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یادداشت
از فشار قبر تا فشار فقر
| بهمن ویسی | معلم نمونه کشوری|

خبر
عکسهای ازدواج
فوزیه و محمدرضا پهلوی ثبت شدند
ایسنا| دو آلبوم نفیس تاریخی اهدایی کشور
مصر به ایران ،با بیش ازهزارو ۳۱۴قطعه عکس
سیاهوسفید،مستندنگاریوثبتشدند.
به گزارش روابطعمومی سعدآباد ،تاجبخشیان،
مسئولموزهآلبومهایسلطنتیواسنادسعدآباد
با اعالم این خبر گفت« :ایــن آلبومهای نفیس
مربوط به مراسم ازدواج محمدرضا پهلوی و فوزیه
است که ازطرف کشــور مصر در سال  ۱۹۳۹به
دربارایراناهداشدهاند».
او ادامــه داد« :اوراق ایــن آلبومها به وســیله
پیچهای مخصوصی به جلد متصل شــدهاند و
همین کار باعث شده تا مرحله دیجیتالی کردن
تصاویربدونکوچکترینآسیبیصورتگیرد».
مســئول موزه آلبومهای ســلطنتی و اسناد
ســعدآباد گفت« :هم ه تصاویر با رزولوشن ۶۰۰
 dpiاسکن شدند و نســخه دیجیتال این آثار به
صورت دوفایل مجزا ذخیرهسازی شدهاند .فایل
اول با هدف آشنایی با نوع صفحهآرایی ،چیدمان
تصاویر ،تزیینات و زیرنویس آن دوره یا کشــور،
حفظ برگههای هر آلبوم بدون کوچکترین تغییر
و بهرهبرداری از آنهــا در امور مطالعاتی و در فایل
دوم که با عنوان تک عکس هستند ،هرعکس به
صورتمجزاذخیرهسازیمیشود».
به گفت ه او ،درحال حاضــر یکی از این آلبومها
در بخش مخزن و آلبــوم دیگر در بخش پهلوی
دوم موزه آلبومهای ســلطنتی و اسناد سعدآباد
درمعرضدیدبازدیدکنندگانقراردارد.
براساس این گزارش ،ساختمان موزه آلبومها
و اسناد ســلطنتی درحد فاصل کاخ وزارت دربار
(موزه هنرهای زیبا) و کاخسفید (موزه ملت) واقع
شده که پیش از این محل استقرار و استفاده گارد
جاویدان شاهنشاهی بوده است و درحال حاضر
آلبومهایخاندانپهلوی،اسناد،مهرهاوجلدهای
این دوره از تاریخ در آن به نمایش درآمدهاند.

انتقاد مسئوالن تاکسیرانی درباره فعالیت آژانسهای مسافربری آنالین وارد مرحله جدیدی شده است

اخطار به تاکسیهای اینترنتی

عکس نوشت
تصویر جدید
کارتن خواب های نصیرآباد

رئيس سازمان تاكسيراني :هیچکس پاسخگوی تأیید صالحیت اینگونه خودروها نیست و باید پلیس و سازمانهای امنیتی به این مسأله ورود کنند

عضو حقوقدان شوراي شهر در گفتوگو با «شهروند» :مردم حق دارند وسیله رفتوآمدشان را انتخاب كنند و در اين شرايط دولت میتواند هيچ دخالتي نكند
شــهروند| فعاليت آژانسهاي آناليــن در يك
ســال اخير موجوديت آژانسهاي رسمي را به چالش
كشــيدهاند .حاال ديگر كمتر كسي اســت كه از اين
نرمافزارها كــه خدمــات جابهجايي مســافر را ارایه
میدهند ،خبر نداشته باشد؛ اما فعالیت آنها این روزها
کمکمواردمرحلهجدیدیمیشود.
میثم مظفر ،رئيس ســازمان تاكسيراني شهرداري
تهرانبهتازگيسخنانيرادرانتقادازفعاليتآژانسهاي
موبايلي مطرح كرده اســت« :هیچکس پاســخگوی
امنیت و تأیید صالحیت اینگونه خودروها نیســت و
باید پلیس و سایر ارگانهای امنیتی به این مسأله ورود
کنند ».او میگويد« :قانون صراحتاً اعالم کرده است که
باید حملونقل درونشهری اعم از آژانسهای خودرو
و تاکسیها زیر نظر شــهرداری تهران فعالیت کند .از
سوي ديگر نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها
مشخص نیســت و از آنجا که هیچگونه مجوز فعالیتی
ندارد ،الزم اســت ارگانهای ذیربط به این مسأله ورود
کنند».
اين سخنان البته از سوي عضو حقوقدان شوراي شهر
تهران زياد هم مورد قبول نيست« :اين حركت فوايد و
معايبي دارد كه نمیشود آن را ناديده گرفت .بنابراين
مسئوالن شهرداري ،پليس و ســاير نهادهاي مرتبط
میتوانند ورود كنند تا مسأله قانوني شود ».علي صابري
در گفتوگويي كه با «شهروند» داشت به نكات جالبي
در اينباره اشــاره كرد« :در جامعه پيچيــده امروز كه
روابط آدمها مبتني بر شناخت چهره به چهره نيست،
الزم است قواعدي براي حفظ نظم تدوين شود؛ اگر چه
گاهي حفظ نظم میتواند آزادي افراد را محدود كند ،اما
برقراري نظم هيچ تعارضي با عدالت ندارد ».به اعتقاد
او اگر اين تاكســيها تبليغ كنند و آژانسهاي رسمي
هم تبليغات جداگانهای داشته باشند ،مردم حق دارند
هر كدام را انتخاب كنند در اين شرايط دولت میتواند
هيچ دخالتي نكند اما اين مسأله هم تبعات خود را دارد
چوناينسازمانهايخصوصيثبتنشدهاندوبهلحاظ
امنيتي شايد مشكلساز شوند ».يكي از مهمترين فوايد
اپليكيشنهاي موبايلي آژانس قيمت ارزان و دسترسي
آسان اســت و همين موضوع هم مشتريان بيشتري
را جلب میكند .علي صابري هم كه تجربه استفاده از
آژانسهاي موبايلــي را در ميان اطرافيــان خود دارد،
میگويد« :دوســتاني كــه از اين خدمات اســتفاده
میكنند ،ابتدا به دليل قيمت اســت ،از ســوي ديگر
هنوز مشتريان آنها كمتر است پس خدمات هم زودتر
به مردم ارایه میشود؛ ضمن اينكه جابهجايي از طريق
اين خودروها براي استفادهكنندگان قابل رديابي است
بنابراين جذابيت زيادي براي مردم دارند؛ اما از آنجا كه
امنيت آنها در مواردي كم است ،بنابراين ثبت و ضبط
بايدبرايآنهاوجودداشتهباشد».اودرمواجههباسخنان

عکس :شهروند

روزی از روزهــای عهــد نوجوانی،گــذرم به
گورستان شهر افتاد.پیش از طلیعه آفتاب،مردان
محاسن سپیدی با ســر و روی خاک آلود از فراز
تپه های قبرســتان پایین می آمدند.در سیمای
آنــان معنویتی خــاص و گیرا،موج مــی زد که
جای آن داشــت ساعت ها نشســت و بر قامت
متواضع و بی ریای شــان با حســرت نگریست.
ریا،دغل،چاپلوســی،فریب،روزمرگی رفتاری و
بسیاری دیگر از ناهنجاری های اخالقی هنوز در
جامعه جای پایی پیدا نکــرده بود.زمانه اخالص
بود و رفاقت و نه اختــاس و غارت.هر کس نان
خشکی در توشــه داشــت بی مزد و منت با یار
ندارش قسمت می کرد.از پدر پرسیدم این مردان
در این سحرگاه در البه الی قبور دیار خاموشان
به چه کاری مشغول اند و جواب شنیدم که اینان
از بندگان خالــص و پرهیزکارند که بنا بر اعتقاد
خود برای دوری از وسوسه گناه و در امان ماندن
از آتش ســوزان جهنم و تجربه فشار قبر و هول و
هراس مرگ و تدفین،شــبی را در قبرها به صبح
می رسانند.در ذهن رویا پرداز خود شبی را مجسم
کردم که به همراه این گروه ساعاتی از شب را در
جوار اموات سپری کنم اما حتی تجسم آن لرزه
برانداممنافکند.
***
انتشار گزارش روزنامه شــهروند در خصوص
گورخوابی جمعــی از مردان،زنــان و کودکان
بیسرپناه کشور در بیخ گوش پایتخت،پرنده روح
مرا به سوی آن سال ها و خاطره ها پرواز داد.اما آن
کجاواینکجا؟!
به راستی مقصر شــیوع فقر لجام گسیخته که
موجب پدیده هایی این چنینی در جامعه شــده،
کیســت؟چرا این همه دولتمرد و سیاستمدار و
اقتصاددان و برنامه ریز در کشــوری که مهمترین
ماده حیــات اقتصاد جهــان را در اختیــار دارد
در این ســالیان متمادی از درمــان درد جانکاه
فقر،عاجز مانده اند؟برازنــده ایران کهن با تاریخ و
فرهنگی چند هزار ساله نیست که با پدیدههایی
چون:گورخوابی،کارتن خوابی،زباله خوابی،حلبی
آباد،تکدی گری،تن فروشــی و ســرقت دست
به گریبان باشــد.پس این همه نهــاد حمایتی و
مددکاری در کشور به چه اموری سرگرم هستند
که این معضالت دم دســتی از دیــد آنان پنهان
مانده است؟شــاید سیاســی کاری و سیاســت
پیشگی دامن این نهادها را هم گرفته است!فقر و
بیکاری ریشــه ناهنجاریها و بزههای اجتماعی
اســت.بنیانهای اخالقــی خانــواده و جامعه را
سست و بســتر آســیبهایی مانند :خودکشی،
قتل ،نــزاع ،پرخاشــگری ،افســردگی ،طالق،
فحشا ،اعتیاد و سرقت را فراهم می کند و ناگفته
پیداست که بدون حل ریشه ای مشکل جامعه،هر
برنامــه اصالحی محکوم به شکســت اســت.
با دلی پرخون و چشــمانی اشــکبار از خوانش
گزارش«شهروند»،فارغازهرگونهگرایشسیاسی
و جناحی و صرفا به عنوان یک معلم دردمند از همه
مسئوالن می خواهم که ضمن تمرکز بر مسایل
داخلی کشــور ،تمام هم و غم خویش را مصروف
ایجاد اشتغال و رفع مشکالت معیشتی و رفاهی
آحاد جامعه نمایند که بقای ملک و ملت و تحکیم
مبانیفرهنگیبهاجرایایناصلوابستهاست.
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رئيس سازمان تاكسيراني شهرداري تهران در گاليه از
فعاليت آژانسهاي آنالين میگويد كه شايد سازمان
تاكسيراني شهرداري تهران منافع اين صنف را در نظر
گرفته است اما به ثبت اين ســازمان تأكيد دارد« :اگر
ثبت و ضبط اين سازمانها صورت نميگيرد و هويت
آنهامعلومنيستيااينكهبهعنوانشخصحقيقيمجوز
درخواست نكردهاند ،پس تحت نظر قواعد صدور مجوز
هم نيستند؛ اما نبايد به محض ظهور يك پديده جديد
مردم را بترســانيم و بايد به فكر قانونمندكردن مسأله
باشــيم .وقتي به اين موسسات مجوز بدهيم ،وضعيت
بهتر میشــود؛ چون حتي اين خودروها مانند آنهايي
كه با آژانسهاي رسمي فعاليت دارند ،نيازي به تأمين
پاركينگندارند».اوفراهمشدنامكانصدورمجوزبراي
اين موسسات را در از بين بردن اين قالب كه آژانسهاي
مسابرفري رســمي تنها با رانت مجوز میگيرند ،موثر
میداند« :شــايد اين تصور در ميان مردم وجود داشته
باشد كه مجوز آژانس با رانت به دست میآيد اگر چه من
رانتيبودن آن را قبول ندارم اما با تسهيل صدور مجوز
براي آژانسهاي آنالين اين قالب هم شكسته خواهد
شد و در اين صورت مردم میتوانند با خيال راحت از اين
آژانسها استفاده كنند .استفاده از خدمات آنالين براي
مردم راحتتر اســت پس بايد در اينباره اطالعرساني
كنيم و دور از برخورد سلبي براي صدور مجوز پيشقدم
شــويم ».صابري میگويد« :شــايد برخورد سلبي در
بعضي مواقع درست باشد اما هميشه كافي نيست .اين
كار كه قاچاق موادمخدر نيست فقط بايد منظم شود.
ترساندنمردمهنرنيست،هنرمديريتيپيشقدمشدن
شهرداري ،پليس ،اماكن ،تاكسيراني و ساير نهادهاي
مرتبط است ضمن اينكه استفاده از اين امكان میتواند

رقابتي هم بين موسسات حملونقل در ارایه خدمات
بهتر ايجاد كند .پليس هم به راحتي میتواند چيستي
اين خودروها و موسسات را رصد كند ».او توصيه كرد كه
مسئوالن به فواید اين گونه اقدامات توجه كنند« :فكر
نمیكنم كه قانونيكردن آژانسهاي آنالين نيازي به
مصوبه شورا داشته باشد؛ اما اگر نيازي به طرح و اليحه
داشتهباشد،درصفاولمدافعآنهستم».
حاال بايد ديد نگاه موسســات آژانس مســافربري
رسمي و غير رسمي نسبت به اين پديده چيست؟ امير
عبادي ،مسئول يكي از آژانسهای منطقه غرب تهران
توگو با «شهروند» ماهيت آژانسهاي آنالين را
در گف 
زيرسوالمیبرد«:ماوقتيمسافريراجابهجامیكنيم،
بايد بدانيم چه كسي و از كجاست؟ و كمترين اتفاقي كه
ممكن است بيفتد اين اســت كه از رانندهدزدي شود.
اما كسي كه مسافر بومي منطقه است ،سعي میكند
هميشــه از يك منطقه خودرو بگيرد كه شــناخت و
اعتماد به آن داشته باشد .اما مشخص نيست كه طرف
آژانسهاي آنالين يا مشتريان آنالين چه كسي است
و بنابرايــن در كل نمیتواند به خوبي جوابگو باشــد و
بهعنوان رقيب هم نمیتوان به آن نگاه كرد ».او اگر چه
نگاهمثبتيبهآژانسهايآنالينندارد،اماباجلوگيرياز
فعاليتآنهاهمموافقنيست«:ب ههرحالآنهاهمدريك
سطحي به مردم خدمات میدهند چرا بايد با آنها مقابله
كرد يا آنها را جمعآوري كرد؛ اما به نظر میرسد كه اين
موسسات بايد در جذب رانندگان دقت بيشتري خرج
دهندتاامنيتمسافرانبيشترشودنبايدهررانندهايرا
برايفعاليتدرسازمانخودقبولكنند».
احساني تهراني ،مسئول رزروشــن آژانس ديگري
توگو با «شــهروند» به «ارزان
اســت كه او هم در گف 

بودن» و «نداشتن امنيت» بهعنوان دو گزينه متناقض
اشاره میكند« :يكي از دوســتان من در آژانس آنالين
كار میكند دو هفته قبل توســط مسافران خود مورد
زورگيري و دزدي قرار گرفته بود در حالي كه وقتي به
شركت مراجعه میكند بعد از شكايت متوجه میشود
كه موبايل بدون نام و نشان بوده است و ديگر نمیتوان
آن را رديابي كرد .حاال خودرو او را بردهاند اما دستش به
هيچ جا بند نيست .براي مسافر هم صددر صد به لحاظ
ريالي به نفعش است اما او هم خارج از شهر امنيت كافي
ندارد ».او میگويد« :اين موسسات هم به نوعي رقيب
ما محسوب میشوند مانند  15آژانسي كه در اطراف ما
فعاليتدارند».
رســول نامخواه فوق ديپلم اســت و 15ســال در
آژانسهاي رســمي كار كرده ،اما از  4ماه قبل فعاليت
در اين آژانسهــاي آنالين را آغاز كرده اســت« :اين
سيستم امن اســت و تا به حال هم مشكلي براي من
ايجاد نشده است .البته مســأله جلوگيري از فعاليت
آژانسهاي آنالين با ساماندهي آنها دو مقوله متفاوت
است .همه دوست دارند شغلشان رسمي شود ،بنابراين
اگر سازمانهاي مربوطه بخواهد آژانسهاي آنالين را
رسمي كنند ،ما موافق هستیم ».او در مورد امنيت اين
موسســات هم میگويد« :از آنجايي كه امكان رصد
خودرو به وســيله نرمافزار وجود دارد ،پس هيچ خللي
در امنيت آن وجود نــدارد .من حتي براي كودك خود
همباخيالراحتازاينخودروهااستفادهمیكنم».اين
راننده درباره نحوه انتخاب رانندگان براي ورود به سامانه
آژانس آنالين نيز توضيحاتي دارد« :وقتي كسي قصد
دارد بهعنوان كاربر راننده انتخاب شود و به يكي از مراكز
مراجعه میكند ،اوال بايد حتما مقيم تهران باشد و بعد از
احراز هويت و گواهي عدم سوءپيشينه از سوي پليس
خودرو او بازرسي میشود .در ادامه برنامه كاربري روي
گوشي او نصب و مشغول به كار میشود .بعد از آن هم
مشتريان میتوانند پس از استفاده ،حتي در سامانه به
راننده امتياز بدهند و اگر راضي نباشند هم میتوانند به
شركتاطالعدهندتافعاليترانندهراممنوعكنند».
مهدي تركماني هم يكي از كســاني است كه هر از
گاهي از آژانس آنالين استفاده میكند .او به «شهروند»
میگويد« :مواقعي كــه برف و باران اســت به راحتي
نمیتوان به سيستم دسترسي داشت و خودرو را رديابي
كرد ،اما در حالت طبيعي خدمات خوبي ارایه میدهد.
هم ارزان اســت و هم امنيت آن باالســت .وقتي براي
پسرم اســنپ میگيرم از طريق ردياب میبينيم كه از
چه مسيري میرود و حتي شماره پالك خودرو را هم
میدانم .ديگر الزم نيست شب يا ديروقت كرايه زيادي
برايرفتوآمدبهآژانسهاودربستيهايخيابانبدهم.
البتههيچسيستميبينقصنيستواگردرجاييثبت
باشد،اعتمادبيشترينسبتبهآنجلبمیشود».

فعاالن دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتوگو با «شهروند» از مشکالت خود سخن گفتند

نارضایتی در «رازی»

در اعتراض به استعفای معاون فرهنگی 35 ،تشکل و نشریه دانشجویی فعالیت خود را تعلیق کردند
ریحانصفت ،شاعر :شعرهای خواندهشده در این دانشگاه از وزارت ارشاد مجوز داشتند
شهروند|یکیازخبریتریندانشگاههایکشوردرسالهای
گذشته ،دانشــگاه رازی کرمانشاه بوده که مطابق ادعای فعاالن
دانشجویی این دانشگاه اگر چه در ماههای گذشته تغییراتی در
راستای خواستههای آنها ایجاد شده اما این تحوالت مخالفت و
اعتراضهای فراوانی را بههمراه داشــته تا جایی که عامل اصلی
فضایتازهدانشگاهیعنیمعاونتفرهنگیمجبوربهاستعفاشده
است.
«ابراهیم اســکافی» ،دانشــجوی دکترای زبانشناســی و
مدیرمسئول نشریه پنجره ،درباره حوادث روزهای گذشته این
دانشگاهبه«شهروند»میگوید«:اسفند 92رئیسدانشگاهتغییر
و ب ه تبع آن معاونتهای مختلف غیر از معاونت فرهنگی تغییر
کردند .پس از اعتراض فعاالن در این ســالها و رسوایی کار آن
مدیر که حتی اجازه برگزاری نمایشگاه کتاب هم نمیداد ،این
معاونتغییرکردو«عبدالحمیدعلیزاده»جایگزیناوشد».
این فعال دانشــجویی که پیش از این هــم در دوره تحصیل
کارشناسی خود نشریه «پنجره» را منتشــر میکرد ،در ادامه
میگوید« :این مدیران جدید به آرامی تالش کردند موانع سابق
راتغییردهند؛بهکانونهایفرهنگیوهنریاجازهفعالیتدادند،
نشریات بیشتری مجوز گرفتند و فضای فرهنگی دانشگاه رونق
گرفت .جناح مقابل همچنان در شورای فرهنگی افرادی داشت و
درجلساتشرکتنمیکردندتاجلسهکمیتهناظر 6ماهتشکیل
نشود و به هر صورت سعی بر ایجاد کارشکنی در فضای نسبتاً باز
ایجادشدهداشتند».
اما آنچه منجر به اســتعفای معاون فرهنگی این دانشــگاه و
واکنش مقامات رسمی استان شد حضور شاعران «قندپهلو» در
ایندانشگاهواجرایبرنامهبود«.محمدحسینعربی»یکیدیگر
از فعاالن دانشجویی این دانشگاه با اشاره به این برنامه و حواشی
آن میگوید« :یکســری از شــاعران طنزپرداز معروف که در
صداوسیما برنامه ایجاد کرده بودند ،قرار شد که در دانشگاه رازی
برنامه ایجاد کنند .اشعار آنها در کتابهای مجوزدار منتشر شده
بود که بعد از اجرای برنامه ،جریان مقابل شروع به غوغاساالری
کرد که در این برنامه به مقدسات توهین شده و این در حالی است
کهایناشعار قب ً
ال درکتابهاییبامجوزوزارتارشادمنتشرشده
بود .پس از آن دامنه اعتراضات به خارج از دانشگاه کشیده شد و
مسئوالن استان خواهان عزل مسئوالن فرهنگی دانشگاه شدند
لپذیرشنیست».
کهاینموضوعبرایفعاالندانشجوییقاب 
«مصطفی الیاسی» مدیرمسئول نشریه «ایران امروز» که در
این دانشگاه منتشر میشود ،در توصیف حوادث پس از اجرای
برنامهقندپهلوبه«شهروند »میگوید«:پسازاینجریان،معاون
فرهنگیمجبوربهاستعفاشدکه 50تشکلدانشجوییخواستار

مخالفت ریاست دانشگاه با این اســتعفا و ایستادگی در مقابل
انحصارطلبانشدند.پسازآنهم 36تشکلونشریهدانشجویی
در بیانیهای نوشتند که استعفای معاون فرهنگی را نمیپذیرند و
دراعتراضفعالیتخودرابهحالتتعلیقدرمیآوردند».
اما پس از ماجرای قندپهلو در دانشگاه رازی کرمانشاه ،هیأتی
از وزارتخانه علوم ،تحقیقات و فناوری برای بررســی موضوع به
دانشگاه رازی سفر کردند که مطابق اخبار رسمی ،نتیجه بررسی
آنها حکایت از عــادی و قانونیبودن این برنامه داشــت .اکنون
فعاالن دانشجویی این دانشگاه و نمایندگان  36تشکل و نشریه
چهخواستهایدارند؟«علیروهنده»مدیرمسئولنشریهقلماین
دانشگاه در اینباره به «شهروند» میگوید« :در اینسالها طیف
مقابل برنامههای خود را با فراغبال برگزار میکرد؛ بحث کنونی
فعاالندانشجوییاستقاللدانشگاهاستواینکهگروهیازبیرون
برایدانشگاهتصمیمنگیرند.خواستهماایناستکهتنهاریاست
دانشگاه و مجموعه وزارت علوم بر فعالیتهای دانشگاه نظارت
داشتهباشدواستقاللدانشگاهحفظشود».
فرامرزریحانصفت،شاعر:گروهیدنبالبهانهبودند،
شعرهامجوزداشتند
«فرامرز ریحانصفت» یکی از شــاعران و طنــازان معروف
کشور است که در ســالهای گذشته برنامههای متعددی را در
صداوسیماوشهرهایمختلفبرگزارکردهودرجلسهحاشیهساز
دانشــگاه رازی هم حضور داشــته اســت .او درباره شعرهای
خواندهشده در این جلسه به «شهروند» میگوید« :این شعرها از

ویژه
طی 9ماه سال جاری اتفاق افتاد
رشد 100درصدی مبلغ تسهیالت مشارکت
مدنی بانک مسکن

روابط عمومی بانک مســکن از رشــد 100درصدی
مبلغ تســهیالت پرداختــی بانک مســکن در بخش
مشارکت مدنی طی  9ماهه سال جاری نسبت به دوره
مشابه سال گذشته خبرداد .براساس این گزارش،بانک
مســکن طی 9مــاه ســال جاری میــزان 46هــزار و
479میلیارد ریال به متقاضیان تســهیالت مشــارکت
مدنی پرداخت کرده اســت که نســبت به 9ماهه سال
گذشــته100درصد رشدداشــته اســت .براساس این
گزارش،تسهیالت مشــارکت بانک مسکن در طی 9ماه
ســال جاری از نظر تعداد با رشد 58درصدی مواجه بود
به طوری که در طــی این مدت 92هــزارو  419واحد
مسکونی از تسهیالت مشارکت مدنی بانک مسکن بهره
مند شــده اند .این گزارش حاکی است؛بانک مسکن به
منظور رشد تسهیالت مشارکت مدنی ،تسهیل شرایط
پرداخت تســهیالت مشــارکت مدنی از محل حساب
جاری جهت تقویت بازارعرضه مســکن و مساعدت به
انبوه ســازان و فعاالن حوزه مسکن و ساختمان ،حذف
شرط رسوب حســاب جاری برای متقاضیان تسهیالت
مشارکت و افزایش سقف تسهیالت مشارکت به ،1100
 1500، 1300میلیون ریال به ترتیب برای ســاخت به
روش ســنتی ،صنعتی وفناوری های نوین را در دستور
کار خود قرارداد.

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی کارکنان جمعیت هالل
احمر جمهوری اسالمی ایران درتاریخ  1395/06/21به شماره ثبت  498296به شناسه ملی
 14006167876ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد- .موضوع شرکت :اموزشهای همگانی کمکهای اولیه  ،تخصصی
امداد و نجات و مدیریت مجتمع رفاهی  ،تفریحی ورزشی آموزشی و صدور گواهینامه
آموزشی مربوطه پس از تائید هالل احمر تهیه و توزیع بسته های دارویی و غذایی و و
بهداشتی مورد نیاز آسیب دیدگان و کمکهای اولیه تامین و واردات توزیع و اقالم و تجهیزات
امدادی و لوازم مورد نیاز مرتبط با فعالیت شرکت و ترخیص کاال های مربوطه ایاب و ذهاب
کارکنان تهیه و توزیع و طبخ غذای کارکنان امور فضای سبز امور تاسیساتی فنی تعمیرات و
مالی برگزاری همایشهای هالل احمر -مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز
اصلی شرکت :تهران ولیعصر عج باالتر از میرداماد شماره  1362کد پستی 1517813511
سرمایه شرکت  :مبلغ  72000000ریال است- .اولین مدیران شرکت - :آقای حسنابوالقاسم گرجی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی  - 0040076415آقای محمد
رحیم شهریاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی  - 0652030971آقای
محمد رضا حسین زاده خوزانی به سمت مدیرعامل و منشی هیات مدیره به شماره ملی
 - 1818164175آقای خسرو ناصردهقان به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره
ملی  - 4897930855آقای محمدتقی تیموری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به
شماره ملی - 0066557488دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد
آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای حسن ابوالقاسم گرجی رئیس
هیئت مدیره یا محمد رحیم شهریاری نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمد رضا حسین
زاده خوزانی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای
محمد رضا حسین زاده خوزانی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود- .اختیارات
مدیر عامل :طبق اساسنامه -بازرس اصلی و علی البدل - :آقای محمد مهدی سمرقندی
به شماره ملی  0041806001بعنوان بازرس اصلی و آقای رحمن ترکمانی به شماره ملی
 3820031693بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند .بموجب مجوز
شماره  952/15/131486مورخ  1395/04/26اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تاسیس
گردید .
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کتابهایی بود که مجوز ارشاد داشت و در تیراژ باال چاپ شدهاند
و در دیگر دانشگاهها هم خوانده شدند .من فکر میکنم شعرهای
خواندهشده بهانهای برای برخورد و ایجاد این فضا بوده و به جرأت
میگویم که تکتک دانشجویان با بچهها عکس گرفتند و همه
راضی بودند .به نظر من محتوای جلسه هیچ خروجی از شرایط
و ضوابط قانونی نداشــته ولی اینکه برشی از یک شعر برداشته
شود ممکن است برداشــت دیگری از شعر شود که گویا چنین
کاری صورت گرفته چــون این بچهها حتی در بیت رهبری هم
شعر خوانده بودند ،این واکنشها برای ما هم عجیب بوده است.
من گمان نمیکنم این همه آدمی که پیش از این شــعرهای ما
را بررسی کردهاند ،اشتباه کرده باشند و فقط همین چند نفر در
دانشگاهرازیبهبرداشتجدیدیازشعرهایمارسیدهباشند».
«عبدالحمید علیزاده» که اســتعفای او از ســمت معاونت
فرهنگیدرروزهایگذشتهاعتراضفعاالندانشجوییرابههمراه
داشته و تشــکلهای زیادی خواهان بازگشــت او شدهاند ،در
توگوبا«شهروند»ازاستعفایتوافقیخودبرایایجادآرامش
گف 
دردانشگاهسخنمیگوید«:منمنتظریکسریاتفاقاتهستم
و این استعفا تا اندازهای به صورت توافقی و برای آرامش دانشگاه
بودهاست،شایدبهترباشدکهدرروزهایآیندهتوضیحاتیرابیان
کنم؛فعالترجیحمیدهمواردجزییات نشوم».
هنوز خبری درباره موافقت یا مخالفت ریاست دانشگاه با این
توگو با او
استعفا منتشر نشده و تالشهای «شهروند» برای گف 
بینتیجهماندهاست.

اینتصویریکیازگورخوابهایآرامستاننصیرآباد
شهریار است .کسی که برای نخستین بار تصویرش در
گزارش «زندگی در گور» روزنامه شهروند ،منتشر شد.
«پرویز» در چند روز گذشته ،به شدت خبرساز شده،
چهره خست ه و سیاهش که از گور سرک کشیده و به
لنز دوربین نگاه می کند ،دل خیلیها را به درد آورد.
او تا سه شنبه شــب هم ،یعنی یک روز پس از انتشار
گزارش روزنامه شهروند و جنجالی که پس از آن ایجاد
شــد ،در گور بود .او تنها بازمانده قبرستان نصیرآباد
بود که سرانجام سه شنبه شب ،به یکی از کمپهای
شهریار ،منتقل شد .حاال از ســوی مسئوالن همان
کمپ ،وضعیت بهتری پیدا کرده ،او را حمام بردهاند و
لباسهای تمیز به تنش کرد ند .دیروز تصاویر «پرویز»
ازسویکانالهایتلگرامیمنتشرشد.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسمان گستر نقش جهان درتاریخ 1395/09/07
به شماره ثبت  502026به شناسه ملی  14006385346ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد- .موضوع شرکت:
داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات
فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم ) -مدت شرکت :نامحدود -مرکز اصلی شرکت :تهران
فلکه اول صادقیه بلوار فردوس خیابان ولیعصر کوچه  12متری چهارم پالک  6ساختمان
آناهیتا واحد  6کدپستی - 1481647577سرمایه شرکت :مبلغ  100000000ریال می
باشد- .اولین مدیران شرکت :آقای ابراهیم ستاره به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی
 1130183955دارنده  10000000ریال سهم الشرکه فرشاد مهوش محمدی به سمت
عضو هیئت مدیره به شماره ملی  1130244113دارنده  10000000ریال سهم الشرکه.
الهام ستاره به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی
 1141259869دارنده  29000000ریال سهم الشرکه .فردین محمدی به سمت عضو
هیئت مدیره به شماره ملی  3255345677دارنده  51000000ریال سهم الشرکه .برای
مدت نامحدود انتخاب گردیدند- .دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار
شرکت از قبیل سفته ،برات  ،چک  .قراردادها با امضاء حداقل یکی از اعضای هیات مدیره
می باشد  - .اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله
اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد )
 11868شناسه آگهی
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 11870شناسه آگهی
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 11869شناسه آگهی

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی ساخت داتام شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  377245و شناسه ملی  10320089273به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1394/12/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سیامک امین زاده
به شماره ملی  0065801849به سمت بازرس اصلی وآقای ایمان محمدی به شماره ملی
 2298312206به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی تغییرات موسسه حامی هنرمندان مبتال به سرطان به شماره ثبت  38473و شناسه
ملی  14005798679به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/04/29
ومجوز90102مورخ 1395/7/14امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشورتصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :نشانی موسسه از قدیم بنشانی (جدید) « :تهران بلوار آفریقا خیابان فرزان غربی
پالک  14واحد  1کد پستی  » 1968874311انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به
شرح فوق اصالح گردید.

