
اگر شما هم اهل کوه و کوهنوردي باشيد، صبح 
يک روز تعطيل را از دست نمي دهيد، به همراه جمعي 
از دوستان تصميم مي گيريد و راهي کوهستان مي شويد. 
اما براي يک کوهنورد و دوستدار کوه، کوهنوردي فقط 
تفريح نيست. يک کوهنورد همچنين مروج فرهنگ 
اس����تفاده صحيح از محيط زيست کوهستان است که 
اتفاقاً به کس����اني که براي تفريح به کوهستان آمده اند 

نيز آموزش مي دهد.
عقربه ساعت شمار از ساعت پنج صبح گذشته 
اس����ت و هنوز آثار سياهي شب به طور کامل از بين 
نرفته اس����ت در اين موقع صبح  اکثريث مردم يا در 
خواب خوش  صبحگاهي هستند و يا در بستر خود 
در حال اس����تراحتند. گروه شما همچون سربازاني که 
آماده به رزم هستند با لباس فرم، کفش کوهنوردي و 
کوله پشتي بر دوش از کوچه پس کوچه هاي پر درخت 
و در حاشيه يک رودخانه پر آب در حرکت هستند 
و قرار نهايي شما يا يکي از پناهگاه هاي کوهستاني در 

مسير است و يا به قله اي ختم خواهد شد.
در حرکت هس����تيد به سمت کوه مي رويد و در 
طول مس����ير يا به ديگران کيسه زباله هديه مي دهيد 
و ي����ا به صورت رو در رو از آنان خواهش مي کنيد 
که هر وقت که به کوه مي آيند زباله هاي خود را در 
کوهستان رها نکنند و از اين همکاری خوب آنان تشکر 
مي کنيد. ساعت ها سپري مي شود تا شما و همراهانتان 
به مقصد و يا قله هدف مي رسيد و از اينکه خداوند 
سبحان فرصتي به شما داد که در خدمت محيط زيست 

کوهستان باشيد او را شکر مي کنيد. 

انسان و کوه
از هزاران سال پيش، بخش قابل توجهي از جوامع 
بش����ري ساکن کوهستان يا ساکن حاشيه هاي مناطق 
کوهس����تاني بود. کوه منبعي براي امرار معاش بود و 
فعاليت هاي اقتصادي در مناطق کوهستاني درآمدهاي 

زيادي نصيب ساکنان آن مي کرد.
حس����ين عبيري گلپايگاني، فعال محيط زيست، 
در گفتگو با گزارشگر روزنامه با اشاره به موارد باال 
مي افزايد: در چند دهه اخير  بش����ر توانس����ته است با 
پيشرفت علم و تکنولوژي محدوده وسيعي از مناطق 
کوهستاني را جهت بهره برداري  تحت کنترل خود در 
آورد و اين بهره برداري ها باعث شده که موضوع توسعه 
يکي از مباحث اصلي  اقتصادي امروز جهان و موضوع 
»توسعه پايدار در کوهستان« يکي از دغدغه هاي اصلي 
بشر کنوني باشد.  وي ادامه مي دهد: از زماني که انسان ها 
بر اساس تجربه فهميدند که مناطق کوهستاني يکي 
از منابع غني اقتصادي است انواع و اقسام طرح ها ی 
عمراني در اين مناطق ش����روع شده است و متأسفانه 
گاهي بهره برداري بيش از حد از مناطق کوهستاني باعث 
شده است صدمات جبران ناپدير به مناطق کوهستاني 
وارده ش����ود که جبران اين صدمات بسيار مشکل و 

احتياج به هزينه فراوان دارد. 

کوهستان و منافع آن
سرزمين ما سرزميني کوهستاني محسوب مي شود. 

بخش بزرگي از ايران تحت تاثير دو رشته کوه البرز و 
زاگرس است. اين وضعيت، شرايط مساعدي را براي 
ما فراهم آورده و منابع سرشاري را نصيب کشورمان 

کرده است.
عبيري گلپايگاني در ادامه مي گويد: شايد روزانه در 
حين خواندن مطالب، شما ده ها بار با کلماتي همچون 
رشته کوه هاي البرز، زاگرس، الوند، بينالود و يا قله هاي 
دماوند، سبالن، سهند، دنا و تفتان و غيره بر مي خوريد. 
از طرفي ايران يکي از محدود کشورهاي جهان است 
که  بخش اعظمي از سر زمين آن را مناطق کوهستاني 
تشکيل مي دهند و اين گستردگي مناطق کوهستان باعث 
شده که ايران کشوری سرشار از منابع طبيعي خدادادي 

 باشد ولي اين منابع عبارتند از:  
 1� ح����دود 90 درص����د آب ش����رب جهان از 
کوهستان ها سرچشمه مي گيرد که اين آب ها مي توانند 
به صورت منابع زيرزميني و از طريق چش����مه ها و 
قنوات و حفر چاه استفاده شوند، يا به صورت منابع 
روزمين����ي از طريق  رودخانه ها و نهرهاي جاري در 
پشت سدها  ذخيره شوند. با توجه به شرايط زيست 
محيطي کوهستان و بارندگي هاي باران در باال دست که 
هم  از کيفيت بهتري برخوردار هستند )براي استفاده 
در موارد شرب  هزينه تصيفه آن ناچيز است( و هم 
براي توليد انرژي استفاده مي شوند. ايرانيان از آب هاي 
سطحي از زمان قديم براي آسياب کردن آرد استفاده 
مي کردند و در حال حاضر نيز يکي از منابع اصلي توليد 
انرژي پاک از جمله الکتريسيته منابع آبي رودخانه ها و 

آب ها ذخيره شده در پشت سدها هستند.    

 2� اکثر معادن غني از جمله فلزات گرانبها، فلزات 
صنعتي، مواد غير فلزي، معادن انرژي و زغال سنگ، 
انواع سنگ هاي تزئيني، مواد اوليه مصالح ساختماني و 

غيره... در دل کوه ها نهفته است. 
 3� زمين هاي حاصل خيز کشاورزي که محلي براي 
توليد علوفه، توليد داروهاي گياهي خودرو و پرورشي، 
پرورش دام و توليد گوش����ت و لبنيات و انواع مواد 
غذايي است در کوهستان است. وجود جنگلهاي بکر 
و دست نخورده و گونه هاي کمياب گياهي و جانوري 

در منطقه کوهستاني است.   
 4� وجود آب و هواي خوش در مناطق کوهستاني 
که در ايام فصل گرما بهترين مکان براي اس����تراحت 
مردم است که اين آب و هوا حتي باعث بوجود آمدن 

بعضي از تمدنهاي بزرگ بشري شده است. 
 5� کوهستان مکاني خوب براي پرورش بعدهاي 
جسماني و روحاني انسان ها است. حضرت محمد)ص( 
و حضرت موسي)ع( در کوهستان به پيامبري رسيدند 
و ورزش هاي����ي چون کوهنوردي، رزمي و مقاومتي و 
اجراي بيش����تر اردوي هاي ورزشي و نظامي در مناطق 

کوهستاني برگزار مي شود. 
 6- اکثر مکان هاي گردشگري، تفريحي، آبشارها، 
غارها، مکان هاي مقدس و زيارتي، آثار باس����تاني و 
همچنين دشت هاي زيبا پر از گل وحشي در کوهستان 

قرار دارد. 

کوهستان متعلق به همه
شايد برخي از افراد تصور کنند کوهستان ملک 
شخصي آنهاست و مي توانند از آن بهره برداري شخصي 
کنند. به صورت سنتي، برخي از دامداران چنين تصوري 
دارن����د و در بعضي نقاط نيز بخش هاي دولتي خود 
را مالک کوه و کوهستان مي دانند و از آن بدتر اينکه 
برخي افراد يا سازمان ها توانسته اند، براي بخش هايي از 
کوهستان � حتي قله دماوند � نيز سند دريافت کنند! 

حسين عبيري از جمله افرادي است که سال ها 
ب����راي توقف معدن کاري و بهره برداري از کوه هاي 

ايران فعاليت کرده است. وي با اشاره به اين موضوع 
مي افزايد: با توجه به مواردي که در باال آن اش����اره 
ش����د بهره برداري از مناطق کوهستان فقط مربوط به 
يک بخش خاص دولت  و بخش خصوصي نيست، 
بلکه بخش هاي عظيمي  از دولت و بخش هاي مهمي از 
مردم و بخش خصوصي از اين کوه ها استفاده مي کنند 

که عبارتند از: 
ال����ف � دولت ها: مي توان از بخش دولتي ها از 
فدراس����يون کوهنوردي و وزارتخانه ورزش و جوانان 
گرفته تا وزارتخانه هايي همچون کش����اورزي، مسکن 
و شهر سازي، صنايع و معادن، راه و ترابري، نيرو و 
غيره... همچنين سازمان هايي چون جنگل ها و مراتع 
و آبخيزداري، حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي 
و گردش����گري.... نام برد که از بهره برداران هميشگي 

کوهستان هستند. 
ب � بخش خصوصي: در بخش خصوصي نيز 
مي توان از جوامع محلي که يا کساني که در حاشيه 
مناطق کوهس����تاني زندگي مي کنند نام برد. شرکت ها 
خصوصي بهره بردار که با خريد و با اجاره اين مناطق 

 فعاليت هايي مي کنند نيز از ديگر بهره برداران کوهستان 
هستند. 

تخريب کوهستان
همانطور که اش����اره شد شمار زيادي از مردم با 
فعاليت و تالش روزانه خود در محيط هاي کوهستاني 
و يا در حاشيه هاي کوهستان امرار معاش مي کنند و 
اگر خداي نکرده شخص يا گروهي جهت بهره برداري 
بيش از حد و يا طمع زيادي باعث تخريب بخشي از 
محيط کوهستان شود، شايد خسارت جبران ناپذيري 

به اين بخش از کشور وارد کند.
حس����ين عبيري با اشاره به اين مطلب مي افزايد: 
مقصر يا مقصرين تخريب جنگل چه در اين جهان 
و چ����ه در جهان باقي تاوان کار خود را خواهند داد. 
اما در عين حال الزم است کساني که در مسندهاي 
اجرايي دولتي و غير دولتي نشسته اند و مي توانند در 
مورد محيط هاي کوهستاني تصميم گيري کنند، قوانين 

شفاف و قابل اجرايي را براي همگان وضع کنند.
به گفته وي، از ساده ترين افرادي که در محيط هاي 
کوهستاني مشغول به کار هستند تا مراکز مهم دولتي، 
پيش از هر دستوري و امضايي يا فعاليتي بايد منافع ملي 
کشور را در نظر بگيرند و اين را بدانند همانطوري که 
گذشتگان ما از اين گنج ها و منابع به خوبي مواظبت 
کرده اند و آنان را در اختيار ما قرار دادند، ما نيز بايد 
ب����ه آيندگان خود فکر کنيم و درصدي از اين منابع 

خدادادي را براي آنان حفظ کنيم. 

مشکالت کوه
فعاالن و دوست داران کوه و کوهستان، سال هاست 

براي مراقبت و محافظت از اين پديده هاي خدادادي 
فعاليت داوطلبانه مي کنند.

روز جهاني کوهس����تان، بهانه اي اس����ت براي 
دوست داران کوه، اما به گفته حسين عبيري، متأسفانه 
در کشور عزيزمان ايران مشکالت کوهستان ها در اين 
چند دهه بقدري زياد اس����ت که ديگر نمي توان اين 

روز را جشن گرفت.
اي����ن فعال اجتماع����ي ادامه مي دهد: اگر به اين 
مناسبت در ايران جشنواره اي برگزار شود، از ابتدا تا 
انتهاي جشنواره فقط صحبت از مشکالت و معضالت 

کوهس����تان خواهد بود و به جاي خنديدن و شادي 
کردن فقط گاليه و شکوه مطرح مي شود. راستي چه 
اتفاقي افتاده اس����ت که سرنوشت کوه هاي کشورمان 
ايران اين چنين پريش����ان حال شده است؟  با توجه  
به برداشت هاي بي رويه از منابع و معادن کوهستان، 
آيا اين برداشت ها مي تواند يکي از پديده هاي اصلي 
نابودي مناطق کوهس����تاني باشد؟ مشکالت امروزي 
کوه هاي ايران مي تواند چه مشکالتي باشد؟ جغرافيايي، 

اقتصادي، مالي، فرهنگي، ورزشي و يا غيره؟
عبيري توضيح مي دهد: طبق نظر کارشناسان اگر 
زباله اي در منطقه شهري به جاي سطل زباله به زمين 
ريخته شود براي جمع آوري آن شهرداري بايد حدود 
هفتاد برابر هزينه کند تا اين زباله جمع آوري شود و 
دوباره به س����طل زباله بازگردد، ولي آيا زباله های رها 
شده در مناطق طبيعي و کوهستان نيز با همين هفتاد 

برابر جمع آوري مي شوند؟
وي پاس����خ مي دهد: با توجه به اينکه در مناطق 
طبيعي و کوهستاني شهرداري وجود ندارد که هزينه 
کند و زباله هاي ريخته ش����ده را جمع آوري کند، پس 

رهاس����ازي زباله در اين مناطق به هزينه هاي زيادتري 
احتياج دارد که شايد هفتصد و هفت هزار برابر نيز 
براي اين جمع آوري کم باشد. از طرفي، در صورتي 
که کسي اين زباله را جمع آوري نکند شايد سال هاي 
س����ال و حتي به اندازه عمر اين زباله ها، به  طبيعت 
آسيب بزنند. مدت عمر زباله هاي پالستيکي، شيشه اي 
و شيميايي چقدر است؟ شايد کمترين عمر اين زباله ها 
از عمر بيس����ت الي سي نسل ما انسان ها بيشتر باشد 
و  اي کاش در هنگام رها سازي زباله در طبيعت به 
سالمت کودکان خود و آيندگان و نسل بعد از خود 

بيانديشيم. 

مزاياي کوه هاي ايران   
بيش از 50 درصد از س����رزمين کش����ور ايران 
کوهس����تاني اس����ت و وجود دو رشته  کوه  معروف  
البرز و زاگرس که بخش وسيعي از اين سرزمين را 
فرا گرفته اند و همچنين وجود قله هاي مرتفعي همچون 
دماوند، علم کوه، سبالن، سهند، دنا، تفتان و غيره در 
اکثر نقاط کشور از ديگر نشانه هاي  کوهستاني بودن 

بيشتر مناطق کشورمان است. 
از طرف����ي در زمان هاي خيل����ي قديم مناطق 
کوهس����تاني  به علت داشتن رودخانه هاي پر از آب 
و هواي دلپذير در فصل گرما و سرس����بزي درختان 
در مسيرهاي کوهستاني باعث مي شد که اين مناطق  
طرفداران  زيادي  داش����ته باشند. شايد به اين همين 
دليل، هميشه اين مناطق از ييالقات  شهرهاي اطراف 
محسوب مي شدند. ولي گذشت زمان و افزايش زندگي 

شهرنشيني که بيشتر افراد شهري به جاي توليد کننده  
اکثر آنان مصرف کننده هستند، نگرش بيشترافراد جامعه 
به مناطق کوهستانی بيشتر جنبه اقتصادي داشته باشد. 
زيرا خداوند نعمت هاي فراواني در کوهستان قرار داده 
اس����ت و زندگي بشر امروزي بسيار به اين نعمت ها 
محتاج مي باشد.  عبيري با اشاره به اين موارد مي افزايد: 
کوه ها داراي معادن غني، سرچش����مه 90 درصد آب 
شرب شهرها، مکان هايي براي رونق صنعت گردشگري 
و توليد صنايع دستي، محلي براي فعاليت هاي ورزشي 
مانند کوهنوردي و اسکي، داراي خاک هاي حاصلخيز 
براي فعاليت هاي کشاورزي و توليد داروهاي گياهي، 
محل تهي����ه درصد زيادي از لبنيات و مواد پروتئين 
هس����تند. همچنين کوهستان جايگاهي خلوت براي 
آسايش و آرامش افراد بيمار و کساني که از زندگي 
شهري فاصله گرفته اند و مناطق ييالقي براي کساني 
که آخر هفته ها مي خواهند از زندگي ماشيني به دامن 

بکر طبيعت پناه ببرند. 

مشکالت کوه ها و قوانين نانوشته     
وجود نعمت هاي خدادادي فراوان در کوهستان و 
استفاده و برداشت بيش از حد آنها عاملي شده که در 
قرن اخير کوه ها با مشکالت و معضالت زيادي دست 
پنجه نرم کنند. زيرا محيط کوهستان يک اکوسيستم 
زنده است و اگر به طريقي به اين اکوسيستم صدمه 
يا ضربه وارد شود براي رفع اين صدمه و ضربه بايد 
هزينه هاي زيادي پرداخت ش����ود. صدماتي که بعضًا 

جبران ناپذير خواهد بود.
عبيري با مقدمه باال از برخي از اين صدمات به 

عنوان موارد مهم نام مي برد: جاده کشي تا ارتفاعات 
باالي کوه؛ برداشت بي رويه از معادن در دل کوه ها؛ 
ساخت ويال و خانه در مسير رودخانه ها و رود دره ها؛ 
رها کردن  و انباش����ت زباله شهري؛ آلودگي آب هاي 
روان در مناطق کوهستاني؛ سد هايي که بدون ارزيابي 
زيست محيطي در مناطق کوهستاني ساخته شده اند؛ 
صعودهاي پر تعداد و بازگشايي مسيرهاي انحرافي و 
اضافي در مسيرهاي کوهنوردي براي صعود به قله ها؛ 
چراي بي رويه دام؛ قطع درختان و نابودي  جنگل هاي 

کوهستاني و شکار بي رويه حيات وحش. 

نقص و کمبود قانون
يکي از مشکالتي که تاکنون نسبت به آن کمتر 
پرداخته شده، مشکل فقدان قوانين يا نقص آن براي 
استفاده از مواهب کوهستان است. براي مثال وزارت 
صنايع و معادن براي برداشت مواد معدني در کوهستان، 
وزارت نيرو براي برداشت آب و انتقال نيرو، وزارت 
کشاورزي براي استفاده از منابع طبيعي در کوهستان، 
وزارت راه براي جاده کشي، وزارت مسکن و شهرسازي 
جهت س����اخت ويال و خانه،  فدراسيون کوهنوردي 
براي برنامه هاي صعود  کوهنوردها، فدراسيون اسکي 
براي ورزش اسکي، سازمان گردشگري براي اجراي 
طرح هاي توريستي و وزارتخانه ها و سازمان هاي ديگر 
قوانين درستي براي بهره برداري از کوهستان ندارند؛ 
قوانيني که حامي محيط زيست و تأ مين کننده نيازها 
باشد. حتي بخش خصوصي نيز به طريقي از مزاياي 
وجود کوهستان استفاده زيادي مي برد ولي هنگامي که 

براي کوهس����تان مش����کلي به وجود مي آيد سازمان، 
وزارتخانه و نهادي  نس����بت به رفع اين مش����کالت 

اقدامي انجام نمي دهد.
حسين عبيري با اشاره به موضوع نقص قوانين 
مثالي مي زند: براي مثال در چند سال گذشته فعاالن 
محيط زيس����ت براي نجات کوهستان از زباله بسيار 
پيگي����ري کردند ولي هيچ بخش از دولت بودجه در 

جهت رفع اين مشکل در اختيار ندارد. 
اين فعال محيط زيست در پايان گفتگوي خود با 
روزنامه پيشنهاد مي دهد: رها سازي زباله هاي غير قابل 
تجزيه در مناطق کوهستاني در اولويت اقدامات براي 
کوهستان است. جمع آوري آنها در واقع محافظتي است 
از  نعمت هاي خدادادي که براي کليه نسل ها آفريده 
شده است. وضع قانون براي برداشت و جلوگيري از 
برداشت بي رويه و بدون حساب و کتاب از کوهستان 
در حال حاضر ضروري اس����ت و در صورت فقدان 
قانون با آلوده ش����دن مناطق نسل هاي آينده در خطر 
خواهند بود. اگر ما به اين موضوعات واقف باش����يم 
که استفاده از حق ديگران گناه نابخشودني است پس 
بايد به خاطر خدا و آينده فرزندان مان پاسدار محيط 

زيست کشورمان باشيم. 
***

سال 2003، 11 دسامبر مصادف با 20 يا 21 آذر 
در جهان به نام »روزجهاني کوهستان« نامگذاري شد. 
در ايران نيز هر س����اله از سوي فعاالن محيط زيست 
کوهستان به همراه گروه هاي کوهنوردي به اين مناسبت 

برنامه هاي متنوعي برگزار مي شود. 
سجاد تبريزي  
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 * حس�ين عبيري گلپايگاني، فعال محيط زيس�ت: در چند دهه اخير  بش�ر توانس�ته اس�ت با 
پيشرفت علم و تکنولوژي محدوده وسيعي از مناطق کوهستاني را جهت بهره برداري  تحت 
کنترل خود در آورد و اين بهره برداري ها باعث شده که موضوع توسعه يکي از مباحث اصلي  
اقتصادي امروز جهان و موضوع »توس�عه پايدار در کوهس�تان« يک�ي از دغدغه هاي اصلي 

بشر کنوني باشد
 * در صورتي که کسي زباله هاي کوهس�تان را جمع آوري نکند شايد سال هاي سال و حتي به 

اندازه عمر اين زباله ها، به  طبيعت آسيب بز ند

 * حدود 90 در صد آب شرب جهان از کوهستان ها سرچش�مه مي گيرد که اين آب ها مي تواند به 
صورت منابع زيرزميني يا از طريق چش�مه ها و قنوات و حفر چاه استفاده شود، يا به صورت 

منابع رو زميني از طريق  رودخانه ها و نهرهاي جاري در پشت سدها  ذخيره شود
 * متأسفانه در کشور عزيزمان ايران مشکالت کوهس�تان ها در اين چند دهه بقدري زياد است 

که ديگر نمي توان اين روز را جشن گرفت

به مناسبت ايام کوهستان 

کوه ها نماد صالبت و سالمت اند
تخريب نکنيم!  

آگهى مزايده عمومى
��گذ��� بهر� بر���� �� فضاها� تبليغاتى 

مجتمع مگاما�
به �گاهى مى �س����اند شركت نگين ���� �سيا(سهامى خا�) �� نظر 
���� �مو� مربو� به بهر � ب��ر���� �� كليه فضاها� تبليغاتى 
موجو� �� مجتمع مگاما� �ع��م �� 30 تابلو �� ��خل طبقا� 
تجا�� � 124تابلو ��قع �� طبقا� پا�كينگ � تابلو سه �جهى 
مشر� به �توبا� شهيد ستا�� � همچنين ظرفيتها� تبليغاتى 
قابل �فز�يش مجتمع �� �� طريق مز�يد� عمومى به �شخا� حقوقي 

��جد شر�يط به مد� يكسا� ��گذ�� نمايد.
 لذ� متقاضيا� مى تو�نند با �عايت مو��� �يل �قد�� ال�� جهت شركت 

�� مز�يد� ��به عمل ���ند .
1-متقاضيا� مى بايس���ت  تا س���اعت 16:00 ��� يكش���نبه مو�� 
1399/9/30 ط���ر� پيش���نها�� خو� �� به همر�� س���و�بق كا�� به 
�بيرخانه شركت نگين ���� �سيا به ���� بز�گر�� شهيدستا���فا�2 
شهر� �كباتا�� ضلع جنو� شرقى ميد�� شهيدصا�مى تحويل نمايند.
2-متقاضي���ا� جهت با��يد ��  مجتمع مگاما� � فضاها� مربوطه 
� كس���ب �طالعا� بيشتر مى تو�نند با �قا� س���ليمانى به شما��: 

09364520784 تما� بگيرند.
شركت نگين آراى آسيا (سهامى خاص)

آگـهى مـزايده
شركت تعا�نى مسكن قد� �� نظر ���� �قال� �يل �� �� طريق مز�يد� عمومى ��گذ�� نمايد�

1- �هن �ال� ساختمانى
2- ماشين �ال� � تجهيز�� صنعتى مربو� به ساخت  مقاطع فلز� ساختما�

 متقاضيا� مى  تو�نند جهت ���يز هزينه � ��يافت �س���نا� مز�يد� ظر� مد� 5 ��� كا�� �� 
�ما� �نتشا� �گهى �� ساعا� ����� به ���� : �هكد� �لمپيك � �يبا �شت باال � بلو�� گلبانگ� 
جنب بوستا� كو�� (ميد�� ميو� تر� با�) مر�جعه � يا جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� 

تلفن8-44753577-021 تما� حاصل نمايند.

آگهى دعوت از بستانكاران شركت تعاونى مصرف كاركنان شركت چاپ بانك ملى ايران 
(در حال تصفيه) به شماره ثبت : 159090 و شناسه ملى : 10102017810  

( موضوع ماده 215 و 225 اليحه اصالحى قانون تجارت )   نوبت اول
�� �جر�� مفا� ما�� 225 قانو� تجا�� � بدينوس���يله �� كليه بستانكا��� �عم �� �شخا� حقيقى � حقوقى كه ��عايى نسبت 
به شركت تعا�نى مصر� كا�كنا� ش���ركت چا� بانك ملى �ير�� (�� حا� تصفيه) به شما�� ثبت : 159090 � شناسه ملى 
: 10102017810  ���ند �عو� به عمل مى �يد تا ظر� مد� حد�قل ش���ش ما� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهى نوبت ��� با ���ئه 
مد��� � �سنا� مثبته خو� به محل تصفيه شركت ��قع �� : كيلومتر 18 �توبا� شهيد لشكر� � كد پستى  1398185611 
مر�جعه فرمايند . بديهى �ست ش���ركت �� مو�� هرگونه ��عا� �حتمالى كه خا�� �� مهلت فو� به شركت �تحا�يه منعكس 

گر�� مسئوليتى نخو�هد ��شت .
هيا� تصفيه شركت تعا�نى مصر� كا�كنا� شركت چا� بانك ملى �ير�� (�� حا� تصفيه) 

مــزايــده 99/2
�ين ش���ركت �� نظر ���� 88 ��صد س���ها� خو� �� معد� مس �بر�هيم  ��قع �� 
�ستا� سمنا� شهرس���تا� طر�� �� به باالترين پيشنها� ��گذ�� نمايد. متقاضيا� 
مي تو�نند جهت گرفتن �س���نا� مز�يد� تا يك هفته پس �� ��� �گهي با تلفن ها� 
02188938632 � 02188901168 � تلفن همر�� 09121884039 تما� 

حاصل نمايند.
شركت توسعه پيشتا��� فنا��� طال

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده و عادى به طور فوق العاده
بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� شركت س���اختمانى ���(سهامى خا�) به شما�� ثبت40271 � شناسه ملى 
10100856666 يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� � مجمع عمومى 
عا�� به طو� فو� �لعا�� كه به ترتيب �� ساعت10 � 11 صبح ���شنبه  مو�� 1399/9/29 �� محل قانونى شركت 
��قع �� تهر��- س���عا�� �با�- ميد�� سر�- شما��13- ساختما� س���ر�نا�-��حد8 تشكيل خو�هد شد حضو� 
به هم �س���انند. �ستو�جلس�ه مجمع عمومى فو� �لع�ا�� : 1_�صال� مو�� �ساسنامه �� تصميما� پيش 
بينى نشد� �� سامانه. 2_تغيير محل شركت �ستو� جلس�ه مجمع عمومى عا�� ب�ه طو� فو� �لعا�� : 

1- �نتخا� � تعيين سمت �عضا� هيا� مدير�. 2-تعيين �ضعيت حق �مضا
هيا� مدير�

آگهي دعوت از بستانكاران 
شركت يكتا ستاره اطلس (سهامي خاص)ـ  در حال تصفيه (نوبت اول)

�� �جر�� ما�� 225 قانو� تجا�� �� كليه بس���تانكا��� �حتمالي شركت يكتا ستا�� �طلس (سهامي خا�) �� حا� تصفيه 
ثبت شد� به شما�� 179528 كه �گهي �نحال� �� �� تا�يخ 11 �با� 1399 �� ���نامه �سمي شما�� 22028 صفحه 63 ثبت 
گر�يد� �ست �عو� به عمل مي �يد تا ظر� مد� حد�كثر شش ما� �� تا�يخ �نتشا� �گهي نوبت ��� با ���ئه مد��� مثبته ��عا� 
خو� به محل تصفيه شركت مر�جعه نمايند. بديهي �ست شركت مذكو� �� مو�� هرگونه ��عا� �حتمالي كه خا�� �� مهلت 

فو� منعكس گر�� مسئوليتي نخو�هد ��شت.
محل تصفيه: تهر��� بخش مركز�� شهر تهر��� محله كشا���� خيابا� � �صغر مير��ئي بي غش(چها��)� خيابا� ��تشت 

غربي� پال�45� طبقه چها��� ��حد غربي� كدپستي 1415756554
�� طر� مدير تصفيه شركت

شـركت مـاهان سپـهر الـبرز 
�گهى مناقصه عمومى ��مرحله �� �حد�� ��حد �حيا مستقيم 

شركت ماها� سپهر �لبر�
 ”�گهى مناقصه عمومى ��مرحله �� �حد�� ��حد �حيا مستقيم 

يك ميليو� تنى شركت ماها� سپهر �لبر�
شركت ماها� سپهر �لبر� �� نظر ���� نس���بت به �نتخا� پيمانكا� به منظو� طر�حى� �حد�� 
� ��� �ند��� ��حد �حيا مس���تقيم يك ميليو� تن ��قع �� شهرستا� تربت حيد�يه با تكنولو�� 
ميد�كس ��طريق مناقصه عمومى �� مرحله �� �قد�� نماي���د لذ� �� پيمانكا��� معتبر كه ����� 
�مكا� طر�حى كا�خانه �حيا مس���تقيم ميد�كس مى باشند � �� تو�نايى مناسب �سو�بق � تجا�� 
مو�� قبو� بهر� مند مى باشند �عو� به عمل مى نمايد حد�كثر تا تا�يخ 99/9/25 ��خو�ست خو� 
� مد��� �ير �� به �فتر تهر�� شركت ماها� س���پهر �لبر� (�ليعصر باالتر �� نيايش � ��بر�� ��� 

�صلى پا�� ملت � خيابا� ���مش � پال� 10 ��حد يك) ��سا� نمايند.  
�سنا� � مد��� 

1. ��خو�ست �سمى (�كر ���� �يميل�شما�� تما� تلفن ثابت � همر�� �لز�مى �ست)
2. گز��� �خرين �ضعيت سها� � مشخصا� سايت شركت پيشنها� �هند�

3. �ساس���نامه �مد��� ثبتى � �خرين تغيير�� �� خصو� �عضا هيا� مدير�� مدير عامل � 
صاحبا� �مضا مجا�

4. ���مه سو�بق �نمونه قر�����  ها� �نجا� شد� مش���ابه موضو� �گهى � ���ئه �ضايتنامه �� 
كا�فرمايا� قبلى

5. مد��� �مستند�� تو�� مالى (به �ستنا� مد��� مثبته)
شر�يط

1. ��سا� �طالعا� �� �ين مرحله صرفا جهت بر�سى � ���يابى كيفى پيشنها� �هند� مى باشد.
2. ���ئه �سنا� �مستند�� مذكو� هيچ گونه حقى بر�� متقاضيا� �يجا� نمى كند

3. شركت ماها� سپهر �لبر� �� قبو� يا �� هر يك �� پيشنها�ها� فنى بد�� �كر �ليل مختا� مى باشد.
 4. جهت كس���ب �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� موباي���ل 09128503396 � يا �يميل

 Info@msa-foolad.comتما� حاصل نماييد.

آگهى مناقصه عمومى          ( نوبت  اول )
يك موسسه عمر�نى �� نظر ���� بر�نسپا�� ها� �ير �� �� طريق مناقصه 
عمومى به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد لذ� بدينوس���يله �� كليه 
پيمانكا��نى كه ����� س���و�بق مرتبط مى باشند �عو� به عمل مى �يد 
ضمن ���يز مبلغ 500,000 �يا� �� �جه بانك س���په شعبه بلو�� ��يا به 
شما�� حسا� 5154878108011 �� س���اعا� ����� �� تا�يخ چا� 
�گهى �لى تا�يخ 1399/09/26 با �� �س���ت ��شتن معرفى نامه �سمى � 
�صل فيش ���يز� به ���� : تهر��� ميد�� صنعت � بلو�� فرحز��� � خيابا� 
مهد� عباسى �نا�� پال� 104مر�جعه � نسبت به خريد �سنا� مناقصه 

�قد�� نمايند. شما�� تلفن جهت كسب �طالعا� بيشتر:88698183 

مبلغ تضمين شركت موضوع مناقصه
در مناقصه(ريال)

مدت زمان 
اجرا

عمليات اجرايى بارگيرى و حمل 
بيس و ساب بيس و ماسه(از كيلومتر 

96 به محدوده كيلومتر 68) در 
پروژه آزادراه اراك خرم آباد

3 ماه700,000,000

تا�يخ � مح��ل تحويل �س��نا� مناقصه : مناقصه گ���ر�� پس �� 
��يافت �س���نا� مناقصه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� ش���نبه مو�� 
1399/09/29�سنا� مربوطه �� �� پاكت ال� � مهر شد� به نشانى مناقصه 

گز�� تحويل �هند.
هزينه چا� �� نوبت �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد.

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/6 (نوبت دوم)
شركت صنايع چو� � كاغذ �ير�� (چوكا) �� نظر ����� مقد�� 10,000 
مترمكعب چو� تو� (بريو��) مو�� ني���ا� خو� �� �� طريق مناقصه عمومي �� 

منابع ��خلي � خا�جي خريد��� نمايد.
كليه متقاضيا� محت���ر� مي تو�نند �� تا�يخ 1399/09/18 لغايت پايا� �قت 
����� ��� چها�شنبه مو�� 1399/09/26 �� ���ها� كا��� جهت ��يافت 
� تحويل �سنا� � مد��� ش���ركت �� مناقصه� به نشاني ها� �يل �لذكر ��حد 
�بيرخانه مر�جعه � جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� 44609012�013 

��حد تأمين مو�� ��ليه شركت تما� حاصل نمايند.
مقد�� سپر�� شركت �� مناقصه مبلغ 5 ��صد كل قيمت پيشنها�� به صو�� چك 

شخصي يا شركتي �� �جه شركت صنايع چو� � كاغذ �ير�� (چوكا) مي باشد.
:����

�فتر مركز�: تهر�� � خيابا� ����� � بين شا�ما� � يا�گا� �ما� � پال� 415 � 
طبقه سو� � ��حد 6 � تلفكس: 02166091756 كدپستي: 1456614646

كا�خانه: گيال� � كيلومتر 35 جا�� �نزلي به تالش � كدپستي 4386199531 
تلفن: 4�01344609000 فاكس 01344608809

شركت صنايع چو� � كاغذ �ير�� (چوكا)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت كارگزاري نگاه نوين 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 226216 شناسه ملي 10102673831

بدينوس����يله �� كليه سهامد���� محتر� ش����ركت كا�گز��� نگا� نوين يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي گر�� تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش����ركت� كه ��� ساعت 10صبح ��� شنبه مو�� 1399/09/29 �� محل شركت 
به نش����اني: تهر�� � ميد�� �لي عصر � ��بر�� سفا�� عر�� نبش كوچه نصر � ساختما� 637 � طبقه 3 � ��حد 304 تشكيل 
مي گر�� حضو� به هم �سانيد.�ستو� جلسه:1� �ستما� گز��� فعاليت هيا� مدير� � گز��� با��� قانوني � حسابر� 
مس����تقل شركت بر�� عملكر� س����ا� مالي منتهي به 1398/12/29. 2� بر�سي � �تخا� تصميم ��جع به صو�� ها� مالي� 
ش����امل تر��نامه � حسا� سو� � �يا� منتهي به 1398/12/29 � سو� قابل تقس����يم.3� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني 
 �صلي � علي �لبد� بر�� سا� مالي 1399 � تعيين حق �لزحمه �يشا�.4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� سا� مالي 1399.   

5� �تخا� تصميم نسبت به ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مي باشد.
هيا� مدير� شركت كا�گز��� نگا� نوين(سهامي خا�)

آگهي دعوت مؤسسه انجمن علمي سرطان ايران 
با شماره ثبت 28959 شناسه ملي 10320745827

بدينوسيله �� كليه �عضا� پيوس���ته �نجمن علمي سرطا� �ير�� �عو� 
مي ش���و� تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� �ين �نجمن كه �� ��� 
پنج شنبه 25 �� ما� 1399 س���اعت 14 � جلسه مجمع عمومي عا�� 
�ين �نجمن �� ��� پنج ش���نبه 25 �� ما� 1399 ساعت 15 كه �� محل 
�نجمن علمي س���رطا� �ير�� ��قع �� تهر�� � � مطهر� � � ميرعما� � 

بن بست سو� � �5 � ��حد 3 برگز�� مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� ��� پنج شنبه 25 �� ما� 1399 

ساعت 14
1� �لحا� مو���� (�نتخا� �لكتر�نيك �عضا� هيئت مدير�) به ما�� 14 

�ساسنامه � �صال� ما�� مربوطه
2� �لحا� مو���� (�نتخا� �لكتر�نيكي با��سين) به ما�� 18 �ساسنامه 

� �صال� ما�� مربوطه
3� هرگونه تصميمي كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� باشد.

�ستو� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ��� پنج شنبه 25 �� ما� 1399 
ساعت 15

1� �ستما� گز��� با��� � تصويب تر��نامه مالي 
2� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� 

3� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيئت مدير� 
4� هرگونه تصميمي كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� باشد.

هيئت مدير� �نجمن علمي سرطا� �ير��

لغو آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامي عام)
 به شماره ثبت 8114 و شناسه ملي 10100353754

پير� �گه���ي مند�� �� ���نام���ه �طالعا� به ش���ما�� 27716 مو�� 
1399/09/11 �� خصو� �عو� �� سهامد���� شركت جهت حضو� �� 
مجمع عمومي فو� �لعا�� �� ساعت 10 صبح ��� يكشنبه 1399/09/23 
به �گاهي سهامد���� مي �ساند� مجمع مذكو� �� تا�يخ �كر شد� برگز�� 

نمي گر�� � �ما� برگز��� مجمع متعاقبا� �گهي خو�هد شد.
هيأ� مدير� شركت
 كا�خانجا� كاشي � سر�ميك سعد� (سهامي عا�) 
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افقي :
  1 - هنر مر��� خد�ست - پا�چه ���� لبا� - نا� �نانه

 2 - حا�ثه � ��قعه - گلر
  3 - �سب ���� - فاقد حد � مر� - �عا� �يرلب - 

نفرين
  4 - ش��هر� �� ي��ز� - �� مثل س��و�� ند��� - 

�نگ ��يا
  5 - طمع � حر� - ��س��ت ��نس��تن مطلبى - 

حر� پير���
 6 - بى همنشين - لو� - بال� بنيا� كن 

7 - ��خت �نگو� – خيسى �ند� - شيو� - خطا� 
فوتبالى

 8 - خو� �� بى تفا�� نشا� ����
 9 - هو�پيم��ا� عجو� - عالم �له��ى – �يتامين 

�نعقا�� - چيز
 10 - پي��د� كر�� - موس��يقيد�� �لمانى - غز�� 

صد� �سال�
 11 - عالمت مفعولى - ��خت بيد - پو� ��پن

 12 - نگهد�� كبا� ب��ر �تش - محصو� - �ند�نه 
كليد

 13 - لنگه - مهند� �لمانى مختر� �يفر�نس��يل - 
�سيله �طال� �سانى - من � تو

 14 - فيلمى �� كيانو� عيا�� با �قتباسى �� فيلم " 
��� ��چرخه " - كتا� شاعر

 15 - مد�� - �سيله �� �� بنايى - �بانى � شفاهى
عمودي :

 1 - سر�نش - كشو� ��شنبه
 2 - سر�� - لنگه به لنگه - �سب با�كش

 3 - بر�مدگى ته كفش - ماش��ين حمل مايعا� - 
مبا�� - حر� ند�

 4 - �� بز�� - چله كما� - ��ياچه غنا - تن
  5 - ماشين تحرير - كيسه چرمى - نابو��
 6 - نمونه خر��� - قمر – پا�چه �� ضخيم

 7 - نا� ش��ش تن �� پا� ها - ��نه س��حر �ميز - 
مسا��

 8 - لقب كشو� �سپانيا
 9 - ��خل - خبرگز��� �سمى كشو�ما� - جعل 

كنند� خبر!
 10 - نز�يك كاشا� - ميد�� شما� تهر�� - ���� ����
 11 - طاليى - بز�گا� - �ستا�� جايگزين �� شد�

 12 - پيم��ا� - خانه ييالقى - پيش��وند ند��� - 
�عو� به سكو�

 13 - �ما� �س��تر�حت - طايفه - جو� ����� 
�ماسنج �عصا� - تعجب خانم ها 

14 - �سو� شوند� - ��قه گوشت گا� - بعد چها��
 15 - مجا��� منسو� شد� مد��� - بين �لمللى

آگـهي مـجدد 
مـزايده عـمومي امـالك

شركت معتبر� �� نظر ���� نس���بت به برگز��� مز�يد� عمومي 
تعد��� �� �پا�تمانها� تمليكي خو� ��قع �� �س���تا� ما�ند��� به 
ش���ر� جد�� �يل به صو�� يكجا يا تكي �قد�� نمايد. عالقه مند�� 
به ش���ركت �� مز�يد� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� تكميلي با 

شما�� 8659�021 ��خلي 303 تما� حاصل فرمايند.
متراژ پالك ثبتيرديف

قيمت پايه مزايده نشاني ملك(مترمربع)
(ريال)

آمل خيابان امام خميني 142/5817243,55
24,000,000,000آفتاب2ـ  پالك31 طبقه اول

آمل خيابان امام خميني 242/5818243,55
25,000,000,000آفتاب2ـ  پالك31 طبقه دوم

آمل خيابان امام خميني 342/5819243,55
26,000,000,000آفتاب2ـ  پالك31 طبقه سوم

آمل خيابان امام خميني 442/5820243,55
27,000,000,000آفتاب2ـ  پالك31 طبقه چهارم

آمل خيابان امام خميني 543/1207186,25
28,000,000,000آفتاب32ـ  پالك54 طبقه دوم

�ما� با��يد �� ��� ش���نبه 1399/09/22 لغايت 1399/09/24� 
مهلت تحويل پاكتها حد�كثر تا س���اعت 14:30 ��� سه ش���نبه 

1399/09/25 مي باشد.

آگهى تغييرات موسسه اتحاديه صادركنندگان خدمات فنى مهندسى 
مشاوران و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران 

 به شماره ثبت 49439 و شناسه ملى 14009071438
به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/11/28 � به �ستنا� مجو� شما�� 
14/745/� مو�� 99/2/9 �ت���ا� با�گانى صنايع معا�� � كش���ا���� �ير�� تصميما� �يل 
�تخا� شد: -مو�� �ساسنامه به ش���ر� �يل تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد: 
بند 26-1 �ساس���نامه �تحا�يه تعد�� �عضا� هيا� مدير� �� 5 نف���ر به 7 نفر �فز�يش يافت � مد� 
�عتبا� هيا� مدير� �� 2 س���ا� به 3 سا� �فز�يش يافت. 2 - حذ� ” حد�كثر �� ���� متو�لى �نتخا� 
مى شوند“ �� بند 26-1 �ساس���نامه - حذ� تبصر� بند 26-1 �ساسنامه �تحا�يه - �� بند 1-26 
�ساس���نامه� عضو على �لبد� �� يك نفر به �� نفر �فز�يش يافت. - �� ما�� 27 �ساسنامه �تحا�يه� 
تعد�� نو�بين �ئيس هيئت مدير� �� يك نفر به �� نفر �فز�ي���ش يافت. - �� ما�� 31 تعد�� حد�قل 
�عضا� �صلى هيئت مدير� جهت �سميت يافتن جلسا� �� 3 نفر به 4 نفر �فز�يش يافت. - �� ما�� 
33 تع���د�� حد�قل �عضا� �صلى هيئت مدير� جهت �عتبا� تصميم���ا� �� 3 نفر به 4 نفر �فز�يش 
يافت. - بند 38-10 به �ين صو�� تغيير يافت: «گشايش حسا� جا�� �تحا�يه به �تفا� خز�نه ��� 

به عال�� �ئيس يا يكى �� نو�بين �ئيس هيا� مدير�.» 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (1027195)


