﺪ�� �ﻣﺎ� ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺎ�ﮔﺎﻫﻲ �ﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺠﺎ� ﻣﺨﻤﻞ � �ﺑﺮﻳﺸﻢ ﻛﺎﺷﺎ� ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ8716944676 :

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺠﺎ� ﻣﺨﻤﻞ � �ﺑﺮﻳﺸﻢ ﻛﺎﺷﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�(

)�ﮔﻬﻲ �ﺑﻼ� �ﺟﺮ�ﺋﻴﻪ(
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﻣﺎ�� � 18ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ �ﺟﺮ�� ﻣﻔﺎ� �ﺳﻨﺎ� �ﺳﻤﻲ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮ�ﻧﺪ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ ﻛﻼﺳ���ﻪ � �� � 9802120ﺟﺮ�� ﻣﺎ�� � 18
�ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ �ﺟﺮ�� ﻣﻔﺎ� �ﺳﻨﺎ� �ﺳﻤﻲ ﻻ���ﻻﺟﺮ� ﺑﻪ �ﻗﺎﻳﺎ� ﻗﻨﺒﺮ �ﻓﺸﺎ� ﻃﻮﻳﻨﺎﻧﻲ ﻓﺮ�ﻧﺪ
�ﻛﻮ� ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ � � 29ﺣﻤﺎ� �ﻓﺸ���ﺎ� ﻓﺮ�ﻧﺪ �ﻛﻮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 � 425ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ �ﻫﺮ� �ﻓﺸﺎ� ﻃﻮﻳﻨﺎﻧﻲ ﻓﺮ�ﻧﺪ �ﻧﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  � 723ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
�ﻓﺸﺎ�ﻃﻮﻳﻨﺎﻧﻲ ﻓﺮ�ﻧﺪ �ﻧﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  � 475ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻧﻮ���� ﻓﺮ�ﻧﺪ ﺣﻤﺰ�
ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ ) 1530550181ﻫﻤﮕﻲ ���� ﻣﺮﺣﻮ� ﺻﻔﺪ� �ﻓﺸﺎ� ﻃﻮﻳﻨﺎ�(
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ��ﺳ���ﺘﺎ� ﻃﻮﻧﻴﺎ� ﻃﺎ�� ﺳﻔﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﻋﻼ� ﻣﺄﻣﻮ� ﭘﺴﺖ �� ���� ﻓﻮ�
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ��ﻳﺪ �ﺑﻼ� ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻧﻮ���� ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻨﺪ
ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷ���ﻤﺎ��  8274ﻣﻮ�ﺧﻪ  1374/02/23ﻣﺒﻠﻎ  %5 � �57/443/112ﺣﻘﻮ�
�ﺟﺮ�ﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﻴﺪ .ﻟﺬ� ﻃﺒﻖ ﻣﺎ�� ﻓﻮ��ﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻴﺪ ﻇﺮ� �� ���
�� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮ� �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ �� .ﻏﻴﺮ �ﻳﻨﺼﻮ��
ﭘﺲ �� ﺳﭙﺮ� ﺷﺪ� ﻣﺪ� ﻣﻘﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ �ﺻﻮ� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ�
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻧﻮ���� � ﺣﻘﻮ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

�ﺋﻴﺲ ����� �ﺟﺮ�� �ﺳﻨﺎ� �ﺳﻤﻲ ﻗﺰ�ﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﻛﻴﺎﺋﻲ

بررسی است .
بازداشت راننده
الیاس فتاحی فرماندار چرداول هم گفت :راننده
خاطی به علت سهل انگاری بازداشت و تحت بازجویی
قرار دارد و بررس���ی های الزم درباره چگونگی وقوع
این انفجار به دس���تور مقامات قضایی در حال انجام
اس���ت و نمایندگان شرکت صادرکننده هم به استان
فراخوانده شده اند.
وی تاکید کرد :باتوجه به این که مرز مهران دارای
پارکینگ استاندارد برای توقف خودروهای حامل مواد
س���وختی و شیمیایی است راننده باید بالفاصه بعد از
حرکت از مبدا و بدون توقف در حاشیه مناطق مسکونی
خودرو را به پارکینگ پایانه مرزی می رساند.

کودک چهار ساله گمشده در پارک ملی گلستان خبرداد.
فرهاد میقانی گفت :بعد از ساعتها جستجو ،پسر چهار ساله گمشده
در جنگل گلستان توسط نیروهای امدادی هالل احمر و نیروهای مردمی پیدا
و به آغوش خانواده اش بازگشت.
وی افزود :این حادثه س���اعت ۱۷و ۵۰دقیقه جمعه به مرکز کنترل
های
و هماهنگی عملیات هالل احمر اس���تان اعالم ش���ده بود که نیرو
امداد و نجات و س���گ زنده یاب به محل اعزام ش���دند .جستجو برای
یافتن این کودک گمش���ده تا س���اعت  3بامداد ديروز ادامه یافت و
ها از س���اعت  7صبح جس���تجو را آغاز کردند که در نهایت
مجدد نیرو
س���اعت ۱۱و ۳۰دقیقه ديروز این کودک چهار س���اله ترکمن پیدا و به
خانواده اش تحویل داده شد.
ِ
سرقت شن از ایتالیا
جریمه گردشگر فرانسوی به خاطر

ايتاليا :یک گردش���گر فرانس���وی پس از آن که پلیس محلی در
جزیره ساردینیای ایتالیا ،دو کیلوگرم شن و ماسه در چمدانش پیداکرد،
۱۰۰۰یورو جریمه شد.
شن و ماسه سفید رنگ سواحل بکر ساردینیا با ارزش هستند و یکی
از منابع حفاظت شده در خاک ایتالیا به حساب می آیند.
تر هم در ماه اوت سال گذشته میالدی یک زوج فرانسوی در
پیش
حالی که قصد س���وار ش���دن به کشتی از ساردینیا به مقصد تولون ،شهر
جنوبی فرانسه را داشتند با ۴۰کیلوگرم شن و ماسه دستگیر شدند.
به گزارش یورونیوز ،دو س���ال بعد قانونی تصویب و تجارت شن
های جزیره ساردینیا جرم محسوب و برای سارقان
و ماس���ه و سنگریزه
شن و ماسه ،مجازات ۳۰۰۰یورویی تعیین شد.
انفجار لوله گاز درمسجدي در بنگالدش ۱۱قربانی گرفت

بنگالدش  :انفجار لوله گاز در مس���جد جامع بیت الصالت در
محله « نارایان گنج» در حومه پایتخت این کش���ور ،به مرگ ۱۱نفر نفر
منجر شد.
زای���د العال���م رئیس پلیس داکا درباره این حادثه گفت :این انفجار
عصرجمع���ه هنگامی که نمازگزاران مش���غول برپایی نماز بودند اتفاق
ها
اند که حال بسیاری از آن
ها بستری شده
افتاد که ۴۰نفر در بیمارستان
وخیم است.
بر اس���اس اعالم پلیس ،نش���ت گاز دلیل این انفجار بوده است که
تحقیقات در این باره ادامه دارد.
�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎ�� ) ��/1399�05ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ� ﺳ���ﻔﻴﺪ ﻧﻲ�ﻳﺰ �� ﻧﻈﺮ ���� �ﻧﺠﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﺴﻄﻴﺢ� �ﭘﻮﺳﺎ��� ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ�
� ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮ�� )ﺳ���ﻨﮓ ﮔﭻ� ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ� ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ� ﻓﻠﻮ�ﻳﻦ� ﭘﻮ��ﺳ���ﻨﮓ ) (R3ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎ�
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ� ﺿﺎﻳﻌﺎ� ﻧﺴﻮ�ﻛﺎ��� ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ � �� (...ﻣﺤﺪ��� ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎ� ﺳﻔﻴﺪ
ﻧﻲ�ﻳﺰ ﺑﻮﺳ���ﻴﻠﻪ ﻳﻚ �ﺳ���ﺘﮕﺎ� ﻟﻮ�� ) L120ﻳﺎ ﻣﻌﺎ�� ��( �� ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ� ﻳﻚ ﺳﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻟﺬ� �� �ﻓﺮ�� ﺣﻘﻴﻘ���ﻲ � ﺣﻘﻮﻗﻲ ����� ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ����� ﺗﻌﺎ��� ﻛﺎ� � �ﻓﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
�ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳ���ﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺖ  WWW.NEYRIZCEMENT.COMﻳﺎ �ﻣﻮ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺤﻞ
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ ����� ��� ﭘﻨﺞﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 99/06/27
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ �� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ � �� ﺻﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ� �� 071�53830006�8ﺧﻠﻲﻫ���ﺎ�  296 � 237ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
�ﻣﻮ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ� ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻲ�ﻳﺰ
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تعلیق کارکنان متخلف بهزیستی
شاهین شهر در پرونده حبس  10کودک
سرویس خبر :مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به ماجرای محبوس
کردن  10کودک کار توسط کارکنان متخلف بهزیستی شاهین شهر در یک زیرزمین،
از تعلیق متخلفان خبر داد.
ماجرا از آنجا ش����روع شد که شامگاه پنجشنبه گذشته شماری از شهروندان
شاهین شهر متوجه فریادها و درخواست کمک کودکان از زیر زمین اداره بهزیستی
این شهر شدند.
شهروندان شاهین شهر سپس با پلیس و سازمان آتش نشانی تماس گرفتند
و زمانی که مأموران توانستند وارد زیر زمین اداره بهزیستی شوند با صحنه عجیبی
مواجه ش����دند .ش����ماری از کودکان کار و خیابانی که ساعاتی قبل از سطح شهر
جمع آوری ش����ده بودند ،در زیرزمین این اداره محبوس شده بودند و درخواست
کمک می کردند!
 ۱۰ک����ودک و نوج����وان محب����وس ش����ده در زیرزمین اداره بهزیس����تی
ش����اهین ش����هر ،کودکان س����ر چه����ار راه ها بودن����د که توس����ط مأموران
جمع آوری شده و تحویل این اداره شده بودند ،اما اداره بهزیستی شاهین شهر آنها
را بدون مراقب و کوچکترین امکاناتی در این زیرزمین محبوس کرده بود.
با متخلفان برخورد می کنیم
مرضیه فرشاد ،مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در گفتگو با ایسنا ،با بیان این
که این موضوع در دست بررسی است ،افزود :تیم بازرسی اداره کل بهزیستی استان
اصفهان اکنون در آن اداره مستقر شده است تا ابعاد موضوع را بررسی کند و در
صورت اثبات ،براساس قانون به آن رسیدگی شود.

13

تلفن 22226090
ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

می كنيم:
های تلفنی به نكات زير جلب 
توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام
ها جنبه های خصوصی ،حقوقی یا قضایی نداشته باشد.
* موضوع پیام

* پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

* خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان ،نام شهرستان مربوطه را بیان کنند .

ت است.
اساس نوب 
* چاپ پيام ها بر

با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی

تشكر از كاركنان زحمتكش سازمان بهشت زهرا(س)

بعد از فوت پدرم كه جزو جانبازان دفاع مقدس بودند ،در شرايط بيماري
كرونا دچار اضطراب و نگراني خاص براي برگزاري مراسم تدفين و قطعه دفن
مدنظرمان داش���تم كه در پي تماس با روابط عمومي س���ازمان بهشت زهرا(س)
و گفتگو،با هماهنگيهاي الزم و مس���اعدت روابط عمومي محترم اين سازمان
به آرامش دس���ت يافتم كه بدون هيچگونه مش���كلي در مورد قطعه مورد نظر
اقدام ش���د .جا دارد از مديران و كاركنان زحمتكش و كوش���اي سازمان بهشت
زهرا(س) و برخورد و پيگيريهاي به موقع و بسيار مودبانه روابط عمومي اين
سازمان مردمي تشكر و قدرداني كنم ،اميدوارم با تشويق كاركنان فعال و دلسوز
اين سازمان باعث خدماتدهي بهتر و بيشتر در تمامي سازمانها و ارگانهاي
شهرداري تهران باشيم.
سالمتبخش ـ فرزند جانباز متوفاي دفاع مقدس
پروتكلهاي بهداشتي در اغلب هيأتهاي عزاداري رعايت شده است

توقف خودرو روی در ِ ورودی زیرزمین اداره بهزیستی شاهین شهر

وی با عذرخواهی از مردم و کودکانی که این اتفاق برای آنها افتاده است ،ادامه داد:
این قول را به مردم می دهم که با متخلف یا متخلفان به طور جدی برخورد کنیم،بر
همین اساس در نخستین اقدام  ،خاطیان این ماجرا از مسئولیت تعلیق شدند.
همچنین امین عسگری مدیر اداره بهزیستی شاهینشهر و میمه  ،با اشاره به
مصوبات کارگروه ساماندهی تکدی گری در شاهین شهر ،گفت :چندی قبل و بر
ی موظف
اساس مصوبات کارگروه ساماندهی تکدیگری ،نیروی انتظامی و شهردار 
به جمعآوری کودکان و نوجوانان متکدی که عمدت ًا از اتباع خارجه هستند در معابر
و اماکن عمومی شاهین شهر شدند ،همچنین اداره بهزیستی شهرستان موظف شد
به مدت  ۲تا  ۳ساعت پذیرای این کودکان باشد و نیروی انتظامی هم با استقرار
مامور در محل اداره بهزیستی ،کودکان را به والدینشان در مقابل دریافت گذرنامه،
اوراق هویتی و کارت اقامت آنها تحویل دهد.
وی با تائید این که پنجشنبه شب گذشته ۱۰ ،کودک و نوجوان از اتباع خارجه
توس����ط نیروی انتظامی تحویل اداره بهزیستی شدند ،افزود :در خبر کذب منتشر
شده در فضای مجازی گفته شده « :ماموران بهزیستی کودکان کار را در زیرزمینی
متروک محبوس کرده و برای گذراندن تعطیالت آخر هفته آنان را به حال خود
رها و اداره را ترک کردهاند» ،این در حالی است که طرح جمعآوری متکدیان از
ساعت  ۲۳شب پنجشنبه آغاز شد و تا حدود ساعت  ۲۴ادامه داشت ،در تمام این
مدت بنده در اداره حضور داشتم ،همچنین تا صبح روز جمعه از اداره بهزیستی
خارج نشدم و فیلم ضبط شده دوربینهای مدار بسته اداره بهزیستی شاهینشهر
گواه کافی و مستند بر تائید صحبتهایم است .مدیر اداره بهزیستی شاهینشهر و
میمه در گفتگو با خبرنگار ما در شاهین شهر گفت :این  10نفر فاقد تابعیت ایران
هستند و ساکن شاهینشهر نبودند بلکه به طور سازمان یافته از اصفهان و دولتآباد
به شاهینشهر وارد میشوند.
پوشاندن درِ ورودی پناهگاه با خودرو!
بر اساس مشاهدات خبرنگار ما در شاهین شهر ،صبح دیروز یک دستگاه خودرو
متعلق به بهزیستی روی درِ ورودی زیرزمین اداره بهزیستی این شهر که زمانی از
آن به عنوان پناهگاه استفاده می شد ،توقف کرد و دیگر این محل را ترک نکرد و
به این ترتیب امکان مشاهده محل نگهداری  10کودک کار توسط خبرنگارانی که
برای تهیه گزارش و عکس به این محل رفته بودند ،از بین رفت.
�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ��ﻣﭙﺰﺷﻜﺎ� ﻧﻮ�ﻧﺪﻳﺶ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 12673ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14004092937

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ��ﻣﭙﺰﺷ���ﻜﺎ� ﻧﻮ�ﻧﺪﻳﺶ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎ�
ﻣﻲ�ﺳ���ﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  98/12/29ﺷﺮﻛﺖ ���
ﺳﺎﻋﺖ �� ��� 19ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 99/6/31ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ ﺗﺎﻻ� ﺷﻬﺮﻳﺎ� ��ﻗﻊ �� ﺟﺎ��
ﺑﺎﺑﻞ � ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﺷﺮﻛﺖ
 �2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﻪ ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ﺳﺎ� ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� �ﺳﻔﻨﺪ 98
� �3ﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﻣﻮ�� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮ�
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ
� �5ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺑﺮ�� ��� �ﮔﻬﻲ
� �6ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
 �7ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ.
�� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�

�ﮔﻬﻲ ﭘﺬﻳﺮ�ﻧﻮﻳﺴﻲ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﺸﻪ � ﮔﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  � 7296ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100889278

ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﻣﺼﻮﺑﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﺸﻪ � ﮔﺎ� ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�� ﻣﻮ��  � 99/05/13ﻣﺠﻮ� ﺷﻤﺎ��  994/628566 � 60ﻣﻮ�� 1399/04/30
ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � ����� ﺑﻬﺎ���� ﻣﻘﺮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﺔ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪ�� ﺳ���ﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ﻣﺒﻠﻎ � 450/000/000/000ﻳﺎ� ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ � 850/000/000/000ﻳﺎ�
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  850/000/000ﺳﻬﻢ � 1/000ﻳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ:
 .1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ� 450/000/000/000 :ﻳﺎ�
 .2ﻣﺒﻠﻎ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ� 400/000/000/000 :ﻳﺎ�
 .3ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺲ �� �ﻓﺰ�ﻳﺶ� 850/000/000/000 :ﻳﺎ�
� ���� .4ﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ� 1/000 :ﻳﺎ�
 .5ﺗﻌﺪ�� ﺳﻬﺎ� ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ� 400/000/000 :ﺳﻬﻢ
 .6ﻧﻮ� ﺳﻬﻢ :ﻋﺎ�� ﺑﺎ ﻧﺎ�
 .7ﻣﺤﻞ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ� :ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺤﻞ � ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ �ﻳﺮ �ﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ:
* � 400/000/000/000ﻳﺎ� �� ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺣﺎ� ﺷﺪ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� � ����� ﻧﻘﺪ�
 .8ﻣﻮﺿﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ:
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ �� ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﺗﻮﺳﻌﻪ�� ﺷﺮﻛﺖ
 .9ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳ���ﻬﻢ� �� ���� ﻫﺮ  100ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/05/13ﺗﻌﺪ��  88ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮ� .ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﺗﻌﺪ�� �ﻗﻴﻖ ﺳﻬﺎ� � ﺣﻖ
ﺗﻘﺪ�ﻫﺎ� ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ �� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ � ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� �ﻋﻼ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 .10ﺳﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻲ ﻛﻪ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﻫﻔﺖ ��� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ���� � ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ �ﻟﻴﻞ� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ
ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ���� ﻣﻨﺪ�� �� ﺑﻨﺪ � 12ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 .11ﻣﻬﻠﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� �� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ�  �� ��� 60ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .12ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� ���ﻧﺪ� ﺣﺴﺐ ﻣﻮ�� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻣﻮ��� ﺑﻴﺎ� ﺷﺪ� �ﻳﺮ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
* ﺳﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑﻮ�� � ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� �ﻧﺎ�� ﺑﻬﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ� ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ�
ﺑﻬﺎ� ﺳﻬﺎ� ﻳﺎ ﻣﺎﺑﻪ�ﻟﺘﻔﺎ�� �� �� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺷﻤﺎ�� � 17785038161321ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ �ﻗﺘﺼﺎ� ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎ���ﻧﮕﻪ ﻛﺪ ��� 177ﻳﺰ � �ﺳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� ﺑﻪ �ﻧﻀﻤﺎ� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ�� ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎ�ﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ �ﺗﻮﺑﺎ� ﺗﻬﺮ�� ﻗﻢ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻤﺲ�ﺑﺎ� ﺑﻠﻮ��
ﺳﺮ�ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺮ� �� 12ﺳﺎ� ﻧﻤﻮ�� � ﻳﺎ ﻣﺪ��� �� ﺑﻪ ���� �ﺗﻮﺑﺎ� ﺗﻬﺮ�� ﻗﻢ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻤﺲ�ﺑﺎ� ﺑﻠﻮ�� ﺳﺮ�ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺮ�  12ﺗﺤﻮﻳﻞ � �ﺳﻴﺪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
* ﺳﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� ����� ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑﻪ ﻣﻴﺰ�� ﺑﻬﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ� ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﻮ�ﻫﻲ
ﺣﻖ ﺗﻘﺪ�� ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ �ﻋﻼ� ﻣﻮ�ﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ� ﻣﺮ�ﺗﺐ �� ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎ�ﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ �ﺗﻮﺑﺎ� ﺗﻬﺮ�� ﻗﻢ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻤﺲ�ﺑﺎ� ﺑﻠﻮ�� ﺳﺮ�ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺮ� 12
��ﺳﺎ� ﻧﻤﻮ�� � ﻳﺎ ﻣﺪ��� �� ﺑﻪ ���� �ﺗﻮﺑﺎ� ﺗﻬﺮ�� ﻗﻢ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻤﺲ�ﺑﺎ� ﺑﻠﻮ�� ﺳﺮ�ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺮ�  12ﺗﺤﻮﻳﻞ � �ﺳﻴﺪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ :ﻋﺪ� ��ﺳﺎ� ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻳﺎ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ﻋﺪ� ���ﻳﺰ ﺑﻬﺎ� �ﺳﻤﻲ� ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �� .13ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ� ﺑﺮ�� ﭘﺬﻳﺮ�ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﮔﺬ��� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮ��
����� ﺑﻬﺎ��� ﺗﻬﺮ�� �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺮ� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳ���ﻬﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ� ﺧﺮﻳﺪ���� ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺒﻞ �� ﭘﺎﻳﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﻳﺮ�ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
���ﻳﺰ ﺑﻬﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ � ��ﺳ���ﺎ� ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﺑﻪ ﺷﺮ� ﺑﻨﺪ � 12ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ��ﺳﺎ� ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻳﺎ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ﻋﺪ� ���ﻳﺰ ﺑﻬﺎ� �ﺳﻤﻲ� ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
�ﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .14ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻲ ﻛﻪ �� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻨﻤﻮ���ﻧﺪ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎ�� ﺳﻬﻢﻫﺎ� �ﻳﺠﺎ� ﺷﺪ�� ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮ�� ����� ﺑﻬﺎ��� ﺗﻬﺮ��
ﻋﺮﺿﻪ � ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎﺻﻞ �� ﻓﺮ�� ﭘﺲ �� ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ � ﻛﺎ�ﻣﺰ� ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎ�� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﻨﻈﻮ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻜﺎ� ﻣﻬﻢ:
* ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ � ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﺗﻜﺎ� �ﻃﻼﻋﺎ� �ﮔﻬﻲ ﭘﺬﻳﺮ�ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ﻧﺎﺷﺮ �ﺳﺖ.
* ﻧﺎﺷ���ﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ� ﺣﺴﺎﺑﺮ�� ����ﻳﺎﺑﺎ� � ﻣﺸﺎ���� ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺎﺷﺮ� ﻣﺴﺌﻮ� ﺟﺒﺮ�� ﺧﺴﺎ�� ����� ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬ���ﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ �� �ﺛﺮ ﻗﺼﻮ�� ﺗﻘﺼﻴﺮ� ﺗﺨﻠﻒ �
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عليرغم تصور برخي از مس���ئوالن وزارت بهداش���ت و درمان كشور و از
جمله پزشكان كه از سر دلسوزي به رئيس محترم جمهوري هشدار داده بودند
كه امكان رعايت پروتكلهاي بهداشتي در مراسم عزاداري ساالر شهيدان ،امام
حس���ين(ع) ،وجود ندارد ،براساس اخبار منتشره در اين روزها مراسم عزاداري
امس���ال باشكوه وصفناپذير و با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي در اغلب
هياتها برگزار شد ،با اين حال نميتوان انتظار داشت كه پروتكلهاي بهداشتي
در حين عزاداري بدون استثناء در تمامي هياتها به خوبي رعايت شده باشد.
اميدواريم س���هلانگاري برخي از سوگواران باعث تشديد دوباره ابتال به كرونا
در كشور نشود؛ البته از پيامدهاي سفرهاي غيرضروري برخي از هموطنان هم
نبايد چشمپوشي كرد!
از عزاداران حسيني
چرا مراكز بهداشت ،داروهاي مكمل رشد نوزادان را توزيع نميكنند؟

چندين س���ال بود كه در تمامي مراكز بهداش���ت در محلههاي تهران براي
نوزادان تا حدود  2س���الگي آنان قطرههاي ويتامين آ و آهن به صورت رايگان
در اختيار خانوادهها قرار ميگرفت؛ اما از سال  98تاكنون اين روند قطع شده
است و والدين مجبور به تهيه قطرههاي مكمل رشد كودكان خود به قيمت آزاد
شدهاند .به نظر ميرسد كه اين تصميم وزارت بهداشت و درمان با طرح تشويق
جوانان به ازدواج و فرزندآوري مغايرت دارد.
پدر يك نوزاد از تهران
دريافت جريمه از زمينخواران مشكل طبيعت را حل نميكند

اي مس���ئوالن عزيز و به ويژه متوليان محيط زيس���ت و مراتع كشاورزي،
خواهش ميكنم به داد اين خاك مملكت برسيد! در روستاهاي شهرستان مراغه
مثل روستاهاي علويان به راحتي و با پرداخت هزينه بسيار اندك اراضي زراعي
را تغيير كاربري ميدهند و در آنها ساختمان ميسازند .در روستاي «كرجآباد»
كوهها را ميتراشند و درختان سيب ميكارند و در اين بيآبي مملكت چاههاي
آب  400الي  500متري ميزنند .چرا هيچكس به داد اين كوهها كه سرمايه ملي
و طبيعي كشورمان است ،نميرسد؟ چرا به جاي برخورد قاطع و قانوني صرف ًا
به دريافت جريمه از متخلفان اكتفا ميشود؟ اميد است مسئوالن مربوطه نسبت
به پيگيري زمينخواري در جاي جاي ايران اقدام كنند.
شهروندي از مراغه (آذربايجان شرقي)
ضرورت تسريع در تصويب اليحه تأمين امنيت زنان

شنيدن خبر تكميل بررسي اليحه صيانت ،كرامت و تامين امنيت زنان در
برابر خش���ونت از س���وي دولت و ارجاع آن براي تصويب به مجلس شوراي
اسالمي ،در شرايطي كه سالها است شاهد برخي خشونتها و تبعيضها عليه
زنان و دختران كش���ورمان بودهايم ،بسيار خوشحالكننده است .براي تسريع در
تصويب اليحه و به رسميت شناخته شدن آن در سطح بينالملل بايد به  2طرح
من���ع تبعيض عليه زنان و من���ع كودك آزاري و ممانعت از ازدواج كودكان ،به
كنوانسيونهاي جهاني ملحق شويم و براي كاهش خشونت عليه زنان و رضايت
كامل بانوان از اين طرح نيز بايد قانون ديه در كشور براي تمامي جرايم عمد و
غيرعمد در مورد زنان و مردان يكسان اجرا شود.
خانم حقوقدان
مسئوالن مشكالت ساكنان شهرك ابريشم را حل كنند

حدود  10س���ال از س���اخت  8هزار و  200واحد مسكوني با هدف تأمين
مسكن ارزان قيمت براي خانوادههاي كمدرآمد و ضعيف كشور در اراضي چهارباغ
شهرس���تان ساوجبالغ با نام «شهرك ابريش���م» كيانمهر ميگذرد ،اما عدم ارائه
تسهيالت ابتدايي سكونت باعث شده است كه فقط در يك هزار واحد مسكوني
آن خانوارها س���كونت داشته باشند .وجود منطقهاي به عنوان مركز جمعآوري
زباله ش���هر كرج با بوي تعفن در نزديكي ش���هرك ابريشم و پراكندگي زباله در
حاشيه آن به هنگام انتقال زبالهها به وسيله كاميون ها نیز چهره زشتي را براي
ساكنان شهرك ترسيم كرده است .همچنين تعداد سطلهاي زباله شهرك بسيار
كم است و شستشوي دورهاي آنها انجام نميشود ،عالوه بر آن نبود امكانات
تفريحي ،ورزشي ،آموزشي و زيرساختهاي اوليه و شرايط نامناسب محيطي،
زندگي را براي خانوارهاي ساكن در اين شهرك دشوار كرده است .از شهرداري،
فرمانداري و اداره راه و شهرسازي ساوجبالغ تقاضاي همكاري و اقدامات الزم
براي رفع مشكالت بيشمار اين شهرك را داريم.
ايميل به خط ارتباطي از شهرك ابريشم
براي كاهش نرخ حقالوكاله وكالي دادگستري اقدام شود

حقالوكاله بيش از اندازه برخي از وكالي دادگستري تحت عنوان قراردادهاي
توافقي باعث اجحاف در حق و حقوق بسياري از مردم ضعيف و ناتوان ميشود،
در واقع قبول اين حقالوكالهها به دليل ناچاري و مظلوميت موكلين است و با
روش حاضر وكالي ياد ش���ده عمال در خدمت توانگران هس���تند و كاري براي
مظلومان مستحق انجام نميگيرد.
اسرافيل ـ شهرستان بيله سوار (استان اردبيل)
سخني با رئيس محترم جمهوري!

آقاي رئيس جمهوري! مردم با اين اميد كه تمام قد در مقابل «تماميتخواهان»
شجاعانه و با اقتدار بايستید  2بار به شما راي دادند و در اين سالها پي بردهاند
كساني كه در برابر شما قد علم كردهاند ،هيچگاه با منطق و گفتگو و تدبير و
قانون و منافع ملي و مصالح نظام و نظاير آنها كاري نداشتهاند و ندارند و از
اينرو با مسامحه و مصالحه و رعايت اصول اخالقي و نصيحت و سخنرانيها
فرصتي را كه ملت براي شما بزرگواران ايجاد كرده است ،تباه نكنيد! فشارهاي
اقتصادي و برقراري دوباره تحريمها و افزايش تورم و مشكالت اقتصادي كشور؛
حكايت از ظلم و جفاي بيپايان دشمنان عليه كشورمان دارد ،شما به كمك مردم
اميدوار كشورمان برنامههايتان را باقدرت و موفقيت پيش ببريد و از تهديدها و
كارشكنيهاي تماميتخواهان نترسيد!
ايميل به خط ارتباطي
پيشنهاد تعيين سقف مصرف رايگان برق

افزايش قيمت حاملهاي انرژي و به ويژه برق باعث شده است كه اغلب
مشتركين به عنوان پرمصرف شناخته شوند و هشدارهاي شركت برق را دريافت
كنند ،حال آن كه اجراي طرح «برق اميد» از سوي وزارت نيرو به منظور تخفيف
100درصدي مش���تركان كممصرف و رايگان ش���دن برق براي  30ميليون نفر از
مشتركين در اين شرايط عادالنه نيست و بهتر است دولت به جاي دريافت پول
بيشتر از مشتركان پرمصرف ،براي همگان سقف مصرف رايگان برق را تعيين
كند و از مازاد بر اين مصرف ،پول بيشتري دريافت دارد.
مشترك برق خانگي
دولت به فكر سالمت و معيشت مردمان شمال كشور باشد

به دليل عدم برخورد قاطع دولت و ستاد ملي مقابله با كرونا دوباره شاهد
پيك سفر به شهرهاي شمالي كشور و متعاقب آن ،افزايش روند شيوع اين بيماري
در شهرها و روستاهاي گيالن ،مازندران و گلستان هستیم  .متاسفانه گرايش فراوان
عدهاي به خريد ملك و سفر به شهرهاي شمالي عالوه بر به خطر انداختن سالمت
ساكنان آنها ،بر روي اقتصاد اين شهرها و افزايش گراني كاالها و امالك در اين
مناطق اثر گذاش���ته و تامين مايحتاج زندگي بخصوص در شهرهاي كوچك و
روستاها را براي افراد بومي دشوار كرده است كه اميدواريم مسئوالن براي مقابله
با ساخت و سازهاي بيرويه در اين شهرها تدابير موثري را بينديشند.
نيكنام ـ چالوس (مازندران)
افزايش حق مسكن كارگران چه زماني اعمال ميشود؟

عليرغم گذش���ت حدود  2ماه از تصويب افزايش  200هزار توماني حق
مس���كن كارگران در هيات دولت ،تاكنون زمان اجراي اين مصوبه اعالم نش���ده
است .در شرايطي كه مشكل مسكن اقشار كارگر الينحل است و شاهد افزايش
بيرويه كرايهخانهها هستيم ،انتظار ميرود كه دولت براي اجرايي شدن مصوبه ياد
شده در اسرع وقت اقدام كند .تا حداقل بخش ناچيزي از مشكالت اين قشر
از افراد جامعه حل شود.
هموطن كارگر ـ سنندج
درباره سكههاي مكشوفه به مسلمانان جهان اطالعرساني شود

به تازگي خبري درباره كشف تعداد زيادي سكههاي طال متعلق به دوران
خلفاي عباسي در سرزمينهاي اشغالي پخش شده است از آنجا كه اين سكهها
جزو اموال مسلمانان محسوب ميشود ،بايد به مردم فلسطين تعلق گيرد .انتظار
ميرود كه در اين رابطه با تمامي هموطنان مسلمان و همچنين مسلمانان جهان
اطالعرساني شود تا سكههاي مكشوفه را به صاحبان اصلي آنها بازگردانند.
خواننده روزنامه اطالعات
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تغيير در كمين نیمکت برخي از ليگ برتري ها براي فصل پيش رو

اخبار کوتاه داخلی
حضور  ۴سرخآبی در نظرسنجی بهترین گل لیگ قهرمانان

نظرسنجی انتخاب برترین گل لیگ قهرمانان در یک دهه اخیر در حالی
با اعالم کنفدراس���یون فوتبال آس���یا آغاز شد که  2گل از استقالل و 2گل از
پرسپولیس در بين  10گل برتر قرار گرفته است.
زاده به
به گزارش ایرنا ،گل مهدی ترابی به السد و گل شجاع خلیل
االهلی در س���ال  ۲۰۱۹از پرس���پولیس و گل آندرانیک تیموریان به بوریرام
آهن در س���ال  ۲۰۱۸با
تایلند در س���ال  ۲۰۱۳و گل مامه بابا تیام به ذوب
شوند.عبدالعزیز الدوساری و وسلی از
لباس استقالل در این نظرسنجی دیده می
الهالل ،محمود خمیس از النصر امارات ،عبدالمجید از التعاون ،سافاوی رشید از
دارالتعظیم ،رومارینو از االتحاد عربستان دیگر بازیکنانی هستند که در مرحله
فینال اين نظرسنجی قرار دارند.
اردوی تیم های ملی كشتي برگزار نمی شود
به منظور بررسی برنامه تیم های ملی کشتی جلسه کادر فنی با متوليان
فدراسيون برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،یکی از موارد این جلسه ،موضوع
برگزاری اردوهای مقطعی و هدفمند تیم های ملی بر اساس برنامه های اتحادیه
جهانی کشتی بود که با توجه به تماس تلفنی عليرضا دبير رئیس فدراسیون با
اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی و تأکید اللوويچ بر این موضوع که در
روز  ۱۰مهرماه به صورت قطعی برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات جهانی در
سال  ۲۰۲۰اعالم مي شود ،مقرر شد به درخواست و با نظر سرمربیان تیم های
ملی ،برگزاري اردوهای  ۴روزه با هدف همدلی ،همفکری ،ارزیابی وضعیت
جسمانی ،روحی و روانی کشتی گیران  ،لغو شده و پس از تصميم گيري 10
مهرماه اتحاديه جهاني كشتي،در مورد اردوهاي تيم ملي تصميم گيري شود .
پرونده مربی ایرانی براي تيم ملي واليبال بسته شد
کمیته فنی فدراسیون والیبال تصمیم
گرفت هدایت تیم ملی را به یک مربی
خارجی بسپارد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به
نقل از س���ایت فدراسیون والیبال ،پیرو
تصمیم هیات رئیسه ،نخستین نشست
کمیته فنی و ات���اق فکر برای انتخاب
سرمربی تیم ملی ،با حضور تعدادی از
نظر در
پیشکسوتان و کارشناسان صاحب
والیبال برگزار شد كه کمیته فنی انتخاب
س���رمربی تیم ملی والیبال در نخستین
نشست خود مصوب کرد از مربی طراز اول جهانی برای هدایت تیم ایران در
های المپیک توکیو استفاده شود.
هاي  2021و بازی
لیگ ملت
تقدیر از عملکرد فدراسیون تنیس روی میز ایران
هايی
رئیس و دبیر فدراس���یون جهانی و آسیایی تنیس روی میز در نامه
جداگانه  ،عملکرد تنیس روی میز کشورمان از سال  ۲۰۱۶میالدی تا به امروز
را مورد تقدیر قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطالع رس���انی فدراسیون
تنیس روی میز« ،توماس ویکرد» رئیس فدراس���یون جهانی در نامه خود به
موفقیت های تنیس روی میز ایران از جمله صعود تیم بانوان به دس���ته دو
جهان ،کس���ب  ۳سهمیه المپیک ریو ،کسب دو مدال جهانی هوپس ،صعود
تیم ملی بزرگساالن آقایان به دسته یک جهان ،دو مدال برنز بازیهای آسیایی
جاکارتا و قهرمانی جوانان پسر آسیا ،دو مدال طالی تیمی و دونفره نوجوانان
جهان و رنکینگ یک زیر  ۲۱سال ،دوم جوانان و پنجم نوجوانان جهان توسط
بازیکنان جهان اشاره كرده است«.تونی یو» دبیرکل کنفدراسیون آسیا نيزاز کسب
های بازیکنان ایران در میادین بین المللی به عنوان یک کشور آسیایی
موفقیت
تشکر و قدردانی کرد .وی در این نامه به برگزاری دوره های سطح یک و دو
مربیگری و کالس های بین المللی داوری در ایران اشاره و از ارتقای مربیان
و داوران ایرانی ابراز خشنودی کرد.

با وجود زمان کم تا ش����روع فصل جدید ليگ برتر
فوتبال ،برخی از تیم ها هنوز تکلیف س����رمربی خود را
روش����ن نکرده اند و البته مربياني هم بيرون مانده اند كه
احتمال دارد در اين فصل،صاحب تيم شوند.
به گزارش خبرگزاري ایلنا ،لیگ نوزدهم و جام حذفی
های فوتبال ایران به پایان رسید وحاال
این فصل از رقابت
ها تمام تمرکز خود را روی نقل و انتقاالت و جابجایی
تیم
بازیکنان و مربیان گذاشته اند تا با قدرتی مضاعف وارد
ها تکلیف
ها شوند .در این میان برخی تیم
فصل جدید رقابت
شان مشخص است ولی برخی هنوز از
نیمکت مربیگری
برند و باید طی روزهای
این بابت در بالتکلیفی به سر می
اندک باقی مانده ،فکری برای وضعیتشان بکنند.
ثبات درپرسپولیس
پرسپولیس در هفته گذشته با استعفای سرمربی خودش
روبرو شد که با مخالفت باشگاه همراه بود .شایعاتی پیرامون
های دیگر مطرح شده بود
جدایی یحیی و مذاکره با تیم
ولی به هر حال سرمربی پرسپولیس در فصل جدید هم
روی نیمکت این تیم خواهد نشست و باشگاه بر اساس
فهرست مورد نظر او مشغول خرید بازیکن است و ثبات
روی نیمکت سرخپوشان برای فصل جدید اتفاق خوبی
تواند باشد.
برای آنها می
وضعيت بغرنج استقالل
های لیگ برتر و
در آستانه شروع دور جدید رقابت
های حس����اس آسیایی ،استقالل
البته در پیش بودن رقابت
ای دارد و اختالفات
وضعیت به ش����دت بغرنج و پیچیده
ش����دید میان سعادتمند و مجیدی و اعالم رسمی باشگاه
مبنی بر تالش برای بازگرداندن استراماچونی باعث شده در
ها باشیم .مجیدی
انتظار تغییر و تحوالتی در نیمکت آبی
با بازیکنانش خداحافظی کرده و فدراسیون هم بر تصمیم
خود مبنی بر ممنوعیت ورود مربی و بازیکن خارجی مصر
است و اگر تغییری در این شرایط رخ ندهد باید شاهد
ها باش����یم كه
اتفاقات عجیب و غریبی روی نیمکت آبی
صحبت از سرمربیان ایرانی و سابق این تیم برای بازگشت
مطرح شده است.
گزينه هاي سپاهان
بعد از قطع همکاری با قلعه نویی همچنان میگوئل
دهد و خبری
تکسیرای پرتغالی ،طالیی پوشان را تمرین می
از معرفی سرمربی جدید نیست.
هایی نزدیک به نیمکت
در روزه����ای اخیر گزینه
س����پاهان مطرح شدند كه بیش از همه نام محرم نویدکیا
به میان آمد ولی تا این لحظه س����رمربی طالیی پوش����ان
معرفی نش����ده اس����ت و از علی دایی و جواد نکونام هم
های
شود .سپاهان بازی
ها یاد می
به عنوان س����ایر گزینه
آس����یایی را در پی����ش دارد و این وضعیت به ضرر آنها
خواهد بود.

سایت پرتغالی :تأثیر خرید طارمی از کاسیاس بیشتر بود

از زمانی که مهدی طارمی به پورتو پیوسته ،
های این باشگاه پرتغالی تاکنون
تعداد دنبال کننده
به طور چشمگیری افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت sapo
پرتغال ،از زمان پيوستن طارمی به پورتو ،چندين
هزار نفربه تعداد دنبال کننده های این باش���گاه
اضافه شده وفقط در عرض  ۲۴ساعت ،حساب
اینس���تاگرام پورتو بیش از  ۳۰هزار دنبال کننده
جدید به دست آورده است .مسئول این افزایش
دنبال کننده هم مهدی طارمی ،مهاجمی اس���ت
که از ریو آوه به پورتو آمده و تا س���ال ۲۰۲۴
قرارداد دارد و بند فسخ قرارداد او نیز  ۶۰میلیون
یورو است.
ورود اين مهاجم ایرانی نویدبخش رش���د
عالقه مندان به پورتو در کش���ورش است چون
مهدی طارمی بیش از  ۲.۴میلیون دنبال کننده در
اینستاگرام دارد که از پورتو بیشتر است و حاال

انتقاد سازمان نظام پزشكي از بازگشايي حضوري مدارس

بقيه از صفحه 3
واکسیناسیون سپر اصلی دفاعی برای حفط سالمت کودکان در
برابر بیماریهای عفونی است و تقویت سیستم ایمنی بدن ،موجب
محافظت نسبی کودکان در مقابل بیماری کرونا نیز خواهد شد.
خودمان را نمی بخشیم
محمد رضا هاش���میان فوق تخصص  ICUبیمارستان
آموزان به کرونا مبتال شوند ما
مسیح دانشوری ،گفت :اگر دانش
بخشیم .به گزارش مهر ،وی در پیام تصویری،
خودمان را نمی
اظهار داشت :اگر گرفتار ابتالی کودکان به کرونا شویم کشوری
وی با اشاره به اینکه این تصور
نیستیم که بتوانیم مقاومت کنیم.
شوند غلط است گفت :کودکانی که
ها مبتال به کرونا نمی
که بچه
تری دارند و در سن بلوغ هستند وقتی مدارس باز
جثه بزرگ
شود ممکن است گرفتاری ابتالء به کرونا برای آنها ایجاد شود.
فوق تخصص ICU
بخشیم.
در این صورت ما خودمان را نمی
های بسیار بسیار
بیمارستان مسیح دانشوری تاکید کرد :ما صحنه
ها
فجیعی را در زمینه مرگ و میر کرونا دیدیم ،که اگر این صحنه
وی
دادند.
دیدند اجازه بازگشایی مدارس را نمی
را مسئوالن می
گفت :صحنههای بس���یار بسیار بدی را در این کرونا دیدم که
صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتم و توان دیدن بدتر از
این ها را ندارم بنابراین هشدار من در مورد بازگشایی مدارس
یک هشدار خاص است و نباید باز شود .هاشمیان افزود :وقتی
تعداد مرگ و میر باال در روز داریم ،کشور صاحب نظری در
ها و آی سی یو های
به گفته وی ،بیمارستان
درمان کرونا نیستیم.
ما امکانات و متخصصان کافی برای کودکان ندارند.
ی
واکسن موثر در نیمه دوم سال آینده میالد 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت (  )WHOاعالم کرد :تزریق
واکسن بیماری کووید ۱۹-پیش از آنکه ایمنی و اثربخشی آن مورد
تایید قرار گیرد ،توصیه نمیشود.
به گزارش ایسنا ،تدروس آدهانوم قبریسوس ،دبیرکل سازمان
جهانی بهداشت تاکید کرد :عموم مردم اطمینان داشته باشند که
سازمان جهانی بهداشت واکسنی را که ایمن و موثر نباشد مورد
تایید قرار نخواهد داد .همچنین رئیس سازمان جهانی بهداشت از
افراد مخالف با واکسیناسیون درخواست کرد تا در این خصوص

نكونام با فوالد خوزستان
با وجود اینکه باش����گاه اعالم کرده نکونام در فصل
جدید هم سرمربی این تیم باقی خواهد ماند ولی ظاهرا ً
قراردادی به صورت رسمی امضا نشده تا تکلیف روشن
شود و نکونام هم مستقیم و غیر مستقیم از برخی مشکالت
باشگاه گالیه مند است و از سویی نامش به عنوان گزینه
نیمکت استقالل و سپاهان هم مطرح شده .با اين وجود
خبرها از تمديد قرارداد او با فوالد حكايت دارد.
قول و قرارتراکتوربا الهامي
ها خبر از برنامه
از گوشه و کنار در این روزها و هفته
خواستن مدیران باشگاه تراکتور از  2سرمربی سرشناس
ایرانی مطرح بود ولی هیچگاه از س����وی باشگاه به طور
رسمی تایید نشد و حاال با توجه به عملکرد خوب ساکت
الهامی و قهرمانی در جام حذفی ،طبق قول و قرار قبلی
رسد تغییری روی نیمکت این
میان او و باشگاه به نظر می
تیم شاهد نباشیم و سرخپوشان تبریزی فصل جدید را هم
با سرمربی ایرانی خود شروع خواهند کرد.
آزمايش رحمتي درشهرخودرو
در انتخابی عجیب ،دور از انتظار و پر سروصدا مهدی
رحمتی ،گلر شهر خودرو هدایت این تیم در فصل جدید
را بر عهده گرفته و شاهد ورود یک چهره جوان دیگر به
عرصه مربیگری در این فصل خواهیم بود .حضور رحمتی
روی نیمکت تیم مشهدی چالشی جدی برای او خواهد
تواند در موقعیتی حساس و دشوار خودش را
بود و می
در امر مربیگری به بوته آزمایش بسپارد.

وضعيت نامشخص صنعت نفت آبادان
بع����د از جدایی اس����کوچیچ و کوچش به نیمکت
مربیگری تیم ملی ،وضعیت نیمکت صنعت نفت هم کمی
عجیب و غریب ش����د ولی بهنام سراج این سمت را بر
عهده گرفت و توانست عملکرد نسبت ًا خوبی هم داشته
باشد با اين وجود تکلیف این تیم و نیمکتش برای لیگ
بیستم هنوز به طور قطع مشخص نیست.
بالتكليفي نفت مسجد سلیمان
بع����د از خداحافظی تارتار با نیمکت این تیم هنوز
سرمربی فصل جدید مشخص نیست .با توجه به اینکه
هایش را به بخش خصوصی
وزارت نفت قصد دارد تیم
واگذار کند این بالتکلیفی برای این مجموعه و نیمکت
مربیگری اش ادامه دار خواهد بود و مشخص نیست چه
سرنوشتی در انتظار این تیم است.
فكري با نساجی مازندران
العاده محمود فکری روی نیمکت تیم
عملکرد فوق
های پایانی لیگ نوزدهم باعث ش����د او
مازندران در هفته
مشتریان زیادی داشته باشد و نامش نزدیک نیمکت چند
تیم باالنشین جدول مطرح شود ولی تا این لحظه اتفاقی
میان آنها رخ نداده و فکری همچنان هدایت نساجی را بر
عهده دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد فصل بیستم را
هم با این تیم آغاز خواهد کرد.
گل گهر سیرجان با قلعه نويي
تیم سیرجانی پس از بقا در اولین فصل حضور در
ای برای فصل دوم
لیگ برتر به ظاهر اهداف بلند پروازانه

تحقیقات بیشتری انجام دهند.
مارگارت هریس ،سخنگوی سازمان جهانی بهداشت هم اظهار
داشت :از نظر جدول زمانی واقع بینانه ،ما واقع ًا انتظار نداریم تا
اواسط سال آینده میالدی شاهد واکسیناسیون گسترده باشیم.
آسیب به قلب کودکان
محققان دانشگاه تگزاس در آمریکا بین یک سندرم التهابی
و کووید  ۱۹ارتباطی را شناسایی کردند که موجب آسیب جدی
به قلب کودکان میشود.
به گزارش روز ش���نبه پایگاه خبری مدیکال اکسپرس ،در
این تحقیقات اطالعات مربوط به  ۶۶۲کودک مبتال به س���ندرم
موسوم به Multisystem inflammatory syndromeیا به
اختصار MISبین یکم تا  ۲۵ژوییه امسال مورد مطالعه و تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد  ۷۱درصد از این کودکان
در بخش آی سی یو بستری شدهاند .در جریان درمان  ۶۰درصد
از این کودکان از شوک الکتریکی استفاده شد و کودکان به طور
میانگین  ۷.۹روز در بیمارستان بستری شدهاند.
ها
اند و  ۷۳.۷درصد از آن
تمام این کودکان دچار تب بوده
اند و  ۶۸.۳درصد نیز استفراغ
دچار اس���هال یا درد شکم شده
داش���تند .از بین این کودکان  ۹۰درصد تست اکوکاردیوگرام
ها نتایج غیرطبیعی بود .عالوه
انجام دادند و در  ۵۴درصد از آن
بر این ۲۲.۲ ،درصد از کودکان برای تنفس نیاز به اس���تفاده از
های
ها در مراقبت
تجهیزات مکانیکی داشتند و  ۴.۴درصد از آن
ویژه ،اکسیژناسیون غشایی برون پیکری (  )ECMOدریافت
کردن���د که نوعی حمایت حیاتی قلب و ریه از خارج بدن با
هدف احیای قلبی -تنفسی است .از بین این کودکان ۱۱ ،نفر
جان خود را از دست دادند.
بر اساس این تحقیقات سندرم  MISمیتواند کودکانی را
که به نظر سالم هستند در طول چهار هفته بعد از بروز عالیم
کووید  ،۱۹مبتال کند .آسیبهای ناشی از این سندرم به قدری
ش���دید است که شخص مبتال به این سندرم نیازمند نظارت و
کمکرسانی در تمام عمر خود خواهد بود .به گفته محققان حتی
کودکانی که به کووید  ۱۹مبتال شده ،اما فاقد عالیم تنفسی متداول
آن هستند نیز ممکن است به این سندرم مبتال شوند.

بعد از  ۲۴ساعت از انتقال طارمی  ۳۰هزار دنبال
کننده به باش���گاه پورتو اضافه شده كه اکثریت

قریب به اتفاق این  ۳۰هزار نفر ،ایرانی هستند.
اگرچه ورود کاس���یاس به پورتو تأثیر زیادی در
رسانه ها در سراسر جهان داشت اما در مقایسه
با خرید مهدی طارمی در شبکه های اجتماعی
به طور چشمگیر منعکس نشد.
اين سايت در ادامه مي نويسد:ایران کشوری
ریش���ه دار در فوتبال است كه ارتباطات زیادی
روش  ۹سال هدایت
با پرتغال دارد .کارلوس کی
تیم ملی ایران را بر عهده داشت ،نلو وینگادا و
مانوئل ژوزه پیش از این در مقاطعی قهرمان چهار
دوره اخیر ایران یعنی پرسپولیس را هدایت کردند،
آگوس���تو ایناس���یو در فوالد و تونی در تراکتور
بودند اما مسیر اکنون معکوس شده و ایرانی ها
اند .فصل گذشته  3ایرانی در
به پرتغال رس���یده
فوتبال پرتغال حضور داشتند .مهدی طارمی ،امیر
عابدزاده ،دروازه بان ماریتیمو و مهرداد محمدی
مهاجم آوس.
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بقیه از صفحه 3
گفتنی است که ،پروفسور زاده ،استاد راهنمای حدود
پنجاه دانش����جوی دکترا بوده است که از جمله بجاست
به مرحوم دکتر ولی ا ...طحانی (اس����تاد دانشگاه صنعتی
اصفهان) اشاره کرد.به دلیل تالش های پروفسور زاده در
گس����ترش و تعمیق علم و فناوری ،حدود سی دانشگاه
معتبر به وی مدرک دکترای افتخاری داده اند .از جمله
دانش����گاه تهران ،در اسفند  1394ضمن برگزاری کنگره
بزرگداشت پروفسور زاده ،دکترای افتخاری این دانشگاه
را به وی که از نخستین دانش آموختگان این دانشگاه در
حوزه فنی-مهندسی بود  ،اعطاکرد .پروفسورزاده ،به خاطر
دستاوردهای علمی و فناورانه ،مفتخر به دریافت چندین
جایزه و نش����ان علمی شده است از جمله :جایزه اوکاوا
(ژاپن) ،جایزه هوندا (ژاپن) ،نشان همینگ  ،IEEEنشان
افتخار  ،IEEEجایزه بنیامین فرانکلین ،جایزه بنیاد پیشبرد
مرزهای دانش (اروپا).
ش����ایان یادآوری است که نظریه فازی (از هر دو
جنب����ه نظری و کاربردی) در بین پژوهش����گران ایرانی
گس����ترش بسیاری یافته است.به جز پژوهشگران ایرانی
مقیم خارج ،هم اکنون صدها پژوهشگر در ایران در حال
تحقیق در زمینه های مختلف این علم هس����تند .تاکنون
چندین کتاب به زبان فارس����ی در نظریه و کاربردهای
ریاضیات و منطق فازی نگاش����ته شده و چند کتاب نیز
ترجمه شده است .تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در
زمینه سیس����تم های فازی گسترش بسیار یافته است به
طوری که در بین کش����ورهای جهان ،در سال گذشته،
از لح����اظ ک ّمی ،رتبه چهارم را دارا بودیم .همچنین ،در
س����ال  1386انجمن سیستم های فازی ایران و انجمن
سیستمهای هوشمند ایران ،با هدف معرفی و گسترش
سیستمهای فازی و هوشمند تاسیس شدند .افزون بر این
که مجله پژوهشی انجمن سیستم های فازی ایران با عنوان
(Iranian Journal of Fuzzy Systemsمجله ایرانی
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سیستم های فازی) بیش از یک دهه است که به طور منظم
منتشر می شود و در فهرست های معتبر نمایه می شود.
انجمنسیستمهایهوشمندایراننیزمجلهپژوهشیباعنوان
Journal of Intelligent and Cognitive
( Computingمجله محاس����بات هوشمند و شناختی)
راه اندازی کرده اس����ت که به زودی نخستین شماره آن
منتشر خواهد شد .البته در زمینه کاربرد سیستم های فازی
در ایران فاصله زیاد با سطح مطلوب داریم .افزون براین
که متاسفانه این نظریه به طور شایسته ،دقیق و رسا به
جامعه معرفی نشده است .بیشتر مجامع علمی و دانشگاهیِ
علوم انسانی در ایران با این نظریه و توانایی های آن آشنا
نیستند .هنوز رسانه ها ،به طور شایسته به معرفی پروفسور
زاده که دانش����مندی ایرانی تبار است نپرداخته اند .هنوز
هیچ خیابان یا میدان ،پارک ،کتابخانه یا مرکز پژوهشی
به نام این دانشمند گذاشته نشده است .همچنین بجاست
صدا و س����یما با برنامه های علمی-ترویجی در معرفی
نظریه فازی و کاربردهای آن و معرفی مبدع ایرانی تبار
این نظریه گام بردارد.
در پایان اشاره می شود که پروفسور زاده افزون بر
ابداع و معرفی ریاضیات و منطق فازی ،چندین نظریه علمی
دیگر معرفی کرده است که هر یک از آنها ،یک شاخه علمی
نوین شده و از جنبه های نظری و کاربردی گسترش یافته
است .مهم ترین این نظریه ها عبارت اند از:
نظریه ام����کان ( ،)Possibility Theoryنظریه
محاسبات ن َرم ()Soft Computing
نظریۀاستداللاحتماالتیِادراک–محور(Perception-
)BasedTheory of Probabilistic Reasoning
نظریه محاسبه با واژه ها به¬جای محاسبه مبتنی بر
اع����داد(From Computing with Numbers to
)Computing with Words
پروفس����ور لطفی علی عسکرزاده در  15شهریور
 1396درگذشت.
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اخبار کوتاه خارجی

حضورش در س����طح اول فوتبال ایران دارد و در اولین
نویی رفته و با سپردن نیمکت
گام هم به سراغ امیر قلعه
مربیگری به این مربی پرافتخار و سرشناس ،نشان داده چشم
های باالی جدول در فصل جدید دارد.
به رتبه
ادامه همكاري ويسي با پیکان
هن����وز وضعیت فصل آین����ده این تیم صد در صد
هایی برای ادامه همکاری با
مشخص نیست ولی صحبت
عبداهلل ویس����ی صورت گرفته است و باید دید برای این
رسند یا این تیم هم با تغییر سرمربی
موضوع به توافق می
فصل جدید را شروع خواهد کرد.
توافق ذوب آهن اصفهان با رضايي
بالتکلیفی باش����گاه منجر به خروج تعداد زیادی از
های کلیدی شد ولی در نهایت رحمان رضایی سرمربی
مهره
ها شد و کارش را با این تیم سبزپوش اصفهانی
جدید ذوبی
شروع کرد تا کار سختی در فصل نقل و انتقاالت پیش
رو داشته باشد.
احتمال تغييرات در سایپا
پوشان در نهایت به بقا در
پروژه جوانگرایی نارنجی
لیگ نوزدهم منتج شد و صادقی و شاگردانش توانستند
از پس این ماموریت به خوبی بر بیایند ولی با تغییراتی
رسد
که در س����طح مدیریت باش����گاه رخ داده به نظر می
هایشان با گذشته تفاوت دارد و شاید این موضوع
طلبی
جاه
منجر به تغییراتی در سطح مربیگری این باشگاه شود.
آلومینیوم اراک و مس رفسنجان با مربيان قبلي
دو باشگاه تازه لیگ برتری شده هم ترجیح دادند با
سرمربیانی که باعث صعود آنها به سطح اول فوتبال ایران
شدند ادامه همکاری دهند بنابراين در لیگ بیستم شاهد
حضور آنها روی نیمکت تیم سابقشان هستیم.
جدايي افاضلي ازماشین سازی تبریز
ماش����ين سازي پس از یک فصل پر فراز و نشیب
های
توانست در نهایت در لیگ برتر باقی بماند و در هفته
پایانی با هدایت هومن افاضلی به این مهم دست پیدا کرد
اما از تبریز خبر رس����یده كه وحيد بياتلو سرمربی جدید
اين تيم شده است.
های بیرون مانده
چهره
شان مشخص نیست
هایی وضعیت سرمربی
اگرچه تیم
اما مربیان نامداری هم هستند که هنوز تیم جدیدشان معلوم
نشده و شاید فصل جدید را بیرون بنشینند و نقش آلترناتیو
را بازی کنند .نفراتی مثل علیرضا منصوریان ،فیروز کریمی،
علی دایی ،مجید جاللی ،حس����ین فرکی ،فرهاد مجیدی،
مجتبی حسینی ،سیروس پورموسوی ،مهدی تارتار ،پرویز
مظلومی ،مجتبی سرآس����یایی و ...هنوزدر تیمی مشغول
اند و باید منتظر ماند و دیدكه در ادامه ،تيمي به آنها
نشده
رسد یا نه؟
می

پیشبینی  ۱۰۰روز اردو برای کمانداران

پوشان این رشته در هر
بنا بر اعالم رئیس فدراس���یون تیروکمان ،ملی
دو بخش ریکرو و کامپوند تا پایان س���ال جاری  ۸۰تا  ۱۰۰روز اردوی
سازی خواهند داشت.
آماده
به گزارش خبرنگار مهر ،ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی
تیروکمان در هر دو بخش ریکرو و کامپوند مردان و بانوان ديروز با حضور
در محل س���ایت آزادی تس���ت  PCRدادند تا از امروز در کیش و قزوین
تمرینات خود را آغاز کنند.
غالمرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان در حاشیه این برنامه
که در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا انجام شد با ابراز
امیدواری از بهبود شرایط کلی جامعه از حیث بحران کرونا و گسترده تر
شدن فعالیت های ورزشی وهمچنين تیروکمان ،گفت :طبق برنامه ،کمانداران
ریکرو در کیش و کماندارن کامپوند در آبیک قزوین تمریناتشان را تا ۲۷
شهریورماه دنبال خواهند کرد.رئیس فدراسیون تیروکمان از پیش بینی این
فدراسیون برای اردوی ماهانه ملی پوشان خبر داد و گفت :هفت ماه تا پایان
پوشان
سال باقی مانده و قرار است ماهانه یک اردوی  ۱۰روزه برای ملی
داش���ته باش���یم .در واقع  ۸۰روز اردو تا پایان سال پیش بینی شده که البته
شاید هم بتوانیم آن را به  ۱۰۰روز برسانیم.
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مسی در کمپ ورزشی بارسلونا حاضر نشد
مهاجم بارس���لونا به سیوتات
اس���پورتیووا نرفت تا تست کرونا
دهد.
به گزارش ایس���نا و به نقل از
آس ،لیونل مسی ديروز به سیوتات
اسپورتیووا (کمپ ورزشی بارسلونا)
نرف���ت در حالی که رس���انه های
تصویری در انتظار بازگشت ستاره
آرژانتینی ب���ه فعالیت خود در تیم
کاتاالن���ی بودند تا تصاویری را از او
به ثبت برسانند.
هم تیمی های مسی هفته گذشته تست دادند اما بازیکن آرژانتینی
این کار را انجام نداد چون می خواست بارسا را ترک کند.مهاجم آبی
اناری ها اکنون که اعالم کرده است می ماند باید تست مي داد كه احتماال
در خانه اش این کار را انجام داده و سپس به تیم ملحق خواهد شد.تيم
بارسلونا امروز استراحت دارد و انتظار می رود مسی فردا زیر نظر رونالد
کومان تمرینات پیش فصل خود را شروع کند.
لیگ قهرمانان آسیا لغو نمیشود
دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا
اعالم کرد که مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا در سال  ۲۰۲۰لغو نخواهد شد و
رسد.
این مسابقات به پایان می
به گزارش خبرنگار مهر و به نقل
از خبرگزاری فرانسه« ،داتو ویندسور
های لیگ
ج���ان» با بیان اینکه رقابت
قهرمانان آسیا در این فصل به پایان
خواهد رس���ید ،گفت :برای به اتمام
رساندن این مسابقات در سال ۲۰۲۰
متعهد و مطمئن هستیم.ما با کارشناسان
و متخصصان پزشکی خود بهترین
ایم تا خطرات را کاهش دهیم.
اقدامات پزشکی را انجام داده
وی همچنين تاكيد کرد كه فناوری کمک داور ویدئویی از مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بدون مشکل استفاده خواهد شد.
درخشش ابراهیمی در هفته اول لیگ ستارگان قطر
الوطن پس از درخشش
ابراهیم���ی در بازی اول لیگ
ستارگان قطر به تمجید از او
پرداخت.
به گزارش خبرگزاری
ف���ارس ،در چارچوب اولین
هفته لیگ س���تارگان قطر در
فص���ل  2021-2020االهلی
مقابل الوکره به برتری رسید.
در این بازی امید ابراهیمی 90
دقیقه برای االهلی بازی کرد و
یک گل را نیز به ثمر رساند.به همین بهانه الوطن به تمجید از ابراهیمی و
شروع قدرتمند االهلی پرداخت .الوطن اعالم كرد كه در اين بازي ،اميد
ابراهیمی موتور باشگاه االهلی بود و توانست گل تساوی این تیم را در
ف کند.
دقیقه  38بازی با شوتی غیرقابل مهار وارد دروازه حري 
واکسن کرونا پیش شرط برگزاری المپیک توکیو نیست
«توشیرو موتو» ،مدیر اجرایی کمیته برگزاری توکیو  ،۲۰۲۰تهیه و تولید
های المپیک ،
واکس���ن کرونا را به عنوان ش���رط اصلی برای برگزاری بازی
رد کرد.
به گزارش ایرنا ،موتو پس از نشس���ت کارگروه عملیاتی در خصوص
های المپیک توکیو ،اعالم کرد که تولید واکسن کرونا هرچند تا
برگزاری بازی
دهد اما
ها را از شیوع و تسریع انتقال ویروس کاهش می
حد زیادی نگرانی
تواند به عنوان شرط و الزمه برگزاری این رویداد مورد استناد قرار گیرد.
نمی
المللی المپیک و سازمان
ويبا تاکید بر انجام مذاکرات مفصل بين کمیته بین
بهداشت جهانی ،اعالم كرد كه مقرر شده نتایج تصمیمات کارگروه عملیاتی
های مرتبط با اقدامات
جاری میالدی در قالب بخش���نامه
ژاپن تا پایان س���ال
ای انتشار یابد.
مقابله

وزیر خارجه سويیس سفر به ایران را با دیدن آثار تاریخی اصفهان آغاز کرد
«ایگنازیو کاسیس» وزیر امور
سرويس خبر:
خارجه سويیس درنخستين روز از سفر سه روزه
خود به كشورمان وارد اصفهان شد و پس از
بازدی���د از آثار تاریخی و میراث فرهنگی این
ش���هر با جمعی از مسئوالن و استادان دانشگاه
استان ديداركرد.
ریزی
وزیر امور خارجه سويیس طبق برنامه
قبلی بامداد ديروز وارد ایران ش���د و در ابتدا
س���فر یک روزه به اصفهان داشت.كاسيس از
آثار تاریخی اصفهان از جمله میدان امام (نقش
های گردشگری و صنایع دستی
جهان) و جاذبه
این شهر دیدن کرد وسپس دیداری با استادان
دانش���گاه صنعتی اصفهان در محل هتل عباسی
نظر برای
اصفهان داش���تند و به گفتگو و تبادل
گسترش تعامالت علمی ،فرهنگی و فن آوری
پرداختند .وزیر خارجه س���ويیس همچنین از
کلیسای وانک اصفهان دیدن و با اسقف سپیان
کاشچیان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب
ایران دیدار کرد.
دیدار و گفتگو با عباس رضایی اس���تاندار
های سفر وزیر خارجه
اصفهان از دیگر برنامه
سوییس به اصفهان بود.
وزی���ر ام���ور خارجه س���ويیس پس

�ﮔﻬ���ﻲ
ﻣﺰ�ﻳ��ﺪ�
ﻋﻤﻮ ﻣ��ﻲ
)ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﺷﺮﻛﺖﻣﻠﻰﮔﺎ� �ﻳﺮ��
ﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﺷﻤﺎ��ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

یکصدمین س���الگرد آغاز روابط دو کش���ور
است.

های
از اصفه���ان ب���ه تهران رف���ت و برنامه
اش آغاز شد که مهمترین آن جلسه
رس���می

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ �ﻳﺮ�� �� ﻧﻈﺮ ���� ﺗﻌﺪ�� � 87ﺳﺘﮕﺎ� ﺧﻮ��� ����ﻗﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼ� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮ� ��
ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻳﻜﺠﺎ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﺮﻓﺎ� ﺑﻪ ﻣﺮ�ﻛﺰ �ﺳﻘﺎ� ﺧﻮ��� ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﺮ�ﻛﺰ �ﺳﻘﺎ� ﺧﻮ��� ﻣﻲﺑﺎﻳﺴ���ﺖ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ
��� ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  99/06/26ﺑﻪ ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ )ﺳﺘﺎ�( ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 13ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  99/06/29ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ�ﮔﺬ��� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮ� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮ�
�ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﻳﻜﺸ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 99/06/30ﻣﻜﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� ﺑﻪ
ﺻﻮ�� ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��.
ﺿﻤﻨﺎ� ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﺒﻠﻎ � 180/000/000ﻳﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ1099001038000001 :
�ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻌﺎﻣﻼ�

�ﮔﻬﻲﻓﺮ�ﺧﻮ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪ��

ﻣﺠﻮ�ﺷﻤﺎ��1399/2924:

ﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲ��ﻧﻈﺮ����ﺧﺪﻣﺎ�ﻣﻮ��ﻧﻴﺎ�ﺧﻮ���ﺑﺎﺷﺮ�ﻳﻂ�ﻳﻞ��ﻃﺮﻳﻖﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻲﺗﺄﻣﻴﻦﻧﻤﺎﻳﺪ:
)99/9028ﺗﺠﺪﻳﺪ(

ﺷﺮ�ﻣﺨﺘﺼﺮﺧﺪﻣﺎ���ﺧﻮ�ﺳﺘﻲ

ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﻴﻦﺷﺮﻛﺖ��ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ��ﺟﺎ�
ﻛﺎ�

�ﻧﺠﺎ�ﺧﺪﻣﺎ�ﺑﺎ��ﺳﻲﻓﻨﻲﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ�ﻫﺎ�ﻧﻬﻢ��ﻫﻢﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﭘﺲ���ﺗﻤﺎ�ﻣﺮﺣﻠﻪ���ﻳﺎﺑﻲﺻﻼﺣﻴﺖﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﻴﻦﺷﺮﻛﺖ��ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ��ﺟﺎ�ﻛﺎ�ﺑﻪﻣﻴﺰ���3/404/000/000ﻳﺎ�ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻀﻤﻴﻦﺷﺮﻛﺖ��ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ��ﺟﺎ�ﻛﺎ�ﺑﻪﺻﻮ��ﻳﻜﻲ��ﺗﻀﺎﻣﻴﻦﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮ��ﻓﻖ�ﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺗﻀﻤﻴﻦﺷﻤﺎ��50659�/1234202ﻫ�ﻣﻮ��
94/09/22ﻫﻴﺎ���ﻳﺮ��ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮ�ﺗﻀﻤﻴﻦﺷﺮﻛﺖ��ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ��ﺟﺎ�
ﺗﺒﺼﺮ���ﺻﻮ�����ﺋﻪﺗﻀﻤﻴﻦﺷﺮﻛﺖ��ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ��ﺟﺎ�ﻛﺎ�ﺑﻪﺻﻮ���ﺟﻪﻧﻘﺪﻣﺒﻠﻎﻧﻘﺪ�ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖﺑﻪﺷﻤﺎ��ﺣﺴﺎ�0111112626009ﺑﺎﻧﻚ
ﻛﺎ�
ﻣﻠﻲ�ﻳﺮ��ﺷﻌﺒﻪﻣﺮﻛﺰ�ﻛﻨﮕﺎ�ﺑﻪﻧﺎ�ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ�ﻧﻬﻢﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲ���ﻳﺰ�ﻓﻴﺶ���ﻳﺰ����ﺋﻪﮔﺮ��.
ﻣﺒﻠﻎﺑﺮ������ﻟﻴﻪﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺗﺎ�ﻳﺦﻣﻬﻠﺖﺗﻜﻤﻴﻞ�ﺑﺎ�ﮔﺬ���
�ﻃﻼﻋﺎ���ﺳﺎﻳﺖﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�
ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲ
�ﺧﺮﻳﻦﻣﻬﻠﺖ���ﻳﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ
�����ﺗﻠﻔﻦﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ��

�68/073/659/438ﻳﺎ�

99/06/23

ﺗﺎ�ﻳﺦﺗﺤﻮﻳﻞ�ﺳﻨﺎ�ﺑﻪ��ﺟﺪﻳﻦﺷﺮ�ﻳﻂ

99/07/21

99/08/11

ﺗﺎ�ﻳﺦﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲﭘﺎﻛﺘﻬﺎ�ﻣﺎﻟﻲ

99/08/12

�ﺳﺘﺎ�ﺑﻮﺷﻬﺮ�ﮔﻨﮕﺎ��ﻣﻨﻄﻘﻪ�ﻳﮋ��ﻗﺘﺼﺎ���ﻧﺮ��ﭘﺎ���ﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ�ﻧﻬﻢ)ﻓﺎ�(12ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�������ﺗﺎ�
ﺷﻤﺎ����10ﻓﺘﺮ�ﻣﻮ�ﺣﻘﻮﻗﻲ�ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ�07731463797�07731463850

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ��ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪﺟﻬﺖﻛﺴﺐ�ﻃﻼﻋﺎ�ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪﺳﺎﻳﺖWWW.SPGC.IRﻣﺮ�ﺟﻌﻪ�ﻳﺎﺑﺎﺷﻤﺎ��ﺗﻠﻔﻦ07731463797ﺗﻤﺎ�ﺣﺎﺻﻞﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ��ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ��ﻃﺮﻳﻖﺳﺎﻳﺖhttp://tender-SPGC.IR
»ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺑﺮﮔﺰ���ﻣﻌﺎﻣﻼ��ﺑﺎﻧﻚ�ﻃﻼﻋﺎ�ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲ«
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺛﺒﺖﻧﺎ��ﻗﺪ���ﺳﭙﺲﻛﻠﻴﻪﻓﺮ�ﻫﺎ����ﻳﺎﺑﻲﺻﻼﺣﻴﺖﻣﺨﺘﺺ�ﻳﻦﻣﻨﺎﻗﺼﻪ��ﺑﻪ�ﻗﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ�ﺑﺮ�ﺳﻲ�ﺗﺎﻗﺒﻞ���ﺗﻤﺎ�ﻣﻘﺮ�ﺗﻜﻤﻴﻞﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺮ�ﺳﻲ���ﻳﺎﺑﻲﻛﻴﻔﻲﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ��
ﺑﻪﺻﻮ��ﻏﻴﺮﺣﻀﻮ���ﺻﺮﻓ �ﺎ��ﻃﺮﻳﻖﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻣﺬﻛﻮ�ﺻﻮ��ﺧﻮ�ﻫﺪﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

���ﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻲﺷﺮﻛﺖﻣﺠﺘﻤﻊﮔﺎ�ﭘﺎ��ﺟﻨﻮﺑﻲ

ترحیم

همكاران گرامي
جناب آقاي اخالق نجات و سركار خانم نقبائي
با نهايت تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده
محترمتان تسليت عرض كرده ،براي آن مرحوم غفران
الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
سازمان آگهيها
همكاران گرامي
جناب آقاي اخالق نجات و سركار خانم نقبائي
با نهايت تأثر و تأسف مصيبت وارده را به شما و خانواده
محترمتان تسليت عرض نموده براي آن مرحوم غفران
الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبائي آرزومنديم.
آرشيو و كتابخانه موسسه اطالعات
خانواده محترم دكتر اخوين
درگذش��ت ناگهاني جراح پيشكس��وت جناب آقاي
دكتر عبدالمجيد اخوين را به شما و جامعه پزشكي
گرگان تسليت ميگوييم.
گرگان ـ دكتر ناطقي ـ دكتر حداد
جناب حاج سعيد مال فارسيجاني
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در بزرگوارتان را
صميمانه تسليت عرض مينمايم.
نمايندگي روزنامه اطالعات غرب تهران :باقريان
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سالمین
به شماره ثبت  353و شناسه ملی 10861393382
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/04و به موجب
مجوز ش���ماره  999/607154/013مورخ  1399/2/9س���ازمان بورس و اوراق بهادار
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :س���رمایه شرکت از مبلغ  300.000.000.000ریال به مبلغ
 4.484.000.000.000ریال منقسم به  4.484.000.000سهم  1.000ریالی با نام که
تماما پرداخت ش���ده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مطابق با گزارش شماره
252م-س -2مورخ  1398/10/21و  378-592-98و  377-592-98و 376-592-
 98و  375-592-98و  374-592-98و  373-592-98م���ورخ  1398/9/30هیئت
کارشناسان رسمی دادگستری تامین گردیده  ،افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء
گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه ()913904
**********************
آگهی تغییرات شرکت تولیدی دستکش گیالن شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  641و شناسه ملی 10720084857
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/28
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د -1 :حساب سود و زیان و ترازنامه مالی منتهی به97/12/29
تصویبگردید-2.موسسهحسابرسیتوسعهمدیریتداناباشناسهملی10260705320
بعنوان بازرس اصلی و آقای حس���ین دقتی رودسری با کد ملی  2691600807بعنوان
بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت ()914008
**********************
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی استان اردبیل
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  5127و شناسه ملی 10240081187
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/06/26تصمیمات ذیل اتخاذ
ش���د - 1 :مجمع عمومی پس ازاستماع گزارش فعالیت هیئت مدیره وگزارش حسابرس
مس���تقل وبازرس قانونی ،صورتهای مالی سال 1397ش���رکت شامل ترازنامه،صورت
سود وزیان ،وصورت جریان وجوه نقد شرکت رامورد تصویب قرارداد- 2 .مجمع عمومی
سازمان حسابرسی رابه عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی1398انتخاب نمود 3
روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های رسمی انتخاب گردید.اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اردبیل ()914012
**********************
آگهی تغییرات شرکت آرد مغان سهامی خاص
به شماره ثبت  2589و شناسه ملی 10980275579
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1399/03/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 – :اقای محمد رضا حری���ری اردبیلی با کد ملی 1465647015به عنوان رئیس هیئت
مدی���ره – آقای جلیل زرکش با کد مل���ی  1466021713به عنوان نایب رئیس هیئت
مدیره – آقای سعید غفران نیا به کد ملی  1381029892به عنوان عضو هیئت مدیره -
آقای قاسم ضرغامی سلطان احمدی با کد ملی  2850373923به عنوان مدیرعامل برای
مدت دوس���ال انتخاب شدند .کلیه اسناد و مدارک واوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر
عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر ش���رکت واسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری پارس آباد ()914080
**********************
آگهی تغییرات شرکت آرد مغان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  2589و شناسه ملی 10980275579
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/03/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :محمد رضا حریری اردبیلی ب���ا کد ملی 1465647015
آق���ای جلیل زرکش با کد ملی – 1466021713آقای س���عید غف���ران نیا به کد ملی
 1381029892به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . .موسسه
حسابرسی پارس به شناسه ملی  1010230177به عنوان بازرس اصلی و آقای محرمعلی
عظیمی فر به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد ()914081
**********************
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زردانه
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2311و شناسه ملی 10184003431
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1398/05/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ()914252
**********************
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی نعمت البرز ایرانیان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  32246و شناسه ملی 10320641734
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
 - 2س���رمایه شرکت از مبلغ  100000000ریال منقسم به  100سهم با نام 1000000
ریالی به  5000000000ریال منقس���م به  5000سهم با نام  1000000ریالی از محل
مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج ()914264
**********************
آگهی تغییرات شرکت عمران تالش سپهر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  2801و شناسه ملی 14003735678
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/19
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د - :آقایان ابوالحسن نوروزی به شماره ملی  0046434399و
حمیدرضا نوروزی به ش���ماره ملی  0081062370و محمود وزیری زاده به شماره ملی
 3130825452برای مدت دو سال در سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ()914268
**********************
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  2800و شناسه ملی 14003735532
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1398/11/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- 1آقای حمیدرضا نوروزی با شماره ملی  0081062370به سمت رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل - 2آقای ابوالحس���ن نوروزی با شماره ملی  0046434399به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره - 3آقای محمود وزیری زاده با شماره ملی  3130825452به سمت
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد و
نام���ه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه
با مهرشرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ()914270
**********************
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  2800و شناسه ملی 14003735532
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/19
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  :آقایان حمیدرضا نوروزی به شماره ملی  0081062370و
ابوالحسن نوروزی به ش���ماره ملی  0046434399و محمود وزیری زاده به شماره ملی
 3130825452برای مدت دو سال در سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ()914274

همكار محترم جناب آقاي مسعود اماني
نماينده روزنامه اطالعات در غرقآباد
ب��ا كمال تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را به ش��ما و
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض مينمائيم و براي
آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبائي
آرزومنديم.
امور توزيع و فروش ـ س�ازمان شهرس�تانها ـ
حمل و نقل ـ امور مش�تركين ـ آبونمان ـ شبكه
اطالعرس�اني ـ امور توزيع و فروش كتاب ـ انبار
كت�اب ـ مراكز فروش كتاب ـ س�اعت كنترل ـ
تهران و حومه ـ تعميرگاه ـ سازمان پخش ـ انبار
برگشتي ـ تكفروشي ـ توزيع داخلي
همكار محترم جناب آقاي حسن دوست
نماينده روزنامه اطالعات در بندر كياشهر
ب��ا كمال تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را به ش��ما و
خانواده محترمتان تس��ليت ع��رض مينمائيم و براي
آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان صبر و ش��كيبائي
آرزومنديم.
امور توزيع و فروش ـ س�ازمان شهرس�تانها ـ
حمل و نقل ـ امور مش�تركين ـ آبونمان ـ شبكه
اطالعرس�اني ـ امور توزيع و فروش كتاب ـ انبار
كت�اب ـ مراكز فروش كتاب ـ س�اعت كنترل ـ
تهران و حومه ـ تعميرگاه ـ سازمان پخش ـ انبار
برگشتي ـ تكفروشي ـ توزيع داخلي
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مالرد شیر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2943و شناسه ملی 10101562211
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :نوع ش���رکت از سهامی خاص به س���هامی عام تبدیل گردید- .اساسنامه
شرکت مش���تمل بر 56ماده و11تبصره به تصویب رس���ید.وجایگزین اساسنامه قبلی
گردید -اعالمیه تبدیل ش���رکت از سهامی خاص به س���هامی عام مشتمل بر نکات ذیل
میباشد نام شرکت:کشاورزی و دامپروری مالرد شیر(سهامی عام) -شماره ثبت2943:
موضوع ش���رکت و نوع فعالیت آن:موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2اساسنامه عبارتاست از انجام فعالیت های کش���اورزی،دامداری،باغداری،پرورش طیور و زنبورعسل و
ماهی و هرگونه حیوان دیگر و اس���تفاده از فرآورده ه���ای حیوانی و پروتئین گیاهی-
صادرات و واردات انواع نهاده های دامی و هرنوع دام و مواد اولیه و ماش���ین آالت و لوازم
مورد نیاز ش���رکت و هرگونه فعالیت بازرگانی-تولید ،ف���روش و صادرات انواع کاالها و
خدمات شامل(شیر،فرآورده های لبنی،ژله خوراکی،فرآورده های ژنتیکی،دوغ گازدار
و انواع ماست(،مواد لبنی)کره،پنیر،مایه،ماست،ش���یر غلیظ شده،آبلیمو برای مقاصد
آشپزی،قوام دهنده لبنیات،شیر طعم دار،نوشیدنی بر پایه لبنیات،ژله بر پایه لبنیات،دوغ
بدون گاز،پودر ژله و دس���ر،کره حیوانی و گیاهی،کش���ک آبغوره،پنیر پیتزا،دسر بر پایه
مواد لبنی،شیر خشک صنعتی،بستنی،س���رکه،عرقیات گیاهی،خامه قنادی،معجون
بستنی،بس���تنی زمستانی -تبلیغات و فروش ،بس���ته بندی کاال و پخش کاالها و پخش
و مبادرت به هرگونه عملیات و معامالت مجاز که بطور مس���تقیم و غیر مس���تقیم برای
انجام فعالیت های مذکور که در اساس���نامه ضروری و مفید می باشد-س���رمایه گذاری
و مشارکت در س���ایر شرکت ها از طریق مشارکت در تاس���یس یا خرید سهام شرکتها
مرکز اصلی شرکت:اس���تان البرز-جاده قدیم هشتگرد-سه راه سهیلیه-بعد از شهرکزعفرانیه-نرسیده به شهرک کوروش-انتهای خیابان حکمت کدپستی3334119162
مدت ش���رکت:نامحدود -سرمایه شرکت 300:میلیارد ریال منقسم به 300000000هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت شده می باشد -سهام ممتاز:شرکت فاقد سهام
سهم یک
ممتاز می باش���د -شرکت کشت و دام گلدش���ت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره
ثبت  16233و شناس���ه ملی  10260371718به نمایندگی آقای حسین معصومی نام
پدر  :قربانعلی ش ش  164 :ت ت  1352/01/13 :ش ملی 0057686629 :به س���مت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ش���رکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) به شماره
ثبت  1374و شناسه ملی  10100648962به نمایندگی آقای بهزاد رفیعی سامانی نام
پدر  :ذبیح اهلل ش ش  71ت ت  1349/01/28ش ملی  1818248301 :به سمت رئیس
هیئت مدیره و شرکت س���رمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به شماره
ثبت  217159و شناس���ه ملی  10102585130به نمایندگی آقای مهدی محمدی نام
پدر :اس���ماعیل ش ش  332 :ت ت  1351/06/25ش ملی  2181161720 :به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره وش���رکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره
ثبت  256038و شناسه ملی  10102963232به نمایندگی آقای حنیف نعمتی نام پدر
 :عباس���علی ش ش  214 :ت ت  1349/06/20 :ش ملی  2259436412 :به سمت عضو
هیئت مدیره و کارگزاری رس���می بیمه تامین آینده به شماره ثبت  330712و شناسه
ملی  10103696503به نمایندگی آقای رضا ایمانی نام پدر  :حس���ن ش ش  63 :ت ت
 1359/01/05 :ش ملی  007723161 :به سمت عضو هیئت مدیره میباشند -شرایط
حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی،صاحبان سهام
می تواند ش���خصاً،یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی،و نماینده یا نمایندگان
ش���خص حقوقی،صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی
حضور به هم رسانند هر سهامدار،برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت -تبصره:در
صورت نقل و انتقال سهام ،سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه
مجمع را خواهد داش���ت اعالمیه خرید س���هام،گواهی نامه انتقال و سپرده سهام،اصل
ورقه سهام،تاییدیه سهامداری صادر ش���ده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق
بهادار و تس���ویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی -مقررات اساس���نامه راجع به تقسیم
سود،تش���کیل اندوخته و تقس���یم دارایی بعد از تصفیه -تقسیم سود و اندوخته:تقسیم
س���ود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود
و در صورت وجود منافع تقس���یم ده درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است
اندخته قانونی:وضع اندوخته قانونی از س���ود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجاممی شود به پیش���نهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی
از س���ود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود -انحالل شرکت:مجمع
عمومی فوق العاده شرکت ،به پیشنهاد هئیت مدیره می تواند رای به انحالل شرکت بدهد
گزارش پیشنهادی هئیت مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره
به استناد آن،پیشنهاد انحالل ش���رکت را ارائه نموده اند این گزارش باید قبل از طرح در
مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود تصمیم
گیری در خصوص پیش���نهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان
پذیر نمی باش���د مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحالل اختیاری شرکت با حضور
حداقل 75درصد از دارندگان سهام رس���میت خواهد یافت تصفیه :هرگاه شرکت طبق
مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل
خواهد آمد -مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالت مطابق با صورتهای
مالی منتهی به 31شهریور1398که توسط شرکت تضمین شده است -بدهی های کوتاه
مدت370766میلیون ریال ،بدهی های بلندمدت15334میلیون ریال،مبلغ تضمین
های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالت:ندارد،بدهی های احتمالی:مبلغ بدهی
های احتمالی ش���رکت بالغ بر25میلیارد ریال می باشد -روزنامه کثیراالنتشار اطالعات
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ()914275
**********************
آگهی تغییرات شرکت عمران تالش سپهر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2801و شناسه ملی 14003735678
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1398/11/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد
- 1 :آقای ابوالحس���ن نوروزی به ش���ماره ملی  0046434399به سمت رئیس هیئت
مدیره  - 2آقای حمیدرضا نوروزی به شماره ملی  0081062370به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره - 3آقای محمود وزیری زاده به شماره ملی  3130825452به سمت عضو
هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند  -کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر
می باش���د و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با
مهرشرکت معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ()914280
**********************
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی نعمت البرز ایرانیان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  32246و شناسه ملی 10320641734
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/01
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د - 1 :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا
به ش���ماره ثبت  30888ش م  10320849506به نمایندگی آقای علی اصغر جعفرزاده
هنجنی فرزند علی اکبر ش م  0452829356ش ش  1419بس���مت بازرس اصلی آقای
قاس���م نعلبندی مهربانی ش ملی 0047113243:بسمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج ()914308
**********************
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهجو یدک طوس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  27831و شناسه ملی 10101945069
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/11/23تصمیمات
ذیل اتخاذ ش���د  - :س���رمایه ش���رکت مقرر گردید از مبلغ 1/100/000/000ریال
منقسم به110/000س���هم با نام  10/000ریالی به11/000/000/000ریال منقسم
به 1/100/000یهم با نام10/000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش
یابدو ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج ()914316

اناهلل و انا اليه راجعون
با نهايت تأس��ف و تألم درگذش��ت جناب آقاي دكتر
ناصر مجردي پيشكس��وت و مدي��ر دپارتمان زنان و
زايمان بيمارس��تان توس را به خانواده محترم ايش��ان
تس��ليت عرض نموده از درگاه خداوند متعال براي آن
مرحوم رحمت الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي
آرزومنديم.
دكت�ر حس�ين كاش�اني ـ دكت�ر س�يد ريحان
ميردامادي ـ دكتر اصغر قاصديان ـ دكتر فيروز
صاحبدل ـ دكتر مه سيما فردوسي ـ دكتر مهناز
جعف�ري ـ دكتر نس�يم س�نجري ـ دكتر مريم
الس�ادات حجازيان ـ دكتر سيما صادقي ـ دكتر
آزاده اكبري
خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت جناب آقاي دكتر
ناص�ر مج�ردي را تس��ليت ع��رض نموده ب��راي آن
مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي
آرزومنديم.
هيأت مديره ـ مديرعامل و پزشكان
بيمارستان توس
خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
مصيبت وارده را به شما تسليت ميگوييم.
گروه بيهوشي بيمارستان توس
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهجو یدک طوس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  27831و شناسه ملی 10101945069
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/11/23تصمیمات
ذیل اتخاذ ش���د  - 1 :آق���ای محمدرضا میران موس���وی به ک���د ملی0930636597به
س���مت مدیرعامل و رئیس هیئ���ت مدیره  - 2خانم الهام غیاث آب���ادی فراهانی به کد ملی
0054796687به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - 3خانم شادی غیاث آبادی فراهانی به کد
ملی 0071314921به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2
سال انتخاب شدند .- .خانم نازنین وریج کاظمی به کد ملی 2190059526به سمت بازرس
اصلی آقای شهاب اعظمی به کد ملی  0061328367به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال انتخاب گردیدند  - .حق امضا مجاز شرکت کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از
قبیل چک،سفته ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفردا ًونامه های عادی
و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا” همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج ()914324
**********************
آگهی تغییرات شرکت سرامیک صنعت رباط شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  265و شناسه ملی 10102501428
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/12تصمیمات ذیل اتخاذ
ش���د  - :آقای سعید سرخیل با کدملی  0048796107و آقای ابوالفضل نجفی با کدملی
 0056641575و خانم مریم بیاتی با کدمل���ی  0039367150به عنوان اعضا هیئت
مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند - .آقای محمدحس���ن میرزائی به شماره
ملی  1672441757به س���مت ب���ازرس اصلی و آقای علیرضا مفاخر به ش���ماره ملی
 1754250947به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد ()914330
**********************
آگهی تغییرات شرکت سرامیک صنعت رباط
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  265و شناسه ملی 10102501428
به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/04/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای
سعید س���رخیل با کدملی  0048796107به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای
ابوالفضل نجفی با کدملی  0056641575ب���ه عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و خانم مریم
بیاتی با کدملی  0039367150به عنوان عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای سعید سرخیلبه عنوان مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد ()914331
**********************
آگهی تغییرات شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  270و شناسه ملی 10100220692
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/09/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :مرکز اصلی شرکت به آدرس :استان تهران – منطقه  ، 15شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهران  ،محله آرژانتین– س���اعی ،خیابان سام  ،کوچه شانزدهم شرقی  ،پالک  ، 28طبقه همکف کد
پستی  1515674411 :واقع است تغییر یافت و ماده  4اساسنامه اصالح گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ()914341
**********************
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  18260و شناسه ملی 10700029110
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1399/03/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1آقای حس���ن جلیلی به ش���ماره ملی  2292099306طی حکم شماره  1596مورخ
 1399/03/13نماینده ش���رکت س���رمایه گذاری البرز ( س���هامی عام) به شناسه ملی
 10100443908بعن���وان رئیس هیأت مدیره  - 2 .آقای علیرضا خوز به ش���ماره ملی
 0054682355طی حکم ش���ماره  1972مورخ  1399/03/27نماینده شرکت گروه
دارویی س���بحان ( سهامی عام) به شناس���ه ملی  10100711350بعنوان نائب رئیس
هیأت مدیره  - 3 .آقای محمد رضا حس���ین پور به شماره ملی  0491792190طی حکم
شماره  1594مورخ  1399/03/13نماینده شرکت سبحان دارو ( سهامی عام) به شناسه
ملی  10102402553بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره - 4 .آقای ارس�ل�ان
کریمی به ش���ماره ملی  0071409173طی حکم شماره  1597مورخ 1399/03/13
نماینده ش���رکت گروه دارویی برکت ( س���هامی عام) به شناسه ملی 10320275643
بعنوان عضو موظف هیأت مدیره  - 5 .آقای س���ید محمد صادق موسویان فر به شماره ملی
 0940958058طی حکم ش���ماره  1599مورخ  1399/03/13نماینده شرکت سرمایه
گذاری اعتالء البرز ( س���هامی عام) به شناسه ملی  10101156935بعنوان عضو موظف
هیأت مدی���ره  .اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند  – .اختیارات مدیرعامل
 :حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورخ  1399/03/31هیات مدیره  ،به مدیر عامل
تفویض و مورد تصویب قرار گرفت  - .نمایندگی ش���رکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات
دولتی و موسسات خصوصی - .پیشنهاد تصویب آئین نامه های مورد نیاز شرکت به هیأت
مدیره - .پیش���نهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ای از ایران یا خارج از
ایران - .نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام
و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی
و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - .برآورد و پیش بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای
اداره کردن شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت مدیره - .پیشنهاد افتتاح حساب
و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات - .دریافت مطالبات شرکت و پرداخت
دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - .عقد هر نوع قرارداد تغییر و تبدیل و یا فس���خ و اقاله آن
در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معامالت
مذکور تا س���قف های مقرر در آئین نامه معامالت مصوب هیأت مدیره شرکت  - .مبادرت
به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری پس از تصویب هیأت مدیره - .پیش���نهاد
تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض - .اقامه هرگونه دعوی
و دفاع از هرگونه دعوی یا تس���لیم به دعوی یا تسلیم به دعوی استقراض - .اقامه هرگونه
دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی  ،مراجعه
به امر دادرس���ی از حق پژوهش تعیین وکیل اجرای کلیه تکالیف ناش���یه از قانون داوری
تعیین وکیل برای دادرس���ی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولوکرارا ًتعیین مصدق
و کارش���ناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کام ً
ال قاطع دعوی باشد دعوی
خسارت جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین
مدعی به تقاضای توقیف اش���خاص و اموال از دادگاه ها درخواست صدور برگ اجرائی و
تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ،چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اس���ناد.
 تعیین میزان اس���تهالک ها - .تنظیم خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماهیکبار و دادن آن به بازرس���ی شرکت - .تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای
سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده  232الیحه
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت - .دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین
دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره – .امضای اوراق و اسناد تعهد آور  :امضاء کلیه
اس���ناد و اوراق بهادار از قبیل چک ،سفته ،بروات و غیره و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء
متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با
امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد .مکاتبات
عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج ()914376
**********************
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
شرکت سهامی عام به شماره ثبت  17791و شناسه ملی 10100441828
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1399/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1آقای مرتضی پهلوان زاده با شماره ملی ( 1261724453عضو موظف هیأت مدیره)
به عنوان ش���خص حقیقی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند
 - 2اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه  ،ضمناً هیأت مدیره به اتفاق آراء بندهای ،8 ،7 ،1
( 14 ،12 ،10باستثناء حق صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف
ناش���یه از قانون داوری) و  16ماده  37اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر
عامل تفویض نمود تا بر اس���اس صرفه و صالح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت
اق���دام نماید - 3 .کلیه قراردادها و اس���ناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیر عامل
ش���رکت آقای مرتضی پهلوان زاده با شماره ملی  1261724453و یکی از اعضای هیأت
مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای عضو دیگری از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر
ش���رکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با
امضای یکی از اعضای هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج ()914349
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خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با نهايت تأسف مصيبت وارده را تسليت عرض مينمائيم.
دكتر شكوه يوسفي ـ دكتر محمديها
خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با اندوه فراوان مصيبت وارده را به شما تسليت ميگوئيم.
پرسنل داروخانه بيمارستان توس
خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به ش��ما تسليت
ميگوئيم.
دكتر مرشدزاده نائيني و بانو
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خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را به ش��ما تسليت
ميگوئيم.
دكتر هاشم مخير ايراني و بانو
خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با كمال تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت ميگوئيم.
دكتر عطاردي و بانو

خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با كمال تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت ميگوئيم.
دكتر محمدعلي زرگر و بانو
خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
با نهايت تأسف مصيبت وارده را به شما تسليت ميگوييم.
دكتر شكيبي و بانو
خانواده محترم جناب آقاي دكتر مجردي
ما را در غم خود شريك بدانيد
دكت�ر رحماني دكت�ر (محمدرض�ا ـ كيانوش ـ
مهرنوش) نيشابوري ـ دكتر راستي
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع شفا فارمد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  18260و شناسه ملی 10700029110
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/02/27
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  - :ش���رکت های گ���روه دارویی برکت (س���هامی عام) به
شناس���ه ملی  ،10320275643گروه س���رمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه
ملی ، 10100443908س���رمایه گذاری اعتالء البرز (س���هامی عام) به شناسه ملی
 ،10101156935گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 10100711350
و س���بحان دارو (سهامی عام) به شناس���ه ملی  10102402553بعنوان اعضای هیات
مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری کرج ()914405
**********************
آگهی تغییرات نظم آفرینان امین موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  581و شناسه ملی 14004062860
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/23و باستناد نامه
 3845/7/99/1/5مورخ  99/02/22پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان همدان
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د  - 1 :مدت فعالیت موسسه از تاریخ  1399/02/27به مدت دو
سال تمدید و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری همدان ()914516
**********************
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  10880و شناسه ملی 10720238369
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1397/12/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :آقای ابراهیم محبی به ش���ماره ملی  5169738862به نمایندگی شرکت بازرگانی
صنایع شیر ایران (س���هامی خاص) به شناس���ه ملی  10102656324و شماره ثبت
 224418به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و خانم مریم کاظمی ایمن آبادی به ش���ماره
ملّی  2594563714به نمایندگی ش���رکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان(سهامی خاص)
به شناسه ملّی  10460088025و ش���ماره ثبت  5557به عنوان رئیس هیأت مدیره و
آقای احمد حس���ین غالمی به شماره ملّی  0054364493به نمایندگی شرکت صنایع
ش���یر ایران (سهامی خاص) به شناس���ه ملی  10100834933و شماره ثبت 38074
به عن���وان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردید -2کلیه قراردادها و اس���ناد و
اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیر عامل آقای احمد حس���ین غالمی به شماره ملّی
 0054364493و یکی از اعضای هیأت مدی���ره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت
مدیره به همراه مهر ش���رکت و س���ایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و
در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر ش���رکت معتبر می
باش���د -3 .هیأت مدیره بندهای  1و  4و  7و  8و10و13و 15ماده  40اساسنامه شرکت را
به مدیر عامل تفویض نمود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت ()914675
**********************
آگهی تغییرات شرکت مام جوجه سهامی خاص
به شماره ثبت  525و شناسه ملی 10480031297
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ  1399/03/06تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1 :ترازمالی شرکت منتهی به  1398.12.29مورد بررسی و تصویب قرار
گرفت - 2 .اقای مجید مقدم کدملی 6159299255به سمت بازرس اصلی و خانم نگین
پاینده کدملی 0071728570به س���مت بازرس علی البدل به مدت یکسال برگزیده
شدند - 3 .روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود ()914782
**********************
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سریع رو سالم سهامی خاص
به شماره ثبت  946و شناسه ملی 10240038157
به اس���تناد نامه ش���ماره 91/1240مورخ 99/01/20اداره کل راهداری وحمل ونقل
جاده ای اس���تان اردبیل وبرابر صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بط���ور فوق العاده
مورخ  1399/01/16تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د . :آقایان علیرضا نامجوی به ش���ماره
ملی 1460920457و عیس���ی باغ پرور به شماره ملی  1460939591و خانم حکمه باغ
پرور به شماره ملی 1465728864اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
و آقای ظاهر ذبیحی بشماره ملی بش���ماره 1462307574و منصور نجاتی بشماره ملی
 1467247081به ترتیب به س���مت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال
انتخاب وروزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اردبیل ()914925
**********************
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سریع رو سالم سهامی خاص
به شماره ثبت  946و شناسه ملی 10240038157
به استناد نامه ش���ماره 91/1240مورخ 99/01/20اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای
استان اردبیل وبرابر صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1399/01/16تصمیمات ذیل اتخاذ
ش���د :آقای علیرضا نامجوی بشماره ملی 1460920457به سمت رئیس هیآت مدیره و مدیر
عامل وآقای عیس���ی باغ پرور بشماره 1460939591به سمت نائب رئیس و.خانم حکمه باغ
پرور بشماره ملی  1465728864به سمت اعضاء اصلی هیآت مدیره به مدت دو سال انتخاب
ش���دند. .هیات مدیره اختیارات زیر را به مدیر عامل شرکت تفویض و به ایشان اختیار و اجازه
داده ش���د تا در خصوص موارد مذکور راسآاقدام نماید .اختیارات تفویضی به مدیر عامل :الف.
ش���رکت در مناقصات و مزایدات و عقد هرگونه قراردادو پیمان با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و
حقوقی .ب.تحصیل اعتبار از بانکها و ش���رکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر
مبلغ و به هر مدتی و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه ش���رایط که مقتضی باشد .ج.اقامه
هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری
با داش���تن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه.تعیین وکیل
.س���ازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار مبلغ و
بطور کلی اس���تفاده از حقوق کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و
غیره با یا بدون حق و توکیل وکیل در توکیل ولوکرارآ .تعیین مصدق و کارش���ناس و طرح هر
گونه دعاوی در کلیه مراجع ومحاکم قضایی و ارگانهای حقوقی و کیفری و هم چنین درخوست
ص���دور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و
دفاتر ثبت اسناد .مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک.سفته بروات و غیره
ب���ا امضاء ثابت آقای علیرضا نامجوی (رئیس هیآت مدیره و مدیر عامل)و یکی از اعضاء هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اردبیل ()914926
**********************
آگهی انتقال مرکز اصلی شرکت افالک الکتریک خراسان
از نیشابور به مشهد به شناسه ملی 10380179376
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/26تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت از واحد ثبتی نیشابور به آدرس خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد
 ،بخش مرکزی  ،ش���هر مشهد ،محله سناباد  ،خیابان اسرار شرقی [دانشگاه  ، ]21خیابان
دانش���گاه  ،پالک  ، 0س���اختمان آلتون  ،طبقه  ، 19واحد  4کد پستی 9138831969
منتقل گردید ومراتب ذیل شماره  72855ثبت گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد ()915079
**********************
آگهی تغییرات شرکت روینده شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  7777و شناسه ملی 10720210951
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ  1399/02/20تصمیمات ذیل اتخاذ
ش���د  - 1 :س���مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای محمد رسولی به کد ملی
 0045285659به سمت رئیس هیات مدیره وآقای مجتبی رسولی به کد ملی  0043198988به
س���مت نایب رئیس هیات مدیره وآقای نجی اله رسولی به کد ملی  4839592810به سمت عضو
هیات مدیره و آقای ایرج یوس���فیان به شماره ملی  2739194110خارج از اعضاء هیات مدیره به
عنوان مدیر عامل به مدت دو سال تاتاریخ 1401/2/20تعیین شدند- 2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور ش���رکت به امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد
 - 3 .آقای مسعود اژدری به ش���ماره ملی  2594441041به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا صابر
مرخالی به شماره ملی  2594487961به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین
گردیدند  4 .ـ روزنامه اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت ()915131

آگهی اصالحی
پیروآگهی ش���ماره مکانی���زه  139930406185002338م���ورخ 1399/02/20
درخصوص ش���رکت کارگزاری پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  23913و
شناسه ملی 10380393510در سطر پنجم از عبارت موسسه حسابرسی ایران مشهود
( حسابداران رسمی ) به شناس���ه ملی  10100322973صحیح است که بدین وسیله
اصالح می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد ()915087
**********************
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام
به شماره ثبت  10346و شناسه ملی 10101258929
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1399/02/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی  0056393741به نمایندگی از شرکت سهامی
عام س���یمان فارس و خوزستان طبق معرفی نامه شماره  1/1319مورخ 1399/02/23
 ،به س���مت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد غفران خلقی با ش���ماره
ملی  3731954771به نمایندگی از ش���رکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) طبق
معرفی نامه شماره  1/1322مورخ  1399/02/23به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره
و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی 1829340174
به نمایندگی از ش���رکت سیمان فارس ( سهامی عام ) طبق معرفی نامه شماره 1/1320
مورخ  1399/02/23به س���مت عضو موظف هیئت مدیره و مدی���ر عامل و آقای بهنام
خوشکالم با ش���ماره ملی  1828983462به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس (
س���هامی خاص ) طبق معرفی نامه شماره  1/1323مورخ  1399/02/23به سمت عضو
هیئت مدیره غیر موظف و آقای س���ید حس���ن آصفی با شماره ملی  2228956104به
نمایندگی از ش���رکت سیمان بهبهان ( سهامی خاص ) طبق معرفی نامه شماره 1/1321
مورخ  1399/02/23به س���مت عضو هیئت مدیره غیر موظف برای مدت باقیمانده دوره
تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند  - .چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء
هئیت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت
مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و مدیر امور
مالی ش���رکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال و بعالوه
پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان و خرید مواد اولیه ،خرید حامل های انرژی ومالیات
عملکرد و ارزش افزوده و حقوق  ،بیمه و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت
سقف مجاز مشخص ش���ده معتبر خواهد بود و وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کاال،
صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط
با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر ش���رکت معتبر
خواهد بود و س���ایر اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیر
عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو
نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد - .براساس ماده  44اساسنامه مصوب 1389/12/29
شرکت قس���متی از اختیارات هئیت مدیره به شرکت به شرح ذیل به آقای احمد شریفی
خیرآبادی مدیرعامل ش���رکت تفویض گردید - :انجام امور جاری شرکت - .نمایندگی
شرکت در برابر صاحبان سهام ،اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی  ،مراجع قضایی و سایر
س���ازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور - .عزل و نصب کارگران و
کارمندان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره  - .تعیین و پرداخت حقوق و
مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت
مدیره  -تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط
جاری ش���رکت  - .تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت
مدیره جهت تصویب - .وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت - .انجام تشریفات مربوط
به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسس���ات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره  - .افتتاح هر
نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور - .نمایندگی
ش���رکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق
قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی
و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواس���ت تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و
مزاحمت و درخواس���ت ضرر و زیان صدور دستور الزم االجرا تعقیب آنها ،انتخاب و عزل
وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و س���ایر اقدامات مرتبط  -خرید هر نوع مواد ،قطعات و
کاالی مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و
انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معامالت
و س���ایر آیین نامه های مصوب هئیت مدیره - .تاس���یس و انحالل نمایندگی ها یا شعب
در هر نقطه ای���ران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره  - .عقد هر نوع قرارداد خرید و
فروش مرتبط با موضوع شرکت ،در چارچوب آیین نامه معامالت و مصوبات هئیت مدیره
 - .فروش محصوالت شرکت براس���اس ضوابط جاری و مصوبات هیئت مدیره  -اجاره و
اس���تیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام
مراحل و با توجه به صرفه و صالح شرکت - .واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه
و تجارت ( سرقفلی ) با هماهنگی قبلی هیئت مدیره  - .تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه تولید،
فروش ،پرس���نلی ،مالی و سایر اطالعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارائه به هیئت
مدیره - .تهیه و تنظیم خالصه صورت دارائیها و قروض ش���رکت هر شش ماه یکبار جهت
ارائه آن به بازرس قانونی  -تهیه و تنظیم بودجه س���الیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس
قانونی و هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام- .
تهیه و تنظیم صورتهای مالی ( ترازنامه ،سود و زیان ،و  )...در مقاطع سه ماهه و شش ماهه
و س���االنه در مواعد مقرر و ارائه آن به هئیت مدیره جهت بررسی وتصویب  - .تقاضا و اقدام
برای ثبت هر گونه عالمت و نام تجاری ش���رکت  - .تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه
اختراع و یا نام ،نش���ان و تصویر و عالیم تجاری و صنعتی ،کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و
تحصیل ،فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط
به آنها  - .به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و
بانکها و استرداد آنها - .صدور ،ظهرنویسی ،قبولی ،پرداخت و واخواست اوراق تجاری در
چارچوب مصوبات هیئت مدیره  - .رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول
و فک رهن ولو کرارا ً پس از تصویب هئیت مدیره.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری شیراز ()915203
**********************
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  1954و شناسه ملی 10101335577
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ  1399/02/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند- :آقای علیرضا رنجبر به شماره
ملی  0452462959به نمایندگی از ش���رکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق
ایران توانیر به ش���ماره ثبت  13224و شناس���ه ملی  10100504584به سمت رئیس
هیئت مدیره و سرپرست  -آقای مصطفی طبیبی گشوئیه به شماره ملی 4699396119
به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره - .آقای س���یدمجید حیدری یزدی به شماره ملی
 3421772649به نمایندگی از ش���رکت توزیع نیروی برق اهواز به شماره ثبت  3338و
شناس���ه ملی  10860672255به عنوان عضوهیئت مدیره - .کلیه اوراق  ،اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل کلیه چک های صادره ازحساب شرکت،سفته و بروات باامضای
آقای علیرضا رنجبر رئیس هیئت مدیره وآقای حس���ن قاسمی زاده بندرعباسی پور مدیر
امور مالی شرکت و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد- .در مورد قراردادها و عقود اسالمی
با امضای آقای علیرضا رنجبر رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی طبیبی گش���وئیه نایب
رئیس هیئت مدیره مبادله خواهد ش���د - .کلیه اوراق اداری با امضای آقای علیرضا رنجبر
رئیس هیئت مدیره و سرپرس���ت شرکت و با مهر شرکت معتبر می باشد  - .هیئت مدیره
کلیه وظابف و اختیارات خود را مندرج در بندهای  2و  3و  4و  10ماده  45اساس���نامه به
سرپرست تفویض نمود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بندرعباس ()915224
**********************
آگهی تغییرات
شرکت قطب پتروشیمی سپهر الوان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  2400و شناسه ملی 10320376032
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/18تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  64ماده و 15تبصره ،تصویب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان ()915324

كوتاه از سراسر جهان
رئیسجمهوری فرانسه :کفرگویی جزو آزادی بیان است!
جمهوری فرانس���ه از اقدام
فارس :رئیس
ابدو» در
هتاکانه نش���ریه فرانسوی «ش���ارلی
بازنشر تصاویر موهن به ساحت نورانی پیامبر
اسالم(ص) دفاع کرد و آن را بخشی از آزادی
بیان دانست« .امانوئل مکرون» همچنین کسانی
خواهند ب���دون پذیرفتن آزاد بودن
را که می
کفرگویی و توهین به مقدسات ،شهروند فرانسه
باشند را مورد انتقاد قرار داد .مکرون گفت :شما
توانید یک بخش از فرانسه را انتخاب کنید و وقتی فرانسه را انتخاب
نمی
آمیز را ندارید .او افزود :آزادی در
های تبعیض
جویی
کنید اجازه ماجرا
می
شود ،اما این
فرانسه ،آزادی برای اعتقاد داشتن یا نداشتن را هم شامل می
شود جدا کرد .در
توان از آزادی که حق کفرگویی را هم شامل می
را نمی
این حال وزیر دفاع ترکیه ضمن انتقاد از رئیس جمهوری فرانسه ،گفت:
مکرون اهانت به پیامبر اسالم را آزادی بیان می داند اما نمی تواند سوال
یک روزنامه نگار بی گناه را تحمل کند.
لغو کمک  ۲۴۴میلیون دالری بانک جهانی برای ساخت سد
در لبنان
ایسنا :بانک جهانی از لغو کمک مالی  ۲۴۴میلیون دالری خود برای
ساخت یک سد در لبنان خبر داد .طرح احداث سد "بسری" در لبنان
گویند احداث
خشم فعاالن محیط زیست را برانگیخته است و آنها می
شود .به
این سد منجر به نابودی تاریخ و مشکالت کشاورزی و آبی می
همین دلیل بانک جهانی اعالم کرد کمک مالی خود برای ساخت این
سد را لغو کرده است .در بیانیه این بانک آمده که پیش از این به دولت
لبنان درباره خروج از توافق میان دو طرف به دلیل محقق نشدن شروط
اولیه آغاز روند احداث سد هشدار داده بود.
ترامپ :مدرکی از مسموم شدن مخالف پوتین به دستور
کرملین نداریم
جمهوری آمریکا گفت ،کاخ
فارس :رئیس
سفید شواهدی درخصوص مسمومیت مخالف
رئیس جمهوری روسیه ندارد اما آن را مورد
بررس���ی قرار خواهد داد.دونالد ترامپ درباره
شبهات پیرامون مسمومیت «الکسی ناوالنی»
کنم
رهبر مخالفان دولت روسیه گفت :فکر می
باید به صورت خیلی جدی آن را بررسی کنیم.
دانم دقیق ًا چه اتفاقی افتاده اما
وی افزود :نمی
ایم .الکسی آناتولیویچ ناوالنی ،سیاستمدار
تاکنون هیچ مدرکی برایش نداشته
مخالف دولت روسیه روز  ۲۰آگوست هنگام پرواز از شهر «تومسک»
در روسیه به سمت مسکو ،عالئم بیماری از خود نشان داد و پس از آن
گفته شد با یک ماده سمی مسموم شده است.
توافق وزرای دفاع چین و هند برای کاهش تنش مرزی
ف���ارس :وزارت دف���اع هند اعالم کرد با طرف چینی درخصوص
کاهش تنش در مناطق مرزی به توافق رسیده است .این وزارتخانه پس
ای اعالم کرد دو طرف بر سر
از دیدار وزرای دفاع هند و چین در بیانیه
که هیچ کدام نباید اقدام دیگری انجام دهند که به پیچیده شدن اوضاع
این
یا افزایش تنش در نواحی مرزی منجر شود ،به توافق رسیدند .از آنجا
که دو کشور هند و چین ،مرز مشخص ندارند و تنها یک خط کنترل
واقعی برای جداسازی دو قلمرو دارند که در سال  ۱۹۶۲بعد از جنگ
های
میان دو کشور ایجاد شد ،به همین دلیل در دهه های اخیر ،درگیری
مرزی زیادی بین دو کشور رخ داده است.

گوترش :یمن ،کنگو ،نیجریه و سودان در معرض قحطی هستند
فارس« :آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان
زده یمن،
های جنگ
ملل هشدار داد که کشور
کنگ���و ،نیجریه و س���ودان در معرض خطر
گرس���نگی و قحطی قرار دارند .گوترش در
اظهاراتی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت
که این چهار کش���ور بزرگترین بحران غذایی
رسانی
در جهان را دارند .وی گفت که بودجه
ها بسیار کم شده
به منظور کمک به این کشور
است .دبیرکل سازمان ملل افزود :همین حاال باید اقدامی صورت گیرد.
زده دیگر از جمله سومالی ،بورکینافاسو
های جنگ
گوترش گفت کشور
و افغانس���تان نیز به طور مشابهی شاهد چنین بحرانی خواهند بود.وی
ها با فجایع طبیعی،
همچنین گفت که قحطی و گرسنگی در این کشور
تر شده و بیماری کووید۱۹-
افت اقتصادی و بحران بهداشت عمومی وخیم
کند.
نیز به بدتر شدن این وضعیت کمک می
مجازات مقامهای کره شمالی به خاطر طوفان!
های محلی را به دلیل ناکارآمدی در
ها تن از مقام
ایسنا :کره شمالی ده
حفاظت از ساکنان مناطق طوفان زده مجازات می کند .طوفان "مایساک"
های شدید در نواحی مختلف کره شمالی شده ،بسیاری از
که باعث بارش
ها را تخریب کرد و تلفات زیادی بر جا گذاشت .روزنامه
ها و زمین
خانه
رودونگ چاپ کره ش���مالی گزارش داد که رهبران این کشور تصمیم
های شهری و استانی را به دلیل ناکارآمدیشان در مواجهه
اند مقام
گرفته
ها نتوانستند به
با این طوفان مجازات کنند .این روزنامه نوشت :این مقام
های در معرض خطر سیالب
ای را برای ارزیابی ساختمان
سرعت پروژه
و طوفان ارائه و تمامی س���اکنان را تخلیه کنند با اینکه دس���تور از سوی
حزب حاکم برای انجام این کار صادر شده بود.
افشای عالقه وافر نخستوزیر انگلیس به ترامپ
فارس :سفیر سابق انگلیس در واشنگتن
وزیر انگلیس به شدت
فاش کرد که نخس���ت
مجذوب همت���ای آمریکایی خود بود« .کیم
داروش» در کت���اب خود نوش���ت« :بوریس
وزیر انگلیس همواره مجذوب
جانسون» نخست
جمهوری آمریکا است .این
دونالد ترامپ رئیس
دیپلمات انگلیس���ی افزود ،جانسون زمانی که
وزیر امور خارجه بود در سفرهایش به واشنگتن
مجذوب ش���خصیت ترامپ شد و به نحوه حرف زدن او توجه زیادی
کرد .داروش این طرز بیان را شامل دایره واژگان محدود ،سادگی در
می
توجهی به درستی بیانات از لحاظ سیاسی و گاه ًا همراه با
انتقال پیام ،بی
افروزانه و در بهترین حالت ،تطابق گاه و بیگاه با حقایق
توصیفات آتش
ها توصیف کرد.
و واقعیت
صربستان و کوزوو با میانجیگری آمریکا توافقنامه اقتصادی
امضا کردند
ایرنا« :الکساندر ووچیچ» رئیس جمهوری صربستان و «عبداهلل خوتی»
نخست وزیر کوزوو توافقنامه ای را با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا در زمینه روابط اقتصادی امضا کردند .این درحالی است
که هنوز صربس���تان استقالل کوزوو را به عنوان یک کشور به رسمیت
نشناخته است .رییس جمهوری صربستان گفت :به رغم اختالفات زیادی
که بین بلگراد و پریش���تینا در موضوعات سیاس���ی وجود دارد ،امضای
توافقنامه عادی سازی روابط اقتصادی ،گامی بزرگ و رو به جلو است.
این توافقنامه فقط در خصوص عادی سازی روابط اقتصادی بین بلگراد
و پریشتینا است و در آن به رسمیت شناختن استقالل کوزوو از سوی
صربستان اشاره نشده است.

مذاکرات ترکیه و یونان برای
کاهش تنشها در «مدیترانه»

سرویس خارجی :دبیرکل ناتو اعالم کرد:ترکیه و یونان مذاکره برای
کاهش تنش و خطر درگیری نظامی در دریای مدیترانه را آغاز کردند.
ینس استولتنبرگ ،گفت :ترکیه و یونان گفتگو برای کاهش خطر درگیری
ای ناخواسته بین نیروهای دو کشور را آغاز کردند .به
نظامی یا وقوع حادثه
گفته دبیرکل سازمان ناتو آتن و آنکارا پس از مذاکره در سطح مقامات نظامی
اند.دبیرکل ناتو تاکید کرد :گفتگوهای کنونی کامال با
به توافقی دست نیافته
ها برای دستیابی به راه حلی دراز مدت برای بحران کنونی بین آتن و
تالش
آنکارا تفاوت دارد.درچنین شرایطی،وزیر دفاع ترکیه گفت :آنکارا از ابتکارعمل
کند.
های نظامی این کشور با یونان حمایت می
مذاکرات بین مقام
«خلوصی آکار» در پی دیدار بین رئیس جمهوری ترکیه و دبیرکل ناتو
اعالم کرد :پس از این دیدار بین ینس استولتنبرگ و رجب طیب اردوغان
های نظامی
این ابتکارعمل برای آغاز مذاکرات درباره دریای مدیترانه بین مقام
ترکیه و یونان مطرح ش���د که مورد حمایت آنکارا قرار گرفت.وزیر دفاع
ترکیه همچنین در جریان سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان
های فرانسه در مدیترانه
دانش���گاه دفاع ملی در استانبول به شدت سیاست
ش���رقی را به باد انتقاد گرفت و گفت :فرانس���ه هیچ ارتباطی به این منطقه
نداشته و هیچ مرزی ندارد.
های منعقد شده دراین
وی گفت :فرانسه هیچ نماینده ای در توافقنامه
منطقه نداشته و هیچ صالحیتی برای نمایندگی ناتو یا اتحادیه اروپا ندارد.وی
افزود :فرانسه از مسافت هزاران کیلومتری آمده تا در مورد اصول و مسائل
مختلف حرف بزند .این کشور به بهانه کاهش تنش تجهیزات نظامی خود را به
های مختلف شرکت کرده است .در حالی که کامال
منطقه آورده و در رزمایش
ها می دانند که کارشان غلط
برعکس است و تنش را بیشتر می کند .فرانسوی
است .اظهارات آنها ،زبان و ادبیات و مواضعشان درست نبوده و در خدمت
گفتگو و صلح نیست.آکار گفت :فرانسه گمان می کند نه تنها در مدیترانه شرقی
می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد بلکه از عراق هم اظهارنظرمی
کند .این درحالی است که وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد :کشورش از امروز
نشین)
یکشنبه به مدت پنج روز مانور مشترک با بخش شمالی قبرس (ترک
کند.
موسوم به «طوفان مدیترانه» را در این دریا برگزار می
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 13و  03دقيقه

ظهر شرعي

غروب آفتاب

 19و  24دقيقه

نيمه شب شرعي (پايان وقت اداي نماز عشا)

 00و  20دقيقه

طلوع آفتاب (فردا)

 6و  41دقيقه

 19و  43دقيقه

اذان مغرب

اذان صبح (فردا)

سالنود و پنجم

 5و 15دقيقه

آغاز عملیات ارتش عراق علیه داعش در دیاله ،صالحالدین و االنبار

سرویس خارجی :ارتش عراق
با پشتیبانی نیروی هوایی در استانهای
مختلف این کشور چندین عملیات
نظامی علیه گروه تروریستی داعش
را اجرایی کرد.
فرماندهی عملیات استان دیاله
توانست دو تن از نیروهای مهم داعش
را در این استان بازداشت کند .یکی
از این تروریس���تها مسئول اداری
داع���ش در دیاله و دیگری فرمانده
گروههای شناسایی در همین استان
بود .همزمان مرکز رسانه امنیتی عراق
اعالم کرد جنگندههای ارتش عراق
ضمن حمایت و پشتیبانی از نیروهای
امنیتی در منطقه الحویجات در رود
دجله توانستند مقر گروه تروریستی
داع���ش را تخریب کنند .همچنین
های سوخوی عراق دو هدف
جنگنده
را در جری���ان عملیات صالحالدین
هدف گرفتند.طبق اطالعات نظامی به
دست آمده ،جنگندههای عراق پنج
هدف داع���ش را در حومه جلوالء
هدف گرفته و خس���ارتهایی به
نیروهای داعش وارد کردند.در استان
االنبار هم نیروهای مش���ترک تیپ
یکم در فرماندهی عملیات االنبار از
دو مح���ور در مناطق بیابانی جنوب
الرطبه دست به عملیات نظامی پیش
دس���تانه زدند و توانستند تعدادی از
مقرهای تروریستها را شناسایی و
منفج���ر کنند.همچنین جنگندههای
اف۱۶ع���راق در فرماندهی عملیات
صالحالدین ،اهداف از پیش تعیین
شده را در رشته کوههای حمرین از
جمله غارهای مورد استفاده داعش

هدف قرار داده و منهدم کردند.
در این حال الحش���د الشعبی
از پایان آنچه به تش���کیالت «مفتی
ش���رعی» داعش موسوم است ،خبر
داد و گفت :این امر در فروپاش���ی
۹۷درصد تشکیالت نظامی داعش در
سراسر عراق نقش داشته است.هاشم
الحسینی ،سخنگوی رسانهای الحشد
الشعبی اعالم کرد ،گروه تروریستی
داعش و س���ازمان القاعده آنچه به
تشکیالت «مفتی شرعی» موسوم است

را ب���رای اغفال اذهان و نیز جذب
افراد به منظور پیوستن به سازمانهای
ن ساختگی
تروریستی تحت عناوی 
«جهاد» پایه گذاری کردند.وی تاکید
کرد ،نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی
از طریق عملیات امنیتی و اطالعاتی
توانس���تند به این خرافات مربوط به
مفتی شرعی پایان ببخشند.خبر دیگر
اینکه فرماندهی عملیات بغداد از آغاز
عملی���ات امنیتی بزرگ و ویژه برای
خلع س�ل�اح ساکنان بصره و برخی

مناطق در پایتخت عراق خبر داد.
یک عملی���ات امنیتی ویژه در
بصره در پی ترورهای مش���کوک
اخیر و برخی مناطق بغداد پایتخت
های
عراق که اخیرا ش���اهد درگیری
بزرگ عشیره ای بود با هدف خلع
سالح ساکنان این مناطق آغاز شد.
فرماندهی عملیات مش���ترک عراق
ای اعالم کرد که منطقه
طی بیانی���ه
«الحس���ینیه المعامل» در شرق بغداد
های
شاهد استفاده خطرناک از سالح

سرویس خارجی :مشاور ارشد
نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی
و س���رمایه گذاری با اعالم سفر آتی
خود به جمهوری اسالمی ایران برای
ش���رکت در نهمین نشست کمیته
مشترک تجاری ،اعالم کرد :تجارت
اس�ل�ام آباد با تهران را به باالترین
سطح می رسانیم.
«عبدالرزاق داود» گفت :تمامی
مقدمات و برنامهها برای بررس���ی و
رفع موانع در مسیر همکاریها میان
دو کش���ور را نهایی کرده و ما عزم
راسخی برای رساندن مناسبات تجاری
با ایران به باالترین س���طح داریم.وی
افزود :پاکستان نگاه رو به جلو نسبت
به دور آتی کمیته مشترک تجاری با

جمهوری اسالمی ایران دارد.این مقام
ارش���د بازرگانی پاکستان تاکید کرد:
ما ایدههایی را برای توس���عه تجاری
با کش���ور دوست و برادر جمهوری
اس�ل�امی ایران و رسیدگی به موانع
موجود در مس���یر همکاریها داریم
که در نشس���ت آتی کمیته مشترک
تجاری با دوستان ایرانی خود مطرح
خواهیم کرد.
عبدال���رزاق داود ب���ا بیان این
که پاکس���تان هرگز تجارت محدود
با کش���ور همسایه ایران را نمیپذیرد
گفت :شخص ًا تمایل به افزایش بیش از
پیش تجارت و همکاریهای بازرگانی
میان دو کشور دارم .وی اظهار داشت:
پاکستان درصدد واردات بیشتر کاالهای

ایرانی است و متعاقب ًا تمایل داریم تا
میزان صادرات خود به کشور همسایه
را نی���ز افزایش دهیم .ما معتقدیم که
پیوند اقتصادی میان دو کش���ور برادر
ایران و پاکستان باید برقرار شود .مشاور
ارش���د نخست وزیر پاکستان گفت:
این کش���ور هیچ مانعی برای افزایش
تجارت با جمهوری اسالمی ایران را
نمیبیند بلکه مصمم به توس���عه این
مناس���بات و رساندن حجم تجارت
دوجانبه به باالترین سطح است .وی
تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران یک
بازار بزرگ برای پاکس���تان محسوب
میش���ود و ما کشور همسایه خود را
یک منبع مهم و موثر برای دسترسی به
دیگر بازارهای منطقه میدانیم.

سرویس خارجی:رئیس ش����ورای عالی مصالحه
افغانستان اعالم کرد :قانون اساسی این کشور درصورت
نیاز در مذاکرات صلح بین دولت کابل و طالبان تعدیل
خواهد شد«.عبداهلل عبداهلل» درباره احتمال تعدیل قانون
االفغانی گفت که احتمال آن
اساس����ی در مذاکرات بین
وجود دارد.عبداهلل اظهارداشت :مطابق با قانون اساسی از
لحاظ قانونی احتمال آن وجود دارد و درصورت نیاز ،راه
و س����ازوکاری برای آن تعبیه شده است.وی با اشاره به
جرگه مشورتی صلح نیز گفت:تعدیل قانون
قطعنامه لویه
اساسی یکی از مفاد آن بود که اگر نیازی برای تعدیل باشد
ما باید برای آن آماده باشیم.رئیس شورای عالی مصالحه
های
افغانستان افزود :همواره خواستار تعدیل برخی قسمت
قانون اساسی و مفاد آن است اما این اقدام باید از طریق
مشروع و مطابق با قانون اساسی صورت گیرد.
از سوی دیگر،دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم کرد:
تیم فنی این گروه تاکنون آزادی همه زندانیان توسط دولت

اسالم آباد:تجارت با ایران را به باالترین سطح میرسانیم

عبداهلل از امکان تعدیل قانون اساسی افغانستان سخن گفت

آغاز رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رای گیری پستی در کارولینای شمالی
س���رویس خارجی :مسئوالن
برگ���زار کننده انتخابات ریاس���ت
جمهوری آمریکا در ایالت کارولینای
های رأی
شمالی با ایمیل کردن برگه
برای متقاضیان ،انتخابات ریاس���ت
جمه���وری ۲۰۲۰را رس���م ًا آغاز
کردند.
ب���ا وجودی که ۶۰روز تا زمان
برگزاری انتخابات سراسری ریاست
جمهوری آمریکا زمان باقی مانده اما
مقامات کارولینای ش���مالی با ایمیل
های رای برای متقاضیان،
کردن برگه
رای گیری پستی انتخابات را رسم ًا
آغاز کردند .بیش از 600هزار نفر از
رای دهندگان در کارولینای شمالی
اند که بصورت پستی
خواستار آن شده
در انتخابات ریاست جمهوری سال
جاری شرکت کنند و به همین دلیل
های رای برای آنها ایمیل شد.
برگه
تعداد افرادی که در کارولینالی شمالی
خواستار ش���رکت در انتخابات به
اند در مقایسه
صورت پس���تی شده
ب���ا انتخابات س���ال ۲۰۱۶میالدی
۱۶درصد رش���د داش���ته است.
گیری پس���تی انتخابات ریاست
رای
جمهوری ۲۰۲۰آمریکا به دلیل شیوع

گسترده کرونا در این کشور مد نظر
برگزارکنندگان انتخابات قرار گرفته و
این در حالی است که دونالد ترامپ
رئیس جمهور ایاالت متحده ،شدیدا ً
به آن اعتراض دارد.
در ای���ن حال نامزد دموکرات
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
ب���ه اظهارات ترامپ مبنی بر دو بار
رای دادن واکنش نشان داد و ترامپ
را به تالش برای تضعیف انتخابات
متهم کرد« .جو بایدن» با بیان اینکه
دو بار رای دادن جرم اس���ت ،گفت:

درخواست شرکت نفت لیبی برای خروج
نظامیان از میادین نفتی

سرویس خارجی :شرکت نفت لیبی پس از تیراندازی گروهی نظامی
در بن���در راس النوف،ای���ن اقدام را محکوم کرد و پایان فوری و بدون قید
های نفتی این کشور را
و ش���رط حضور نظامیان درمیادین و زیر س���اخت
ای اعالم کرد :شماری نظامی با
خواس���تار شد.ش���رکت نفت لیبی در بیانیه
اس���تفاده از گلوله واقعی و س�ل�اح سنگین در بندر راس النوف تیراندازی
کردند.در این بیانیه آمده است :حضور نیروها از جمله مزدورانی که فاقد
هرگونه نظم و مقرراتی هستند ،تهدید جدی را برای کارگران شرکت ملی
کنند.
های آن در سراسر لیبی ایجاد می
نفت و زیرساخت
ها و نیز جامعه جهانی را به خلع سالح فوری
این شرکت ،همه طرف
های سوختی لیبی و جایگزینی گارد تاسیسات نفتی
در تمامی زیرساخت
های نظامی به ویژه
دعوت و بر لزوم عقب نش���ینی ف���وری تمامی گروه
ها تاکید کرد.شرکت ملی نفت لیبی در
مزدوران خارجی از این زیرساخت
ادامه بیانیه خود اعالم کرد :گارد تاسیسات نفتی بار دیگر نشان داد که کامال
ای بوده و فاقد هرگونه حاکمیت قانون است.
غیر حرفه
«مصطفی صنع اهلل» رئیس ش���ورای مدیریتی ش���رکت ملی نفت لیبی
های نیروهای
نیزاظهارداشت :این اتفاق جدیدترین تحول در سریال ناکامی
موسوم به گارد تاسیسات نفتی است ،آنها بار دیگر نشان دادند که کامال غیر
گیرند.صنع اهلل تاکید کرد :این
ای بوده و حاکمیت قانون را نادیده می
حرفه
توانست منجر به یک فاجعه انسانی و زیست
نوع عملکرد غیرقابل قبول می
ها و جامعه جهانی را به حمایت از
محیطی ش���ود.وی در ادامه همه طرف
های لیبی دعوت کرد و
پایان فوری حضور نظامی در تمامی زیرس���اخت
نشینی فوری از
جایگزینی گارد شکس���ت خورده تاسیسات نفتی و عقب
های نفتی را خواستار شد.
زیرساخت

دهندگان
ترامپ با دع���وت از رأی
ب���رای حضور در پای صندوق رأی
بعد از رأی دادن پس���تی ،به دنبال
آن است انتخابات را تضعیف کند.
از طرفی برنی س���ندرز نامزد پیشین
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
هم به شهروندان این کشور هشدار
داد نس���بت به کارشکنی انتخاباتی
ترامپ و احتمال امتناع او از خروج
از قدرت در صورت شکس���ت در
انتخابات آماده باشند .همزمان «مایکل
جمهور
کوهن» وکیل س���ابق رئیس

آمریکا نیز گفت ترامپ برای ابقای
خود در قدرت ،حاضر است به هر
کاری از جمله دس���تکاری در آرا و
حتی به راه انداختن جنگ دس���ت
بزند .در چنین شرایطی واشنگتن باز
هم ایران ،روسیه و چین را به تالش
برای دخالت در انتخابات متهم کرد.
«رابرت اوبراین» مشاور امنیت ملی
آمریکا گفت واشنگتن این موضوع
را برای روسیه ،چین و ایران شفاف
ساخته که مداخله در انتخابات آمریکا
پیامدهایی به همراه خواهد داشت.

مؤسسه مطالعاتی واشنگتن«:بن سلمان» از
توطئه علیه خود وحشت دارد

سرویس خارجی:موسسه مطالعاتی واشنگتن در آمریکا درگزارشی اعالم
ها علیه خود در خاندان حاکم
کرد :ولیعهد عربستان نسبت به توطئه چینی
این کشور بسیار نگران است و از آن بیم و وحشت دارد.
«موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» در گزارشی اعالم کرد:
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان حاکم فعلی این کشور به شمار می رود
اما همیش���ه نگران اس���ت.در این گزارش آمده است :بن سلمان همواره از
های احتمالی علیه خود که مانع به دست گرفتن قدرت به صورت
توطئه
هایی در خصوص برکناری فهد بن ترکی
رسمی شود بیم دارد .اخیرا گزارش
بن عبدالعزیز فرمانده نیروهای مشترک عربستان منتشر شده است و بعید
نیست که این اقدامات در راستای رقابت بر سر به دست گرفتن قدرت در
این کشور انجام شده باشد.بر اساس این گزارش ،متهم کردن این فرمانده
س���عودی به فس���اد مالی شایعاتی را در خصوص این که عامل اصلی این
برکناری مس���اله دیگری بوده ،مطرح کرده است چرا که برکناری مسئوالن
های دولتی امری نادر است.موسسه واشنگتن با
برجس���ته سعودی از پست
اشاره به این که فهد بن ترکی یکی از فرماندهان ارشد سعودی در تجاوز
به یمن به شمار می رود ،نوشت :جنگ یمن برای عربستان بسیار پر هزینه
بوده به طوری که هر ماه یک میلیارد دالر برای ریاض هزینه داشته است.
های مهم یمن را به
این در حالی اس���ت که نیروهای انصاراهلل هنوز بخش
دست دارند و نفوذ ایران در یمن در حال افزایش است.
کفایتی
در ادامه این گزارش نوشته شده است :ارتش عربستان سعودی بی
خود را در جنگ یمن نشان داده به طوری که حمالت موشکی غیر دقیق
علیه اهداف یمنی ،باعث کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در این
کشور شده است.

مرکز مطالعات آمریکایی :کره شمالی در تدارک آزمایش موشک بالستیک جدید است

سرویس خارجی :مرکز مطالعات بین المللی
و راهبردی آمریکا ادعا کرد که کره ش���مالی در
برد جدید
تدارک آزمایش موشک بالستیک میان
قابل حمل در زیردریایی اس���ت تا در آس���تانه
جمهوری آمریکا ،ناکامی ترامپ
انتخابات ریاست
در مذاکره با کره شمالی را به رخ بکشد.
الملل���ی و راهبردی
مرک���ز مطالعات بین
ای مدعی شد
آمریکا با استناد به تصاویر ماهواره
سازی
های در حال انجام در کارخانه کشتی
فعالیت
«س���ینپو» ،حاکی از آماده شدن کره شمالی برای
انجام آزمایش موشکی زیرسطح به سطح است
ک���ه در آن از یک زیردریایی به عنوان پرتابگر
استفاده خواهد شد.

باش
این مرکزمدعی شد تصاویری از آماده
تعدادی ش���ناور به دست آورده که یکی از آنها
هایی است که پیشتر برای جابجایی
کش
شبیه یدک
های قابل حمل بر روی زیردریایی استفاده
موشک
المللی و راهبردی
شده است.مرکز مطالعات بین
توان قاطعانه در
آمریکا همچنین گفت:اگرچه نمی
یانگ در تدارک
این باره نظر داد ،اما ظاهرا ً پیونگ
برد «پوک گوک سانگ  »۳با
آزمایش موشک میان
قابلیت حمل بر روی زیردریایی است.
در خبر دیگری«،مون چانگ-این» مشاور
ویژه مسائل دیپلماتیک و امنیتی رئیس جمهوری
جانبه
کره جنوبی پیشنهاد احیای مذاکرات شش
شمالی در قالب
درباره برنامه تس���لیحاتی کره

هایی
سنگین در درگیری
سبک و نیمه
بوده که موجب ریخته ش���دن خون
احترامی به امنیت
افراد بی گناه و بی
شهروندان و احساسات آنها شده و
های ساکن این منطقه از نظر
خانواده
اند.
روحی به شدت به هراس افتاده
در ادامه این بیانیه آمده است :دولت
های امنیتی در مقابل این
و سرویس
اقدام آش���کار علیه حاکمیت قانون،
س���اکت نخواهند ماند به ویژه که
حمایت از شهروندان و حفط امنیت

و منافع آنه���ا وظایف اصلی آنان
تر ،سرتیپ «اکرم صدام»
است .پیش
فرماندهی عملیات بصره از آغاز این
عملیات با هدف پاکسازی این شهر
هایی که علیه شهروندان
از س�ل�اح
شود ،خبر داده بود.خبر
استفاده می
دیگر اینک���ه وزیر دارایی عراق در
دیدار با سفیر ایران تاکید کرد که در
آینده نزدیک برای اجرای توافقات
نخست وزیر این کشور به تهران سفر
خواهد کرد.
س���فیر ایران در بغداد از سفر
قری���ب الوقوع وزیر دارایی عراق به
تهران خبر داد« .ایرج مس���جدی» با
«علی عبداالمیر عالوی» وزیر دارایی
عراق در بغداد دیدار کرد و با او درباره
نتایج سفر اخیر «مصطفی الکاظمی»
نخست وزیر عراق و هیات همراهش
به ته���ران و توافقنامههای دوجانبه
حاصل این س���فر گفتوگو کرد.
سفیر ایران بر لزوم نهایی کردن این
توافقات و حرکت رو به جلو برای
عملی شدن آن تاکید کرد .مسجدی
و عالوی در این دیدار بر ضرورت
جلوگی���ری از مالیات مضاعف و
تقویت همکاریهای گمرکی بین دو
کشور تأکید کردند .طرفین همچنین
به موضوع توافقنامه تشویق و حمایت
از سرمایهگذاری متقابل بین دو کشور
و همچنین تس���ویه فروش گاز و
برق ایران به عراق از س���وی دولت
عراق پرداختند.سفیر ایران همچنین بر
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای
خرید مازاد جو و محصوالت گندم
عراق تاکید کرد.

نشست شش جانبه را مطرح کرد و گفت :این
یانگ نیست.
مسأله تنها بین واشنگتن و پیونگ
وی اظهارداشت :ما نیازمند احیای مذاکرات
جانبه که قب ً
ال در آن شکست خوردیم ،هستیم
شش
جانبه برگزار کنیم
و باید یک نشست امنیتی شش
که رهبران در آن بتوانند مساله امنیت را به بحث
بگذارند و به توافقی در امنیت مشترک برسند.
توانیم
مون چانگ این افزود :از این طریق می
شمالی را حل کنیم و امنیت
ای کره
مساله هسته
مشترک را محقق کنیم.وی اذعان کرد که مساله
تواند به سادگی و
ای پیونگ یانگ نمی
هس���ته
یانگ ادعا کرده است از طریق
طور که پیونگ
آن
شمالی حل شود.
بهبود روابط آمریکا و کره

افغانستان را تایید نکرده و هر زمانی که این موضوع تایید
شود.
االفغانی اعالم می
ش����د ،تاریخ آغاز گفتگوهای بین
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم
کرد :معاون سیاس����ی این گروه برای آغاز مذاکرات بین
االفغانی وارد قطر شده است و به زودی تاریخی برای
آغاز گفتگوها اعالم خواهد شد.
های افغانستان به نقل از
این در حالی است که رسانه
ها حاکی از آن است که ۶۰
«فارن پالیسی» نوشتند :بررسی
های دولتی،
درصد از اعضای آزاد شده گروه طالبان از زندان
دوباره به میدان جنگ برگشته اند.در چنین شرایطی،نشریه
آمریکایی وال اس���تریت ژورنال به نقل از منابعی اعالم
کرد :دولت افغانستان و طالبان نخستین گفتگوی مستقیم
کنند.
با یکدیگر را فردا دوشنبه به میزبانی قطر آغاز می
از سویی «دبورا لیونز» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل
بس باید از
برای افغانستان تاکید کرد:مساله برقراری آتش
االفغانی باشد.
نخستین موضوعات در مذاکرات بین

خارطوم:آمریکا از سودان گروکشی میکند

سرویس خارجی:وزیرخارجه سودان در سخنانی فاش کرد که واشنگتن
با گروکشی از خارطوم ،حذف نام این کشور از فهرست کشورهای حامی
تروریسم را مشروط به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کرده است.
«عمر قمر الدین» اعالم کرد :مایک پمپئووزیر خارجه آمریکا در جریان سفر
اخیرش به خارطوم دو بند اصلی را مطرح کرد و آنها را با یکدیگر مرتبط
دانس���ت .این دو بند عادی س���ازی روابط با اسرائیل و حذف نام سودان از
داری آمریکا هستند.
فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت خزانه
وی افزود :موضع دولت سودان در این زمینه واضح است؛ ما دولت
غیر منتخب هستیم و سند قانون اساسی در این باره واضح است و تا زمان
ماند
های بزرگ همچنان باقی می
تکمیل نهادهای دولت انتقالی برخی سوال
های دولت انتقالی نیست.
که مسئولیت پاسخ دادن به آنها ازجمله مأموریت
قمر الدین ادامه داد :پمپئو حذف نام سودان از فهرست مذکور را پیشنهاد
های بزرگ آمریکایی خواست که در سودان
گذاران و شرکت
کرد و از سرمایه
گذاری کنند .وی تأکید کرد :نام سودان چه با عادی سازی روابط با
سرمایه
اسرائیل و چه بدون آن از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف خواهد
ها
شد.وزیر خارجه سودان همچنین تصریح کرد :از زمان بازگشت پمپئو تماس
کنیم که موضع سودان تغییر کند.
با آمریکا ادامه دارد و گمان نمی

چرا رژیم صهیونیستی در «سقطری»
پایگاه جاسوسی تاسیس کرد؟
خبرگزاری آناتولی به نقل از تحلیلگران سیاسی و متخصصان امور
آویو و ابوظبی در ایجاد پایگاه جاسوسی
غرب آس���یا نوشت اقدام تل
مشترک در یمن با این هدف است که از آنجا علیه ایران ،چین و پاکستان
اقدام کنند .بعد از س���فر دو هیأت صهیونیستی و آمریکایی به امارات
شود
سازی روابط ،اکنون گفته می
عربی متحده برای پیشبرد توافق عادی
آویو و ابوظبی به دنبال همکاری علیه ایران ،چین و پاکستان هستند.
تل
خبرگزاری «آناتولی» به نقل از تحلیلگران و متخصصان سیاسی و امور
الملل نوشت که امارات و اسرائیل به دنبال تاسیس پایگاه جاسوسی
بین
در جزیره «س���قطری» واقع در یمن هس���تند تا از طریق آن اقداماتی را
علیه ایران ،چین و پاکستان انجام دهند.
بر این اس���اس ،دکتر «ابراهیم فریحات» استاد مؤسسه تحصیالت
تکمیلی دوحه به این خبرگزاری گفت« :پایگاه جاسوسی اماراتی -اسرائیلی
های ایران در خلیج عدن و محدود کردن
ب���ا هدف نظارت بر فعالیت
ها است» .پیش از این ،وبگاه « ِجی فوروم» متعلق به
روابط تهران با حوثی
جامعه یهودیان فرانسه در پاریس ،افشا کرده بود که امارات عربی متحده
و رژیم صهیونیستی در حال همکاری برای تاسیس پایگاه جاسوسی در
جزیره سقطری هستند .آناتولی به نقل از فریحات نوشت :تاسیس این
پایگاه ،نشانه دیگری از آن است که توافق امارات -اسرائیل با هدف ایجاد
سازی روابط.
جانبه بین دو طرف بود ،نه فقط عادی
اتحاد محکم و همه
ها
ها و صهیونیست
وی همچنین معتقد است که پایگاه جاسوسی اماراتی
های اقتصادی چین را نیز
در سقطری از سوی دیگر قصد دارد فعالیت
زیر نظر بگیرد.
تواند
ای���ن تحلیلگر قطری در این باره توضیح داد :این پایگاه می
های اقتصادی چین ،مخصوصا
خدمات امنیتی حیاتی درخصوص فعالیت
تج���ارت آن ب���ا اروپا ،در اختیار آمریکا قرار دهد .دونالد ترامپ درگیر
های اقتصادی
جنگ تجاری با چین است و به نظارت بیشتر بر فعالیت
چین نیاز دارد« .سید محمد مرندی» استاد دانشگاه تهران نیز به خبرگزاری
های آمریکایی متعددی در منطقه
اکنون با پایگاه
آناتولی گفت :ایران هم
محاصره شده است .اسرائیل اما هیچ توانایی برای حمله به ایران ندارد
حتی اگر پایگاه نظامی مشترکی با امارات در یمن داشته باشد .مرندی
آویو ،تصریح
های مخفی چندین ساله ابوظبی با تل
با اشاره به همکاری
داند که توافقش با اسرائیل ،به وجهه آن در منطقه آسیب
کرد« :امارات می
زند اما ترامپ آنها را مجبور کرده که این کار را انجام دهند تا به او
می
در رقابت انتخاباتی نوامبر کمک شود.
به نوشته آناتولی« ،حیدر عباس» تحلیلگر هندی نیز معتقد است
تواند
که پایگاه جاسوسی اسرائیل و امارات در جزیره سقطری یمن می
برای رصد پاکستان نیز استفاده شود .عباس در این باره توضیح داد« :از
ها خواهد بود،
اکنون به بعد ،جزیره سقطری دیگر نه متعلق به حوثی
هم
شود که
نه امارات نه یمن ،بلکه حاکمیت کامل آن متعلق به اسرائیل می
البته یعنی همان آمریکا» .وی طی یادداشتی که اخیرا ً منتشر کرده ،نوشت:
«این سناریوی بهسرعت متغیر ،در حال دگرگون کردن وضعیت جهان
سابقه است و پاکستان که در واقع یعنی همان چین زیر
ای بی
به شیوه
نظر رادارهای اسرائیلی خواهد بود .اگر قرار باشد خرابکاری در گوادر
صورت بگیرد ،روابط پاکستان با کشورهای خلیج فارس برای همیشه
شود».
مخدوش می
این خبرگزاری در ادامه به نقل از پروفسور «سید قندیل عباس» استاد
آباد نوشت :اگر مثلث هند -امارات-
دانشگاه قائد اعظم واقع در اسالم
دهد .مقابله با
اسرائیل شکل بگیرد ،وضعیت جنوب آسیا را نیز تغییر می
نفوذ ایران در آن منطقه اولین هدف بزرگ آن خواهد بود .این تحلیلگر
پاکس���تانی با بیان اینکه پاکستان در حال حاضر از پیامدهای همکاری
هند و رژیم صهیونیستی آسیب دیده ،گفت :تجهیزات نظامی اسرائیل
اکنون در منطقه اشغالی کشمیر مستقر هستند .اگر
و کماندوهای آن هم
تواند تهدید
توافق اسرائیل -امارات شامل هند نیز بشود ،این مثلث می
جدی برای پاکستان به عنوان تنها کشور اتمی در جهان اسالم باشد .وی
ها و اماراتی در سقطری برای
همچنین افزود که پایگاه مشترک اسرائیلی
نظارت بر تحرکات نیروی دریایی ایران در منطقه نیز خواهد بود .پیش
از این ،یک وبگاه یمنی گزارش داده بود ،فعالیت رژیم صهیونیستی در
های نظامی در آن با اطالع دولت مستعفی
دو جزیره یمن و ایجاد پایگاه
و حمایت ائتالف سعودی -اماراتی انجام شده است .چند هفته قبل بود
ای مشترک اعالم کردند که با
آویو طی بیانیه
که واشنگتن ،ابوظبی و تل
عهد
زاید» ولی
جمهور آمریکا« ،محمد بن
وساطت «دونالد ترامپ» رئیس
وزیر اسرائیل به توافق رسیدند که از
ابوظبی و «بنیامین نتانیاهو» نخست
این به بعد همکاری و روابط مشترک داشته باشند .
* فارس

شبه نظامیان تحت حمایت آمریکا در سوریه
هزاران دانشآموز را از تحصیل محروم کردند

سرویس خارجی :شبه نظامیان ُکرد تحت حمایت آمریکا در سوریه با
ها مدرس���ه در استان الحسکه مانع حضور دانش آموزان و کادر
تصرف ده
آموزش و پرورش وابسته به دولت سوریه به آنجا شدند.
گروه نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به «قسد» که تحت حمایت
نظامیان اش���غالگر آمریکایی هستند در مناطق تحت کنترل خود در استان
های نظام مند خود
ها و تحریم
الحسکه در شمال شرق سوریه به سختگیری
دهند.این شبه
علیه ساکنان به خصوص در شهر القامشلی و حومه آن ادامه می
نظامیان ُکرد ،بیشتر مدارس دولتی را به زور سالح به تصرف خود درآورده
و اقدام به اخراج کادر آموزشی و محروم کردن دانش آموزان و دانشجویان
های
از حق تحصیل کرده اند.از جمله تخلفات ش���به نظامیانی که سیاست
کنند ،این است که اخیرا ً ۱۳۷مدرسه دولتی از
آمریکای اشغالگر را اجرا می
۲۱۳مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی را به تصرف خود درآورده و با نادیده
های
گرفتن حق کودکان و نوجوانان از تحصیل ،درصددند از طریق برنامه
درسی ،افکار تجزیه طلبی را در اذهان دانش آموزان پرورش دهند.

رهبر حماس :به موشکهایی با توانایی هدفگيري تلآویو دست یافتهایم

س���رویس خارجی :رئیس دفتر سیاس���ی
جنبش حماس با بیان اینکه گزینه اس���تراتژیک
در برابر دش���من صهیونیستی ،مقاومت است،
های ما ۱۵کیلومتر بود اما اکنون
گفت :برد موشک
آویو
آویو و دورتر از تل
هایمان به تل
موش���ک
رسد.
هم می
اسماعیل هنیه گفت :تصمیم ما برای مجازات
دش���منی که مرتکب جنایت صبرا و ش���تیال و
ها ش���ده به قوت خود باقی است
دیگر جنایت
و انتقام ما از دش���من ،تنها با بازگشت مردممان
به خاک خود و بیرون راندن اشغالگران از تمام
خاک فلس���طین تکمیل خواهد شد .وی گفت:
آییم؛ ما نه از یک
ما از حق بازگشت کوتاه نمی
آییم و نه اسرائیل
وجب از خاک خود کوتاه می
شناسیم و در این مرحله برای
را به رسمیت می
های
آزادی غ���زه و کران���ه باختری با بقیه گروه
کنیم بدون اینکه اسرائیل را به
فلسطینی تالش می
رسمیت بشناسیم .وی تأکید کرد :مقاومت گزینه

استراتژیکی برای آزادی است و هیچ قدرتی در
تواند ما را از بازگش���ت به قدس منع
جهان نمی
ها باید فلسطین را ترک
کند.هنیه گفت صهیونیست
گویم که شما در فلسطین
کنند و به دش���من می
ای نخواهید داش���ت .در این حال یکی از
آینده
کنندگان
اعضای دفتر سیاس���ی حماس نیز عادی
روابط با رژیم صهیونیستی را غیرمسلمان خواند و
اعالم کرد« ،صهیونیسم عربی» اکنون پدیدار شده
و برای مشروعیت بخشی به موجودیت دشمن
کند« .محمود الزهار» گفت :کس���انی
تالش می
س���ازی روابط با دشمن صهیونیستی
که به عادی
اند بر اس���اس نص (متن) قرآن« ،یهود»
پرداخته
و خارج از اس�ل�ام هستند .از سویی سخنگوی
وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشس���ت
های فلسطینی در بیروت استقبال کرد
اخیر گروه
و آن را نش���انه هوشمندی رهبران فلسطینی در
مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان و همدستان
این رژیم دانست.

«س���عید خطیب زاده» با تاکید بر اتحاد و
های فلسطینی گفت :مقاومت
انسجام همه جریان
در مقابل رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونیستی
تنها راه آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف
اس���ت .وی افزود :ملت مقاوم فلسطین در طول
ها
های گذش���ته ثابت کرده که به رغم سال
دهه
اشغال ،کشتار و سرکوبی که رژیم اشغالگر قدس
علیه مردم فلسطین به کار گرفته است و همچنین
های سازش برخی دول خیانتکار عرب ،از
طرح
عزم خود بر ایستادگی در مقابل غاصبان فلسطین
کوتاه نخواهد آمد .در خبری دیگر رئیس جمهور
آمری���کا از توافق کوزوو و رژیم صهیونیس���تی
برای عادی سازی روابط خبر داد و آن را "روز
جدی���د بزرگ" برای خاورمیانه خواند! همزمان
صربستان نیز با انتقال سفارت خود در اسرائیل به
المقدس موافقت کرد .در این حال هندوراس
بیت
آویو
هم از انتقال قریب الوقوع سفارت خود از تل
به قدس خبر داد.

تظاهرات یمنیها علیه حضور اسرائیل درجزیره «سقطری»

سرویس خارجی :شماری از
مردم یمن با برگزاری تظاهراتی در
اس���تان سقطری،مخالفت خود را با
هرگونه حضور اسرائیل در این جزیره
که از موقعیت استراتژیکی در اقیانوس
هند برخوردار است ،اعالم کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع
اعتراضی که در منطقه «قبهاتن» واقع
در غرب جزیره سقطری برگزارشد،
ضمن اش���اره ضمنی به امارات ،هر
طرفی را که در راس���تای وارد کردن
اسرائیل به سقطری و سهولت بخشیدن
به حضور آن در جزیره تالش میکند،
مس���ؤل کامل این وضع دانس���تند.
معترض���ان یمنی در منطقه «قبتهن»
واقع در غرب جزیره سقطری با در
دست داشتن پالکاردهایی ،نسبت به
اقدامات برخی گروههای یمنی برای
تسهیل حضور رژیم صهیونیستی در
این منطقه هشدار دادند .تظاهرکنندگان
یمنی اقدام امارات در ایجاد پایگاههای
نظامی در استان سقطری را محکوم
کردند و خواستار برچیده شدن این
پایگاهها شدند.آنها همچنین خواستار
پایان دادن به حضور رژیم صهیونیستی
و حامیان عربی آنها در استان اهالی
سقطری شدند.
معترضان همچنین بازگشت
حاکمیت محلی به استان سقطری

را که اکنون تحت کنترل نیروهای
شورای انتقالی است و نیز گسترش
کنترل کشور بر تمامی نهادهای نظامی،
امنیتی و مدنی را خواستار شدند و
مخالفت خود را با اس���تمرار کنترل
نیروهای شورای انتقالی جنوب تحت
حمایت امارات بر اس���تان سقطری
اعالم کردند.
از سویی«،طارق سالم» استاندار
عدن یم���ن ،حمالت تجاوز کارانه
و رفتار وحشیانه نیروهای اشغالگر
و م���زدوران آنها برای غارت اموال
م���ردم عدن و ب���اج خواهی و نیز
های
کوچ دادن اجباری اهالی استان

ش���مالی را محکوم کرد.وی گفت:
کوچ دادن اجباری مردم ،حمالت و
های شمالی به
دستگیری اهالی استان
ویژه مناطق شیخ عثمان و المنصوره
از سوی اشغالگران و مزدوران آنها
عملی بزدالنه و غیر قابل قبول است
و نباید در برابر آن سکوت کرد.
خبردیگر این که وزارت خارجه
ای
دولت نجات ملی یمن در بیانیه
ضمن محکوم کردن انتشار کاریکاتور
موهن به ساحت پیامبر اکرم (ص)
در نش���ریه فرانسوی «شارلی ابدو»
آمیز
تأکی���د کرد که این اقدام اهانت
ها مسلمان در
احساس���ات میلیون

کند.
دار می
سراسر جهان را جریحه
در ای���ن بیانیه آمده اس���ت :اهانت
های دینی باعث
به ادی���ان و چهره
گری و
گس���ترش نفرت و افراطی
های انسانی و
نابودی تمامی ارزش
های صورت گرفته برای تقویت
تالش
های برابری و همزیستی بین
ارزش
شود.این وزارتخانه
های جهان می
ملت
گفت:این اهانت هرگز از عظمت و
کاهد
منزلت پیامبر اکرم (ص) نمی
کنندگان
بلکه از جایگاه تمامی اهانت
ها و کسانی که
و حامیان این اهانت
اند،
در برابر آن سکوت اختیار کرده
شود.
کاسته می
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اﺳﻄﻮره ﻫﺎ و آﻓﺮﻳﻨﺶ از ﺧﻴﺎل ﺗﺎ واﻗﻌﻴﺖ

ﻣﻴﺮﭼﺎ ﺍﻳﻠﻴﺎﺩ ﺩﻳﻦ ﭘﮋﻭﻩ ﻭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻰ

ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻓﺮﺻــﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﻰﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﻥ
ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﺷــﺐ ﻭ ﺳــﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺴــﺎﻧﻬﻬﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﺳــﺖ.
ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻬﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻯ ﻣﻰ-
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺩﻳﺪ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻭﺭﭘﺬﻳﺮﻯ
ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﻟﻰ ﺩﺭ
ﭘﺸــﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻯ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻰ ﻣﺎﻭﺭﺍﺋﻰ
ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳــﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺭﺍ
ﺷــﺮﺡ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺣﺪﻯ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺩﻳﻨﻰ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠﺖ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺟﺎﻯ
ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸــﺎﻥ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻧﺸــﻮﻧﺪ .ﺁﻥ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻯ ﺑﺰﺭگ ﺯﺍﺩﻩ
ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺯﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ
ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
»ﻣﻴﺮﭼــﺎ ﺍﻟﻴﺎﺩ«ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﺳــﻄﻮﺭﻩ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ«
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ":ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺭﻭﺍﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﻴﺎﻥ
ﺟﻬﺎﻥ ،ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎ ،ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺳــﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻨﻰ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﺎﻧﻰ،
ﺟﻨﺴــﻴﺖ ﺩﺍﺭ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻭﺭﺍﺋﻰ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻠﻘﺖ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﻴﺰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ".
ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎ ﻓﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍﻯ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻰﺍﻓﺘﺎﺩ،
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ،ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷــﺪ ﻭ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺷﻮﺩ!
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ
ﺑﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﻄﻮﺭﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺁﻏﺎﺯ
ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮﺭﻳﻢ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ
ﮔﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﺁﻥ ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﮔﻴﺮﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﻧﺒــﻮﺩ ﻭ ﺟﻬــﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﻭ

ﺍﺟﺮﺍﻣﻰﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻳــﺎ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺷــﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷــﻜﻞ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮﻯ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺳــﺐ ﭘﻴﻜﺮ ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻣــﺮگ ﺑــﺮﺍﻯ ﻏﻴــﺮ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷــﺎﻳﺪ
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ
ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺸــﺨﺺ ﺍﺳــﺖ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻮﻉ
ﺑﺸــﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ.
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻳﻮﻧﺎﻥ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎﻯ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﺯﻣﻴــﻦ ﻳﺎ ﮔﺎﻳﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘــﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﺋﻮﺱ ﻳﺎ ﻫﺮﺝ
ﻭ ﻣــﺮﺝ ﺟﻬــﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺑﻮﺩ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪ .ﺧﺎﺋﻮﺱ ﻳﻚ
ﻫﻴﻮﻻ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻯ ﺑﻰ ﻧﻈﻢ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻮﺩﻩ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺮ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴــﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺷــﺪﻩ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﺧﺎﺋﻮﺱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎﻳﺎ ،ﺍﻭﺭﺍﻧﻮﺱ ﻳﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻛﻪ
ﺧﻮﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﺎﻳﺎ ﺍﺳــﺖ ﻫﻤﺴــﺮ ﺍﻭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ
ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﺩﻳﮕــﺮ ﮔﺎﻳﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﺋﻮﺱ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺷــﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺎﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻧﻮﺱ ﺟﺪﺍ

ﺁﺭﻛﻴﺴــﻴﻮﺱ »ﺁﺭﮔﺎﺱ« ،ﺁﺭﺯﻭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﭘﺴــﺮ ﺩﺍﺷﺖ
ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺸــﮕﻮﻳﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺵ »ﺩﺍﻧﺎﺋﻪ« ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴــﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ،ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮ ِﺩ »ﺁﺭﻛﻴﺴﻴﻮﺱ«
ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺸﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﺭﻛﻴﺴﻴﻮﺱ ،ﺩﺍﻧﺎﺋﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺳــﻴﺎﻩ ﭼﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ
ﺯﺋﻮﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺍﻧﺎﺋﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﻋﺪﻯ ﺍﺯ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻝ ﻗﺼﺮ
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺎﺋﻪ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮﺳﺎﻭﺵ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻠﻰ ﺳــﻠﻴﻢ
ﺑﺎﻭﺭﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻧﻮﺭ ﻃﻼﮔﻮﻥ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮﺳــﺎﻭﺵ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﻳﺶ
ﮔﻴﺎﻫــﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ.ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰﺍﻳﻦ ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﻧﻤﺎﺩﻫــﺎﻯ ﺗﻤﺜﻴﻞﻭﺍﺭ
ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺁﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻫــﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻛــﻪ ﻣــﺮﺩﻡ ﻳﻮﻧــﺎﻥ ﻭ ﺭﻡ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺯﺋﻮﺱ ﺭﺍ
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﻣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ
ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨــﺶ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗــﻰ ﺟﺎﻟــﺐ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.

ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻭﻧﺴﺎﻟﻮﺱ ﻫﻮﻻﺭ ﺍﻫﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭼﻚ ﺍﺯ ﺧﺎﺋﻮﺱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ ﺩﺍﺭﺩ

ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﻳﺎ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﮔﺎﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ.
ﺁﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸــﺎﻥ
ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻣﻰﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻋﺮﻑ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻤﻰﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮﺳــﺎﻭﺵ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺌﻮﺱ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ

ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﭼﻴﻦ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
 600ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ »ﻓﺎﻥ
ﻛﻮ« ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺳــﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ﻭ
ﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭼﻮﺏ ﺗﺮﺍﺷــﻰ ،ﺭﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﻛﻮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ
ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ،ﻣﺎﻩ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑــﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻫﻤــﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺧﻠﻘﺖ
ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺍﺵ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ
ﺧﻮﻥ ﻭ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ

ﺶ ﻧﺨﺴﺖ

ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺍﺳــﻄﻮﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻭ ﻣﺬﺍﻫــﺐ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻬــﺎﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻳﻰ
ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ ﻭ َﻣﺘﻞﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﻪ
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ!
"ﺍﺯ ﺟﻮﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ .ﻫﺠﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﺯﺭﺩﻩ ﺁﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﺰﺭگ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻧﺮﻡ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺠﺪﻩ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﻡﻫﺎ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪ ﻭ
ﺣﻮﺍﺱ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺷﺎﻩ ﻳﺲ ﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩ" .ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺣﺎﻟــﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ
ِ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻜﻞ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺍﻭﻟﻴــﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 18ﻫﺰﺍﺭ ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﻳــﻚ ﺗﺨﻢ ﻛﻴﻬﺎﻧﻰ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺗﺨﻢ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ »ﻳﻴﻦ«
ﻭ »ﻳﺎﻧﮓ« ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺷــﺪ ﻭ »ﭘﺎﻧﻜﻮ« ﺍﺯ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ
ﻳﺎ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪ .ﭘﺎﻧﻜﻮ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻏﻮﻝ ﺑﺪﻭﻯ ﻭ
ﻣﻮﺩﺍﺭ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﺥﻫﺎﻳﻰ ﺭﻭﻯ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺰ ﻣﻰﭘﻮﺷﺪ .ﭘﺎﻧﻜﻮ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺒ ِﺮ ﻏﻮﻝ ﭘﻴﻜ ِﺮ
ﺧــﻮﺩ ،ﻳﻴــﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﻧﮓ ﺟﺪﺍ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ )ﻳﻴﻦ ﺗﻴﺮﻩ( ﻭ
ﺁﺳﻤﺎﻥ )ﻳﺎﻧﮓ ﭘﺎﻙ( ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﭘﺎﻧﻜﻮ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ .ﻫﺮ
ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﻴﻢ
ﺗﺮ ﻭ ﭘﺎﻧﻜﻮ ﺳــﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ 18ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ
ﻃﻮﻝ ﻛﺸﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺟﺎﻧﻮﺍﺭﺍﻧﻰ ﭼﻮﻥ ﻗﻘﻨﻮﺱ ،ﻻﻙ
ﭘﺸــﺖ ،ﺍژﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﻴﻠﻴﻦ )ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪ ﺍﻯ( ﺑﻪ ﺍﻭ
ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ 18ﻫﺰﺍﺭ ﺳــﺎﻝ ﻓﺎﻧﻜﻮ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ.
ﻧﻔﺲ ﺍﻭ ﺑﺎﺩ ،ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺷــﺪ .ﺻﺪﺍﻯ ﺍﻭ ،ﺭﻋﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ،
ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺍﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻣﺎﻩ ،ﺳﺮ ﺍﻭ ﻛﻮﻩﻫﺎ،
ﺧــﻮﻥ ﺍﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ ،ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻭ ﺯﻣﻴــﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ،
ﻣﻮﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﺳــﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺷــﻴﺮﻯ ،ﺧﺰﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﻮﺗﻪ ﻭ ﺟﻨﮕﻞ ،ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺍﻭ ،ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ،ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻬﺎَ ،ﻋ َﺮ ِﻕ ﺍﻭ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ َﻛﻚﻫﺎﻯ ﺧﺰ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ،
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎﻯ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺗﺎﺋﻮ
ﺗﻪ ﭼﻴﻨﮓ« ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ  400ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺳــﺖ،
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
" ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﻨــﺶ ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﻴــﻦ ﻣــﺎﺩﻩﺍﻯ
ﺑﻰﺷــﻜﻞ ﻭ ﻛﺎﻣــﻞ ﭘﺪﻳــﺪ ﺁﻣﺪ .ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻰ ﺷــﻜﻞ ،ﺩﺭ
ﺳــﻜﻮﺕ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ .ﻭ ﭼﻮﻥ
ﻧــﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ » ِﻭﻯ« ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﻭﻯ
ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻰ ،ﺳــﻪ ﮔﺎﻧﮕﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺳــﻪﮔﺎﻧﮕﻰ
ﺁﻓﺮﻳﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻛــﺮﺩ .ﻭ ﺁﻥ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩﻫﺎﻯ
ﺑﻰﺷــﻤﺎﺭ ﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺸــﺖ ﻭ ﻳﺎﻧﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺁﻧﻬــﺎ ﺧﻨﺜــﻰ ﮔﺮ ﺗﻀﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ
ﻭﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ".
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ...
*ﺳﺎﺭﺍ ﺗﻮﺩﻩ ﺯﺍﺭﻉ
ﻣﻨﺠﻢ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ

 -1ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺩﻳﻦ ﭘﮋﻭﻩ ﺍﻫﻞ ﺭﻭﻣﺎﻧﻰ
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آﻧﺘﻦ ﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚ در روﺑﺎت ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎى ﺟﻨﮕﻰ
ﺁﻧﺘﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ
ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻧــﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺁﻧﺘﻦﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻣﭙﺪﺍﻧﺲ« ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺗــﺎﺏ ﺍﻣــﻮﺍﺝ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎﻯ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﺎﻯ
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ »ﺍﻣﭙﺪﺍﻧﺲ«
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻣﭙﺪﺍﻧــﺲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻘﺎﻭﻣــﺖ ،ﺍﻟﻘﺎﮔــﺮ ﻭ ﺧــﺎﺯﻥ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺣﺪ »ﭼﻮ ـ ﻭﻳﻠﺮ« ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ،ﺁﻧﺘﻦﻫﺎﻯ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ
ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺑﺰﺭگ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ
ﺁﻧﻬــﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﻬﻨــﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺳــﺒﺐ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺷــﻜﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺁﻧﺘﻦﻫﺎﻯ ﻓﻌﻠﻰ،
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﻴﺸــﻴﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳــﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﺍﻫــﻜﺎﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﺍﺑﺪﺍﻉ
ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﻧــﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﭘﻬﻨﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺁﻧﺘﻦﻫﺎﻯ
ﺑﺴــﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﺘــﻦ ﻳﺎ ﻃﺮﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺟــﺰﺍﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻫﻨﺪ .ﺁﻧﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﭘﻬﻨﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﺕﻫﺎﻯ
ﺳــﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷــﻮﺍﺭ ،ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ
ﻣﻨﺴﺠﻤﻰﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻯ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻛــﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻣﭙﺪﺍﻧﺲ ﺭﺍ
ﻫــﺪﻑ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺎژﻭﻻﺭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺁﻧﺘﻦ
ﺳــﺒﻚ ﻭﺯﻥ ،ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺪ ﭼﻮ ـ ﻭﻳﻠﺮ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺍﻳﻦ
ﺁﻧﺘﻦ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺑﺴﺎﻣﺪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻯ ﺭﻭﺑﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺎﺭ
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ
ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻗــﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﺎﺕ ﺷــﺒﻜﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻯ
ﻧﻈﺎﻣﻰﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻧﻀﻤــﺎﻡ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺑﺴــﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛــﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ،ﻭﺯﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑــﺮﻕ ﻛﻤﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ
ﺷــﺒﻜﻪ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ .ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺍﺳــﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺘﻦ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺩﻗﻴــﻖ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻣﭙﺪﺍﻧــﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﻧﺘﻦ
ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳــﭙﺲ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻳﻚ ﻣــﺪﺍﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺩﻫﻨــﺪﻩ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﭘﻬﻨﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﻭ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮﺩ.
ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺁﻧﺘﻦ ﺍﺑﺪﺍﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﺗﺼﺎﻭﻳــﺮ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻰ ﺩﺭﻧﮓ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻰ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ
ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﻓﺸــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴــﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺍﻣــﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎﻯ ﺭﻭﺑﺎﺗﻴﻚ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺗﻴﻢﻫﺎﻳــﻰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺷــﺒﻜﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎﻯ ﺭﻭﺑﺎﺗﻴــﻚ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺒــﺮﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ.

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  ،2050ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  80ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪﺍﻯ
ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻧﻈﺎﻣﻰﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺳــﺎﺯﮔﺎﺭﻯ
ﺑــﺎ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷــﺪﻩ ﺿــﺮﻭﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻧﺒﻮﺩ
ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ
ﺩﺷــﻤﻨﺎﻥ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﻰﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭘﻬﻨﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﻧﺘﻦ ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸــﺪﻳﺪ )ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﻚ ﺳــﻴﻢ ﻓﻠﺰﻯ
ﻛﻮﺗــﺎﻩ( ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺩﺍﺩ ،ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ ﭘﻬﻨﺎﻯ
ﺑﺎﻧــﺪ ﻭ ﻫــﻢ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﻫــﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺘﻦ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ  15ﺳﺎﻧﺘﻰ
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻛــﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷــﻴﻮﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺍﻣﭙﺪﺍﻧﺲ ،ﺍﻳﻦ
ﺁﻧﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺘﻦﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳــﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎﻯ
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺘﻦﻫﺎﻯ
ِ
ﺁﻧﻬﺎ  10ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻮﭼــﻚ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﺘــﻦ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻫﻪﻫﺎ ﺗﻼﺵ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻈﺎﻣﻰﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻣــﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺩﺍﻣﻨﻪ  3ﺗــﺎ  300ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺮﻗــﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺭﺍ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﻨﺪ
ﻳــﺎ ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﺰﻧﻨــﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻮﻝ
ﻣــﻮﺝ ﺑﻠﻨﺪﺗــﺮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺁﻧﺘﻦ ﺑﺰﺭگ ﺗــﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ﺑﻴﻦ 10
ﺗﺎ  100ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺰﺭگ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻭ ﺩﻳﮕــﺮ ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺟﻨﮕﻰ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩ .ﻣﻬﻨﺪﺳــﻴﻦ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ
»ﻭﻳﺴﻜﺎﻧﺴــﻴﻦ ـ ﻣﺪﻳﺴــﻦ« ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻧﺘﻨﻰ ﭘﺮﺗﻮﺍﻥ
ﻭ ﻓﺸــﺮﺩﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﻳــﻚ ﺣﻤﻠﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺳــﻴﮕﻨﺎﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﻛﻨــﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺁﻧﺘﻨﻰ ﺑــﻪ ﻃﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳــﻴﮕﻨﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﺮﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ
ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) 3ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻮوﯾﺪ١٩-

ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﻴﻮﻉ ﭘﺎﻧﺪﻣﻰﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺷــﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣــﺮﺩﺍﻥ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺴــﻦ ﻭ ﭘﻴﺮ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻧــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺩﻩ
ﺳــﻨﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻪ ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ »ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳِﻴﻞ« ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ ﻭ ﻣﺬﻛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ
ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻪ ﺩﺭ ژﻭﺭﻧﺎﻝ Natureﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﻰ  60ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﺳــﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﻥ،
ﺑﺰﺍﻕ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻁ ﺑﻴﻨﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
»ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﻮ ﻫِﻴ ِﻮﻥ« ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻳِﻴﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺳــﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮ ﻭ
ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ،ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎﻯ
Tﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﻭ ﺣﺬﻑ ﻭﻳﺮﻭﺱﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺪﺕ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺗــﺮ ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺯﻳﺮﻙ ﻣﻰﺟﻨﮕﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴــﻦ ﻭ
ﭘﻴﺮ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﻴﺮ ﻭ ﻣﺴــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺳــﻔﻴﺪ
Tﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺍﺳــﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳــﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎﻯ Tﺁﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳــﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺳــﻴﺘﻮﻛﻴﻦﻫﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻯ
ﺍﻟﺘﻬﺎﺑــﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺩﻓﺎﻋــﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ.
ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺍﺑﺘــﻼﻯ ﺷــﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻀﺮ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮگ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ،ﺷﺪﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ،ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻯ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺩﺭ
ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ
ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ
Tﺷــﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ  Tﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ
ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﻧﺘﻴﻼﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮﻯ :ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻯ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎﻯ Tﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ
ﻭﺍﻛﺴﻦﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺯﻳﺎﺩ ﺳــﻴﺘﻮﻛﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺯﻧــﺎﻥ ﻭ ﻣــﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺭﻣﺎﻧــﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺧﻂ ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ :ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺫﺍﺗﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ.
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳــﻒ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺫﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻓﻌﺎﻝ ﺳــﺎﺯﻯ ﺧﻂ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﻭﻡ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﻛﻮﻭﻳــﺪ ،19-ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻯ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻭ ﻛﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺮ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭﻳﺮﻭﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﺷﻮﺩ،
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺧﻂ ﺩﻓﺎﻋﻰ ،ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺫﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻙ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺁژﻳﺮ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻰﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻯ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻓﺮﺍﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ،
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ .ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ،ﺧﻂ ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﺩﻭﻡ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺳــﺦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺳــﺎﻋﺖ ﻛﻮﻙ ﺷــﺪﻩ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺳــﺮﺑﺎﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ Tﻭ Bﺭﺍ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺷــﻤﻦ ﺭﺍ

ﮐﻮوﯾﺪ١٩-
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ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ 19-در زﻧﺎن

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻴــﻢ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ Tﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ
ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦﻫﺎﻯ
ﻣﻠﺘﻬــﺐ ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺧﻂ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺧﻂ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺪﻑ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺭﻭﺩ.
ﻃﺒﻴﻌــﺖ ،ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻯ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻳﺮﻭﺱﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻯ ﻭﻳﺮﻭﺳﻰ
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﭼﻪ ﺍﺯ
ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮﻙ ﺧﺎﺭﺟﻰ .ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻﻯ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎﻯ Tﻛﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ19-
ﺻﺪﻣﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺍﺯ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻯ Tﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻦ 90
ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻯ T
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻛﻮﻭﻳﺪ19-
ﻧﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻛﻢ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ  98ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮع ﻛﻮوﻳﺪ 19-ﺑﺮ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن
ﺷــﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ
ﻧﮕﻬــﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺳــﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﻤــﺎﺭ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ
ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ،19-
ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮﻉ ﭘﺎﻧﺪﻣﻰ ﻛﻮﻭﻳﺪ-
 19ﺑﭽﻪﻫــﺎﻯ ﻫــﺮ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺧﺘــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ
ﻣﻌﺮﺽ ﺳــﻮء ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻴﺪﻥ )ﺑﻴﮕﺎﺭﻯ( ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺁﺳــﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﻯ ﺧﺸــﻮﻧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺷــﻮﺩ .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨــﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻰ ﻛﻨﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷــﻴﻮﻉ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﺍﭘﻴﺪﻣﻰﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷــﻴﻮﻉ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺳــﻴﺮ

ﻫﻤﻴﺸــﮕﻰ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ .ﻛﻤﻚ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻴﻤــﺎﺭﻯ ﺩﻧﻴﺎﮔﻴﺮ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ
ﻣﺨﺘﺺ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺕ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺗﻬﺪﻳﺪﻯ
ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷــﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻌﺮﺽ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ .ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻙ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷــﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻉ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ
ﺧﺎﻧﮕــﻰ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻋــﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ
ﻛﺮﺩ .ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ،ﺣﺪﻭﺩﺍً  60ﺳﺎﻝ .ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺳﻦ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧﻰ )(BMIﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ
ﺍﻧﺪﻛﻰ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺪﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﭼﺮﺑﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻰﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﭘﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎﻳﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﻳــﺮﻭﺱ  2-SARS-CoVﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﺯﺍﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﻭﻭﻫﺎﻥ ﭼﻴﻦ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﺋﻞ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ ،ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ؛ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﻴﺮ ،ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻧﺪ .ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﻭﻭﻫﺎﻥ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭﻳﺮﻭﺳــﻰ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ
ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ
ﻧﻴﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺷــﺪﺕ ﻋﻤــﻞ 2-SARS-CoVﺑﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ
ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳــﺖ .ﻃﺒﻖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ »ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ
ﺑﻴﻤــﺎﺭﻯ« )(CDCﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳــﻞ ﻣــﺎﻩ ژﻭﺋﻦ  2020ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺩﺍﺩ 54 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 1000ﺑﻴﻤﺎﺭ ﭼﻴﻨﻰ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩ  2/4ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱﻫﺎ ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺩﺧﻴﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛
ﻫﻮﺭﻣﻮﻥﻫﺎﻯ ﺟﻨﺴﻰ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ
ﻣــﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻘــﺪﺍﺭ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻪ ﺳــﻠﻮﻝﻫﺎﻯ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﻳﺮﻭﺱﻫﺎﻯ ﻛﻮﻭﻳﺪ19-
ﺭﺍ ﻗﻠــﻊ ﻭ ﻗﻤــﻊ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺴﺖ ﻛﺮﻭﻧﺎﻯ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺴــﺄﻟﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ،ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻤﻨﻰ
ﻣﺎﺩﺭ ،ﺑﭽﻪ ،ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮﺍﻥ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳــﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴــﺘﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ »ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ« ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻃﺒــﻖ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻧﻈﺮ CDCﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔــﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﻛﻮﻭﻳــﺪ 19-ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﺑﺘﻼ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻉ
ﺷﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺁﺳــﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ،ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﻛﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺍﻛﻨﻮﻥ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻤﻰﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻯ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﻰ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺟﻤﻌﻰ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﺟﻮﺍﻧﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻢ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﻫﻢ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﺭﻭﺷــﻨﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ :ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻛﻮﻭﻳــﺪ 19-ﺍﺯ ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺩﻫﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩ.
ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﺮﺱﻫــﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ
ﺳــﺮﺍﻳﺖ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﺑﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ
ﻳﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺑــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫــﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘــﻰ ﺍﺯ
ﻧﺌﻮﻧﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴــﺖ )ﻧﻮﺯﺍﺩﺷــﻨﺎﺱ(ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ ،ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ،
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪ ،ﻫﻨﺪ ،ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮﺍﻧﻪ ،ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭﻭ ﻭ ﻣﻼﻳﻢ ﺍﺟﺮﺍ
ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺭﻭﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻛﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻛﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻭ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭﻭﻥ
ﺍﻳﺰﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻮﻭﻳﺪ 19-ﻳﺎ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ
ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ،ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﭘﻮﺷــﺶ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘــﻰ ﻭ ﺟــﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳــﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧــﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ،
ﺑــﺰﺭگ ﺗﺮﻳــﻦ ﭼﺎﻟــﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
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اﺗﺼﺎل ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ
ﻳﻚ راﺑﻂ ﻣﻐﺰى ـ راﻳﺎﻧﻪ اى ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻼن ﻣﺎﺳﻚ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ،ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻛﺮﺩﻥ
ﺳــﻴﺎﺭﻩ ﻣﺮﻳﺦ ﻭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻞ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻼﻥ ﻣﺎﺳــﻚ ،ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭘِﻰ ﭘﻞ ،ﺗِﺴــﻼ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﻭ
ﺍﺳﭙﻴﺲ ﺍﻳﻜﺲ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻭ ﻫﺪﻑ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﭘﺎ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺁپ ﺍﻭ ﻛﻪ »ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ« ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯﻯ ﺗﺮﺍﺷــﻪﻫﺎﻯ )ﭼﻴﭗ( ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ )ﺩﺭﻭﻥ
ﻛﺎﺷــﺖ( ﻛﻨﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﺷــﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﻋﺼﺒﻰ ﺑﺴــﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﺷــﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﺷــﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﻚ ﺳــﻜﻪ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳــﺖ،
ﻃﻮﺭﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺳــﻪ ﺳــﺮ ﻳﻚ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ
ﻛﺮﺩ .ﺳﻴﻢﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﺎﺯﻛﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ﻣﻐﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﻌﻚ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺵ
ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺗﻮﺳــﻂ »ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻯ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﻣﺘﺤﺪﻩ« )(FDAﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻳﻚ ﺧﻮﻙ ﺩﺭﻭﻥ
ﻛﺎﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﺳــﻚ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳــﺪﻯ ﻛــﻪ ﻫــﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ )artificial
(intelligence or AIﺑﺮﺍﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﺭﺃﻯ ،ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﺩﺭﺍﻛﻰ ﻫﻮﺵ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ
ﻭ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﻯ ﺩﺳــﺖ ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷــﻮﻧﺪ؛ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎ ًﻻ
ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﭘﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﺳﻚ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻴﻢ.

ﻭﺻــﻞ ﻛــﺮﺩﻥ ﻣﻐــﺰ ﺑﻪ ﺑــﺮﻕ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﻧﻴﺴــﺖ .ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﻐــﺰ ﺑﻴﻤــﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘــﺮﻭﺩ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﺴﻮﻥ ،ﺻﺮﻉ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺒﻴﻪ
ﺳــﺎﺯﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻠﺞ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻫﺎﻯ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺑﺎﺗﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ،2016ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ
ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻐﺰﻯ ﺗﺎ ﺣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﺳــﻚ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻫﺎﺳــﺖ .ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕ ﺁپ ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫــﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﻪ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻛﻨﻮﻧــﻰ ﺑﻴﺎﻓﺰﺍﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﻯ ﻋﻤﻞﻫﺎﻯ
ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺯﻯ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮﻩ ﺍﺩﺭﺍﻛﻰ
ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺷﻮﺩ.
ﺷــﻜﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻂﻫﺎﻯ ﻣﻐﺰﻯ ـ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺣﺪ ﻭ
ﺣﺼﺮ ﻭ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺒﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺮﺍﺷﻪ ﻣﻐﺰﻯ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﻃﻨﺎﺏ ﻧﺨﺎﻋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺼﺐ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺭﻭﻯ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﭗ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﻯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻧﺪ .ﺍﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.
ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﺷــﺮﻛﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻣﻐﺰﻯ ﻛﺎﺭ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ« ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2016ﺷﺮﻛﺘﻰ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﻛِﺮﻧﻞ« ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺳــﺎﺧﺖ ﺭﺍﺑﻂﻫﺎﻯ ﻋﺼﺒﻰ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺳﺖ.
»ﻣــﺎﺭﻙ ﺯﺍﻛﺮﺑــﺮگ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺷــﺒﻜﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺭﺍﺑﻂﻫﺎﻯ ﻣﻐﺰﻯ ـ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺍﺳــﺖ.
ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2019ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ CTRLﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ،ﺷﺮﻛﺘﻰ
ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻂﻫﺎﻯ ﻣﻐﺰﻯ ﻏﻴﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰﻣﻰﺳــﺎﺯﺩ .ﺳــﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ
Realityﺧﻮﺩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻛﺮﺩ .ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﺩﺭ ﺷــﻴﻮﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺳــﻴﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺍﺳــﺖ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺷﻪ

ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ ﺁﺳــﺎﻥ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ .ﻓﻘﻂ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ،ﺍﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺑﻪ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﺟﺮﺍﺡ ،ﺩﺭ
ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺎﺷﺖ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺩﻳــﺪ ﻋﺼــﺐ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ ﻭ ﻛِﺮﻧ ِﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮﺳــﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺩﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻚ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﺟﺮﺍﺣﻰ ﻣﻐﺰ ﻛﺎﺭ ﭘﺮﺧﻄﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺷــﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻐﺰﺷــﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺷــﺪﻩ
ﺑﺎ ﻳﺎﺩﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮﺯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ
ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻋﺼﺐ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻯ
ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﻄﻌ ًﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺑﻪ
ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ـ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ
ﭘﻴﺶ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ »ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺍﺷﻴﻨﮕﺘﻦ« ﻭ »ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻙ« ﺩﺭ
ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳــﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻮﺭﺍﻟﻴﻨﻚ
ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮﺵ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺷﻮﺩ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺟﻨﮓ ﺳــﺮﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ،
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﻮﻟﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻰ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ
ﺷــﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ
ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻰ،
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻫﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده اى ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻛﺮﺑﻦ ﺩﻯ ﺍﻛﺴــﻴﺪ ﻳــﺎ  CO2ﻛﻪ ﻣﻘﺼﺮﺗﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣــﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳــﺶ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ
ﺩﺍﻧﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳــﺪﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺵ
ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ
ﻫﻮﺍ ﻛﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺩﺭ
ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺗﺮﺍﻛــﻢ ﺭﻭ ﺑــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺮﺑﻦ ﺩﻯ ﺍﻛﺴــﻴﺪ ﺩﺭ
ﺍﺗﻤﺴــﻔﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ
ﺑﺎﻳــﺪ ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺳــﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﺴﻴﻠﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻰﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺑﻪ ﻣﻴــﺰﺍﻥ  45ﺩﺭﺻﺪ CO2
ﺍﺗﻤﺴــﻔﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻣﺎﻯ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻗﺮﻥ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺩﻭ
ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮﺱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﻯ
ﺯﻣﻴــﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﺟــﻮﺩ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﺮﺑﻦ ﺩﻯ ﺍﻛﺴــﻴﺪ ،ﺩﺭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ
ﺟﺎ ﺭﺍﻛﺪ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﺒﺐ ﮔﺮﻡ ﺷــﺪﻥ ﺳــﻴﺎﺭﻩ
ﺁﺑﻰ ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ »ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻯ
ﺟﻨﻮﺑــﻰ« ﺭﺍﻫﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ CO2ﺭﺍ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻯ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺧﺖ
ﻳــﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ.
ﻣﺴــﻠﻢ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺍﻯ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧــﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ
ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ
ﺑﺮﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ :ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ.
ﺁﻧﻬــﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧــﻮﺭ ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ )(UV
ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳــﻚ ﻛــﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜــﻮﻝ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
»ﺍﻭﻟﻴﮕﻮﻓﻨﻴﻠﻴﻦ« ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ ﺑﺎ
ﻗﺮﺍﺭﮔﻴــﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻧﻮﺭ ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻰ
ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜــﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ،ﻣﺜ ً
ﻼ
CO2ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﻛﻨــﺪ .ﻣﻮﻟﻜــﻮﻝ  CO2ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ

ﺍﻟﻜﺘــﺮﻭﻥ ﺑــﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﺳــﺖ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﺍﻛﻨﺸــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﺭﺍ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺷــﻴﺎﺋﻰ ﻣﺜﻞ ﭘﻼﺳــﺘﻴﻚ ،ﻣﻮﺍﺩ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﺛﺎﺙ ﻣﻨﺰﻝ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺟﺴــﺘﺠﻮﻯ
ﺷــﻴﻮﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ  CO2ﺑــﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﻣﻔﻴﺪ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ »ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ
ﺑﺮﺍﻭﻥ« ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﻣﺴــﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻦﻫﺎﻯ
ﻣﺮﻛﺐ ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ  C2-plusﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﺲ ﺭﺍ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﺎﺯﻯ
ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ
C2-plusﺭﺍ ﺑــﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜــﺮ  72ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭﻫﺎﻯ ﻣﺴــﻰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ،
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻳﻚ ﻓﻮﻡ ﻣﺴــﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﻣﺴﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ  CO 2ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺩﻯ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ

ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﺮﺑﻨﻰ ﺳــﻮﺩﻣﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻡ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭﻯ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﻣﺲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ، CO2ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴــﻴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳــﻚ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻌﺪﻯ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺻﺮﻑ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻯ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﻄﻘــﻰ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺩﺭ ﻋﻮﺽ،
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻢ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ،ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺩﻯﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ
ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺭﻭﺵﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺠﺰﻳــﻪ  CO2ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ
ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺣﺎﻭﻯ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺧﺎﻛﻰ
ﻛﻤﻴﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ،
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﻛﺮﺑﻨﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﻧﺪ
ﺗــﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨــﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌــﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺧﺎﺹ
ﺧــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺗﻴﻢ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻯﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻴﻤﻰﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑﻴــﻦ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﻭ CO2ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻳﻰ
ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺟــﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳــﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻳــﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ
ﺍﺭﮔﺎﻧﻴــﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻭﻟﻴﮕﻮﻓﻨﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ ﺩﻯ ﺍﻛﺴــﻴﺪ
ﻧﻘــﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴــﺰﻭﺭ ﺧﻮﺩ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺍﻭﻟﻴﮕﻮﻓﻨﻴﻠﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺳﻴﺴــﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳــﺖ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﻢﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﭘﻴﻮﻧــﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝﻫﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸــﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎ ﻛﺎﺭﻯ
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ
ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﻤﻰﺍﺯ
ﺗﺎﺑﺶﻫــﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ UVﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷــﻴﻤﻰﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻰﻭ
ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻯ ژﻧﺘﻴﻜﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺴــﺘﺠﻮﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳــﺮﻋﺖ
ﻭﺍﻛﻨــﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﺩ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝﻫﺎ ﺩﺭ
ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺋﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﺳــﻬﻢ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑــﺪ ،ﺟﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺑﭙﻮﺷــﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ
ﺧﻄﺮﻧــﺎﻙ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣــﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺘﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  16ﺷﻬﺮﻳﻮر  -1399ﺳﺎل ﻧﻮد وﭘﻨﺠﻢ ـ ﺷﻤﺎره 27647
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻫﻤﻴﻦ روز

اﻣﺮوز در ﺗﺎرﻳﺦ

ﻗﺎب اﻣﺮوز

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ از روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 16ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه1359
)ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ27ﺷﻮال7،1400ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ(1980ﻧﻘﻞﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺗﺼﺮف ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ

ﻫﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳـــﺎل  16) 1514ﺷﻬﺮﻳﻮر( ،ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ وارد ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷـــﺪﻧﺪ و آﻧﺠـــﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
درآوردﻧﺪ .اﻳﻦ ﻳﮕﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺴـــﺘﻘﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ اول
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ 23 ،آﮔﻮﺳﺖ در دﺷﺖ ﭼﺎﻟﺪران ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻔﻮي را ﺷﻜﺴﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ
و ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻼت ﭼﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪاران ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ
ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺸـــﻴﺮ و ﻛﻤﺎن ﺑﻮد و ﻣﻮرﺧﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻤﺒﺎران اﺗﻤﻲ ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ و ﻧﺎﮔﺎزاﻛﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول
آﮔﻮﺳﺖ 1945را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﻲ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮد.

ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ را آﻏﺎز ﻛﺮد

دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴـــﻦ ﺑﻨﻲﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪاي 14ﺗﻦ از اﻋﻀﺎء ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ
رﺟﺎﺋﻲ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در اﻳـــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ وزراي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
آﻗﺎي رﺟﺎﺋﻲ در اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻧﺪارد.
اﺳـــﺎﻣﻲ  14ﺗﻦ وزراﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺎرﻓﻲ وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ـ
ﻋﺒﺎس دوزدوزاﻧﻲ وزﻳﺮ ارﺷﺎد ،دﻛﺘﺮ ﻫﺎدي ﻣﻨﺎﻓﻲ وزﻳﺮ
ﺑﻬﺪاري ،دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻴﺎضﺑﺨﺶ وزﻳﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ،
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻨﺪي وزﻳﺮ ﭘﺴـــﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ،
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺧﻠﺒﺎن ﺟﻮاد ﻓﻜﻮري وزﻳﺮ دﻓﺎع ﻣﻠﻲ ،ﻣﻮﺳﻲ
ﻛﻼﻧﺘﺮي و ...

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﺮاردادﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ

رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮريوﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮﺑﻪﺗﻔﺎﻫﻢرﺳﻴﺪهاﻧﺪ

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻓﻀﻞاﷲ ﻣﺤﻼﺗﻲ دﻳﺮوز در ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑـــﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ در ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻮرد ﻣﺬاﻛﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ
آﻗﺎي ﺑﻨﻲﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﺤﻼﺗﻲ اﻓﺰود :در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﺨﺺ ﺧﻮدم در اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻢ .وي در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮات
ﭼﻴﺴـــﺖ و ﻣﺤﻴﻂ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدي اﻣﺎم و اﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و ﻫﻢ آﻗﺎي رﺟﺎﺋﻲ
در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ
و ﺳـــﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺮ اﻣﺎم و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ را ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻤﻞﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

رﻫﺎورد ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮاي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﻤﺎل! /ﻋﻜﺲ از:اﺣﺴﺎنﻓﻀﻠﻰاﺻﺎﻧﻠﻮ

ﺳﺮاﻳﻪ

ﭘﺎدﺷـــﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴـــﺎﻳﻪ ﮔﺪاﻳﻰ دارد
ﻣﻄﺮب ﻋﺸـــﻖ ﻋﺠﺐ ﺳﺎز و ﻧﻮاﻳﻰ دارد
ﻧﻘـــﺶ ﻫﺮ ﻧﻐﻤﻪ ﻛﻪ زد راه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ دارد
ﻋﺎﻟـــﻢ از ﻧﺎﻟـــﻪ ﻋﺸـــﺎق ﻣﺒـــﺎدا ﺧﺎﻟﻰ

ﻣﺠﻠﺲدرﺗﺸﻜﻴﻞﻛﺎﺑﻴﻨﻪدﺧﺎﻟﺖﻧﻜﺮدهاﺳﺖ

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمﻫﺎﺷﻤﻲرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲرﺋﻴﺲﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﭘﺎرس،
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ و ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸـــﺮه از
ﺳﻮي رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،در ﻣﻮرد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ و اﻋﻀﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻋﻀﺎي ﻛﺎﺑﻴﻨـــﻪ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ:
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ از اول اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﻮد ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎر
و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ و ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻲ در
ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻄﺮحﺷﺪﻛﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنﻣﺠﻠﺲاﺣﺴﺎسﻛﺮدﻧﺪ
اﻳﻦ روش ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻨﺪه ادﻋﺎ
ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ در اﻳﻦ ﻛﺎر دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﺳـــﺘﺎر اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻴﻄﺮﻓﻲ از ﺳﻮي ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺪﻧﺪ.

از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﻮد دور ﮔﺮش ﭘﺮﺳـــﺪ ﺣﺎل

ﻛﻪ ﺧﻮش آﻫﻨﮓ و ﻓﺮحﺑﺨﺶ ﻫﻮاﻳﻰ دارد
ﭘﻴﺮ دردى ﻛﺶ ﻣﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺪارد زر و زور
ﺧﻮش ﻋﻄﺎﺑﺨﺶ و ﺧﻄﺎﭘﻮش ﺧﺪاﻳﻰ دارد
ﻣﺤﺘﺮم دار دﻟﻢ ﻛﺎﻳﻦ ﻣﮕﺲ ﻗﻨﺪﭘﺮﺳـــﺖ
ﺗـــﺎ ﻫﻮاﺧﻮاه ﺗﻮ ﺷـــﺪ ﻓـــﺮ ﻫﻤﺎﻳﻰ دارد
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اﺷـــﻚ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﻨﻤﻮدم ﺑﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
درد ﻋﺸـــﻖ اﺳﺖ و ﺟﮕﺮﺳﻮز دواﻳﻰ دارد
ﺳﺘﻢ از ﻏﻤﺰه ﻣﻴﺎﻣﻮز ﻛﻪ در ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺸﻖ
ﻫـــﺮ ﻋﻤﻞ اﺟﺮى و ﻫﺮ ﻛﺮده ﺟﺰاﻳﻰ دارد
ﻧﻐﺰ ﮔﻔﺖ آن ﺑﺖ ﺗﺮﺳـــﺎﺑﭽﻪ ﺑﺎدهﭘﺮﺳﺖ
ﺷـــﺎدى روى ﻛﺴﻰ ﺧﻮر ﻛﻪ ﺻﻔﺎﻳﻰ دارد
ﺧﺴـــﺮوا ﺣﺎﻓﻆ درﮔﺎهﻧﺸﻴﻦ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪ
وز زﺑـــﺎن ﺗـــﻮ ﺗﻤﻨـــﺎى دﻋﺎﻳـــﻰ دارد
ﺣﺎﻓﻆ

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ



آﻣﻮزش ﺗﺎرﻳﺦ و اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان

ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،1331ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ،ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ
وﻗﺖ و وزﻳﺮ دﻓﺎع ﻣﻠﻰ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗـــﺎزهاى ﺑﺮاى آﻣﻮزش
ﺳﺮﺑﺎزانﻧﻈﺎموﻇﻴﻔﻪدرﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎداد.ﻃﺒﻖاﻳﻦدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ،
ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎز وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳـــﺎﻋﺎت روز در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و
اردوﮔﺎهﻫﺎ آﻣﻮزش رزم و در ﺳـــﺎﻋﺎت اواﻳﻞ ﺷﺐ درس
ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﻰ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﺪاﻛﺎرى ﺑﺮاى ﺻﻴﺎﻧﺖ
ﻣﺮز و ﺑﻮم داده ﻣﻰﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﭼﻪ
ﺧﺎﻛﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ،ﭼﻪ ﻣﺮداﻧﻰ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن دﻓﺎع ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﺎن دادﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻰ و آزاد ﺑﻤﺎﻧﺪ.
www.iranianshistoryonthisday.com
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آﻗﺎي رﺟﺎﺋﻲ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ
ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ـ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد
اﺧﺘﻼف ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل روﺣﺎﻧﻴـــﺖ در اﻧﻘﻼب و ﻧﻘﺶ
ﻣﺨﺮب ﺷﺎﻳﻌﻪ در ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮك
دوﻟﺖآﺑﺎد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺪﻋﻮت اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮك دوﻟﺖآﺑﺎد
دﻳﺸﺐ در اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:آﻗﺎي
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ وزرا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از وزﻳﺮان دﻓﺎع و ﻛﺸـــﻮر ﺑﺎ دﻳﮕﺮ وزرا ﻛﺎري
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ آﻗﺎي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻨﺪ وزﻳﺮ ﻧﻈﺮاﺗﻲ داﺷـــﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اﻳﺸـــﺎن ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻛﺮد.
آﻗﺎي رﺟﺎﺋﻲ ﮔﻔﺖ :اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﭘﻴﺮوز ﺷﺪه ،ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﺮﻗﺎن« ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮور
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﺮور ﻓﺮدي ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮور
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺌﻮدال اﺳﺖ .ﻓﻼن
ﺷﺨﺼﻴﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪداراﺳﺖ.

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

16ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،1294وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ،رﺋﻴﺲاﻟﻮزراء وﻗﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاداري از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸـــﻬﻮر ﺑﻮد ،از دو دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ ﻛﻪ ﺳـــﺮﮔﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد
ﺳﻦ ﭘﺘﺮز ﺑﻮرگ )ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ( ﺑﻮده و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻟﻴﻪ و ارﺗﺶ اﻳﺮان را زﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،
ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻌﻼ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪازﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ اﺷـــﺎره ﻟﻨﺪن اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻣﻄﺮح
ﻛﺮده ﺑﻮد زﻳﺮا ﻟﻨﺪن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد روﺳﻴﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ
اول ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻗﺪرت ﺳﺎﺑﻖ را از دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﻳﻜﺘﻪﮔﺮ اﺻﻠﻲ در اﻳﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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.

آﺧﺮﻳﻦ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ در ﻣﻮرد آدم ﻓﺮوﺷﻲ
و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

داﻳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﻜﺮات ،ﺑﻨﻴﺎد ﻫﻨﺮي ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  9دﻳﺮوز در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻼف
اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷـــﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎي ﺗﻬﺮان و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺷﺪﻳﺪا اﺧﻄﺎر
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷـــﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ و
ﻟﻜﻪدار ﻛﺮدن اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﻴﻨﻤﺎ را ﭘﺎك ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻮﺛﻖ،
در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺎدرت ﻛﺮده و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺗﻮزﻳﻊﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.



