
یکشنبه همزمان با برگزاری بازی های دربی در استادیوم آزادی 
، حضور بانوان در اطراف این  اس��تادیوم و همچنین شعارهای 
ش��رکت کنندگان در حمایت از دختری که ادعا ش��د به خاطر 
ورود به ورزشگاه خودسوزی کرد نشان داد که موضوع ورود زنان 
به استادیوم در سالهای که پیش روی آن برگزاری انتخابات قرار 
دارد، در صدر فعالیت های برخی از گروههای سیاسی برای جلب 

نظر افکار عمومی است. 
اگر چه دولت ها و به تبع آنها گروه های سیاس��ی در س��الهای 
پیش نیز از این موضوع برای جلب نظر مردم به خود اس��تفاده 
می کردند اما بحث حضور زنان در ورزشگاه ها مجدداً گرم شد 
و این امر موجب شد تا این مسئله با فشارهای فدراسیون جهانی 

فوتبال به یک مطالبه غیر واقعی تبدیل شود. 
بعد از ای��ن امر نیز اتفاقی که برای این دختر جوان افتاد، بهانه 
ای بر داغ ش��دن این مس��ئله در محافل رسانه ای و شبکه های 
مجازی ش��د، تا آنج��ا اخیراً اینفانتینو رئیس فیفا در نشس��تی 
خبری گفت: در س��ال های اخیر با مسئوالن ایرانی درباره ورود 
بانوان به ورزش��گاه ها صحبت کردی��م تا به آن ها اجازه بدهند 

به استادیوم بروند.
وی ب��ا بیان اینکه در ایران تی��م فوتبال زنان وجود دارد، تاکید 
کرد: می خواهیم زنان بتوانند بازی های مردان را در ورزش��گاه 
ها تماشا کنند. ما باید در این زمینه با احترام و در عین حال با 

قدرت عمل کنیم و همچنین ُمصر باشیم.
رییس فیفا اف��زود: بیش از این دیگر نمی توانیم صبر کنیم. به 
ما اطمینان داده ش��ده اس��ت که در بازی بعدی تیم ملی ایران 
که قرار اس��ت ۱۰ اکتبر )هجدهم مهر( برگزار شود )دیدار برابر 
کامبوج در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر( زنان اجازه 

خواهند داشت به ورزشگاه بروند .
از س��وی دیگر خبره��ا حکایت از آن دارد که با اعالم مس��عود 
س��لطانی وزیر ورزش ۴۶۰۰ صندلی در دی��دار تیم ملی ایران 

مقابل کامبوج در اختیار بانوان قرار می گیرد.
همچنین بر اس��اس خبرهای منتش��ره وزارت ورزش این اعالم 
رس��می وزیر را به صورت مکتوب برای مس��ئوالن فیفا ارسال 

کرده است.
به این ترتیب به نظر  می رسد که دولت و برخی از احزاب  در 
نظر دارند تا از این امر به عنوان پاسخگویی به مطالبات زنان به 

نفع خود استفاده کنند. 
مطالبه ای تزریقی 

باید در نظر داشت که ورزشگاه رفتن بانوان به عنوان یک مطالبه 
القا ش��ده در زنان از سوی جریان اصالح طلب به جامعه تزریق 
ش��ده است. اگر از بس��یاری زنان بپرس��ید که آیا آنطور که در 

جامعه به طور پر حجم و پر فش��ار درباره ورزش��گاه رفتن زنان 
تبلیغ می ش��ود خواهان حضور در ورزشگاه هستند، بسیاری از 
آنها این موضوع را تکذیب و حتی با آن بس��یار بیگانه هس��تند. 
فارق از اینکه مردساالری خاصی در بازی های مختص به مردان 
وجود دارد این سوال مطرح است اگر قرار بر ورزشگاه رفتن زنان 
باش��د آیا محیط بسیار مهیاس��ت و می توانند به تماشای بازی 

های همجنسان خود بروند؟
اما باید در نظر داشت که جریان سیاسی اصالحات به فکر رونق 
ورزش زنان نیست و بیشتر به جنجال سازی و رسیدن به اهداف 

خود فکر می کند. 
هر چند در دولت یک صدای واحدی در این حوزه نیست و بارها 
شاهد اظهار نظرهای خاص و متناقض در این باره هستیم، اما در 
این میان دولتمردان با استفاده از این موقعیت تالش می کنند 
تا افکارعمومی را از مس��ائل اصلی خود یعنی اقتصاد و معیشت 

خانوارها دور کنند.
چرایی جنحالی شدن ورزشگاه رفتن بانوان 

در ح��ال حاضر منفعت های سیاس��ی جناحی اصالح طلبان در 
این زمینه سبب گره افتادن موضوع ورود زنان به استادیوم شده 
و رس��انه های اصالح طلب تالش می کنند تا با القاء سازی این 
مطالبه دسته چندمی به جامعه و جنجالی کردن هر چه بیشتر 

آن نقش اساسی را در این امر بازی کنند.  
مروری بر رس��انه های جریان اصالحات نشان می دهد آن ها در 

دهه های ۸۰ و ۹۰، دو سیاست کاماًل متفاوت را نسبت به حضور 
بانوان در استادیوم، اتخاذ کرده اند.

اوایل روی کار آم��دن دولت نهم، وقتی رئیس جمهور به رئیس 
س��ازمان تربیت بدنی دس��تور داد تا زمینه ه��ای ورود زنان به 
استادیوم های فوتبال را فراهم کند، برخی رسانه های اصالح طلب 
و چهره های این جریان سیاس��ی، ساز مخالف کوک کردند و در 
باره این مطالبه نوشتند چنین اقدامی مانند آن است که »وقتی 

کسی گرسنه است به او چیپس تعارف کنید«.
تهدیدی مخرب 

این در حالی است که یکی از آفت هایی که می تواند هر جامعه ای 
را تهدید کند این اس��ت که مسائل مبتالبه آن جامعه، به  جای 
قرار گرفتن در مس��یر کارشناس��ی، تبدیل ب��ه ابزارهایی برای 
مناقشات سیاسی و کشمکش های رسانه ای شود. چنین حالتی، 
ع��الوه بر اث��رات مخّربی که بر افکار عموم��ی دارد، به الینحل 

ماندن آن مسائل منجر می شود.
این که اصالح طلبان تالش می کنند این موضوع را به جنجالی 
تبدیل کنند نش��ان می دهد که نه تنها به فکر ورزش کش��ور 
نیس��تند بلکه موافق فش��ارهای بین المللی بر ورزش کش��ور 

هستند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند .
ناکارآمدی و سوءاستفاده 

جامعه ایرانی به  خاطر ارزش های حاکم بر آن،  از جمله اهمیت 
حفظ کرامت بانوان، گرفتار موضوع ورود بانوان به استادیوم های 

ورزشی شده است .
 )FIFA( اگر چه طبق قوانین فدراس��یون بی��ن المللی فوتبال
سیاس��یون حق هرگونه دخالتی در فوتبال را ندارند و چنانچه 
این امر به وقوع بپیوندد فدراسیون کشور تعلیق خواهد شد، اما 
اینکه فدراس��یون جهانی فوتبال به راحتی و بدون تعارف برای 
متولی ورزش ایران تعیین تکلیف کند سوالی است که بایستی 

به آن پاسخ داده شود .
این درحالی اس��ت که ش��اهد آن بودیم که در بازی های میان 
تیم های ایرانی و عربستانی، البی قدرت و ثروت عربستان دست 
 )AFC( به کار ش��د و رای نهایی کنفدراس��یون فوتبال آسیا
درباره نحوه برگزاری بازی های میان تیم های ایرانی و عربستانی 
به نفع این کشور صادر کرد و با وجود این سیاسی کاری محض 

هیچ صدایی از فدراسیون جهانی فوتبال شنیده نشد.
در این ماجرا، فوتبالیس��ت های عربستانی به دلیل ممنوعیت 
سفر شهروندان عربس��تانی به ایران است که هنوز لغو نشده و 
شامل فوتبال هم می شود برای بازی وارد ایران نشدند و بازی 

در کشوری ثالث برگزار شد. 
بسیاری بر این باورند که تصمیم گیری در مورد ورود بانوان به 
استادیوم های ورزش��ی موضوعی داخلی و امنیتی بوده که به 
حاکمیت آن کشور بستگی دارد و ناکارامدی مسئولین ورزشی 
و فوتبال از یک س��و و از سوی دیگر بهره برداری جریان های 

سیاسی از این ماجرا کار را به اینجا رسانده است. 
س��وال اینجاس��ت چرا مس��ئوالن ورزش ایران ب��ه جای آنکه 
زیر فش��ار جهانی و اولتیماتوم فیفا ب��ه امر ورود زناِن ایرانی به 
ورزش��گاهها تن دهند و پیش از آن که کار به تهدید و تحریم 
ورزِش ایران و اخراج تیِم ملی کش��ورمان از جام جهانی بکشد 

خود چاره ای برای این امر نیندیشیدند؟!
اگر مسئوالن ورزش ایران مقتدرانه زیر هر تصمیمی نروند و بر 
پای تصمیم برحق خود بایستند، شاهد چنین رفتاری از سوی 

برخی از نهادهای بین المللی نخواهیم بود. 
در این میان ش��اید فوتبال کشور ش��اهد جریمه های سنگین 
مال��ی و یا تعلیق و محرومیت ش��ود، ام��ا در حقیقت از همان 
قانون فیفا جامه عمل به خود گرفته و مانع از آن می شود که 
سیاسیون از این س��ازمان برای به کرسی نشاندن مواضع خود 
استفاده کنند. اکنون بحث حاکمیت ملی مطرح است،  آیا قرار 
اس��ت هر سازمان بین المللی خواسته های خود را به کشورهای 
تحمی��ل کند و حاکمیت ملی کش��ورهایی همچون جمهوری 

اسالمی ایران را تضعیف کند؟
با دامه روند کنونی اگر فیفا خواهان حضور مردان برای تماشای 

بازی های ورزیش زنان شد شگفت زده نشوید!
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تحریم جدید آمریکا جنگ روانی است
رئیس کمیته امور خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی تحریم جدید آمریکا علیه ایران را در ادامه اقدامات آمریکا برای تروریسم 
اقتص��ادی توصیف کرد و گف��ت: این کار خالف قوانین بین المللی اس��ت. کمال 
دهقان��ی در واکنش به تحریم بانک مرکزی، صندوق توس��عه ملی و یک ش��رکت 

ایرانی توس��ط آمریکا گفت:  آمریکا از نظر تحریمی هر کاری از دستش برمی آمد را 
برخ��الف قواعد بین المللی انجام داد و تحری��م اخیر هم با هدف انجام جنگ روانی در 

آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد تا عالوه بر آن پاسخی به ناکامی های 
عربس��تان داده شود. وی با یادآوری این که تحریم بانک مرکزی قبال انجام شده بود گفت: 
آمریکا دیگر چیزی نمانده که بخواهد تحریم کند البته انتظار می رود دستگاه دیپلماسی ما 
با تالش بسیار در جهت خنثی کردن تحریم ها اقدام کرده و این واقعیت را به دنیا اعالم کند 

که اقدامات آمریکا در ادامه کارهایش برای تروریسم اقتصادی است.   ایسنا 

به لبخند بیگانگان دل خوش نکنیم
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: تنها راه پیش��رفت کشورمان و 
عبور از توطئه ها اعتماد و اتکا به توانمندی های داخلی و جوانان اس��ت و نباید 

به لبخندهای عوامل استکبار دل خوش کنیم.
عل��ی اکبر کریمی ، گفت: جن��گ تحمیلی بزرگترین توطئه ای بود که توس��ط 

اس��تکبار جهانی و عوامل منطق��ه ای آن و با عاملیت رژی��م بعثی عراق و صدام 
حس��ین انجام ش��د اما به آنان اثبات شد که مردم ایران  برای حفظ آرمان ها، ارزش 

ها، اس��تقالل و هویت ملی و دینی خود در مقابل دش��منان می ایس��تند و به هیچ وجه 
روی این مس��ائل با دش��من س��ازش نمی کنند. وی با تاکید بر اینکه هیچ گاه نباید به 
لبخندهای عوامل اس��تکبار دل خوش کنیم، ادامه داد: ما باید همواره هوش��یار باشیم و 
صحنه تعامالت جهانی را با بصیرت رصد کنیم و برای مقابله با هر توطئه ای علیه ملت 

ایران و نظام جمهوری اسالمی آمادگی داشته باشیم.  مهر

دفاع مقدس امروز اقتصادی و سایبری است
س��ردار غالمرضا جاللی رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: امروز نیاز 
جدی به دفاع مقدس س��ایبری، اقتصادی و تداوم آن در همه بخش ها احساس 
می شود. س��ردار جاللی با تاکید بر اینکه امروز دفاع مقدس در تمامی حوزه ها 
از جمل��ه بحث های مدیریتی، اقتصادی، سیاس��ی، بین الملل��ی و از همه مهمتر 

فرهنگی یک گنجینه تمام ناش��دنی اس��ت، تاکید دارد: ض��رورت دارد گنج های 
پنهان دفاع مقدس بازخوانی، بازشناس��ی و نقش��ه راه فردای ما ق��رار گیرد. وی در 

همی��ن حال تاکید کرد، ام��روز دفاع مقدس با همان ارزش ها بلکه بیش��تر ادامه دارد. 
دش��من آمریکایی چنگ و دندان نش��ان می دهد و بعضی از نا آگاهان اس��م شهدا را از 
خیابان ها پاک می کنند زهی خیال باطل. شهدا در قلب مردم هستند. امروز نیاز جدی 
به دفاع مقدس س��ایبری، دفاع مقدس اقتصادی و تداوم آن در همه بخش ها احس��اس 

می شود.  ایرنا

نگرش غلط نسبت به زن
البت��ه از بع��د از پیروزی انقالب، درباره مس��أله زن و 
تالش برای دفاع از حقوق زنان، فّعالیتهای زیادی شده 
اس��ت. در حقیقت باید گفت که بعد از انقالب، از زن 
ایرانی تجلیل شده است. پیشقراول این تجلیل هم امام 
بزرگوار بود که با همه وجود برای زن ایرانِی مس��لمان 
ارزش و احترام قائل بود. همین بینش بود که موجب 
ش��د زنان کشور در انقالب اسالمی سهم بزرگی را ایفا 
کردند؛ به طوری که اگر حضور زنان در نهضت انقالبی 
مل��ت ایران نمیبود، به احتمال زیاد این انقالب به این 
شکل پیروز نمیشد؛ یا اصاًل پیروز نمیشد، یا مشکالت 
بزرگ��ی در س��ر راه آن پدید میآم��د. بنابراین، حضور 
زنان مشکل گشا بود. در جنگ هم همین طور بود، در 
مس��ائل دیگر از اّول انقالب ت��ا به حال هم همین گونه 
بوده است. بنابراین، تالش زیادی شده است؛ لیکن در 
عین حال درباره مس��أله ی زن، حقوق زن، رفع س��تم 
از زنان و فراهم کردن زمینه های مناس��ب برای زنان 
کشورمان، الزم است کار فرهنگی بزرگی انجام گیرد. 
م��ن امروز با این نّیت این بحث را میکنم که به ایجاد 

این فضای فرهنگی کمک شود.
اگ��ر ما ام��روز بخواهیم ب��رای زنان کش��ورمان، یک 
حرکت حقیقی و اساس��ی بکنیم، تا زن��ان بتوانند به 
وضع مطلوب خودش��ان برسند، باید به احکام اسالمی 
نظر داشته باشیم و از آن الهام بگیریم. برای ما، روش 
را احکام اس��الم معّین میکند. ه��ر روش خردمندانه 
عقالی��ی را هم اس��الم میپس��ندد و قب��ول دارد. اگر 
تجربه ای در جایی باش��د، مورد قبول است؛ اما تقلید 
نه. اس��تفاده خردمندانه از تجربّیات دیگران درس��ت؛ 
اما تقلید، غلط. لذا امروز کس��انی که برای حقوق زن 
و برای رشد و ش��کوفایی استعدادهای زنان در کشور 
م��ا تالش میکنند - که البته هم باید این تالش انجام 
بگی��رد - باید بدانند چه هدفی را دنبال میکنند و چه 

شعارهایی را باید مطرح نمایند.
بان��وان گرامی؛ بخص��وص زنان جوان ک��ه میخواهند 
در این زمینه ها فکر بیندیش��ند، درس��ت توّجه کنند. 
نکته مهم این اس��ت که حّتی وقتی در اروپا برای زن 
حّق مالکیت معّین ش��د - طبق بررس��ی موش��کافانه 
جامعه شناس��ان خ��وِد اروپ��ا - به خاطر ای��ن بود که 
کارخانه ها که تازه بس��اط فناوری مدرن و صنعت در 
غرب را گس��ترده بودند، احتیاج به کارگر داشتند؛ اما 
کارگر کم بود و احتیاج به کارگِر زیاد احساس میشد. 
ل��ذا برای این که زنان را به کارخانجات بکش��انند و از 
نیروی کارش��ان استفاده کنند - که البته مزد کمتری 
ه��م همیش��ه به زن��ان میدادند - اعالن ش��د که زن 
دارای حّق مالکیت اس��ت! در اوایل قرن بیس��تم بود 
ک��ه اروپاییان ح��ّق مالکیت را ب��ه زن دادند. این، آن 
نگرش افراطی و غلط و ظالمانه نسبت به زن در غرب 

و در اروپاست.

بیانات در دیدار جمعی از زنان
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مخاطب شمایید

هشدار درباره یک پیامک 
یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی به نمایندگان درباره ارسال 
پیامک های دروغین مربوط به زنان کشمیری هشدار 

داد. 
حشمت اهلل فالحت پیشه در مطلبی در صفحه توییتر 
خ��ود درباره ارس��ال پیامک های ادعای��ی درباره زنان 
مسلمان کشمیر نوش��ت: این کار با هدف برانگیختن 
احساس��ات ایرانیان، مشکوک است. هدف، برهم زدن 
رواب��ط ای��ران و هند در ش��رایط تحریم��ی و انزوای 
کشورمان است. منابع مطمئن چنین اخباری را تایید 

نکرده اند. 

سیاست مجازی از کتاب »حاضر جوابی های ش��هید مدرس« نقل است: یک روز 
که مدرس از مجلس به خانه بازگشت، عده ای از مردم به منزل 
او ریخته و با سر و صدای زیاد گفتند: »آقا! این چه الیحه ای بود 
که امروز تصویب ش��د؟ خالف مصلحت است. مدرس پاسخ داد: 
اگر بیست راس اسب و استر و یک آدم را در مجلسی جمع کنند 
و از آنها بپرس��ند نهار چه می خورید، جواب چه می دهند؟! همه 
گفتند: جو! و مدرس گفت آن یک نفر هم ناچار اس��ت س��کوت 
کند؛ این وکالیی که ش��ما انتخاب کرده اید همین قدرند؛ بروید 
آدم انتخاب کنید«.  چندی پیش هم حجت االسالم پناهیان در 
سخنانی مجلس و به عبارت بهتر بهارستان نشینان را نصیحت 
کردند که »آدم باش«! اما چرا کار به اینجا رسیده است را درادامه 

خواهید خواند:
۱-  وکی��ل الدول��ه بودن نمایندگان بی��ش از وکیل المله بودن 
ایش��ان در طی ای��ن دوران در میان مردم و منتقدان خودنمایی 
ک��رده اس��ت. بودن��د مس��ئوالن و وزرایی که باره��ا به مجلس 

فراخوانده شدند اما علیرغم تمایم مدارکی که می توانست ایشان 
را از گردون��ه قدرت خارج کند همچن��ان باقی ماندند و یا خود 

خواهان رفتن از مجموعه تحت امر خود شدند.
۲- از جمل��ه عملکرده��ای دور از ش��ئون اس��المی و انقالب��ی 
نماین��دگان تالش برای عکس با موگرینی، مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود و آنچنان در این امر راه افراط 
را پیمودند که یکی از نمادهای مجلس دهم عموما و خصوصیات 
فراکسیون امید این حرکت سخیف ایشان بود که عکس العمل 
اعتراضی را در زبان بدن موگرینی و منتقدان این نمایندگان تا به 
امروز بازخورد داشته است و با هر چالشی این عملکرد نمایندگان 
اصالح طلب مجلس دوباره به سطح جامعه آمده و شاخصی برای 

ارزیابی عملکرد اصالح طلبان مجلس قرار می گیرد.
3- درست است که مجلس دهم در تصویب برجام نقشی نداشت 
اما در مطالبه گری، کنترل و نظارت بر اجرای آن می توانس��ت 
بس��یار موثر عمل کند لکن تاکنون اقدامی در این امر رخ نداده 
است. البته نباید از این نکته هم غافل بود که تصویب برجام بدون 
حمای��ت اصالح طلبان مجلس دهم و برخی جریانات سیاس��ی 
اصولگرایی نزدیک به اصالح طلبان و اعتدالیون امکان پذیر نبود. 
اصوال باید تصویب برجام را روندی دانس��ت که اصالح طلبان و 
اصولگرایان نزدیک به ایشان در ادامه ان نقش موثری داشته و بی 

تحرکی نمایندگان مجلس دهم تائئدی است بر این ادعا.
۴- موضوع حقوق نمایندگان آن هم در حالی که سفره معیشت 
مردم بدلیل عدم تناس��ب حق��وق دریافتی و کاهش ارزش پول 
ملی و به تبع آن کوچ شدن سفره ها از موضوعاتی است که فاصله 
شدیدی را بین مردم و نمایندگان پدیده می آورد. در جایی که 
مردم در خرید گوشت و مرغ و  دیگر هزینه های جاری درمانده 
ان��د، برخی از نماین��دگان حقوق و دارایی خ��ود را به رخ مردم 
کش��یده و منت بر س��ر مردم می گذارند که اگر می خوابیدند 
بیش از در آمد نمایندگی دریافتی داش��ته و یا برای خود جشن 

اینستاگرام می گیرند.
5- ایجاد روابط شغلی، روابط سیاسی برخی نمایندگان با برخی 
مس��ئوالن ارشد از جمله وزرا بمنظور اهداف ناصواب باعث شده 
است که انجام وظایف نظارتی مجلس امروزه در یک ابهام شدید 
قرار گرفته و همانگونه که اشاره شد لقب "وکیل الدوله را بجای 

وکیل المله" برایشان ببار آورد. 
۶- روابط مالی و رانتی برخی نمایندگان با س��رمایه ساالران که 
هیچ حد و مرزی برای کارهای خود قائل نمی شوند از دیگر موارد 
است. برای مثل حضور یک نماینده  در گمرک برای ترخیص کاال 
و یا بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام معاونت در اخالل بازار 

خودرو از جمله این موراد است.

7- سستی در ارکان نظارتی مجلس خصوصا در موضوع برجام، 
نظارت بر رفتار نمایندگان و... به جایی رس��یده که باعث آسیب 
رس��انی جدی به ش��ان مجلس ش��ده اس��ت؛ مانند استیضاح 
نمایندگان و سپس عقب نشینی از این امر که بارها اتفاق افتاده 

است.
۸- و باالخره بروز رفتارهای دوگانه به این معنی که در نگاه رسانه 
ه��ا یک نوع رفت��ار و در زمان رای گیری برای یک قانون بنوعی 
دیگر رفتار می نمایند، آخرین مورد آن البته در این مطلب است. 
رفتار دوگانه مجلس نش��ینان در ماجرای ش��فافیت که خود را 
موافق این امر نش��ان داده ولی در صحنه عمل یا با آن مخالفت 
می کنند و یا آن را از به روزگار دورتر می س��پارند، موضوع داغ 
این روزهاس��ت. بدتر آنکه حتی کار به جایی رس��یده که برخی 
از نماین��دگان به طور علنی بی��ان می کنند کرده اند که اجرای 

شفافیت آرا اصال به صالح نیست...
هرچند این موارد ذکر ش��د و موارد زیادی هم ذکر نش��ده باقی 
ماند اما ضمن احترام به شایستگان حاضر در مجلس کنونی باید 
اذعان داشت که هرچند تلخ اما بایستی از خیر مجلس دهم که 
افکار آنان یکی در میان درگیر دوم اس��فند است، گذشت و باید 
تالش نمود تا آن »آدم« مدنظر ش��هید م��درس راهی مجلس 

یازدهم شود؛ ان شاءاهلل.  جهان نیوز

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/86
(مرحله دوم)

شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

شهردارى کاشان

رو  پیاده  گذارى  جدول  و  فرش  کف  اجرایى  عملیات  مناقصه:  موضوع 
و  مدارك  و  اسناد  در  مندرج  خدمات  شرح  مطابق  نراقى  فاضل  خیابان 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم
به  ریال)  میلیون  (پانصد   500/000/000 مناقصه:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
در  نقدى  سپرده  یا  ماهه  سه  حداقل  اعتبار  با  بانکى  ضمانتنامه  صورت 

وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/17 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/20 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/21 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت  - هرگاه 
خواهد  ترتیب ضبط  به  ایشان  مناقصه  در  ، سپرده شرکت  نشوند  مقرر 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:55440055-8(031) 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 

 افتخارالدین افتخارى- رئیس هیات مدیره شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان گنبد 

اول
بت 
نو

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان گنبد به شماره ثبت 395 و شناسه ملى 10700114194 درساعت (9) صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/08/09 درمحل 
شهرستان گنبدکاووس– خیابان مدرس روبروى پارك ظفر سالن فرهنگى بسیج کد پستى 4971849365 تشکیل مى گردد. لذا از کلیه اعضاى محترم تعاونى دعوت بعمل مى آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات زیر دراین جلسه حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه :

 1- استماع گزارش هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس
2- تصمیم گیرى جهت تصویب صورت هاى مالى منتهى به سال 1397

3- تصمیم گیرى در خصوص بودجه پیشنهادى سال 1398
4- تعیین تکلیف خط و مشى شرکت در سال جارى
5-تصمیم گیرى درخصوص پروژه هاى شرکت

6-تصمیم گیرى درخصوص پاداش و حق جلسه اعضاى هیات مدیره و بازرس
7- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیات مدیره

8-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل
الزم به یادآورى است که: اعضایى که بنابه دالیلى نمى توانند در مجمع مذکور شرکت نمایند مى توانند حق خود را جهت حضور و دادن راى در این مجمع به یک نماینده تام االختیار خود واگذار نمایند. 

هرنفرعضو حداکثر نمایندگى 3 نفر عضو و هر غیرعضو نمایندگى فقط یک عضو را به همراه داشته باشد و حضورتوام عضو و نماینده تام االختیار وى در مجمع عمومى ممنوع است. عضو و نماینده وى
 مى بایست ازتاریخ 1398/08/01 لغایت 1398/08/04 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر تواما به بارزس تعاونى مستقر در دفتر شرکت تعاونى به آدرس: خیابان 17 شهریور غربى نرسیده به فلکه ترمینال 

کد پستى: 4971934495 جهت تائیدیه نمایندگى خود مراجعه نمایند.
تذکر : وکالتنامه هایى که مشخصات کامل وکالت دهنده و وکالت گیرنده تکمیل نگردیده باشد و ممهور به مهر تعاونى و امضاء بازرس نباشد مورد پذیرش قرار نگرفته و ابطال خواهند گردید.

* به اطالع آن عده از اعضایى که داوطلب تصدى سمت هیات مدیره و بازرسى شرکت هستند مى رساند مدارك خود را تا تاریخ 1398/08/01 به دفتر تعاونى تحویل نمایند در ضمن به مدارکى که بعد از تاریخ 
فوق به دفتر شرکت برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* مدارك الزم جهت ثبت نام : کپى کارت ملى و شناسنامه – تکمیل فرم ثبت نام – گواهى عدم سوء پیشینه (براى بازنشستگان) همراه داشتن کارت شناسایى عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و 
نمایندگان آنان جهت حضور درمجمع الزامى است.

*این جلسه با حضور نصف + یک  نفر از اعضاء و نمایندگى هاى آنان رسمیت خواهد یافت.

حاکمیتملییاتحمیلخواستههایمجامعبینالمللی؟
نگاهی به بهره برداری های  سیاسی از ورزش 

چرا کار به اینجا رسید؟
مروری بر یک »سیاهه« و آنچه در باب مجلس گذشت


