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زیست بـوم

زاویه دید

چرا سرکوبگرها بر ساحت هنر ما
سیطره یافتند؟
شهاب اسفندیاری
رئیس دانشگاه صداوسیما

در بس��یاری از جشنوارههای سینمایی جهان ،توجه
فیلمس��از به ناگفتههای جامعه و تاریخ و بازنمایی اقشار
و طبقات نادیدهانگاش��ته یکی از مالکه��ا و معیارهای
اعطای جایزه اس��ت .هیچ پردهپوش��ی هم وجود ندارد و
ب��ا افتخار اعالم میکنند به این دالیلِ غیرس��ینمایی به
فیلمی جایزه دادهاند .داوران جشنوارهها از اینکه به دلیل
ارزشهای پیش��رو ( ،)progressiveمضامین انسانی،
آزادیخواهانه ،عدالتخواهانه ،ض��د تبعیض نژادی و یا
ضد تبعیض جنس��یتی در فیلمها به آنها جایزه بدهند،
هیچ ش��رم و خجلتی ندارند .حاال بماند که اساساً امکان
انتزاع ارزش از دانش در قضاوت هنری محل بحث است.
اما در جش��نواره فیلم فجر جمهوری اس�لامی و در
 ۴۰سالگی انقالب یکی از داوران اعالم میکند که برای
ما تنها «س��نجههای سینمایی» معیار بود .و عجیب که
این داور خود یک مدیرکل در وزارت «فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی» اس��ت .این تناقض البته در اختتامیه پاس��خ
درخوری از سوی یک مسخرهباز یافت .واقعاً چرا باید داور
دولتیِ جشنواره دولتی ما از هرگونه «ارزش» در قضاوت
سینمایی برائت بجوید و جایگاه خودش را با داور جشنواره
فیلم آوانگارد آتن اش��تباه بگیرد؟ آیا عذاب وجدانی او را
آزار میداد؟ آیا قرار بود با آن جمله ،بیاعتنایی به یکی از
مهمترین فیلمهای امسال توجیه شود؟
یک گ��روه جنایتکار و خائن  ۱۷هزار نفر از مردم
کشوری را ترور کرده است .رئیسجمهور ،نخستوزیر،
رئیس دیوان عالی کش��ور و دهها وزیر و نماینده و مدیر
و سرباز و سردار آنها را به خاک و خون کشیده است .اما
طی چهل سال تقریباً هیچ نقشی از جنایات آن بر پرده
س��ینما نقش نبسته اس��ت .واقعاً چرا؟ چرا فیلمسازان
ما درباره این جنای��ات هولناک  -که بهترین مواد خام
دراماتیک برای سینما بود  -فیلم نساختند؟ چه گفتمان
سرکوبگری بر ساحت فرهنگ و هنر ما سیطره یافت که
همه را از توجه به این موضوعات برحذر داشت؟
آن گفتمان س��رکوبگر ،که ام��روز در ادبیات داو ِر
دولتی ما و مجری برنامه سینمایی ما و روزنامه وابسته
به ح��زبِ دولتیِ ما ،با افتخار فریاد میش��ود ،گفتمان
فریبکاران��ه عبورازایدئولوژی اس��ت .ادع��ای دروغین
حمایت از «هنرغیرایدئولوژیک» اس��ت .اگر در فیلمی

مدی��رکل س��ابق
مي�ز منتق�د
مطالعات و توسعه
دانش و مهارتهای س��ینمایی سازمان
س��ینمایی همزمان با چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی گفت :سینمای
ای��ران امروزه نیازمند تربی��ت و آموزش
سینماگرانی مس��تعد ،خالق ،انقالبی و
والیتم��دار اس��ت و از س��وی دیگر این
وظیفه مدیران س��ینمایی اس��ت که از
تولید فیلمهای استراتژیک حمایت کنند.
پرویز فارس��یجانی اف��زود :به نظر
بن��ده اکن��ون همزمان با  ۴۰س��الگی
پی��روزی انق�لاب اس�لامی وقت��ی
نیمنگاه��ی به جش��نواره فیلم فجر که
برآم��ده از انق�لاب اس��ت میاندازیم
متوجه میش��ویم چند س��الی است از
مسیر اصلی جش��نواره خارج شدیم و
به جای اینکه این جش��نواره ویترینی
برای عرضه فعالیتهای س��ینمایی ما

مضامین ایدئولوژی لیبرالیسم ،پلورالیسم ،سکوالریسم،
فمینیس��م ،یا نهیلیسم مطرح باشد ،آیا توسط گفتمانِ
لا و ابدا ً!
«عب��ور از ایدئولوژی» محکوم میش��ود؟ اص� ً
تش��ویق هم میش��ود .در «عب��ور از ایدئول��وژی» هم
گزینشی عمل میکنند دوستان!
واقع��اً اگر ای��ن داو ِر محترم در جش��نوارهای با اثر
بهغای��ت هنرمندان��ه و خالق و تکنیکی مواجه ش��وند
که در حمایت از نژادپرس��تی ،بردهداری ،یا زن ستیزی
ساخته شده ،آیا صرفاً «سنجههای سینمایی» را در نظر
میگیرند و ب��ه آن فیلمها جای��زه میدهند؟! گفتمان
«عب��ور از ایدئول��وژی» را چگونه س��رکوب میکند؟ با
س��اختنِ دوگانههای جعلی و س��یاه و س��فید دولتی /
مردمی ،رسمی  /غیررسمی ،سفارشی  /مستقل و ارگانی
 /خصوصی با اینها مرزکِشی میکنند .هرکسی پایش را
برچسب هجو.
ِ
بگذارد آن طرف را میزنند .با تی ِر نقد یا
در چنی��ن فضای هراسآلودی ،پرداختن به برخی
موضوع��ات واقعاً ج��رأت و جس��ارت میخواهد .چون
تنها گفتمانِ انقالب اس�لامی است که توسط مدعیان
«عب��ور از ایدئول��وژی» محکوم و س��رکوب میش��ود.
در واقع «عبور از ایدئولوژی» ،اس��م رمز اس��ت .پروژه
اصلی «عبور از انقالباس�لامی» و انقالبزدایی است.
اما رویشهای نو و آثار درخش��ان نسل جدید سینمای
انقالب اسالمی چه کنند؟ یک فریبکاری دیگر! آنها را
با برچس��ب «غیر ایدئولوژیک» مصادره میکنند! فیلمِ
نرگس آبیار خوب اس��ت چون غیرایدئولوژیک اس��ت!
ایدئولوژی لیبرالیس��م سخت مش��تاقِ هضم و هدم هر
استعداد جدیدی در جبهههای رقیب است.
در اختتامیه جش��نواره ،یک مسخرهباز پرده از این
تناقضها و فریبکاریها برداش��ت .او که یک فیلمِ پوچ
اما بس��یار خوشساخت در جش��نواره داشت ،یقه داو ِر
دولتی مدعیِ «س��نجههای سینمایی» را گرفت و او را
س��نگ روی یخ کرد .بیجهت نبود که آن داور عصبانی
شد .حرف «مسخرهباز» اما حرف حساب بود .میگفت
اگر مدعی هس��تید که تنها «س��نجههای س��ینمایی»
معیارتان بوده ،چرا فیل��م من در بخشهای مهم دیگر
نامزد نشده است؟ جشنواره فیلم فجر در برابر فیلمِ پوچ
او کرنش کرده بود ،اما او با اقتدار تمام به جشنواره فجر
و مقامات دولتی و داوران دولتی دهنکجی کرد .به نظر
من که حقشان بود .ش��اید بد نباشد مقامات دولتی و
داوران دولت��ی ما «ایدئولوژیک بودن» را از همان جوانِ
مس��خرهباز بیاموزند .حتی او هم در مراس��م اختتامیه،
موض��ع ایدئولوژیک و سیاس��ی خود را فری��اد کرد .آن
جوان افغانستانی را ،به تقلید کودکانه از مارلون براندو،
پشت تریبون فرستاد تا ژست مخالف بگیرد.

فارسیجانی:

اغلب آثار جشنواره هیچ قرابتی
با آرمانها و اهداف انقالب نداشت

در ح��وزه انقالب باش��د تبدیل ش��ده
به نمایش��گاهی از آثار س��ینمایی که
ارتباطی با نظام و انقالب ندارند.
وی خاطرنش��ان کرد :خارج شدن
از مس��یر فجر انقالب چی��زی جز این
نیس��ت که ما به عنوان جشنواره توجه
نمیکنی��م و به اس��م س��ینمای ملی
آثاری را در این رویداد عرضه میکنیم
که قرابتی با مفاهیم انقالبی ندارند.
پدیدآورن��ده کت��اب «منش��ور
س��ینما» تأکی��د ک��رد :بن��ده معتقدم
جشنواره س��ینمای انقالب این نیست
ک��ه ما میبینیم! س��ینمای ایران اینک
در  ۴۰س��الگی انقالب اس�لامی نباید

اینگونه سرش��ار از فیلمهای س��طحی
باش��د .از اینرو نیاز است که مسئوالن
سینمایی تمهیدات جدی اندیشه کنند
و ضمن تربیت نیروهای اصیل و انقالبی،
فیلمنامههای ارزشمند نیز سفارش دهند
و از تولید آثاری حمایت کنند که درخور
شأن انقالب و نظام اسالمی باشد.
وی اف��زود :االن وقتی جش��نواره
را ارزیاب��ی میکنیم ج��ز  ۵فیلمی که
نزدیک ب��ه انقالب بودن��د مابقی هیچ
قرابت��ی ب��ا مع��ارف و مقاص��د انقالب
نداش��تند و بالعک��س برخ��ی از آنها
برخالف جهت آرمانها و اهداف انقالب
بودند .سینماپرس

امام علی علیهالسالم:

بىاعتنایى و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است
بزرگترین توانگرى است.
نهج البالغه(صبحی صالح)

ننجون
همیشه پای یک گاو در میان است

دو هزار گوس��فند داری��م .آنها را س��وار هواپیما
میکنیم .در هواپیما را محکم میبندیم .گوس��فندان
همگ��ی م��ودب و فهمیدهاند فقط یک��ی از آنان گریه
میکن��د و دل��ش میخواه��د کن��ار صندل��ی خلبان
بنش��یند .به هر حال با او صحبت میکنند و مش��کل
حل میش��ود .هواپیما از یک ج��ای دور میآید و در
فرودگاه مینشیند .در هواپیما را که باز میکنند هزار
و صد راس گوس��فند از پلهها پایی��ن میآیند .به نظر
شما چطور چنین چیزی ممکن است؟
علی بابا  -هشت ساله از تهران :احتماال گوسفندها
را خوب نشمرده بودند.
نصرت نمکی هفتاد س��اله از کازرون :شاید نهصد
گوسفند بر اثر استرس و فشار هوا مردهاند.
کتایون توهمنژاد  -هجده س��اله از رشت :ممکن
اس��ت نهصد گوس��فند توس��ط آمریکای جهانخوار یا
عوامل انگلیس در بین راه به سرقت رفته باشند.
شمس��ی خانم  -همسایه روزنامه سیاست روز :وا!
خدا مرگم بده .آخرالزمون شده!
ش��اهین مرکباتچی  -بجنورد :ب��ه احتمال قوی
بقی��ه "گاو" بودند .به هر حال همیش��ه پای یک گاو
در میان است.
بهنام خوشخیال  -ش��لمرود :شاید پرواز طوالنی
بوده و مس��افرها و خدمه پرواز الباقی گوس��فندها را
کشتند و خوردند.
بابک زنجانی  -تهران :اگر قول بدهید آزادم کنید
به جای نهصد راس گوس��فند نود هزار راس گوسفند
برایتان میخرم و پرونده را میبندم.
اس��فندیار.ر .م  -رامس��ر :نهصد گوس��فند را در راه
سالمتی آقای رئیس عزیز قربانی کردند .خدا قبول کند.
وزیر جهاد کشاورزی :بروید سبوستان را بخورید.

زیر پرچم
پاسخ به شائبه بازگشت طرح
جریمه مشموالن غایب در کمیسیون تلفیق

در الیحه بودجه  98که دولت به مجلس ارائه شده
طرح جریمه مش��موالن غائب حذف ش��ده بود ،این در
حالی است که در مصوبه کمیسیون تلفیق درآمد 1000
میلیارد تومانی از محل جریمه زمان غیبت مش��موالن
غائب لحاظ ش��ده است که شائبه بازگشت اجرای طرح
جریمه مشموالن غایب در سال  98را ایجاد کرد.
در همین رابطه سردار موسی کمالی رئیس اداره
سرمایه انسانی س��رباز ستادکل نیروهای مسلح اظهار
کرد :مش��موالن واجد ش��رایط این طرح تا پایان سال
 97فرصت دارند برای تقس��یط اقدام کنند و پرداخت
اقساط میتواند تا پایان سال  98انجام شود.
وی تصریح کرد :در س��ال آینده ،جریمه مش��موالن
غایب فقط برای کس��انی انجام میش��ود که امسال برای
تقسیط اقدام کرده تا در سال  ،98پرداخت را انجام دهند.

راهور یا راهداری
کدام مقصر افزایش کشتههای تصادفات هستند؟

کارناوال مرگ در جادههای کشور

حوادث رانندگی جان خود را از دست
دادند که این آمار در مقایس��ه با مدت
زمان مشابه س��ال  ۱.۷ ،۱۳۹۶درصد
افزایش داشت.
این روند افرایش��ی تصادفات ادامه
داش��ت و تعداد کش��تههای تصادفات
رانندگی در  ۸ماهه نخست سال به ۱۲
هزار و  ۲۶۱نفر و در  ۹ماهه امسال نیز
به  ۱۳هزار و  ۵۲۹نفر رسید که نشان
میده��د طی یک ماه یک هزار و ۲۶۸
نفر در تصادفات فوت کردند.
ن��ه تنه��ا می��زان م��رگ و می��ر
تصادف��ات افزایش یافت��ه ،بلکه تعداد
مصدوم��ان تصادفات نیز روند صعودی
داش��ته اس��ت ،به ط��وری ک��ه در ۹
ماهه امس��ال ،جمعاً  ۲۸۸هزار و ۸۲۲
مصدوم ناش��ی از ح��وادث رانندگی به
مراکز پزش��کی قانونی سراس��ر کشور
ارجاع داده ش��دند که این آمار نسبت
به مدت زمان مش��ابه س��ال گذش��ته
( ۲۶۳هزار و  ۹.۷ ،)۲۹۴درصد رش��د
را نش��ان میدهد .افزای��ش مصدومان
تصادف��ات به تب��ع تع��داد معلوالن را
افزای��ش میدهد که هزینههای زیادی
به کشور تحمیل میکند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون
عمران مجلس گفت :براس��اس گزارش
ش��بکه تحقیقاتی س�لامت در حوادث
ترافیکی ،بیشترین مرگ و میر حوادث
ترافیکی و جادهای در بازه سنی  ۱۹تا
 ۳۹سال بوده است.
خودروه��ای ناایم��ن ،جادهه��ای
خطرن��اک ،خطاهای انس��انی از جمله
عواملی هس��تند ک��ه باع��ث افزایش
تصادفات شدهاند.
مهران قربانی عض��و هیأت مدیره
س��ازمان راهداری و حم��ل و جادهای
درخصوص عل��ت افزایش تصادفات در
س��ال  ۹۷گفت :شاهد رشد  ۱۳تا ۱۴
درصدی ترافیک در س��طح جادههای
کش��ور هس��تیم و تمایل م��ردم برای
استفاده از خودروهای شخصی افزایش
پیدا کرده است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از دالیل
افزای��ش ترافی��ک و می��زان تصادفات
ج��ادهای ،کاهش س��فرهای هوایی به
مقاصد داخلی و خارجی است .به دلیل
افزای��ش قیمت بلی��ت هواپیما ،میزان
تمایل ب��ه س��فرهای هوای��ی داخلی
و خارج��ی کاه��ش پیدا کرده اس��ت

و بخش��ی از تقاضای س��فر به ش��بکه
جادهای منتقل شده است.
عضو هیئت مدیره سازمان راهداری
و حملونقل جادهای تأکید کرد :رش��د
تصادفات با رشد ترافیک جادهای رابطه
مس��تقیم و خط��ی دارد و ب��ا افزایش
 ۱۳تا  ۱۴درصدی ترافیک در س��طح
جادهها چیزی حدود  ۱۰درصد کاهش
رش��د تلفات جادهای را ایجاد میکند؛
بنابرای��ن افزای��ش  ۳.۵درصدی تلفات
ناشی از تصادفات جادهای در سالجاری
اتفاق عجیب و غریبی نیس��ت که البته
با افزایش اعتبارات در این حوزه تا حد
زیادی قابل جبران خواهد بود.
تصادفات رانندگی موضوعی است
که برای کاهش آن نیاز اس��ت چندین
دس��تگاه از جمله پلیس راه ،س��ازمان
راه��داری و وزارت راه و شهرس��ازی،
وزارت کشور با یکدیگر همکاری داشته
باش��ند ،در حالی که هر ک��دام از این
نهادها با ش��انه خالی ک��ردن از زیر بار
مس��ئولیت دالیل افزایش تصادفات را
به گونهای مطرح میکنند تا خودشان
را از داشتن مسئولیت مبرا کنند.
در حالی که هماکنون میزان مرگ
و میر در کش��ور با شتاب رو به افزایش
اس��ت ،نیاز اس��ت با توجه به تأکیدات
مقام معظم رهبری ،مس��ئوالن نیروی
انتظام��ی راه��کاری جدی��دی ب��رای
کاهش تصادفات پیدا کنند.
پلی��س راه��ور تهران ب��ا طراحی
طرحی با نام «طاهر» سعی دارد میزان
حوادث را در پایتخت کاهش دهد.
پلیس راهور تهران در «طرح طاهر»
با خودروهای دودزا ،حادثهس��از ،مخل
امنیت اخالقی و دارای پالک مخدوش
برخورد میکند ،اما طبق آمارها بیشتر
تصادف��ات رانندگ��ی در  ۳۰کیلومتری
ش��هرها در جادههای برونش��هری رخ
میدهد و الزم است پلیس برای کاهش
تصادفات در سطح کشور فکری کند.
ب��ا نزدیک ش��دن به ای��ام عید و
تعطیالت نوروز هم به مانند س��الهای
قبل و روندی که وجود دارد ،پیشبینی
میش��ود که می��زان م��رگ و میر در
جادهها افزایش پیدا کند ،لذا الزم است
تا فرصت باقی است ،سازمان راهداری
و نیروی انتظامی نسبت به ایمنسازی
و رفع نق��اط حادثهخیز اق��دام کنند.
باشگاه خبرنگاران
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 -3ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  15ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/05
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 -6ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  11ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/16
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تصادفات رانندگی
درحـــاشيه
ه��ر س��اله ج��ان
هزاران نفر را در کشور میگیرد و باعث
معلول��ی صده��ا ه��زار نفر میش��ود.
سرمایههای انسانی در تصادفات جادهای
جان خ��ود را از دس��ت میدهند و هر
سال نیز به شمار آنها افزوده میشود.
مقام معظم رهبری بارها در دیدار
با مس��ئوالن نیروی انتظامی بر کاهش
تصادفات تأکید کردند و خواس��تند با
ارائه راهکارهای عملی میزان کشتههای
تصادفات رانندگی کاسته شود.
رهبر انقالب در روز  ۲۶شهریورماه
س��ال  ۹۶در مراس��م دانشآموختگ��ی
دانش��جویان دانش��گاه علوم انتظامی به
موضوع تصادفات جادهای اش��اره کردند
و با تأکی��د بر ل��زوم برنامهریزی دقیق،
سریع و جامع برای مقابله با این مسئله
و موضوعاتی همچ��ون مقابله با قاچاق
موادمخدر و اش��رار ،گفتن��د :در موضوع
تصادفات جادهای باید نیروی انتظامی و
دس��تگاههای دیگر همچون وزارت راه و
مراکز صنعتی ،سهم خود را در جلوگیری
از ب��روز چنین حوادث تل��خ و ناگواری
مش��خص کنند و با برطرف کردن نقاط
ضعف ،وظیف ه خود را انجام دهند.
رهبر انقالب در روز  ۱۹اردیبهشت
س��ال  ۹۵در دیداری که با مس��ئوالن
نی��روی انتظام��ی داش��تند ،گفتن��د:
اگرچه آمار تلفات تصادفهای جادهای
کاه��ش یافته اس��ت ،اما آم��ار تلفات
همچنان باالس��ت و نیروی انتظامی و
دستگاههای مسئول باید تالش کنند،
این آمار بهطور مستمر کاهش یابد.
موضوع کاهش ح��وادث رانندگی
آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری
یکبار دیگر در دیداری که در تاریخ ۲۶
اسفندماه س��ال  ۹۱با دستاندرکاران
سفرهای نوروزی داشتند ،گفتند :همه
دس��تگاههای مسئول باید تالش کنند
تا سوانح و حوادث س��فرهای نوروزی
به حداقل ممکن برس��د .ایشان در این
دیدار حوادث سفرهای نوروزی را یکی
از دغدغههای نگرانکننده در این ایام
خواندند و خاطرنش��ان کردن��د :تمام
دستگاههای مؤثر در سفرها و مسئول
حفظ انضباط جادهای باید تالش خود
را برای به حداقل رساندن این حوادث
بکار گیرند.
س��ردار تقی مه��ری رئیس پلیس
راهور ناجا با اشاره به کاهش تصادفات
در  ۱۰سال گذشته گفت :از سال  ۸۴تا
پایان  ،۹۶میزان جانباختگان حوادث
رانندگی از  ۲۷هزار و  ۷۰۰نفر به ۱۶
هزار و  ۲۰۰نفر کاهش پیدا کرده است.
در شرایطی که رهبر انقالب بر کاهش
تصادفات تأکید داش��تند و آمارها هم
خب��ر از کاهش تصادفات میداد ،اما از
س��ال  ۹۶مجدد میزان مرگ و میر رو
به افزایش رفت.
براساس آمار پزشکی قانونی کشور،
در س��ال  ۱۶ ،۱۳۹۶هزار و  ۲۰۱نفر در
حوادث رانندگی ترافیکی کشته شدند،
این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۱.۷
درصد افزایش یافته است .همچنین در ۶
ماهه نخست سال  ۹۷نیز روند افزایشی
مرگ و میر جادهای ادامه داشت.
طبق آمار اعالمی در ش��ش ماهه
نخست امس��ال ۸ ،هزار و  ۸۴۱نفر در

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
ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  2097001406000079ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﺳﺎﻋﺖ  13ﻇﻬﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/11/29
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﺳﺎﻋﺖ  19ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/2
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/14
ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/14
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﺎﻋﺖ  11ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 97/12/14
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ  ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ )ﺍﺗﺎﻕ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻛﺮﻣﺎﻥ.
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
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