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داود عامری

شمسالدینمحمد
از ترمه و تغزل
حاف��ظ ،ملقب به
خواج��ه حافظ ش��یرازی و مش��هور به
لس��انالغیب از نام آوران آسمان ادب و
فرهنگ ایران زمین است.
او نه تنه��ا در بین فارس��یزبانان
بلکه در جای جای جهان در بین اهل
ادب و هنر شناخته شده است ،چراکه
معانی بلند عرفانی ،اخالقی و احساسی
را به زیباترین شکل ممکن در غزلیات
فاخر و خوش الح��ان برای بهرهمندی
ارواح طالب سلوک و زیبایی به یادگار
گذاش��ته اس��ت و به حق باید از زبان
خود حافظ گفت که:
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
با وجود ش��هرت و محبوبیت این
ش��اعر گرانمای��ه ،درخص��وص دوران
زندگی حاف��ظ و زمان دقی��ق تولد او
اطالعات دقیقی در دس��ت نیست و از
خان��واده و اجداد حاف��ظ نیز اطالعات
موثقی وج��ود ن��دارد و در کتابهای
تذکره به همین مقدار اشاره شده است
ک��ه پدرش بهاءالدین نام داش��ته و در
دوره سلطنت اتابکان فارس از اصفهان
به ش��یراز مهاجرت کرده است و مانند
دیگ��ر ب��زرگان از طفولی��ت به مکتب
رفته و از محضر اساتید و عالمان زمان
خویش بهرهها برده است.
یکی از ن��کات ویژه غزلیات حافظ
برخ�لاف روال معم��ول دوران او ک��ه
ش��اعران به م��دح حاکم��ان و بزرگان
روی میآوردن��د ،او برخالف دیگران با
وجودی که مورد لط��ف حاکمان بود،
مداح صرف نبوده و به حس��ب وظیفه
در مواردی از اف��رادی که به او عنایت
داش��تهاند ،سپاسگزاری کرده است که
این روش نه از سر مدیحهسرایی برای
نان که به خاطر رعایت شرط ادب بوده
است.
اگرچه در این مجال کوتاه ،فرصت
پرداختن به زندگی حافظ و حاکمان و
ممدوحان و یا کس��انی که در معرض
تیغ ظریف نقد او قرار گرفتهاند ،نداریم
ولیک��ن ذکر یک نکت��ه خالی از لطف
نیست که شاید حافظ به عمد خواسته
زندگی و رازهای مگویش در هالة هنر
و غزلیات��ش کمفروغ گردد تا آیندگان
به عین��ه دریابند ک��ه راز ماندگاری و
عم��ر جاوید در هنر اس��ت و س��خنور
بزرگ ایران راز ماندگاری و آب حیات
را در غزلیات نغز و جانفزا یافته و خود
را در دل اهل ادب برای همیشه نامیرا
کرده است.
او نه صوفی است ،نه حکیم است و
حتی عارف صرف نیز نیست ،اما وقتی
به سخن او توجه میکنی ،او را به قول
علی دشتی در کتاب «نقشی از حافظ»
تجلی سه گوینده بزرگ خیام ،سعدی
و مولوی درمییابی .به گفته او «حافظ
فک��ر مأیوس و مهموم خی��ام ،روح پر
ش��ور و امید بخش جالل الدین محمد

زیست بـوم

پاسداشت نکومرد هنر و ادب ایران و جهان

راز ماندگاری حافظ
بلخی و قریحه طربناک و غنای سعدی
را به ش��کل غیرقاب��ل تحلیلی در هم
آمیخت��ه و ادب نوظه��وری آفریده که
نه خیام اس��ت ،نه موالنا و نه سعدی،
ولی از هر س��ه عنصر به حد وافر بهره
گرفته است».
راز مانایی و مان��دگاری حافظ در
دس��ت یافتن به هنر متعهد و قرآنی و
دمی��دن معانی عمیق اعتقادی در روح
و جان کلمات جادویی شعر است.
او خود را حافظ قرآن با  ۱۴روایت
میداند ،به این خاطر آموزههای اصیل
اس�لامی در ج��ان و روح او ریش��های
عمی��ق تر از تصور ما داش��ته اس��ت و
بر این اس��اس است که آیینه آفرینش
در پیش چش��مان او ب��ه وضوح چون
تابلوی��ی رنگین خودنمای��ی میکند و
گویی فرش��تگان آس��مان در دعاهای
س��حرگاهی او ،رازه��ای زندگان��ی را
در گ��وش او نج��وا میکنن��د و او ب��ه
زبان غزل آنه��ا را برای همنوعان خود
بازخوانی میکند.
دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
با من راهنشین باده مستانه زدند
آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد
صوفیان رقصکنان ساغر شکرانه زدند
آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع
آتش آن است که در خرمن پروانه زدند
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
حاف��ظ حافظ��ه فرهنگ��ی مل��ت
ایران اس��ت و دیوان ش��عرش محفل
آرای مجلس اه��ل ادب و نقل و نبات
شبنش��ینیهای اه��ل ذوق و معرفت
و آرایه ه��ر منزلی در ایران اس�لامی
اس��ت و به راس��تی مردم خوشذوق و
قریحهش��ناس ایران ،چه خوب بزرگی
حافظ را درک کردهاند که در خانههای
خود ب��ه زینت و فخ��ر ،دیوانی خوش
رن��گ و نگار از حافظ ج��ای دادهاند تا
بگوین��د که ما از خیل��ی وقتها پیش
فهمیدهایم که غزلی��ات فاخر و پرمغز
حاف��ظ برگرفته و ازب��ر خوانی قرآن و
سطحی از نگرش خوشطبع حافظ به
معانی و حیانی قرآن است.
او عالوه بر بهرهگیری از معانی بلند
آیات قرآنی ،حتی سعی کرده ساختار
غزله��ای خ��ود را نیز از ای��ن کتاب
آس��مانی وام بگیرد ،ب��ه همین خاطر
بیش��تر غزلها رو س��اختی گسسته و
درونمایههای پیوسته دارند.
ه��ر بیت برای خود س��از و کاری
جداگانه دارد و با بیتهای پس و پیش

برگزاری سومین نمایشگاه لباس عاشورایی
س��ومین نمایش��گاه لباس عاش��ورایی از
نمــایش�گاه
س��وی کارگ��روه س��اماندهی مدولباس
کش��ور با هدف ترویج لباسهای مناسبتی در شان ایام محرم
و تحقق اهداف س��بک زندگی اس�لامی و ایرانی و استفاده از
قابلیته��ای طراح��ی دوخ��ت و تولید درعرص��ه لباسهای
مناس��بتی و عاش��ورایی و تروی��ج هرچه بهتر ش��عائر دینی و
عاشورایی برگزار میشود.
ترغیب و تش��ویق طراحان برای ارائ��ه ایدهها با نگاه دینی و

به ظاهر چندان پیوندی ندارد .همانند
قرآن کریم زود آشنا و دیر یابند و باید
غزلیات را بارها خواند تا به عمق معانی
موج��ود در آن دس��ت یاف��ت چراکه
غزله��ا تکبعدی نیس��تند که ارتباط
مفاهی��م فقط از طریق توالی قابل فهم
باشند بلکه باید رمزپردازی و تناسبات
بینظی��ری و س��مبولیک او را تأویل و
تفس��یر کرد تا به عمق اندیشهاش پی
برد.
ع�لاوه بر بی��ان معان��ی عمیق در
زیباترین ش��کل ممکن و به کارگیری
هن��ر در س��خنوری ب��ا ن��گاه زیبایی
شناسانهای اعالی یک ایرانی مسلمان
که به آن اشاره شد ،درخصوص رازهای
ماندگاری حافظ میتوان به اختصار به
موارد زیر اشاره کرد:
 -1حافظ آین��ه تمامنمای اوضاع
و احوال مردمان زمان خویش اس��ت و
نمایانگر آرمانها ،غمها و ش��ادیهای
زاد و بوم خود و مردم زمانه؛ و همانطور
که ساموئل جانسون انگلیسی شکسپیر
را روح زم��ان خوان��ده ،حافظ نیز روح
بلند اعصار گذش��ته ایرانی��ان در گذر
زمان تا به امروز و آینده است.
 -2حافظ ،حافظ قرآن و مأنوس با
آموزههای جاویدان وحی است؛ هرچه
دارد را از لط��ف حق و نتیجه دعاهای
سحری خود میداند.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
 -3ن��ازک خیالی و طنز اجتماعی
پوشیده در ادبیات حافظ ،از او شاعری
اجتماعی به نمایش میگذارد که توجه
مردمان را به خود جلب میکند و عدم
وابستگی به زمان و مکان ،هنر او را در
سالهای طوالنی بعد از حافظ ،کماکان
جذاب و روزآمد جلوه مینماید.
 -4س��خن حاف��ظ ،مص��داق
عین��ی این مصرع از مولوی اس��ت که
«هرکس��ی از ظن خود ش��د یار من».
حقیقت س��خن این است که حافظ به
هر کسی متناسب با دیدگاه و نگاهش
به��ره میده��د ،به خاط��ر همین ،هم
عاشقان دلس��وخته غزلیات او را ترنم
میکنند و هم عارفان بیدل و حکیمان
برای اثب��ات حکمت خ��ود و واعظان
برای قوت کالم و...
ج��ان کالم اینک��ه حافظ س��فره
دوس��تی و محبت خ��ود را بر همگان
گس��ترانیده و هر کس��ی به مقتضای
حال خود ،توش��های از آن بر میدارد
و ای��ن راز محبوبی��ت حاف��ظ در بین
هم��ه اقش��ار جامعه اس��ت و هر کس
ب��ه مقتض��ای حال خ��ود تفعل��ی به
دی��وان او میزنن��د ،چراک��ه میدانند
«ش��عر حافظ همه بیتالغزل معرفت
است ».بیاییم قدردان مفاخر فرهنگی
خویش باشیم.

طراحی لباسهای مناسبتی ،مذهبی و عاشورایی ،تقدیر از زحمات
پیشکسوتان ،چهرههای ماندگار و فعاالن این عرصه در حوزه تولید
و توزیع ،برگزاری نشستها وکارگاههای آموزشی ،برگزاری مسابقه
ایده تا محصول و مسابقه تصویرگری عشق ماندگار از برنامههای
سومین نمایشگاه مد و لباس عاشورایی است.
س��ومین نمایش��گاه لباس عاش��ورایی در دو بخش اصلی
و جنبی برگزار میش��ود .سومین نمایش��گاه لباس عاشورایی
با ش��عار «این جامه س��یاه فلک در عزای کیس��ت» از سوی
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از  ۲۸مهر الی  ۴آبانماه
سال  ۱۳۹۷در تاالر وحدت برگزار میشود.

گمانهزنی برای انتخاب شهردار سوم در شورای شهر پنجم
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امام على عليهالسالم:

طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است
(نشان) عزت نفس و بلند همتى است.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  ،398ح 9245

ننجون
ناظمها هم قول بدهند بچههای خوبی باشند

وزی�ر آموزش و پ�رورش :تا س�ال  1400کتاب
نونگاشت نداریم.
با توجه به این اظهارنظر تا سال  1500کدام یک
از گزینههای زیر را نخواهیم داشت؟

الف) هیچ معلمی گوش دانشآموز را گاز نمیگیرد.
ب) والدین انگشت معلمها را قطع نمیکنند.
ج) تمام ناظمها قول میدهند بچههای خوبی باشند.
د) به جای ش��عرهای فردوس��ی س��ری شعرهای
"حسنی" در کتابهای درسی گنجانده خواهد شد.

باز هم وزیر آم�وزش و پرورش :محتوای برخی
کتب سنگین و خارج از طاقت بچههاست.
به نظر ش�ما رفع این اشکال برعهده کدام یک
از گزینههای زیر است؟

الف) معاون اداره آبخیزداری شهرستان شلمرود
ب) اتحادیه تولید کنندگان کشک و رشته آش
ج) بنیاد امور بیماریهای خاص
د) سفارت فیلیپین در پورتوریکو

همچنان وزیر آموزش و پرورش :تعرض به معلم
و مدرسه قابل بخشش نیست.
با توجه به این اظهارنظر دشمن شکن و قاطعانه
کدام یک از گزینهای زیر قابل بخشش است؟

الف) تعرض به دانشآموز در مدرسه
ب) کتک زدن وحشیانه بچه مردم در محیط مدرسه
ج) چپان��دن چهار دانشآموز در یک نیمکت یک
متر و نیمی
د) هر سه گزینه باال قابل بخشش است.

دیدگاه
حجتاالسالم پناهیان خطاب به دولت:

چرا از زائران اربعین حق بیمه میگیرید؟

استاد حوزه و دانش��گاه با انتقاد از اخذ حق بیمه
از زائران اربعین گفت :دولت باید لیاقت داش��ته باشد
افرادی که در پیادهروی اربعین مجروح میش��وند به
صورت رایگان درمان کند.
حجتاالس�لام علیرضا پناهیان در همایش یاوران
رسانهای اربعین اظهار داشت :حضرت سیدالشهدا(ع) با
شهادت پیام اسالم را رسانهای کرد ،زیرا کربال و عاشورا
از جنس رسانه اس��ت .وی با بیان اینکه اقدام حضرت
زینب(س) پساز واقعه عاش��ورا یکفعالیت رس��انهای
ب��ود ،گفت :امروز اهالی رس��انه وظیفه خطیری دارند؛
چراک��ه باید پیام اجنماع بزرگ پیادهروی اربعین را به
جهانیانمنعکسکنند .غریبترین پدیده بزرگ عالم
عاشورا و هماکنون این غربت در اربعین است .حماسه
اربعین هنوز انتقال پیدا نکرده و بهترین اقدامات ما در
ادبیات بوده است که البته هنوز جهانی نشده است.
حجتاالس�لام پناهیان با انتق��اد از پرداخت حق
بیمه ب��رای ویزای اربعی��ن گفت :دول��ت باید لیاقت
داش��ته باش��د افرادی که در این راه مجروح میشوند
به صورت رایگان درمان کند و نباید نیازی به داش��تن
بیمه باش��د .اگر ترویج اربعین نباشد فلسفه حاکمیت
دینی چیست؟ برخی میگویند هزینههای مرز را برای
توس��عه مرزها میگیریم ،اما مگر دولت گداس��ت که
این پول را از مردم بگیرد .من میدانم وزیر کش��ور از
طرفداران اربعین اس��ت .اما دول��ت به چه دلیل برای
زلزلهزدگان باید هزینه کند؟ برای نجات خلق و رشد
معنوی کش��ور .پس برای اربعین که مقدمه آن است
نی��ز باید هزینه ش��ود .کج��ا قرار اس��ت کار فرهنگی
صورت گیرد که به اندازه اربعین ثمر داشته باشد؟ آیا
دولت بودجه فرهنگی ندارد؟

با روی کار آمدن
پا يتخــــت
اصالحطلب��ان در
ش��ورای ش��هر ته��ران ک��ه ب��ه طور
انحصاری همه صندلیهای س��بز این
ش��ورا را در اختیار گرفتن��د ،مدیریت
پایتخ��ت به طور کامل به دس��ت این
جناح سیاسی افتاد .اصالحطلبان تا به
اینجای کار در دوس��الی که سررش��ته
تمام امور تهران را در دس��ت گرفتهاند
دو ش��هردار تعیین کرده اند؛ یعنی هر
س��ال یک ش��هردار را برای اداره شهر
ته��ران منصوب کردند .حاال ش��هردار
دوم هم بایس��تی با توج��ه به تصویب
قان��ون منع بکارگیری بازنش��تگان در
امور مدیریتی ساختمان شهرداری در
خیابان بهشت را ترک کند.
نکته تراژدیک مدیریت اصالحطلبان
در بیثباتی مدیریتی و عدم برنامهریزی
برای پیش��رفت و رش��د ش��هر تهران و
مش��غول و گرفتاار ش��دن به روزمرگی
اس��ت .در حال حاضر به گفته محسن
هاش��می رئیس ش��ورای ش��هر تهران
درباره افشانی که وی بسیار سعی کرد تا
او را در پستش ماندگار کند ،عبدالرضا
رحمانیفضل��ی وزیرکش��ور تصمی��م
میگیرد؛ اینکه هاش��می تصمیمگیری
نهای��ی را وزارت کش��ور عن��وان کرده
است؛ احتمال رفتن محمدعلی افشانی
را قوت بخشید.
درخص��وص ش��هردار قبلی یعنی
محمدعلی نجفی باید ش��ورای ش��هر
بپذی��رد که عدم انتخاب گزینه صحیح
که از منتقدان ش��ورا تا حامیان نسبت
به وی تذکر و انتقاد داش��تند ،س��بب
ب��روز تغییر ش��هردار ش��د .نجفی در
ش��غلهای قبلی خود به وضوح نشان
داده بود که مدیری ماندگار نیس��ت و
اغل��ب به بهانه بیماری پس��تهای خود
رابعد از چند ماه ترک کرده بود.
در نهایت ع��ادل آذر رئیس دیوان
محاس��بات کش��وری در گفتوگویی
تلویزیون��ی آب پاک��ی را ب��ر دس��تان
شهرداری و ش��هروندان تهرانی ریخت
و گفت« :شهردار تهران هم جزو قانون
ممنوعی��ت به کارگیری بازنشس��تگان
میش��ود و باید برود .بررس��ی حقوق
دانان دیوان محاس��بات این هست که
این موضوع شامل حال شهردار تهران
هم میشود».
هر چند که داریوش قنبری مشاور
پارلمانی ش��هردار ته��ران در واکنش
به ای��ن موضوع گف��ت« :در ارتباط با
ع��دم ش��مولیت ش��هرداران در قانون
من��ع بکارگی��ری بازنشس��تگان قانون
صراح��ت دارد به هر حال ش��هرداران
اساس��اً اس��تخدام نمیش��وند و بحث
بازنشستگی آنها مطرح نیست».
حاال شورای شهر در مرحله دیگری
قرار دارد که بایس��تی شهردار جدیدی
برای شهر تهران انتخاب کند .از همین
حاال دوباره گمانهزنیها درباره شهردار
آینده تهران آغاز شده است.

شهرداران اصالحطلب
زیاد در بهشت نمیمانند

محسن هاش�می :رئیس شواری
ش��هر در ابتدا تمایل زیادی به شهردار
شدن نشان داد اما به نظر میرسد که
نیروی از داخل جریان اصالحات وجود
دارد که نس��بت به ش��هردار شدن وی
رای مثبتی ندارد و از اینرو هاش��می
در ریاس��ت شورای ش��هر تهران باقی
مان��د .برخ��ی وی را به دلی��ل تجربه
کاری ک��ه در مترو ته��ران دارد گزینه
مناسبی برای این پست میدانند .البته
وی در اظهارنظ��ر جدی��دی که درباره
شهردار آینده کرده است ،بیان داشته
قصد شهردار شدن ندارد .اما همچنان
هاش��می به عنوان یک گزین��ه بالقوه
ب��رای ش��هرداری به حس��اب میآید.
البته ش��اید اگر از ابتدا ش��ورای شهر
ته��ران از یک نیروی ج��وان و کارآمد
در این حوزه بهره میبرد این روزها به
خاطر بازنشس��تگی و در چند ماه قبل
به سبب کهولت سن و بیماری مجبور
نبود ش��هردار تازه دیگری انتخاب کند
ک��ه قطع��ا در کارنامه ش��ورای ش��هر
پنجم به عنوان ی��ک نکته منفی درج
میشود.
عب�اس آخون�دی :وزی��ر راه و
شهرس��ازی ک��ه ای��ن روزه��ا زمزمه
اس��تعفایش وج��ود دارد ام��ا خودش
در برخ��ورد مس��تقیم ب��ا خبرنگاران
در اینباره س��کوت اختی��ار کرد و در
برابر خبرنگاری که با س��ماجت از وی
درخصوص این نامه پرسید بیان داشت
که «پایدار باش��ید!» از سوی برخی از
جمل��ه ابراهی��م امینی نای��ب رئیس
ش��ورای ش��هر تهران در اوائل مهرماه
سالجاری به عنوان یکی از گزینههای
ش��هرداری نام برده شد .البته آخوندی
ه��م مس��تثنی از قانون بازنشس��تگی
نیس��ت و زمزمه انتخاب وی به عنوان
ش��هردار تهران این س��ئوال را مطرح
میکند که شورا اشتباه بزرگ دیگری
را در انتخ��اب وی به عنوان ش��هردار
و چال��ش بازنشس��تگی اش مرتک��ب
میشود یا خیر.
پی�روز حناچی :حناچی از جمله
گزینهه��ای س��ابق ب��رای ش��هرداری
ته��ران بود ک��ه نتوانس��ت توفیقی در
ای��ن زمین��ه حاصل کن��د .حناچی ،با
حک��م نجف��ی بهعنوان مع��اون فنی و
عمرانی ش��هرداری انتخاب ش��د و در
زمان افشانی در این پست ابقا گردید.
اما ای��ن روزها با زمزمه رفتن آخوندی
از وزارت راه و شهرس��ازی ن��ام وی به
عن��وان گزین��ه احتمال��ی وزارت هم
مطرح ش��ده اس��ت .در همین رابطه،
احمد امیرآب��ادی فراهانی عضو هیئت
رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی درباره
گزین��ه احتمال��ی دولت ب��رای وزارت

هزینه کارت هوشمند ملی  ۲برابر شد
س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال کش��ور
ش�هـــروند
گفت :هزینه تمام ش��ده تهی��ه و صدور
کارت هوش��مند ملی برای ما دو برابر ش��ده اس��ت اما مردم
نگران نباشند چراکه این هزینه متوجه آنها نخواهد بود.
س��یفاهلل ابوترابی گفت :تا این لحظه  ۴۶میلیون و ۵۰۰
هزار نفر برای دریافت کارت هوش��مند ملی ثبتنام کردهاند و
برای  ۴۳میلیون و  ۵۰۰هزار نفر کارت صادر شده است.
وی ادامه داد :تا آبانماه مراحل تولید بدنه کارت هوشمند

راه و شهرس��ازی ،اظهار داشت :پیروز
حناچ��ی معاون فعلی ش��هردار تهران
ممکن اس��ت به جایعباس آخوندی
برای وزارت راه و شهرسازی به مجلس
معرفی شود .در همین راستا شنیدهها
حاکی از آن اس��ت که عباس آخوندی
هم قرار است شهردار تهران شود».
محمدابراهی�م انص�اری الری:
وی که از بس��تگان موسویالری وزیر
کشور دولت اصالحات به شمار میرود،
در دو سال ابتدایی دولت اصالحات به
سمت اس��تانداری بوش��هر و در دولت
دوم اصالحات به سمت استاندار فارس
منص��وب ش��د .وی همچنی��ن قبل از
سمتهای سیاس��یاش کارمند وزارت
ارش��اد بوده و برای مدتی معاونت وزیر
کشور و رئیس سازمان ثبتاحوال را در
کارنامه خود ثبت کرده اس��ت .پیش از
این اعضای شورا تاکید کرده بودند که
اولویتش��ان در ش��اخصهای انتخاب
شهردار ،چهره ملی و مقبولیت اکثریتی
در میان نهادهای مختلف اس��ت که با
این وصف با انتخاب افشانی این موضوع
زیر پا گذاش��ته ش��د .انصاریالری در
همین راستا میگنجد با اینکه در مهر
سال گذشته از سوی روحانی بهعنوان
مدیرعامل منطق��ه آزاد کیش انتخاب
ش��د ،ولی هیچگاه بهعن��وان چهرهای
ملی ش��ناخته نش��ده و تنها چهرهای
البته کمتر شناختهشده و حزبی است.
در انتخاب شهردار گذشته شهر تهران
وی ب��ه عنوان یک��ی از گزینهها مطرح
ش��د اما حاال با رفتن افش��انی ممکن
است این اتفاق دوباره بیفتد.
ش�هردار زن :اصالحطلب��ان در
ابت��دای انتخاب ش��هردار ته��ران که
نجف��ی از می��ان بی��ش از  20گزینه
انتخاب ش��د ،نام الهه کوالیی اس��تاد
دانش��گاه تهران و فعال اصالحطلب را
مط��رح کردند .البت��ه وی هیچ تجربه
کاری در ای��ن زمین��ه ن��دارد اما برای
این منظور به ش��ورا برنامه کاری خود
را اع�لام ک��رد .اصالحطلب��ان همواره
در ش��عارهای انتخاباتی خود س��پردن
پس��تهای حس��اس به زنان را مدنظر
قرار دادند اما نه تنها به این شعار عمل
نکردند بلکه نش��ان دادند ک��ه از این
موضوع تنها به صورت ش��عاری و برای
پر کردن س��بد رای خود بهرهبرداری
کردهاند .البته هیچگاه گزینه مناسبی
در این خص��وص در جریان اصالحات
مطرح نش��ده اس��ت .به نظر میرس��د
که اصالح��ات نه تنه��ا در این عرصه
با قحطالرجال مواجه ش��ده است بلکه
بان��وان فعالی که در این عرصه بتوانند
فعالیت کنند نی��ز در میان گزینههای
جهاننیوز
خود ندارد.

ملی در کشور به اتمام رسیده و وارد فاز صدور کارت خواهیم
ش��د و متقاضیانی که در ماههای اخیر ثبتنام کرده به ترتیب
در اولویت قرار گرفته و به آنها اطالعرسانی خواهد شد.
ابوتراب��ی گفت :صدور کارت هوش��مند ب��رای متقاضیان
کارت اولی که  ۱۵س��اله بوده و تاکنون کارت ملی نداش��تهاند
در اولویت بوده و از کارتهای موجود برایشان صادر میشود .با
اینکه هزینه کارت هوش��مند ملی برای ما دو برابر شده اما این
هزینه متوجه مردم نیست و هیچ تغییری در هزینههای ثبتنام
آنها به وجود نمیآید .وی گفت :در حال حاضر حدود  ۱۲تا ۱۵
میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند هستند.

ﺖﺩ
ﻭﻡ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ3/176/540 :

ﻧﻮﺑ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ(

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ1397/3264 :

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
97/0037

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ :ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ 5 :ﻣﺎﻩ
ﻧﻮﻉ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ )ﭘﺎﻳﻪ  /ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ(:
ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺞ ﺭﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 746/000/000 :ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ 14/907/959/817 :ﺭﻳﺎﻝ

ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮﻭژﻩ :ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺘﻦ ﺭﻳﺰﻯ  ،ﻛﻒ ﺳﺎﺯﻯ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﻛﻰ  ،ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ  ،ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﻯ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ  ،ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻯ  ،ﺁﺟﺮ ﻛﺎﺭﻯ  ،ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻰ
ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﺭ

ﻧﻮﺑ
ﻭﻡ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺖﺩ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 97/10ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ(

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺸﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ، 97/7/26ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/7/29ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ
ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ  97/7/30ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﺩﺭﺱ :ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ – ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﻤﻴﺰ -ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ  10ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ  ،ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  14ﺭﻭﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ .ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
»ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/10/08ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ«
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ  ،ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ  ،ﺍﺗﺎﻕ ﺏ 13
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ  /ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ  :1ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺬﻛﺮ :2ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ  /ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻳﻤﺎﻩ 1337ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1397/07/18 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1397/07/19 :
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
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