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زیست بـوم

زاویه دید

اینجا ایران است مهد شیران
حبیب احمدزاده
نویسنده و فعال فرهنگی

گریه میجوشد شب و روز از دلم
تا مپنداری زیادت غافلم
یادم هس��ت روزی که ش��هید طاهری در مقابله با
داعش در س��وریه شهید شد ،دوس��ت هنرمندی برایم
نوش��ت که ما چه کار به س��وریه داریم ما باید به فکر
مرزهای کش��ورمان باش��یم .او هرگز معنی (پیشگیری
بهتر از درمان اس��ت) را تحت تأثیر تبلیغات دش��منان
نمیفهمید.
امروز ه��م حتماً برای ش��هادت مرزبانان غیورمان
ال چرا باید مرزبان
بهانه دیگری برای خود میتراشد ،مث ً
از اصفه��ان بفرس��تند؟ با این عقبنش��ینیهای ذهنی

کمکم از ترس چهار تا فالوور خارجنشین یا جعلی ،دفاع
و نگاهبانی از مرز را نیز گناهی بزرگ خواهیم شمرد.
عزیزان! برای من و بس��یاری دیگر اینجا ایران است
مهد ش��یران .کش��ور مالصالح قاری و بیست و سه نفر،
دریاقلی بزرگوار ،ش��هید طاه��ری ،بچههای اول جنگ
خرمشهر ،رئیسعلیها و . ...اگر گلهمندی هم داریم هرگز
حقانی��ت گلهمندیمان به پای امث��ال مالصالح نخواهد
رس��ید ،اویی که در تمام شدائد روزگار جز خدا در تمام
مس��یر رنجها چیزی ندید .اگ��ر از دولتمردان ناراحتیم،
رئیسعلی هم میتوانست به بهانه سستی دولت قاجار از
دفاع از مرزهای جنوب کشور سرپیچی کند. ...
کسی که ادعای کشور دوستی دارد ،به مثابه اینان،
هرگز نخواهد گذاش��ت تا بنس��لمان آدمخوار با ارتش
تروریس��تهایش از مریم خان��م رجوی و جیشالحمار
برای آینده زندگی بچههایمان تصمیم بگیرد .ما تا پای
جان بر عهدمان با کش��ور ،س��نتها و ملتمان هستیم،
بقیه نیز خود دانند و وجدانشان.
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شیوه جدید بیتوجهی به مطالبات رسانههای دغدغهمند

ابراهیم داروغهزاده
مي�ز منتق�د
در مراسم اختتامیه
جشنواره فیلم فجر در بخشی از سخنان
خود با حمله به رس��انههای مطالبهگر
درخصوص کاستیهای جشنواره گفت:
شور و نشاط اجتماعی جشنواره از دید
آنه��ا مغف��ول مان��ده؛ این س��خنان
داروغ��هزاده در حالی اس��ت که به زعم
بس��یاری از فعاالن رسانهای ،منتقدان و
سینماگران کشور جشنواره چند سالی
است به واسطه سیاستگذاریهای غلط
شکلی خنثی و انفعالی گرفته است.
یک��ی از اتفاقات مهم ای��ن دوره از
جشنواره فیلم فجر همگرایی و هم افزایی
بیسابقه رسانههای قانونی کشور بود.
اتحاد دهها رسانه رسمی ،برجسته
و مجوزدار فرهنگی ،هنری و سینمایی
کشور با دیدگاههای سیاسی و عقیدتی
مختلف از درخواست آنها از سرپرست
سازمان س��ینمایی مبنی بر عدم اجازه
حضور رس��انههای غیررس��می ش��امل
شبهرسانههای تلگرامی و اینستاگرامی
در کاخ جشنواره و تأکید بر اینکه اعضای
برخی سایتهای مجوزداری که صرفاً به
انتشار مطالب کپی و یا زردنویسیهای
حاش��یهدار میپردازند و یا صرفاً در ایام
منتهی به جش��نواره ش��روع به فعالیت
میکنن��د و طی س��الهای اخیر نیز به
خوبی شناسایی شدهاند ،در جایی غیر از
کاخ رسانهها به تماشای آثار این رویداد
سینمایی بنشینند ،شکل گرفت!
هرچند که مس��ئوالن جشنواره و

فرافکنیهای داروغهزاده
همچنان ادامه دارد

سازمان سینمایی در نهایت و علیرغم
تمامی شعارهایش��ان نس��بت به این
مس��أله واکنش جدی نش��ان ندادند و
پردیس س��ینمایی ملت ش��اهد حضور
افرادی بود که با دور زدن جش��نواره به
اس��مهای مختلف آمده بودند تا در این
رویداد حاشیهسازی کنند و رسانههای
غیرقانونیشان را پوشش دهند! جالبتر
آنکه مسئوالن پا را فراتر گذاشته و حتی
به برخی از کاناله��ای تلگرامی که بنا
ب��ه قانون غیرقانونی هس��تند غرفه هم
اختصاص داده بودند!
اما در نهایت این همافزایی بیسابقه
باعث شد تا رس��انهها حتی رسانههای
وابسته به دولت امسال براساس صداقت،
عدالت و حقگویی فعالیتهایشان را به
پی��ش ببرند و از همان روزهای ابتدایی
نسبت به مشکالت بس��یار جشنواره از
س��اختار و اجرا گرفته ت��ا محتوای آثار
واکنش نشان دهند.
این اتف��اق باعث تلخکامی مدیران
شد و به همین علت ابراهیم داروغهزاده
در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر
در جمالتی ب��ا بیان اینک��ه «با کمال

«سالم آقای مدیر» سریال  ۹۸شبکه دو

س��ریال «س�لام آقای مدیر» به روزهای
جعب�ه ج�ادو
پایان��ی رس��یده و ق��رار اس��ت مجموعه
تلویزیونی سال آینده شبکه دو سیما باشد.
بیش از  70درصد از سکانسهای سریال «سالم آقای مدیر»
به نویسندگی و کارگردانی علیرضا توانا که شهریورماه سالجاری در
تهران کلید خورد ،به پایان رسیده و تدوین آن به صورت همزمان
توسط سعید شاهسواری و پرهام وفایی در حال انجام است.
جمعیت
ِ
در این مجموعه که به سفارش سیما فیلم و برای
مخاط��ب خان��واده و نوجوان تولی��د میش��ود؛ بازیگرانی چون
داریوش فرهنگ ،کاظم بلوچی ،علی اوس��یوند ،روزبه حصاری،
ایوب آقاخانی ،س��مند جاهدی ،اتابک نادری ،ارس�لان قاسمی،

تاس��ف آنچه از دید رس��انهها خصوصا
رسانههای پایتخت در این آیین باشکوه
مغف��ول ماند ش��ور و نش��اط و جریان
اجتماعی ایجاد شده حول محور سینما
در سراس��ر ایران بود»!؛ نس��بت به این
رسانهها موضع گرفت!
از سوی دیگر در نهایت بهت ،حیرت
و ناباوری در مراسم اختتامیه جشنواره
برخی از رس��انههای زرد و حاشیهس��از
ک��ه معلوم نیس��ت چه بده بس��تانی با
برخی دس��تاندرکاران جشنواره دارند
اج��ازه داده میش��د که به س��النی که
سیمرغداران جش��نواره در آنجا حضور
داش��تند راه پیدا کنند و مصاحبههای
اختصاصی بگیرند و س��ایر رس��انههای
رس��می ،قانونی و با هویت اجازه حضور
در این سالن را پیدا نمیکردند!
ب��ا این ش��رایط به نظر میرس��د
مسئوالن جشنواره و سازمان سینمایی
شیوه جدیدی از بایکوت کردن رسانهها
را به پی��ش میبرند و میخواهند مانع
از فعالی��ت جدی رس��انههای قانونی و
باهویت شوند ،غافل از آنکه این راه به
سینماپرس
ترکستان میرود!

پیامبر اکرم صلیاهلل علیه وآله:

از فعل مؤمنان بهتر از آن نیست که
بنده از خدا شرم دارد و هر چه خدای نهی کرده است
نکند و بر طاعتهای وی صبر کند.
شرح فارسی شهاب األخبار ،ص341 :

ننجون
نوشابه یک محصول سیاسی  -اقتصادی است

وزی�ر بهداش�ت :چی�زی به ن�ام کمب�ود دارو
نداریم.
ب�ا توجه به ای�ن اظهارنظ�ر نتیج�ه میگیریم
صفهای طوالن�ی در برابر داروخانههای هاللاحمر
و همچنین خیابان ناصرخسرو به دلیل کمبود کدام
یک از گزینههای زیر است؟

الف) کشک
ب) پشم
ج) تخم انچوچک
د) دالر زیمباوه

وکی�ل باب�ک زنجان�ی :م�وکل م�ن در صورت
پرداخت بدهیها بخشوده میشود.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه میگیریم که ...

الف) هر اختالسی با پول قابل حل و فصل است.
ب) پول داشته باش سر سبیل شاه بنشین و نقاره بزن.
ج) هر که پولش بیش حکمش سبکتر
د) همه چی آرومه ما چقدر خوشحالیم

معاون بهداش�ت علوم پزش�کی ایران :نظار 
ت
کاملی بر مراکز اصلی تولید و توزیع گوش�ت و مرغ
داری�م اما گزارش�ی مبنی بر خواباندن گوش�ت در
نوشابه دریافت نکردهایم.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) نوش��ابه در تمامی مسائل مهم مملکت نقش
تعیینکننده دارد.
ب) نوشابه یک محصول استراتژیک است.
ج) شیشه نوشابه سیاسی است ولی خودش جنبه
اقتصادی دارد.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

ترنم احساس
سینهها با سوختن ،ارزندهتر خواهند شد

سوگل طهماسبی ،سیما خضرآبادی ،مهسا هاشمی ،وحید نفر،
محس��ن بهرامی ،دانی��ال نوروش ،پوریا ایمانی ،پوریا رس��تمی،
محمد مختاری ،فریبا جدیکار ،نیکی مظفری ،س��ولماز نادری،
شیدا یوسفی ،بهناز بستاندوست و ...به ایفای نقش میپردازند.
در خالصه داس��تان «س�لام آقای مدیر» آمده اس��ت که
ش��خصیت محوری این سریال فردی به نام امیرعلی صدر است
که به مدیریت دبیرس��تانی گماش��ته میش��ود که همه آن را
تبعیدگاه مینامند .او که به علت فوت همس��رش در ش��رایط
روحی نامناس��بی به س��ر میبرد خیلی زود درمییابد که برای
جلوگی��ری از تعطیلی مدرس��ه نیازمند ایج��اد اعتماد ،وفاق و
همدلی میان دانش آموزان ،همکاران و اهالی محل است .کاری
که در ابتدا غیرممکن به نظر میرسد ولی با تالش او و مسئولیت
پذیری همگانی به باز ماندن درهای مدرسه میانجامد.

سینهها با سوختن ،ارزندهتر خواهند شد
شمعها در عمق شب ،تابندهتر خواهند شد
یکُشند و غافلند
امتیاز ماست مُردن! م 
مرگ ما بازندهتر خواهند شد
دم به دم با ِ
سنگ اگر هم صحبت آیینههای ما شود
ما زبانهامان از این بُرّندهتر خواهند شد
چونجواب صخره تکراریست ،پرسشهای موج
بعد از این از صخرهها کوبندهتر خواهند شد
چشمهایی که پی میراث ما افتادهاند
منتظر باشند! در آینده ،تر خواهند شد!
یکُشد
اهل دنیا را خیال مرگ حتی م 
عاشقان با مرگ اما زندهتر خواهند شد
ای شهادت! دست خونین بر سر و رومان بکش!
تحفهها ،تزیین شده ،زیبندهتر خواهند شد
رزق اگر باشد شهادت ،شام با تهران یکی ست
«بیتفاوتها» فقط شرمندهتر خواهند شد!
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ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ :ﻛﺮﻣﺎﻥ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ  ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ7614653143 :
ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ :ﻣﺒﻠﻎ  650/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ:
 ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ  2175093806008ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ – ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ )پ( ) ،ﺝ( ) ،چ( ) ،ﺡ( ﻣﺎﺩﻩ  4ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /123402ﺕ 50659ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ 94/9/22 ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﻣﻀﺎء  ،ﻣﺸﺮﻭﻁ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ  ،ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭ  ،ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻰﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺳﻬﺎﻯ  www.krec.co.ir ، http://iets.mporg.irﻭ  WWW.Tavanir.org.irﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 380579

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻛﺮﻣﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ /22/97ﺵ
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻧﻮﺑ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻛﺮﻣﺎﻥ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ( ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﻳﻜﺮ  400ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺪﺭ ﺧﻂ  400ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ

معضل آلودگی هوا
پا يتخــــت
مش��کل دی��روز و
ام��روز تهرانیها نیس��ت؛ سالهاس��ت
پایتختنش��ینها با این مشکل دست و
پنجه نرم میکنند و نسخههایی که طی
س��الیان گذش��ته برای حل این چالش
جدی پیچیدهاند ،نتوانسته سایه آلودگی
هوا را از سر این شهر و شهروندانش کم
کند اما می��ان دهها راهکار برای کاهش
آلودگی هوا ،از ایجاد طرحهای ترافیک
و زوج و فرد گرفته تا بارورسازی ابرها و
تغییر کیفیت س��وخت تنها یک گزینه
وج��ود دارد ک��ه همه صاحبنظ��ران و
مس��ئوالن امر بر آن اتف��اق نظر دارند و
آن "گس��ترش و ارتق��ای حملونق��ل
عمومی" است.
حملونق��ل عموم��ی در تهران از
جمله مترو و اتوبوس که در بسیاری از
شهرهای دنیا شامل موارد دیگری مانند
تراموا و مونوریل نیز میشود ،طی یک
دهه گذش��ته رشد قابل توجهی داشته
اما هنوز به نقطه مطلوب دست نیافته
اس��ت؛ به گفته برخی از کارشناس��ان،
مطلوبیت حملونق��ل عمومی باید به
گونهای باش��د که مردم در بررسی نفع
خود به این نتیجه برس��ند که استفاده
از حملونق��ل عمومی ب��ه صرفهتر از
اس��تفاده از خودروهای شخصی است
و حداکثر بع��د از  350متر پیادهروی
بتوانن��د به یکی از وس��ایل حملونقل
عمومی دست یابند.
بدون شک برای دستیابی به چنین
سطح و استانداردی در حوزه حملونقل
عمومی عالوه بر عزم و اراده مسئوالن
مربوط��ه به یک نی��روی محرک به نام
بودج��ه و تخصیص اعتبارات مناس��ب
هم نیاز است؛ تا زمانی که بودجه الزم
برای گس��ترش و بهبود وضعیت مترو
و اتوبوس تخصیص نیابد هزاران نقشه
راه هم به سرانجام نخواهد رسید.
طی  12س��الی که قالیباف سکان
اداره ش��هر را در دست داشت علیرغم
بیمهریهای دولت در پرداخت س��هم
خ��ود به این حوزه میزان خطوط مترو
از  72به  300کیلیومتر افزایش یافت
و بهطور میانگین هر ماه  7واگن و یک
کیلومتر به سیس��تم مترو افزوده ش��د
همچنین در این مدت  1200دستگاه
اتوبوس دو کابین نیز وارد تهران شد.
در س��الهای نخس��ت فعالی��ت
قالیب��اف در ش��هرداری و احمدینژاد
در جای��گاه رئیسجمه��وری این باور
وجود داش��ت که به دلیل اختالف نظر
و س��لیق ه بین آنها ،دول��ت به وظایف
خ��ود در ح��وزه حملونق��ل عمومی
عمل نمیکند؛ با روی کار آمدن دولت
تدبیر و امید ،باورها عوض شد؛ افزایش
تعداد اعضای اصالح طلب شورای شهر
نیز روزن��ه امیدی بود برای اینکه افراد
همس��و با دولت بتوانن��د برای دریافت
مطالبات حوزه حملونقل کاری کنند.
قالیباف هم از س��ال  92و ابتدای
کار دول��ت تدبی��ر و امی��د از در صلح
درآمده بود و در س��الهای نخس��ت با

احترام و عطوفت از دولت میخواس��ت
حوزه حملونقل عمومی را مورد عنایت
قرار دهد اما روحانی هم روی خوشی به
مردم و حملونقل عمومی نشان نداد و
رفته رفته این انتظار به یک خیال تبدیل
شد چراکه دولت بر خالف حرفهایش
در عم��ل کمکی به این ح��وزه نکرد و
درصدد پرداخت بدهیهای کالن خود
شهرداری برنیامد.
در ادامه این روند ،دور پنجم شورای
ش��هر تهران آغاز بهکار ک��رد و افرادی
کامال همس��و با دولت بر کرس��یهای
شورای ش��هر تکیه زدند؛ این وضعیت
امید تازهای ایجاد کرد که شاید این بار
یکدس��ت شدن کامل دولت و مدیریت
ش��هری بتواند راهگشا باشد اما باز هم
آب از آب تکان نخورد!!
اما در حال حاضر و در ش��رایطی
که شاهد روند کند ساخت و ساز خط
 6و  7مت��رو ته��ران هس��تیم و بیش
از  2ه��زار اتوبوس فرس��وده در ش��هر
تهران وجود دارد ،مع��اون حملونقل
و ترافیک ش��هردار تهران مدعیس��ت
"کاری کردهاند کارستان و  20میلیارد
توم��ان برای مت��رو و اتوبوس از دولت
دریافت کردهاند!"
پورسیدآقایی میگوید" :طی چند
س��ال گذشته یعنی از س��ال  90تا 95
دولت باید ح��دود  850میلیارد تومان
یاران��ه به حملونق��ل عمومی پرداخت
میکرداما این امر محقق نشده بود؛ برای
این حوزه تأییدیه حسابرس��ی و وزارت
دارایی را اخ��ذ کردیم و دولت پذیرفت
که چقدر بدهکار اس��ت؛ از این محل از
طری��ق تهاتر در ح��ال تصویه بدهی به
بانکها در حوزه مترو هستیم".
نه تنها معاون ش��هردار بلکه برخی
دیگ��ر از اعضای ش��ورای ش��هر نیز بر
ای��ن باور هس��تند که اقدام��ات خوبی
ص��ورت گرفته اس��ت؛ ای��ن در حالی
است که طبق اظهارات علیخانی رئیس
کمیسیون عمران و حملونقل شورای
شهر تهران به دلیل اینکه بعضی از ارقام
مورد ادعای شهرداری در بودجه ساالنه
سالهای قبل دولت بوده ،دولت معتقد
اس��ت آن رقمها سوخت ش��ده و نباید
آنها را بپردازد اما اگر این رقمها نادیده
گرفته ش��ود ،باز هم می��زان کل بدهی
دولت ب��ه ش��هرداری در همه بخشها
حداقل  10هزار میلیارد تومان است.
با توج��ه به اینکه هزینه س��اخت
هر کیلومت��ر مترو حدود  250میلیارد
تومان اس��ت و هر ایستگاه مترو حدود
 5کیلومت��ر ،با  10هزار میلیارد تومان
میتوان  40کیلومتر مترو س��اخت که
شامل  8ایستگاه خواهد بود و تأثیر آن
را نمیتوان نادیده گرفت.
با وجود بیمهریهای دولت به این
حوزه ،برخی دیگر از اعضای ش��ورای
ش��هر نیمه پُر لیوان را میبینند؛ بهاره
آروین در این ب��اره میگوید :اقدامات
انجام شده با توجه به شرایط اقتصادی
موجود از سرعت خوبی برخوردار است
ام��ا دولت به دلی��ل تحریم ،ش��رایط

اقتص��ادی کنون��ی و دیگر م��وارد در
ش��رایطی قرار دارد که نمیتواند همه
مطالبات انباشته بخشهای مختلف از
جمله شهرداریها را بهصورت نقد و به
طور کامل بپردازد.
اگرچ��ه این اقدام از نگاه این عضو
ش��ورای ش��هر ته��ران ،کاری نوآورانه
است و ممکن است بارقه امیدی در دل
پایتختنش��ینها ایجاد کند اما مشکل
سیس��تم ناق��ص حملونق��ل عمومی
کالنشهر تهران را حل نمیکند.
واقعیت این است که همه برای آینده
تهران و تهرانیهایی که در این هوا نفس
میکشند ،نگران هستند اما اقداماتی که
برای گس��ترش و بهبود وضعیت مترو و
اتوبوسرانی که کلیدیترین راهکار برای
کمک به کاهش آلودگی هواس��ت آنقدر
کُن��د و ب��ا بیتدبیری انجام میش��ود و
خروجی اقدامات آنقدر ضعیف است که
رئیس شورای ش��هر تهران را مجبور به
ارس��ال نامهای به حس��ن روحانی کرده
است.
محسن هاشمی در این نامه خواستار
تشکیل جلسه ویژهای با حضور مقامات
ذیرب��ط و تصمیمگی��ری درباره مترو
تهران شد و خطاب به روحانی نوشت:
همانگون��ه که مس��تحضرید اهمیت و
نقش موث��ر احداث و توس��عه متروی
تهران در راستای توسعه پایدار ،کاهش
مصرف سوخت ،رفع مشکالت ترافیکی،
کاه��ش آالیندههای زیس��تمحیطی،
صرفهجوی��ی در وق��ت و عدالتمحوری
محرز و بر این اس��اس همواره تس��ریع
در راهاندازی و بهرهبرداری موثر از این
طرح مورد تاکید بوده است.
حاال باید دید روحانی چه پاسخی
برای نامه هاش��می خواهد داشت؛ آیا
در کش��ور ما همه چیز باید به شرایط
بحرانی تبدیل ش��ود تا آن مش��کل را
جدی بگیرند؟ آیا مس��ئوالن به اینکه
امس��ال تعداد روزهای ناسالم تهران به
مدد بارشهای خوب پاییز و زمس��تان
کاه��ش داش��ته ،دلخ��وش کردهاند؟!
تا چ��ه زمانی باید ب��رای هر موضوعی
ی��ک کارگروه تش��کیل ش��ود؟ تا چه
زمانی مدیریت ش��هری باید در انتظار
تحقق خواس��تههای قانونی خود باشد
در حالی ک��ه دولت نیز دم از تأکید بر
گسترش حملونقل عمومی میزند.
این موارد تنها بخشی از پرسشهایی
اس��ت که اف��کار عمومی و ش��هروندان
تهرانی خواستار پاسخ درخور مسئوالن
امر در دولت ،ش��واری شهر و شهرداری
تهران به آنها هستند؛ شهروندانی که در
آرزوی داشتن هوایی پاک و برخورداری
از حملونقل عمومی فراگیر ،در دسترس
و بهصرف��ه هس��تند؛ امیدواریم پیش از
آنکه مردم از دولت تدبیر و امید ،شواری
شهر و شهرداری اصالحطلب تهران قطع
امید کنند اقدامی جدی برای این مسئله
انجام دهند تا بیش از این مردم تهران،
تاوان کارشکنیها و نگاه غلط دولتیها
در ع��دم پرداخ��ت س��هم حملونقل
عمومی را نپردازند .تسنیم
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محمدحسین ملکیان

عدم پرداخت مطالبات بودجه حملونقل عمومی؛

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ  ،ﺷﺎﻝ ،
ﺍﺳﻔﺮﻭﺭﻳﻦ ،ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ ،ﺁﻭﺝ

-1ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (200971085000022ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
-2ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  97/11/28ﺳﺎﻋﺖ  15ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  15ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/05
 -4ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ  15ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 97/12/15
 -5ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 97/12/16
 -6ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  11ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/16
 -7ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ:
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ  :ﻗﺰﻭﻳﻦ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍ ...ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ  ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻫﺨﺪﺍ  ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  ، 166ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ ،028 – 33354590 :
ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲwww.qazviniec.ir :
 -8ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ2,573,900,000 :ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺳﺎﻝ 1397ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﺒﺼﺮﻩ :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
 -9ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  129,000,000 :ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -10ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 8 :ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ  8ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 -11ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ :
 -1ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﻔﻬﺎﻥ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮕﺰ ﺁﺑﺎﺩ (
 -2ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺎﻝ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  20ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻮﺋﻴﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﻔﻬﺎﻥ ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  9ﺟﺎﺩﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺠﻰ (
-3ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﻔﺮﻭﺭﻳﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  17ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﻔﻬﺎﻥ
-4ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  25ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻭﺝ
 -5ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁﻭﺝ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  2ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺁﻭﺝ ﺑﻪ ﺁﺑﮕﺮﻡ
 – 12ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ :
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﺱ )ﺣﺠﻤﻲ ﻳﺎ ﺭﻳﺎﻟﻲ( ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻃﻰ  5ﺳﺎﻝ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺬ  80ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ )ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ( ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﻛﺴﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

