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درباره رویکرد انتقادی رسانه ملی؛

در شوخی و کنایه به «آقازادهها» متوقف نمانید
محمد صابری

برنام��ه تلویزیونی
زاوی�ه دی�د
«حاال خورشید»
به تهیهکنندگی و اجرای رضا رشیدپور
ب��دون مبالغه یک��ی از تأثیرگذارترین
برنامههای چند ماه اخیر صداوس��یما
در می��ان مخاطبان خ��اص و عام بوده
است؛ برنامهای که هم از نظر بصری و
اس��تانداردهای تصویری و هم از منظر
ایج��اد ظرفیتهای ویژه برای رس��انه
ملی جای��گاه تثبیتش��دهای را از آن
خود کرده و احتم��اال به همین جهت
مدیر جوان ش��بکه س��ه س��یما برای
رس��یدن ب��ه ایدهآلهای��ش در زمینه
«شفافسازی» و «خودانتقادی» روی
این ظرفیت حس��اب ویژهای باز کرده
است.
«حاال خورشید» اما طی هفتههای
اخی��ر بهواس��طه انتش��ار بریدههای��ی
از موضعگیریه��ای کنایهآمی��ز رضا
رش��یدپور درباره مسایل روز در فضای
رس��انههای رس��می و غیررس��می،
خبرس��از ش��ده که کلیدواژه مشترک
نمونهه��ای متأخر آن «آق��ازاده» بوده
اس��ت از «الالی��ی خوان��دن برای یک
نوزاد آقازاده! » تا «کنایه به آقازادههای
دو تابعیتی»
این س��بک از مطایبه و ش��وخی
ب��ا مس��ایل روز ب��ه ویژه س��وژههای
ملته��ب و حس��اس البته مح��دود به
قس��متهای اخیر «حاال خورش��ید»
نیس��ت و پیشتر هم نمونههای آن را
در قالب اس��تندآپهای مهران مدیری
در «دورهم��ی» و ی��ا طنازیهای رضا
رفیع ب��ا اخب��ار روز در «منبع موثق»
دی��ده بودی��م ول��ی رش��یدپور ح��اال
پرچمدار اصلی این سبک برنامهسازی
و پرداخت��ن ب��ه مس��ایل روز در قاب
رسانه ملی اس��ت که درباره آن نکاتی
قابل طرح است.
بهطور مصداقی درباره نمونه متأخر
ای��ن رویکرد یعنی کنایه رش��یدپور به
پدیده «آقازادهها» فارغ از جذابیت این
اظهارات در نگاه مخاطبان ،جای طرح
یکس��وال جدی وجود دارد که شاید
بر زبان مخاطبان نیاید و اگر بیاید هم
شنیده نشود اما در ذهن قریببهاتفاق
آنان ایجاد جرقه میکند؛ «رشیدپور از
کدام آقازادهها میگوید؟» س��والی که
تردید نباید داشت در صورت نرسیدن

به پاس��خ درخور میتواند زمینهس��از
دریافت صدها پاس��خ بیپشتوانه و گاه
انحرافی شود.
به تعبیر دیگر وقتی برنامهس��از و
یا سیاس��تگذار رس��انهای در مقیاس
رس��انه ملی تصمیم میگی��رد رویکرد
انتقادی و «صریح» نس��بت به مسایل
روز درپی��ش بگی��رد و همزمان تالش
میکند صراحت و جس��ارت خود را در
الیهای از طن��ز (بخوانید ابهام) عرضه
کند ،ناخواس��ته زمینهساز شکلگیری
اتمسفری سرشار از سوءتفاهم در ذهن
مخاطبان میلیونی خود میشود.
اشتباه برداشت نکنید؛ صحبت سر
«انتقاد از پدیده آقازادگی» نیست که
لزومش بینیاز از استدالل است ،بحث
اما بر سر «سبک انتقاد» است.
ب��ه عنوان نمونه رضا رش��یدپور در
برنامه اخیر خود با اش��اره به شهروندی
برخ��ی آقازادهها در آمریکا بخش��ی از
«س��وگندنامهای» را به زبان انگلیس��ی
مقابل روی مخاطبان «حاال خورشید»
گذاش��ته و مس��تند ب��ه آن صحبت از
«آقازادههای��ی» ب��ه میان م��یآورد که
متعهد شدهاند در مقابل هرگونه تهدید
نظامی نس��بت به خاک آمریکا «اسلحه
به دست بگیرند» و در برابر دشمن (که
میتواند حتی ایران باش��د) ایستادگی
کند .این درس��ت که رشیدپور در مقام
یک ژورنالیست دس��ت روی یک سند
گذاش��ته و به تعبیر خ��ودش آن را در
قالب یک «معادله بیپاسخ» و با «کنایه»
رسانهای کرده اما کافی است سوی دیگر
جریان را در ذهن تصور کنید.
مخاطبان خس��ته و زخمخورده از
ش��رایط اقتصادی که تا دیروز تنها در
فضای تاکس��ی و اتوبوس از «خوردن
و بردن آقازادهها» میش��نیدند حاال از
قاب رس��میترین رس��انه کشور شاهد
ابهام ت��ازهای در میزان صداقت پدران
«آقازادهها» (بخوانید مسئوالن کشور)
میشود!
اگ��ر ق��رار ب��ر کار رس��انهای و
«شفافسازی» اس��ت و رضا رشیدپور
و مدی��ران باالدس��تیاش اطالع دقیق
و مصداق��ی از آقازادههای��ی دارند که
چنین س��وگندنامهای را امضا کردهاند
چرا خروج��ی کار به همی��ن کنایهها
و کلیگوییه��ا خت��م میش��ود؟ چه
مانع��ی دس��ت و پ��ای رس��انه ملی را
برای پیگیری پروندهای با این س��طح
از اهمیت ملی بسته است؟ چرا رسانه

اکران دو فیلم جدید از فردا

س��خنگوی کارگروه اکران ،از
گيـــــشه
ثب��ت ق��رارداد چن��د فیل��م
سینمایی جدید خبر داد.
غالمرضا فرجی بیان کرد :قراداد فیلم «راه رفتن
روی س��یم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی برای
اکران در سرگروه سینمایی «ایران» بعد از فیلم «من
دیوانه نیستم» ثبت شد ،همچنین قراداد «چراغهای
ناتمام» مصطفی س��لطانی بع��د از «راه رفتن روی
سیم» در همین سرگروه سینمایی به ثبت رسید.
او اف��زود :همچنی��ن فیل��م «داش آکل» ب��ه
کارگردانی محمد عرب برای اکران در سرگروه باغ
کتاب بعد از فیلم «دم سرخها» ثبت شد.
به گفته او عالوه بر ش��روع اک��ران فیلم «تنگه
ابوقریب» از فردا ،فیلم «دشمن زن» نیز در سرگروه
ماندانا تعویض میش��ود و از چهارشنبه فیلم «همه
چ��ی عادیه» اک��ران میش��ود ،با این ح��ال اکران
«دشمن زن» در زیرگروهها همچنان ادامه دارد.

ملی در بخشهای دیگر خود به بررسی
چنین پروندههایی نمیپردازد؟
رضا رشیدپور جزو مجریانی است
که ت��ا به ام��روز فرص��ت گفتوگوی
صریح با مس��ئوالن رده باالی کش��ور
را داش��ته و در دوره اخی��ر عالوهب��ر
مصاحبه ب��ا ش��خص رئیسجمهوری
فرص��ت گفتوگوی چالش��ی و داغ با
وزی��ران در قاب همی��ن برنامه «حاال
خورشید» را داشته است؛ آیا مخاطبی
که شاهد صحبتهای او علیه پدیدهای
عام به نام «آقازاده» اس��ت ،حق ندارد
بپرسد چرا تا به امروز و در گفتوگوی
مس��تقیم با مسئوالن او صراحتا درباره
ش��رایط فرزندان و خانوادهشان سوالی
را طرح نکرده اس��ت؟ س��والی که در
ص��ورت ط��رح میتوانس��ت الاق��ل با
پاسخهایی روش��ن بخشی از مسئوالن
اجرایی و کالن کشور را از اشتراک در
اتهام تریبت «آقازاده» مبرا کند.
رش��یدپور در ق��اب رس��انه ملی،
نماینده قدرتمندترین رس��انه کش��ور
اس��ت؛ رس��انهای که همزمان با تالش
صادقانه برای ارایه تصویری «کارآمد»
از دولتم��ردان میتوان��د پرچ��مدار
«ش��فافیت» و «پیگی��ری ب��رای دفع
فس��اد» باش��د ،مب��ارزهای ک��ه قطعا
نمیتواند در قالب شوخیهای زودگذر
ب��ا تاریخ مصرف متناس��ب ب��ا فضای
مجازی محقق شود.
تبدیل شدن «آقازاده» به کلیدواژه
شوخیهای مکرر رسانه ملی بیتردید
فل��ش راهنمای��ی ب��رای هدایت ذهن
مخاطبان به س��مت فساد «پدران» یا
به تعبیر دقیقتر «مس��ئوالنی» اس��ت
ک��ه طبیعت��ا مدیران رس��انه ملی هم
میتوانند جزئی از آنان محسوب شوند.
تخریب کلیتی به ن��ام «مدیر دولتی»
و «مس��ئول حکومتی» بدون پیگیری
برای عیان ش��دن پرونده مصادیق ،هر
نتیجهای به همراه داش��ته باشد ،قطعا
منجر ب��ه تحق��ق «مبارزه با فس��اد»
نخواهد شد.
«حاال خورش��ید» و رضا رشیدپور
همانطور که در ابتدای این یادداش��ت
اشاره شد امروز جزو ظرفیتهای ویژه
رسانه ملی هستند که میتوانند در این
میدان حساس پرچمدار باشند اما پاشنه
آش��یل همین ظرفیت ارزشمند ،توقف
در مرحله «ش��وخی با فساد» است که
انتظار میرود هم رش��یدپور هم رسانه
ملی از آن فراتر رود .مهر

۲۲مرداد؛آخرینمهلتفیلم«مقاومت»

 ۲۲مردادم��اه جاری به عنوان
تابل�و اعالنات
آخرین فرصت ارس��ال آثار به
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت اعالم
شد.
در س��اختار مس��ابقات جش��نواره امس��ال،
برای نخس��تینبار ب��ه منظور کش��ف و حمایت از
اس��تعدادهای جوان بخش «روای��ت نو» مربوط به
داوری آثار فیلمسازان اول ایجاد شده که به برترین
فیل��م این بخش ،لوح تقدیر ،جایزه نقدی و نش��ان
شهید آوینی اهداء خواهد شد.
همچنین ،بخش ویژه «جلوهگاه نور» با موضوع
و محوری��ت پیرام��ون «انق�لاب و تاری��خ انقالب
اسالمی» را اختصاص داده است.
پانزدهمین جش��نواره بینالمللی فیلم مقاومت
امس��ال با تغییر زم��ان از مهرماه ب��ه دهه اول آذر
(همزمان با هفته گرامیداش��ت بس��یج) به دبیری
محمد خزاعی برگزار میشود.

اذان ظهر 13:10:اذان مغرب 20:22:اذان صبح فردا 4:43:طلوع آفتاب فردا6:17:

زمان اعزام ملیپوشان فوتبال  ،والیبال و بسکتبال تا  ۳۰سالگی به تعویق افتاد

امام صادق عليهالسالم:

درپی اظهارنظر برخ��ی نمایندگان
زي�ر پـرچ�م
مجلس ش��ورای اس�لامی ،بحثی با
عن��وان «س��ربازی رفتن دخت��ران» در فض��ای مجازی
منتش��ر ش��د .حتی برخ��ی از کانالهای ف��ان هم این
موضوع را سوژه طنز خود کردند.
در همین رابطه سردار موسی کمالی در گفتوگویی
در واکن��ش به مصاحبه اخیر یک��ی از نمایندگان مجلس
درب��اره طرح س��ربازی دختران در کمیس��یون حقوقی و
قضایی مجلس با رد این موضوع اظهار کرد :در حال حاضر
به هیچوج��ه چنین طرحی وجود ن��دارد و مطرح کردن
سربازی دختران چیزی شبیه به یک شوخی است.
رئیس اداره س��رمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح
گفت :ستادکل نیروهای مسلح نیز هیچگونه برنامهای برای
سربازی دختران نداشته و این اظهارات هیچ پایه و اساسی
ندارد .وی اضافه کرد :در طرحی که آقای ابوترابی به منظور
اصالح مقررات س��ربازی ارائه کرده نیز موضوع س��ربازی
دختران مطرح نشده است و چنین طرحی وجود ندارد.

سزاوار نيست كه مسلمان با بدكار و احمق و دروغگو
رفاقت كند.
كافى(ط-االسالمیه) ج ،2ص640

ننجون
خاطرات روزانه یک وزیر

ش�نبه :با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم.
یک��ی از این دمکلفتها زنگ زده بود و س��فارش کرد
آق��ای فالنی را برکنار کن��م و به جای او آقای بهمانی
را منص��وب کن��م .داد زدم که زیر ب��ار زور نمیروم و
بعد هم تلفن را قطع کردم .خدا را ش��کر در خانه گل
گاوزبان داشتیم وگرنه از عصبانیت میترکیدم.
یک شنبه :امروز خبر دادند که نمایندگان مجلس
قصد دارند برای اس��تیضاح من امضا جمع کنند .اصال
رعای��ت نمیکنند .مملکت اینهمه مش��کالت دارد و
اینها زورش��ان به من میرسد که یک انسان شریف و
خدوم میباشم.
دوش�نبه :صبح همس��رم گفت فعل "میباشم"
غلط اس��ت .فهمیدم دزدکی یادداشتهای روزانهام را
میخواند .کمی نگرانم.
سهش�نبه :آن آق��ای دمکلفت دوب��اره تلفن زد.
اینبار کمی نرمش نش��ان دادم .به هر حال عصبانیت
و فحاشی کار خوبی نیست .به ایشان توضیح دادم که
خوب نیست آدم در امور وزارتخانه دخالت کند.
چهارشنبه :همس��رم چمدان را بسته و راهی خانه
پدری شده است .دلیلش را نمیدانم ولی خدا کند آن بخش
از خاطرات مربوط به ماموریت تایلند را نخوانده باشد.
پنجش�نبه :عکسهای آقازاده را همه جا پخش
کردهاند .خیلی عصبانی هستم .صدبار به این تولهسگ
گفت��هام با عینک و کمربن��د برند عکس نگیرد و چپ
و راس��ت توی اینس��تاگرامش نگذارد اما به خرجش
نرفت که نرفت .باید یک جلسه توجیهی با این پسرک
بگذارم قبل از اینکه آب زیر و روی ما را بر باد بدهد.
جمعه :امروز خودم به آن آقای دمکلفت زنگ زدم.
پیش��نهادش را پذیرفتم و قرار شد آن یکی را بردارم و
این یکی را به جایش منصوب کنم .مدیون باش��ید اگر
فکر کنید باج دادم .اصال و ابدا اهل این حرفها نیستم.
راستش حال و حوصله استیضاح را ندارم .خانم بچهها
هم که گذاش��تهاند و رفتهاند .گل گاوزبان هم که تمام
شده و باید سفارش بدهم بیاورند.

انتصاب
با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

«محمدرضا بایرامی»
دبیر علمی جایزه جالل شد

س��یدعباس صالحی در حکمی محمدرضا بایرامی
را به عنوان دبیرعلمی جایزه ادبی جالل منصوب کرد.
محمدرض��ا بایرام��ی که در س��ال  95ب��ا کتاب
«ل��م ی��زرع» برنده جایزه جالل ش��ده بود ،از س��وی
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به عنوان دبیر علمی
یازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد انتخاب شد.
ب��ه زودی اعضای هیات علم��ی یازدهمین جایزه
ادبی جالل آل احمد که از سوی معاونت امور فرهنگی
پیشنهاد میشوند تعیین شده و حکم انتصاب خود را
از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت خواهند کرد.
متن حکم به این شرح است:
«جناب آقای محمدرضا بایرامی
نظر به پیش��نهاد معاونت امور فرهنگی و با توجه به
سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در عرصه ادبیات داستانی
و به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی یازدهمین دوره
جایزه ادبی جالل آل احمد منصوب میشوید.
امید اس��ت براس��اس وظایف مندرج در آییننامه
جایزه ،اقدام الزم را معمول نمایید.
مزید توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی»

زمان اعزام ملیپوشان فوتبال ،والیبال و بسکتبال
به خدمت وظیفه تا  ۳۰سالگی به تعویق افتاد
همچنین س��ردار کمالی با اش��اره ب��ه تصمیم جدید
اتخاذ شده درخصوص خدمت وظیفه ورزشکاران حرفهای
و قهرمان��ان ملی اظهار کرد :با توجه به اینکه ورزش��کاران
حرفهای که در س��طح قهرمانی فعالی��ت دارند مدت زمان
معینی قادر به فعالیت حرفهای در رشتههای ورزشی هستند

شهردار تهران به دنبال استفساریه!

جلو زدن پنجمیها از اولیها

مدیری��ت جدی��د
پا يتخــــت
شهری از شهریور
سال  ۹۶کار خود را در شهرداری تهران
آغاز کرد.
عملکرد شورای شهر اول پایتخت
همچون تیری ب��ر پیکره اصالحطلبان
بود و دومینوی شکست آنها را در چند
انتخاب��ات بعدی رق��م زد .حال پس از
س��الها بار دیگر بخت ی��ار آنها بود تا
ش��ورای شهر تهران را به صورت کامل
در اختیار بگیرن��د .یکی از اصلیترین
دغدغههای درونگفتمانی اصالحطلبان
کاب��وس ش��ورای اول و تک��رار آن
سرنوش��ت در شورای پنجم بود .برخی
از کارشناسان شهری و اعضای شورای
شهر س��ابق نیز در اظهاراتی نسبت به
تکرار تجربه ش��ورای شهر اول با توجه
به رقابتهای سیاس��ی درون جریانی
اصالحطلبان هشدارهایی داده بودند.
با بررس��ی تمامی جوانب در همان
ماههای اول اتقاقات تلخ برای شهرداری
رق��م خ��ورد .محمدعلی نجف��ی که با
رای کامل  21عضو ش��ورای ش��هر وارد
شهرداری شد ،تنها توانست  7ماه دوام
بی��اورد و در نهای��ت پ��س از چند ماه
عملکرد پرحاشیه و ضعیف ،استعفا داد.
در رقاب��ت ب��رای جایگزینی نجفی،
درگیریهای میان ح��زب اتحاد ملت و
کارگزاران باعث شد تا هر دو حزب مطرح
از گزینههای اصلی خود صرف نظر کنند
تا فرصت به محمدعلی افشانی از اعضای
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و معاون
وزیر کشور برسد .این یک پیروزی بزرگ
برای حزب اعتماد ملی بود تا بتواند پس
از سالها خود را مطرح سازد.
هن��وز مرک��ب حک��م ش��هرداری
افش��انی خش��ک نش��ده بود که قانون
منع ب��ه کارگی��ری بازنشس��تگان در
مجلس شواری اسالمی دو هفته پیش
با اصالحاتی روبهرو شد و براساس این

اصالحات تعدادی از مدیران بازنشسته
میبایس��ت به زودی از پستهای خود
خداحافظی کنند .علیرغم تکذیبهای
اولیه درباره عدم مشمولیت افشانی در
قانون مذکور ،ولی س��یدفرید موسوی،
نماین��ده اصالحطلب مجلس ش��ورای
اسالمی صراحتا اعالم کرد که این قانون
شامل حال شهردار تهران نیز میشود و
وی تنه��ا میتواند با حکم رهبر انقالب
همچنان به کارش ادامه دهد.
موسوی در اظهاراتی عنوان کرد که
افشانی مش��مول قانون منع به کارگیری
بازنشس��تگان میش��ود و افزود :در زمان
انتخاب شهردار جدید در اردیبهشتماه
به دوستان اصالحطلب شورای شهر درباره
انتخاب مدیر بازنشسته هشدار داده بودند.
وی عنوان کرده بود که در همان زمان به
اعضای شورای شهر اعالم شده بود قانون
منعبهکارگیریبازنشستگاندرشهرداری
در مجلس در حال اصالح است.
ب��ه ه��ر ح��ال آنچ��ه در روزهای
اخیر درباره سرنوش��ت شهردار تهران
در جریان اس��ت بدون ش��ک از روی
بیمباالتی یا بیتوجهی اعضای شورای
ش��هر درباره قانون بازنشس��تگان رقم
خورده است .پس از تصویب اصالحیه
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان،
نزدیک به  50مدیر از شهرداری تهران
باید خداحافظی کنند و احتمال خروج
زودهنگام افش��انی نیز بسیار باالست.
برخی از اعضای ش��ورای ش��هر اصرار
دارند که ش��هردار ته��ران همتراز وزرا
است و قانون شامل وی نمیشود ولی
تعدادی معتقدن��د که در اصالح قانون
جدید این موضوع دیگر مطرح نیست.
با توج��ه به ش��بهاتی ک��ه درباره
ادامه کار افش��انی وجود دارد ،وی اخیرا
اعالم ک��رده در صورت تایید قانون منع
به کارگیری بازنشس��تگان در ش��ورای
نگهب��ان از مجلس ب��رای ادامه کارش

استفس��اریه خواه��د خواس��ت .وی در
جلس��ه ستاد بحران در روز یکشنبه 14
مرداد گفته اس��ت« :هنوز این قانون به
تایید شورای نگهبان نرسیده است و در
صورت ابالغ اجرای قانون منع بکارگیری
بازنشس��تگان ،ش��هردار ته��ران ادامه
فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه
از مجلس شورای اسالمی میداند».
این در حالی اس��ت که افش��انی در
اولین کنفرانس خبری خود اعالم کرده
بود این قانون ش��امل حال وی نمیشود
ولی تحوالت دو هفته اخیر باعث شده تا
شهردار تهران نسبت به ادامه کار خود در
ش��هرداری دچار تردید ش��ود و در حال
حاضر از استفساریه مجلس سخن بگوید.
استفس��اریه یا رفع ابهام از س��وی
مجلس ش��امل قوانین و مصوباتی است
که شبهاتی پیرامون آن ایجاد شده است.
افش��انی برای اطمینان از ادامه کار خود
دست به دامن تفسیر و نظر نهایی مجلس
درباره سرنوش��ت خود شده که این امر
گویای وجود احتمال زیاد رفتن افشانی
از شهرداری در صورت اصرار مجلس به
اجرای بدون هیچ قید و بند قانون منع به
کارگیری بازنشستگان است.
رفتن احتمالی افشانی از شهرداری
ته��ران تنها پس از نزدیک به س��ه ماه
میتواند ش��وک دیگری ب��رای پایتخت
باش��د .پایتخت��ی ک��ه در ع��رض تنها
یکسال ،دو ش��هردار و یک سرپرست را
تجرب��ه خواهد ک��رد و در صورت وقوع
کنارهگیری افشانی شاید رکورد شورای
شهر اول در انتخاب شهردار یعنی حضور
 3شهردار درکمتر از  4چهار سال را در
آینده نزدیک بزند! ام��ری که بیثباتی
مدیریتی در دور جدید مدیریت شهری
را به موضوعی حاد تبدیل خواهد ساخت
و بسیاری از طرحهای زیرساختی و مهم
ته��ران همچنان ب��ر روی زمین خواهد
ماند .فارس
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و در این مدت میبایست به صورت پیوسته فعالیت حرفهای
خود را دنبال کنند تصمیم��ات جدیدی درخصوص زمان
اعزام به خدمت ورزشکاران ملی و حرفهای گرفته شد.
وی اضافه کرد :از سوی دیگر باشگاههای ورزشی نیز
عن��وان میکردند که بر روی نوجوانان و جوانان در قالب
تیمهای ورزشی سالها سرمایهگذاری کرده ولی خدمت
س��ربازی آنه��ا در اوج عم��ر حرفهای این س��رمایههای
ملی باع��ث لطمه خ��وردن به آنها ش��ده و خدمت این
ورزش��کاران حرفهای و قهرمان��ان در تیمهای نیروهای
مس��لح هم باعث میشود تا سرمایهگذاری صورت گرفته
بر روی این قهرمانان با مشکل مواجه شود.
کمالی با بیان اینکه همچنین برخی از تیمهای ورزشی
و فدراسیونها نیز برای خروج از کشور این قهرمانان که در
قالب تیمهای امید و بزرگسال مشغول به خدمت بودند با
مشکل مواجه هستند گفت :با توجه به جمیع جهات از یک
س��ال پیش طرحی برای حل این دغدغهها در نظر گرفته
ش��د و براساسآن مقرر شد تا قهرمانان ملی و ورزشکاران
حرف��های همچون اف��رادی که در حال تحصیل هس��تند
برخورد شود و از اینرو خدمت وظیفه ورزشکاران حرفهای
و قهرمانان ملی در  3رشته فوتبال ،والیبال و بسکتبال در
سطح ملی حداکثر تا سن  30سالگی و در سطح لیگ برتر
حداکثر تا  28س��الگی به تعویق افتاد .این طرح به صورت
آزمایش��ی به اجرا در میآید و پ��س از ارزیابی نتایج آن و
در صورت مثبت بودن این نتایج اس��تمرار یافته و س��ایر
رشتههای ورزشی را نیز شامل میشود.
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 -3ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻨﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﺧﻠﻰ  816ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﺎﺟﺐ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
 -4ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
 -5ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ  www.iets.mporg.irﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ  www.setadiran.irﺩﻭﻟﺖ ﺑﺨﺶ »ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ  /ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ/
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ« ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺩﻣﺮﻭ ﺷﺒﻜﻪ
ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﻣﻄﻬﺮﻯ .ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺑﻌﺜﺖ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ –ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺪﺭﺱ
ﻭﻓﺮﻋﻰ ﻫﺎﻯ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺁﻥ)ﺷﻬﺮﻙ ﺳﭙﺎﻩ (
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻰ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺩﻭﺟﺪﺍﺭﻩ ﻓﺎﺿﻼﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻗﻄﺎﺭﺩﺍﺧﻠﻰ
200ﻭ 250ﻭ 315ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎﺯ

ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ
)ﺭﻳﺎﻝ(

ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
 97/5/16ﺍﻟﻰ 15/681/284/066
ﺭﻯ ﺁﺏ
97/5/27

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ)ﺭﻳﺎﻝ(

784/064/000

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ

97/6/14

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺭﻯ ﺁﺏ

1/000/000

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ:ﺍﺯﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ 3
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ97/6/11:
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺸﺮﻭﻁ.ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﺎ ﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ –ﮔﺮﮔﺎﻥ –ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ )ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺏ (ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻯ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﻯ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞ ﻭﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ  http://lets.mporg.irﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  3171034ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ:ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺯﺍﻥ ﻏﺮﺑﻰ ،ﭘﻼﻙ ، 30ﺗﻠﻔﻦ021-8309
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ –ﮔﺮﮔﺎﻥ –ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻰ 30 ،ﻣﺘﺮﻯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﺗﻠﻔﻦ 01732425268
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﮔﻬﻰ220252

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

