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لزوم برخورد با هولیگانیسم رسانهای

آدمهایی که زیادی بزرگ میشوند
ب��ه رفتاره��ای
درحـــاشيه
و
ناهنج��ار
تخریبگران��ه ه��واداران فوتب��ال مانند
درگی��ری و ن��زاع خیابان��ی و ارعاب،
آشوبگری ،اوباشگری یا هولیگانیسم
میگوین��د .این رفتار جامعهس��تیزی
تلقی میشود .هولیگانها معموال پیش
ی��ا پس از بازی به درگیری با هواداران
تی��م حریف میپردازند .هولیگانیس��م
فوتبال��ی معموالً به صورت گروهی رخ
میده��د و ممک��ن اس��ت در می��ان
آش��وبگران ،افرادی که ه��وادار تیم یا
ورزشی هم نیس��تند ،همراهی داشته
باشند.
یک��ی از اولی��ن موارد ذکر ش��ده
برای هولیگانیس��م ورزش��ی را آشوب
و آتشس��وزی حومه شهر قسطنطنیه
بعد از انجام مس��ابقه ارابهرانی گفتهاند
که بر اث��ر آن بیش از دهه��ا هزار نفر
کشته شدند.
هولیگانیسم فوتبالی در انگلستان
در دهه  ۱۹۷۰میالدی همزمان یا بعد
از برگزاری مس��ابقههای فوتبال رواج
یافت که معموالً مخالف��ان یا موافقان
تیمه��ای فوتب��ال به عن��وان اعتراض
یا خوش��حالی ش��روع به انجام اعمال
غیرقانونی میکردند.
ای��ن مس��أله در ایران ه��م وجود
داش��ته و دارد .مس��ألهای که ما از آن
ب��ا عنوان تماش��اگرنما ی��اد میکنیم.
عمده این رفتارها ش��امل دشنامگویی
دس��تهجمعی ب��ه اف��راد مختل��ف یا
تی��م مقاب��ل در ورزش��گاه ،انفج��ار
مواد محترق��ه در ورزش��گاه ،کندن و
آت��ش زدن صندلیه��ای ورزش��گاه و
آسیبرس��انی به ناوگان حملونقل به
ویژه اتوبوسهاس��ت .در بازی سپاهان
و پرس��پولیس در لی��گ برت��ر فوتبال
ایران  ۸۶-۸۷در اصفهان ،بر اثر پرتاب

مواد محترقه یک سرباز وظیفه نیروی
انتظامی به سختی مجروح شد و بینایی
خود را از دس��ت داد .اما این مسأله به
همینجا ختم نمیش��ود .نمونه دیگری
از هولیگانیسم در شبکههای اجتماعی
و بعضا در رس��انهها میتوان دید .مثال
تصور کنید در مس��ابقات جام جهانی
فوتبال خطای سهوی داوری رخ دهد،
خب واضح اس��ت که چ��ه اتفاقاتی در
صفحات داور در ش��بکههای اجتماعی
رخ خواهد داد .اینها را چه بنامیم؟ آیا
بازهم تماشاگرنما هستند؟
یا در نمونه دیگ��ری ،آقای فرهاد
مجیدی کلیپی از خود منتشر میکند
که در آن مأمور نیروی انتظامی از وی
میخواهد که تست الکل بدهد .مسأله
به وضوح روش��ن بود .بحث سر آبی یا
قرمز بودن هم نبود .قوانین و قواعدی
است که باید به آن پایبند باشیم .خود
فرهاد مجیدی هم سرانجام عذرخواهی
ک��رد .اما عدهای در ای��ن میان حق را
نمیبینند و شروع میکنند به اعتراض
که چرا از یکی از اس��طورههای فوتبال
خواسته شده که تست الکل بدهد.
ی��ا در نمون��ه دیگ��ری ،مج��ری
ی��ک برنامه ورزش��ی ،قواع��د و اصول
حرفهای را رعای��ت نمیکند؛ هنگامی
ب��ه ح��ق تذک��ر دریافت میکن��د ،به
ج��ای عذرخواه��ی و اص�لاح روی��ه،
ش��روع به ابراز رفتاری پوپولیس��تی و
مظلومنمای��ی میکن��د و ع��دهای هم
همراهش میش��وند .مثال تصور کنید
آق��ای نجمالدین ش��ریعتی که همه او
را از ش��بکه س��ه و برنامه س��مت خدا
میشناس��ند ،بخواه��د برنام��های ب��ا
موضوع پزش��کی و در گفتوگو با وزیر
بهداشت بس��ازد ،یا مثال بخواهد آقای
رض��ا رحمان��ی وزیر صم��ت را دعوت
ک��رده و راجع ب��ه سیاس��تهای این

وزارتخانه گفتوگو کند .خب تصورش
عجیب خواهد بود و این مجری محترم
و هر مجری دیگ��ری ،میداند که باید
در حوزه خودش باید ورود کند.
مثالی که بیان شد ،اگرچه موجب
مطایبه ش��د ،اما حقیقتی است که در
برخ��ی برنامهه��ای تلویزیونی صورت
میگی��رد .مجری برنامه ورزش��ی ،در
حوزه سیاست خارجی ورود میکند و
با وزیر امور خارجه ،در حوزه سیاس��ت
خارج��ی و برجام گفتوگو میکند! در
مسائل حوزه س��ینمایی ورود میکند،
اما نه هر مس��ألهای! تنها به مس��ائلی
ورود میکند که محل مناقش�� ه است؛
مث��ل تبریک به آقای اصغ��ر فرهادی!
یا اینکه در ضمن گزارش��گری فوتبال،
راج��ع ب��ه اختالف��ات خود و ش��بکه،
متلک میاندازد! ای��ن رفتار به معنای
عدم رعای��ت قواعد کاری و اخالقی در
صداوسیما است .باالخره هر سازمان و
ادارهای قواعد خودش را دارد.
به س��ازمان صداوس��یما نقدهای
فراوانی وارد اس��ت .ام��ا اینکه از خود
صداوس��یما جایزه بگی��ری و در همان
زمان و در حضور مدیران صداوسیما از
بیمهریهای سازمان صداوسیما انقاد
کن��ی ،دور از انصاف اس��ت .این عدم
رعای��ت اخالق و انص��اف ،امری واضح
است و احتیاجی به هوچیگری ندارد.
همانطور که در مسأله فرهاد مجیدی،
مأمور نیروی انتظامی به وظیفه قانونی
خود عمل کرد ،رؤس��ای س��ازمان نیز
باید با تدبی��ر و آیندهنگری راه صواب
را تش��خیص دهند .فردی ک��ه قواعد
س��ازمان صداوس��یما را رعایت نکرده،
آی��ا در بزنگاهها و بحرانهای اجتماعی
و سیاسی مش��کلآفرین نخواهد بود؟
لطفا از هولیگانیسم رسانهای جلوگیری
کنید .فارس

ناشنیدههایی از شجریان ،ناظری ،علیزاده و کامکارها...

«چاووش از درآمد تا فرود» از امروز میآید
ناش��نیدهها و نادیدههای��ی از
مستـــــند
هنرمندان��ی مانن��د محمدرض��ا
شجریان ،شهرام ناظری ،حسین علیزاده ،اعضای خانواده
کام��کار و دیگر اعض��ای کانون چ��اووش در کنار فیلم
مستند «چاووش از درآمد تا فرود» منتشر شود.
مدیر مرکز موس��یقی بتهوون و مدیرعامل موسسه
آواخورش��ید که ناشر مس��تند موس��یقایی «چاووش از
درآم��د تا فرود» اس��ت ،میگوید :این فیلم مس��تند که
چندی پیش در گروه س��ینمایی هنر و تجربه اکران شد
از امروز ش��نبه  ۲۵اس��فندماه در دو نس��خه معمولی و
نفیس در بازار منتشر میشود.
بابک چمنآرا ،با بیان اینکه هر دو نسخه دیویدی
این فیلم همراه با زیرنویس زبان انگلیسی است ،توضیح
میدهد :در نس��خه نفیس عالوه بر مس��تند «چاووش از
درآمد ت��ا فرود» ،دیویدی یک س��اعته دیگری وجود
دارد ک��ه از راشها و تصاویر اس��تفاده نش��ده در تدوین
مستند؛ به دس��ت آمده اس��ت .در واقع این دیویدی
دوم ش��امل صحبتهای شنیده نش��دهای از هنرمندانی

مانن��د محمدرضا ش��جریان ،حس��ین علی��زاده ،حمید
متبس��م ،خان��واده کامکار و ...اس��ت ک��ه تصویربرداری
ش��ده ام��ا در تدوی��ن مس��تند م��ورد اس��تفاده ق��رار
نگرفته است.
چم��نآرا ادامه میدهد :همچنین در نس��خه نفیس
کتاب��ی صد صفح��های که جلدش با اس��تفاده از تصویر
کاس��تهای چاوش طراحی شده اس��ت؛ وجود دارد .در
این کتاب یادداشت کارگردان و نقدهایی درباره این فیلم
گنجانده ش��ده که به زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه
شده اس��ت .نسخه نفیس فقط در فروش��گاه بتهوون به
فروش میرس��د و نس��خه دیگر در دیگر فروش��گاههای
موسیقی نیز در دسترس عالقهمندان خواهد بود.
هان��ا کامکار و آرش رئیس��یان کارگردانان مس��تند
«چاووش از درآمد تا فرود» هس��تند که در این فیلم به
روایت تشکیل و انحالل کانون موسیقی چاووش از زبان
بزرگان موسیقی ایران مانند محمدرضا شجریان ،شهرام
ناظری،حس��ین علیزاده ،خانواده کامکار و دیگر اعضای
کانون چاووش میپردازند .ایسنا
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امام صادق علیه السالم:

سیدمهدی سیدی

از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال
شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر کردن او
از گرسنگی ،یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهیاش.

«تصادف در اتوبان قم  -کاش��ان»؛ « 5کشته و یک
مصدوم در تصادف اتوبان قم  -کاشان»؛ «حمام خون در
اتوبان قم  -کاش��ان»؛ «تصادف در اتوبان قم  -کاشان5 ،
نفر را به کام مرگ کش��اند»؛ «برخورد خودرو سواری با
گاردریل در اتوبان قم  -کاشان»؛ «تصادف شدید کامیون
تریلر ب��ا اتوبوس در اتوبان قم  -کاش��ان»؛ «تصادف در
اتوبان قم  -کاشان یک قطع عضوی بر جای گذاشت»
کافی اس��ت «اتوبان قم  -کاشان» را در اینترنت،
گوگل کنید؛ ظرف  0.41ثانیه تعداد  596هزار نتیجه
به ش��ما خواهد داد که عموما س��رفصل نتایج ،ش��بیه
آنچیزی است که در ابتدای این یادداشت خواندید.
این زخم کهنه اس��ت و این درد قدیمی است؛ اما
چه میشود کرد که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله
من ،آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»
این ناله سالهاس��ت که به فری��ادی نافرجام بدل
شده و انگار هیچ گوش مسئولی برای شنیدن آن مجال
ن��دارد .فقط کافی اس��ت با مس��افران و رهگذرانی که
ناچارند بارها و بارها از اتوبان قم  -کاش��ان تردد کنند،
توگویی کنید تا از عمق فاجعه و از ناامنی خطرناک
گف 
این مسیر پرتردد آگاه شوید.
ال آس��فالت معی��وب و اس��تراحتگاههای معدود
فع ً

اصول کافی ،جلد  ،۳صفحه ۲۷۶

ننجون
آجیلفروش تروریست اقتصادی

جراید :در اجرای این طرح کارآگاهان اداره مبارزه
ب�ا قاچ�اق کاال و ارز پلیس آگاهی ب�ا انجام اقدامات
اطالعاتی موفق به شناس�ایی ی�ک محتکر آجیل و
تنقالت شب عید در شهرستان ساری شدند.
ب�ه نظر ش�ما کدام ی�ک از القاب زی�ر برازنده
شخص دستگیرشده است؟

الف) سلطان تخمه ژاپنی
ب) سلطان تخم انچوچک
ج) سلطان تخم کدو
د) سلطان چهارتخم

فرمان�ده انتظام�ی مازن�دران :ارزش آجی�ل و
تنقالت کش�ف ش�ده را بالغ بر ی�ک میلیارد و 200
میلیون ریال است.
ب�ه عم�ل ش�خص آجیلف�روش ف�وق چ�ه
میگویند؟

الف) اختالف حساب
ب) اختالس ریزه
ج) اختالس خندهدار
د) جوش کوچولو

همچن�ان آق�ای فرمان�ده :قاچ�اق و احت�کار
کاال اقدام�ی در جه�ت ضرب�ه ب�ه اقتصاد کش�ور،
منفعتطلبی و سوءاستفاده از نیاز مصرفکنندگان
محسوب میشود.
این عبارت درباره چه کسی گفته شده است؟

الف) مرجان شیخاالسالم آلآقا
ب) بابک زنجانی
ج) برادر خاوری
د) آجیلفروش محتکر صد و بیست میلیون تومانی

صدور روادید عراق برای زائران ایرانی رایگان میشود
انجام سفرهای ارزانقیمت عتبات از  ۱۰فروردین
مدی��رکل عتبات
مس�یر عشق
س��ازمان ح��ج و
زیارت گف��ت :هزینه ویزای عراق از
 ۲۰فروردی��ن س��ال  ۹۸ح��ذف
میشود و هزینههای سفر به
عتبات کاهش مییابد.
آقای��ی
مرتض��ی
درخصوص ح��ذف هزینه

پلیس
رئیس پلیس پایتخت خبر داد

جمعآوری کتابهای مبتذل در خیابان انقالب

رئیس پلیس پایتخت از پاکس��ازی و س��اماندهی
پی��اده راه خیاب��ان انق�لاب در راس��تای جم��عاوری
فروشندگان کتابهای مبتذل و ممنوعه خبر داد.
سردار حس��ین رحیمی اظهار داشت :به درخواست
صن��ف کتابفروش��ان و ناش��ران مبن��ی بر جم��عآوری
فروشندگان کتابهای مبتذل ،ممنوعه و چاپ غیرمجاز،
طرح پاکس��ازی و س��اماندهی معبر حد فاصل خیابان
انقالب تا چهارراه ولیعصر روز جاری با همکاری اکیپهای
انضباط شهری شهرداری به اجرا گذاشته میشود.
سردار رحیمی تصریح کرد :با توجه به نزدیکی ایام
نوروز که حضور بساط گستران باعث باریکی و انسداد
معبر نیز میگردد به لحاظ تردد آسان شهروندان این
طرح اجرایی میشود.
وی خاطرنشان کرد :پلیس همکاری بسیار خوبی
با صن��ف مربوطه در جهت برخورد با تعدی کنندگان
به حقوق ناشران دارد.

» ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ « ٩٧/٥٥
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ(

بی��ن راهی ،بمان��د؛ میگویند جاده در حال بهس��ازی
اس��ت که البته بیراه هم نمیگویند ،سالهاست که در
قسمتهایی از جاده ،ماش��ینهای راهسازی و کارگرانِ
مشغول کار دیده میشوند.
اما اصلیترین مش��کل این مح��ور مواصالتی 100
کیلومتری که در میان آزادراههای کش��ور با شماره 7
شناخته میشود ،با عوارض  2هزار و پانصد تومانی که
احتماال عنقریب گرانتر هم خواهد شد ،آن است که از
حداقل سیستم روشنایی محروم است.
اگر س��الی فقط ده کیلومتر از این جاده ،چراغگذاری
میشد تا االن سالها بود که این مشکل بر طرف شده بود!
حتما میگویند بودجه نیس��ت و یا هزینه این کار هنگفت
است و یا در شرایط فعلی اقتصادی ،مقرون به صرفه نیست.
اما باور کنیم با این توجیههای مدیریتی ،نمیشود
برای جان تلف شده یک آدم – فقط یک آدم – از خیل
مصدومان و کشتگان این جاده ،پاسخگو بود .نمیدانم
کدام مقام مس��ئول خواهد توانس��ت در شب اول قبر
پاس��خگوی این همه خونهای ریخته شده بر آسفالت
گرم و س��رد این جاده باشد .البته اگر هنوز مفهومی به
اسم شب اول قبر نزد آن عده رنگ نباخته باشد.
به نظر میارزد مس��ئوالن شهری قم  -کاشان ،یکبار
مجموعه تالشهای خود را برای اصالح این جاده ،به افکار
عمومی اط�لاع دهند و اگر واقعا پیگیریهای آنان به هر
دلیلی نتیجه نداده ،دالیل آن را رسانهای کنند .حتی اگر
الزم است عدهای از آنان از سمتهای خود استفعا دهند
تا مس��ئوالن باالدس��ت احتماال فکری کنند و یا حداقل
مسئوالن محلی پرقدرتتری بر صندلی آنان تکیه بزنند.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد

وی��زای ع��راق اظه��ار کرد :براس��اس
پیشبینیهای صورت گرفته هزینه
ویزای عراق از  ۲۰فروردین سال
 ۹۸حذف میش��ود و هزینههای
س��فر به عتب��ات ب��ا کاهش
قیمت روبهرو خواهد شد.
وی درخص��وص طرح
ابرار گف��ت« :طرح ابرار»

تهیه «سبد نوروزی کاال»
برای خانوادههای کودکان کار و خیابان

معاون امور اجتماعی بهزیستی
حــــا م�ي
اس��تان تهران از تدارک سبد
کاال برای کلیه خانوادهه��ای کودکان کار و خیابان
در آستانه سال نو خبر داد.
مهش��ید موقر درباره آخرین اقدامات بهزیس��تی
استان تهران برای س��اماندهی کودکان کار و خیابان
گفت :آییننامه س��اماندهی کودکان کار و خیابان که
مربوط به سال  84بود ،توسط وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی و سازمانها و مؤسسات غیردولتی بازنگری
شده و تحت عنوان دستورالعمل حمایتهای اجتماعی
جهت تصویب به مراجع ذیربط ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۱۲۴کودک کار
و تحت نظارت مرکز هستند ،اظهار کرد :این کودکان از
طریق مراکز و مؤسسات غیردولتی خدمات مددکاری،
روانشناسی ،بهداشتی  -درمانی ،آموزشی  -تحصیلی
دریافت میکنند .همچنین خانواده آنها خدمات کاهش
آسیب و حمایتهای مالی دریافت میکنند.

) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﺖﺩ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻳﻚ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1398/1/15ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ
ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1387/3/9ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻯ )ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ( ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍﻯ ﻭﻛﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  3ﺭﺍﻯ ﻭ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ
ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﺭﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻣﻮﻛﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺞ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ  -ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺟﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ /ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺭﺳﻤﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺗﺼﺪﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻯ
ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
-1ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ
-2ﻃﺮﺡ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎﻝ  91ﺍﻟﻰ 96
-3ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻔﻴﻪ
-4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/25:

اتوبان قم  -کاشان و یک فریاد قدیمی

ﻭﻡ

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

شنبه  25اسفند  1397شماره 4986

ﻧﻮﺑ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ 1398/1/15ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ
ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1387/3/9ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻯ )ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ( ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍﻯ ﻭﻛﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  3ﺭﺍﻯ ﻭ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ
ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﺭﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻣﻮﻛﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺞ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ  -ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺟﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ /ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺭﺳﻤﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺗﺼﺪﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻯ
ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
-1ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ
-2ﻃﺮﺡ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎﻝ  91ﺍﻟﻰ 96
-3ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻔﻴﻪ
-4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/25:

زیست بـوم

تاکسینوشت

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﺩﺭ )ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻮﺍﺏ ﺻﻔﻮﻱ ( ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﻝ  97ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ  23،328،817،615ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ  5ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  17ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/12/22ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  18ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/12/28ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
 www.setadiran.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ :
-1ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ 200971344000114 :
-2ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ – ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
-3ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍ  6 :ﻣﺎﻩ
-4ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ  500,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2802-11-741393-5ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺒﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 IR440600280201100741393005ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻮﺷﻬﺮ ( ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﮔﺮﺩﺩ .
-5ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ  1,167,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ .
-6ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  :ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺧﺰﺍ  718ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ 1400/5/25
-7ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-8ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ  ،ﻓﺮﻡ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻱ  ،ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ  ،ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ) ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ (  ،ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺤﻀﺮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻥ (  ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ  ,ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ » ﺍﻟﻒ «  ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ  ،ﻓﺮﻡ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻱ  ،ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ،
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ) ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ (  ،ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺤﻀﺮﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻥ (  ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ  ,ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ » ﺏ « ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ » ﺝ « ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-9ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  15ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  98/2/3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﻛﺖ » ﺍﻟﻒ « ) ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ( ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  15ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  98/2/3ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ.
-10ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  98/2/4ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-11ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻛﺖ » ﺍﻟﻒ « ﺩﺭﺝ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
-12ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺑﺮﺳﺪ .
-13ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ  3ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺍﻱ ﺗﺎ  3ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -14ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎء  ،ﻣﺸﺮﻭﻁ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
-15ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺩﻓﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ -ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

که برای س��فر قش��ر محروم جامعه به
عتبات در نظر گرفته شده است از ۱۰
فروردینماه دوباره اجرا میشود.
مدی��رکل عتب��ات س��ازمان حج و
زیارت در پایان صحبتهای خود تصریح
کرد :اگر هزینه روادید حذف شود ،سفر
گروه اب��رار به کمتر از ی��ک میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان خواهد رسید.

پرداخت  ۳۳۰۰میلیارد تومان
تسهیالت به زلزلهزدگان کرمانشاه

رئیس س��تاد بازسازی مناطق
پیگیـــ�ر ی
زلزل��هزده اس��تان کرمانش��اه
گفت :از زلزله آبانماه سال گذشته تاکنون ۳۳۰۰
میلی��ارد توم��ان تس��هیالت و کم��ک بالعوض به
زلزلهزدگان استان کرمانشاه پرداخت شده است.
رض��ا خواجهای گف��ت :تاکن��ون  95هزار تن
آه��نآالت ارزان قیم��ت 500 ،هزار مت��ر تیرچه
و  180هزار تن س��یمان رای��گان بین زلزلهزدگان
توزیع شده اس��ت .وی با اشاره به اینکه از مجموع
 36هزار واحد احداثی مناطق ش��هری و روستایی
 27ه��زار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان ش��ده
است گفت 65 :هزار واحد از مجموع  67هزار واحد
تعمیری نیز تکمیل شده است.
خواجهای با بیان اینکه پیشرفت کار در مناطق
روستایی  96درصد است عنوان کرد :تالش میشود
بازسازی مناطق ش��هری نیز در نیمه نخست سال
تسنیم
 98به اتمام برسد.

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 1398/1/15ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻓﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1387/3/9ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻯ )ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺁﻧﺎﻥ( ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍﻯ ﻭﻛﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  3ﺭﺍﻯ ﻭ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﺭﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ
ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻣﻮﻛﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺑﺴﻴﺞ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ  -ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺟﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ /ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺭﺳﻤﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
-1ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/25:

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻳﻚ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺧﻪ
1398/1/15ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮﺭ
ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  19ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1387/3/9ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ
ﺍﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻯ )ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ(
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍﻯ ﻭﻛﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 3
ﺭﺍﻯ ﻭ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﺭﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻣﻮﻛﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺞ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻌﻠﻢ  -ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺟﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ /ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
-1ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/12/25:

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻳﻚ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

