
وزير ميراث فرهنگى، گردشـــگرى و 
صنايع دستى با بيان اينكه اگر مشاركت بخش 
خصوصى جلب نشود ميراثمان در جلوى 
چشمان همه ما نابود مى شود، گفت: براى 
حفظ ميراث فرهنگى فقط به اعتبارات دولتى 
نمى توان متكى بود، اين اعتبارات براى اين 

حجم آثار فقط يك شوخى بزرگ است.
به گزارش ايرنا، سيدعزت اهللا ضرغامى 
همزمان با ششمين روز هفته ميراث فرهنگى 
در آييـــن رونمايى از «طرح هاى حفاظت 
و مرمـــت بناها و آثار تاريخى و اقدامات 
يگان حفاظت ميراث فرهنگى» اظهار داشت: 
ديروز در كميسيون فرهنگى مجلس اليحه 
اختيارات و وظايف وزارت ميراث را بررسى 

كرديم.
وزير ميراث فرهنگـــى گفت: براى 
حفاظت از ميراث فرهنگى دســـتگاه هاى 
فلزيابى كه يگان حفاظت كشـــف كرده در 
مراسمى معدوم مى شود، تا همه آنهايى كه 
سوداى كشـــف گنج دارند، ببينند كه اين 
تجهيزات كشف و معدوم و براى متخلفان 

پرونده قضايى تشكيل مى شود.
وى گفت: تذكرات و اخطارها و پيامك هايى

كه يگان حفاظت از ميراث فرهنگى اعالم 
مى كند ارزشـــمند است، اخطارها كه نبايد 
فقط به كشـــف حجاب باشـــد، اين نوع 
اقدامات منجر به كاهش جرم مى شود. البته 
نســـبت تشكيل پرونده قضايى با اخطار و 
كشف كم است كه نشان مى دهد اخطارها 

كارساز است.
وزير ميراث فرهنگى تاكيدكرد: گاهى 
اوقات گزارش هاى دروغين براى كشـــف 

گنـــج و آثار و دفينه اعالم و پيگيرى هم 
مى شود، اما نادرست است. اما بايد ضابطان 
و خـــود مردم براى حفاظت و مرمت آثار 

كمك كنند.
ضرغامى گفـــت: براى حفظ ميراث 
فرهنگى فقط به اعتبارات دولتى نمى توان 
متكى بود اين اعتبارات براى اين حجم آثار 
يك شوخى بزرگ است. حتما بايد مشاركت 
بخش خصوصى جلب شود اگر مشاركت 
جلب نشود ميراثمان در جلوى چشمان همه 
ما نابود مى شود، خيرين، مردم و دوستداران 

ميراث فرهنگى، همه بايد كمك كنند.
وى خاطرنشـــان كرد: مردم بايد در 
حفظ ميراث فرهنگى مشاركت كنند، اين 

را همه جهانيان بدانند ما در شرايط سخت 
اقتصادى هم از ميراث فرهنگى خودمان در 
كنار مساجد مسلمانان، بناها و ميراث ساير 
اديان مانند كليسا، كنيسه و آتشكده محافظت 

و آنها را مرمت مى كنيم.
ضرغامى گفت: 670 هزار شــــى داراى 
ارزش ثبت شــــده در موزه هاى ما وجود 
دارد كــــه البته تحويل امنــــاى اموال و در 
فهرســــت حفاظت يگان قرار دارند، اما آمار 
نشان مى دهد اموال منقول با ارزش بيش از 
اينهاست، بايد آمار دقيق با درجات دسته بندى 
ارزشــــى اموال به صورت شفاف مشخص 
شود. اين مهمترين مسأله در نظام آمارى حوزه 
ميراث فرهنگى اســــت كه بايد به سرعت و 

به صورت شفاف مشخص شود.
به گزارش ايلنا، وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى همچنين خواستار 
پيگيرى ماجراى مفقود شـــدن فرش هاى 

سعدآباد و ارائه گزارش آن به مردم شد.
وى با اشـــاره به اين كه گفته مى شود 
بيش از 48تخته فرش چند سال پيش از اين 
مجموعه خارج شده است، افزود: اين پروژه 
پرونده اى ســـت كه به سال 94و 95مربوط 
مى شود با اينكه در دوره ما نبوده اما دستور 
بررسى آن را دادم. حراست وزارتخانه بعد 
از صحبت هايى كه با نهادهاى مخلتف داشت 
و گزارشـــى ارائه داد كه هنوز قابل استناد 
نيســـت. همچنين بخشى از كاخ سعد آباد 

كه گفته مى شود اين اتفاق در آن افتاده در 
اختيار ميراث فرهنگى نيســـت و در اختيار 
دستگاه هاى ديگر است. اما حتما اطالعات 
كسب شده در اختيار عموم مردم قرار مى گيرد 

تا در جريان اصل ماجرا قرار گيرند.
او همچنين درخصوص روابط ايران 
و عربســـتان و ايـــران و مصر نيز گفت: 
گردشگرى مى تواند روابط سياسى كشورها 
را تحت تاثير قرار دهد، به ويژه كشورهايى 
مانند مصر كه تمدن باستانى دارند  حوزه 
گردشگرى مى تواند باب برقرارى ارتباط را 
ايجاد كند. ما ايده هايمان را با وزارت خارجه 
و ساير دستگاه ها مطرح كرديم تا با اولويت 

گردشگرى اقدامات اوليه راانجام دهيم.
ضرغامى تاكيد كرد: معتقد هستيم براى 
تقويت گردشگرى بايد يكطرفه لغو رواديد 
داشت. در اين رابطه نيز تالش هايى صورت 
گرفته اســـت. وزارت امور خارجه تا حد 
زيادى با ما هم عقيده است اما مالحظات 
ديگرى در كشور مطرح است كه بايد مورد 
بررسى قرار گيرد. بايد راه ورود گردشگر را 
به كشور تسهيل كنيم. اگر بتوانيم موانع را 
برداريم كشور ما خيلى بيشتر از رقبا ظرفيت 

پذيرش گردشگر را دارد.
وى اضافه كرد: مشـــكالت ساختارى 
و حتى برخى تريبون ها كه گردشـــگرى را 
درست درك نمى كنند و نمى دانند چه ابعاد 
فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى براى 
كشور دارد، ما را با مسائل مختلفى روبه رو 
مى كند. گردشگرى مى تواند اشتغال زا باشد. 
ظرفيت هاى گردشگرى رقباى ما در منطقه 

قابل مقايسه با ايران بزرگ نيست. 
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خداوندا، تو شايستة زيباترين ستايش، و زيبندة بى شمارترين 
سپاس و نيايشى. اگر آرزويت كنند، بهترين آرزويى، و اگر اميد به 

تو بندند، گرامى ترين ماية اميدى.

كالنترى: انجمن هاى علمى به «انجمن هاى 
علمى-فناورى» تبديل مى شوند

 معـــاون فرهنگى و اجتماعى 
وزارت علـــوم، تحقيقات و فناورى 
از امكان عضويت دانشجويان مقاطع 
كارشناســـى ارشـــد و دكترى در 
انجمن هاى علمى استادان بر اساس 
تغييرات در آيين نامه انجمن ها خبر 

داد .
«عبدالحسين كالنترى» معاون 
فرهنگـــى و اجتماعى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى در گفت وگو با 
ايلنا درباره اصالحات و تغييرات تازه 
در آيين نامه انجمن هاى علمى توضيح 

داد: بعد از اينكه آيين نامه جديدى درباره انجمن هاى علمى دانشجويى 
تنظيم شد، تغييراتى درسازوكارهاى موجود به وجود آورديم كه بر اساس 
آن، ارتباط انجمن هاى علمى استادان و دانشجويى ارگانيك تر شده است؛ 
قبـــال اين ارتبـــاط منفصل بود و حاال بعد از تحوالت پيش رو ارتباط 

جدى تر خواهد شد.
او در زمينه جزئيات اين تغييرات و افزايش پيوند بين انجمن هاى 
علمى دانشـــجويى و استادان تصريح كرد: بسيارى از استادان راهنماى 
انجمن هاى علمى دانشـــجويى، از اعضاى انجمن علمى استادان هستند 
و عالوه بر چنين عاملى، مجموعه هاى دانشجويى در برخى سطوح اين 
امكان را پيدا كرده اند كه با اصالحات انجام شده، عضو انجمن هاى علمى 
استادان شوند در واقع اين امكان براى دانشجويان مقاطع كارشناسى ارشد 

و دكترى به وجود آمده است.
كالنترى در ادامه با بيان اينكه بازنگرى مذكور در آيين نامه در چند 
محور صورت گرفته اســـت، بيان كرد: در راستاى ورود به نسل جديد 
انجمن هاى علمى و تبديل شدن اين انجمن هاى علمى به انجمن هاى 
علمى-فناورى جزو تحوالت پيش رو اســـت. به كمك اين آيين نامه و 
تغييرات، هســـته هاى فناور دانشجويى را داخل دانشكده ها و دانشگاه ها 
شكل خواهيم داد تا كنشگرى فناورانه بيشترى اتفاق بيفتد. محور ديگر 
اين تغييرات، همان پيوند انجمن هاى علمى استادان و دانشجويان بود كه 
پيش از اين وجود نداشت و براى اولين بار قرار است اتفاق بيفتد. در 
تحوالتى كه شاهد آن خواهيم بود بخش اول؛ يعنى ورود نسل جديد 

به انجمن هاى علمى از اهميت بيشترى برخوردار است.
اين اســـتاد دانشگاه بيان كرد: اصالحات آيين نامه انجام شده و به 
مراجع باالدســـتى ارســـال شده و تالش مى كنيم تصويب آن به زودى 
انجام و به دانشگاه ها ابالغ شود. اين اصالحات حتما به سال تحصيلى 

بعدى مى رسد.
وى در ادامه در مورد احياى پويايى و فعاليت هاى دانشـــجويى در 
محيط دانشگاه بيان كرد: تمامى سعى و تالش ما اين بود كه مجموعه هاى 
دانشجويى كه در مدت شيوع كرونا آسيب ديدند را احيا كنيم. اتفاقات 
خيلى خوبى هم در همين مســـير رخ داد و بســـيارى از مجموعه هاى 
دانشجويى احيا شدند و كانون هاى فرهنگى، انجمن هاى علمى، تشكل ها 
و…همه برنامه هاى تازه اى را آغاز كرده اند ضمن اينكه اكثر بودجه هاى 

فرهنگى را به سمت مجموعه هاى دانشجويى سوق مى دهيم.
كالنترى افزود: ما يك اصلى را در نظر داريم؛ اينكه معاونت فرهنگى 
دانشگاهى موفق تر است و در ارزيابى هايى كه انجام مى دهيم رتبه باالترى 
مى گيرد كه بيشترين ظرفيت ها را در اختيار مجموعه هاى دانشجويى قرار 
داده باشد تا اين مجموعه ها فعاليت هاى فرهنگى را پيش ببرند يعنى خود 
دانشجويان مشغول كار فرهنگى باشند نه معاونان فرهنگى دانشگاه ها.

معاون وزير علوم در ادامه اضافه كرد: از نظر ما آن دسته از معاونان 
دانشجويى كمترين امتياز را دريافت مى كنند كه خودشان به عنوان راس 
وارد حوزه فعاليت هاى فرهنگى شوند و در واقع بخواهند عهده دار همه 
مسئوليت ها خودشان باشند و از ظرفيت دانشجويان در اين امر بهره نبرند. 
ما اين سياست را در امتيازدهى به معاونت هاى فرهنگى در اولويت قرار 

داده ايم تا بر همين مبنا، افزايش اعتبارى را در دانشگاه ها داشته باشيم.

نكوداشتى براى احمد سميعى گيالنى 
مراسم نكوداشت احمد 
سميعى گيالنى و رونمايى فيلم 
مستند «چهره نگارى سبز بن دار» 
ساخته  منوچهر مشيرى برگزار 

مى شود.
به گزارش ايســـنا، اين 
مراسم روز پنجشنبه 4خرداد، 
از ســـاعت پنج و نيم عصر 
در خانه  فرهنگ گيالن، زادگاه 
احمد سميعى گيالنى برگزار 

خواهد شد.
در اين نكوداشت حسين معصومى همدانى، مژده دقيقى، على آل  داود، 
اكبر ايرانى، مسعود قاسمى، جعفر شجاع كيهانى و فرهاد طاهرى حضور و 

سخنرانى خواهند داشت.
احمد سميعى (گيالنى) در 11بهمن 1299در رشت به دنيا آمد و روز 

دوم فروردين ماه 1402بر اثر كهولت سن از دنيا رفت .
سميعى كار ترجمه را با برگرداندن رمان «دلدار و دلباخته» از ژرژ ساند 
شـــروع كرد و بعداً آثارى از نويســـندگان بزرگ مانند ژرژ پرك و گوستاو 

فلوبر را به فارسى برگرداند.
«خيال پرورى هاى تفرجگر انزواجو» از ژان ژاك روسو، «چيزها» از ژرژ 
پرك (ترجمه)، «ادبيات ساسانى»، «داتا گنج بخش» (زندگى نامه و تعاليم شيخ 
ابوالحسن على  بن عثمان هجويرى) از شيخ عبدالرشيد (ترجمه)، «چومسكى» 
از جان الينز (ترجمه)، «هزيمت يا شكست رسواى آمريكا» از ويليام لوئيس 
و مايكل له دين (ترجمه)، «ساخت هاى نحوى» از نوآم چامسكى (ترجمه)، 
«آيين نگارش»، «ديدرو» از پيتر فرانس (ترجمه)، «ساالمبو» نوشته گوستاو 
فلوبر (ترجمه)، «شـــيوه نامه دانشنامه جهان اسالم»، «نگارش و ويرايش» و 

«تتبعات» از مونتنى (ترجمه) از جمله آثار اوست .

اعطاى «نشان عالى دانش» به 12استاد 
در 6 شاخه علمى

 دبير نشـــان عالى دانش دانشـــگاه تهران گفت: در مراسمى با حضور 
وزراى علوم و بهداشـــت نشـــان عالى دانش به 12استاد تمام دانشگاه ها در 

6شاخه علمى اعطا مى شود.
به گزارش مهر، رضا پورحسين، دبير نشان عالى و استاد دانشگاه تهران 
در نشست خبرى كه ديروز درباره اعالم جزييات نخستين دوره اعطاى نشان 
عالى دانش به اســـتادان برجســـته داراى مرجعيت علمى برگزار شد، اظهار 
كرد: نخستين دوره اعطاى نشان عالى دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم 
پزشـــكى تهران 8خرداد همزمان با سالروز تصويب قانون تاسيس دانشگاه 
تهران با حضور وزراى علوم و بهداشت و دو رئيس دانشگاه تهران و علوم 

پزشكى تهران در سالن عالمه امينى دانشگاه برگزار خواهد شد.
دبير نشان عالى دانش دانشگاه تهران ضمن اشاره به اينكه در اين دوره به 
12استاد تمام نشان عالى دانش اعطا خواهد شد، گفت: اين نشان در حوزه هاى 
علوم اجتماعى و رفتارى، علوم انسانى و هنر، كشاورزى و دامپزشكى، فنى 

و مهندسى، علوم پايه و پزشكى و سالمت طراحى شده است.
پايتخت كتاب ايران با رأى مردم 

انتخاب مى شود
 مدير اداره مجامع و تشـــكل هاى فرهنگى وزرات فرهنگ و ارشـــاد 
اسالمى از انتخاب پايتخت كتاب ايران با رأى مردمى خبر داد كه با همكارى 

صدا و سيما انجام خواهد شد .
اسماعيل جانعلى پور در گفتگو با ايبنا، درباره اعالم هشتمين پايتخت 
كتاب ايران، بيان كرد: پيش از اين قرار بود در نمايشـــگاه كتاب تهران، 
هشتمين پايتخت كتاب ايران اعالم شود، اما به دليل اين كه پايتخت كتاب در 

شأن يك رويداد بزرگ ديده شود، زما آن را به تأخير انداختيم.
  وى افــــزود: در ايــــن فاصلــــه، ايده جديد همــــكارى با مجموعه 
صدا و ســــيما را برنامه ريزى كرديم كه به زودى اجرايى مى شــــود و از مسير 
صدا و سيما براى انتخاب پايتخت كتاب ايران رأى مردمى خواهيم گرفت.

  جانعلى پور توضيح داد: طى برنامه ريزى هاى انجام شده، اين امكان 
وجود دارد كه انتخاب پايتخت كتاب ايران با رقابت بين چند رسانه انجام 

شود، مردم رأى بدهند و تا يك ماه آينده پايتخت كتاب را انتخاب كنند.
  وى تأكيد كرد: حدود 100 شهر با سطوح مختلف در اين رويداد 
ثبت نام كرده اند. تالش داريم با اجراى اين ايده، تا پايان خرداد ماه، شـــهر 

پايتخت كتاب ايران انتخاب شود.

 كنفرانـــس ابزارهاى هوش 
مصنوعى مولد (چت جى پى تى)، با 
حضور محققان داخلى و خارجى 
ديروز در دانشگاه صنعتى شريف 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اطالعات، 
در ايـــن كنفرانـــس كاربردهاى 
چت جى پى تى در صنعت، پزشكى، 
آموزش و پژوهش، اخالق پژوهش 
و چت جى پى تى، حريم خصوصى 
و چت جى پى تى و چشـــم انداز 
چت جى پى تى براى هوش مصنوعى 
قوى، مورد بحث و بررســـى قرار 

گرفت.
در ابتداى اين كنفرانس دكتر 
سيد حسن حسينى، استاد فلسفه علم 
دانشگاه صنعتى شريف، به عنوان 
ســـخنران افتتاحيه و دبير همايش، 
بحث هوش مصنوعى را موضوعى 
جدى در دنياى جديد توصيف كرد 
و ضمن تعريف هوش مصنوعى، 
سعى كرد از منظر تكامل اين موضوع 

را مورد بررسى قرار دهد.
دكتر هاله عسگرى نيا از دانشگاه 
توئينته هلند نيز در اين مراسم درباره 
يادگيرى ماشين و چالش هاى حريم 
خصوصى اظهار كرد: اســـتفاده  از 

فناورى هـــاى مبتنى بر داده، به ويژه 
يادگيرى ماشـــين، سؤاالتى درباره 
حريم خصوصى در ســـطح گروه 

مطرح مى كند.
وى افـــزود: طرفداران حريم 
خصوصى گروه بر اين باورند كه 
گروه هايى كه توسط الگوريتم هاى 
يادگيرى ماشين، به منظور كشف 
الگو يا ســـاختار در داده ها طراحى 
مى شـــوند، حق حريم خصوصى 
دارند كه به حق حريم خصوصى 
اعضاى گروه تقليل پيدا نمى كند. 
براســـاس اين ديدگاه، بايد از حق 
حريم خصوصى گروه در ارتباط با 
اين فناورى هاى پيشرفته حفاظت 
كـــرد تا از وقوع تبعيض عليه اين 
گروه ها جلوگيرى شود و مشكالت 
حريم خصوصى در ســـطح گروه 

پيش نيايد.
وى افـــزود: برخـــالف اين 
ديدگاه، استدالل من اين است كه 
دليل عملى  براى تشخيص و حفظ 
حريم خصوصى گروه وجود ندارد. 
تبعيض عليه اعضاى يك گروه فقط 
در صورتـــى رخ مى دهد كه حريم 
خصوصى افراد عضو گروه نقض 
شده باشـــد. بنابراين، حفظ حريم 

خصوصى افراد عضو گروهى كه 
توسط الگوريتم ها طراحى مى شود، 
مانع رخداد تبعيض عليه آن گروه 
مى شـــود. همچنين، براى مقابله با 
مشكالت حريم خصوصى كه توسط 
اين فناورى ها ايجاد مى شوند، نيازى به 
حفظ حريم خصوصى گروه نيست؛ 
زيرا اين فناورى ها حريم خصوصى 
فرد را به شيوه اى جديد به چالش 
مى كشند. در نتيجه، يادگيرى ماشين، 
به جاى آن كه مشكالت مربوط به 
حريم خصوصى گروه ايجاد كند، 
چالش هاى جديدى را براى حريم 
خصوصى فرد ايجاد مى كند. بر اين 

اساس، حق حريم خصوصى فرد 
بايد بـــه گونه اى بهبود يابد كه با 
چالش هاى جديد ايجادشده توسط 
اين فناورى ها مقابله كند و حفاظتى 

كارآمد براى فرد فراهم آورد.
چت جى پى تى و چشم اندازهاى 
جديد براى هوش مصنوعى قوى، 
عنوان سخنرانى دكتر عليرضا كاظمى 
از پژوهشگاه آى پى ام بود كه در 
اين باره توضيح داد: پيشرفت هاى 
اخير در هوش مصنوعى در قالب 
مدل هـــاى زبانى بـــزرگ كه در 
سرويس هايى چون چت جى پى تى 
در حجم و كاربردهاى گســـترده و 

روزافـــزون در اختيار عموم قرار 
گرفته اند، بار ديگر اميدها را براى 
بازتوليد هوش كامل انســـانى، كه 
براى چند دهه به حاشيه رفته بود، 

زنده كرده است.
پروفســـور مارسلو ميلراد، از 
دانشگاه لنيوس سوئد نيز در سخنرانى 
خود گفت: زمينه هوش مصنوعى در 
AIEDآموزش كه معموالً به عنوان
شناخته مى شود، مى تواند به عنوان 
اســـتفاده از تكنيك ها و برنامه هاى 
مبتنى بر هوش مصنوعى در زمينه هاى 
آموزشى مختلف با هدف پشتيبانى از 
يادگيرى، آموزش و پرورش تعريف 
شـــود. در حالى كه پيشرفت هاى 
اخير در فناورى و ابزارهاى هوش 
مصنوعى، پياده سازى   AIEDرا 
شتاب داده است، خود حوزه بيش از 

سه دهه وجود داشته است.
در اين مراســـم، دكتر مهديه 
ســـليمانى عضو هيـــأت علمى 
دانشكده كامپيوتر دانشگاه صنعتى 
شريف بيان كرد: هوش مصنوعى 
مولد هوش مصنوعى با هدف حل 
خودكار مسائل، در دهه هاى اخير 
عمده توجهش را به سمت حوزه 
يادگيرى ماشين يا همان استفاده از 

داده يا نمونه براى پيداكردن راه حل 
به صورت خودكار معطوف كرده 
است. به ويژه در يك دهه اخير، حوزه 
يادگيـــرى ژرف كه نياز به مداخله 
انسانى در فرايند يادگيرى مدل را 
كمتر مى كند، تحوالت چشمگيرى 
را در زمينه هوش مصنوعى ايجاد 

كرده است.
پروفسور اتكو كوزه از دانشگاه 
ســـليمان دميرل تركيه هم در اين 
همايش گفت: از آغاز فعاليت هوش 
مصنوعى تا قرن بيست ويكم، اين 
حوزه به سرعت پيشرفت كرده است. 
امروزه، بســـيارى از مسائل با نرخ 
موفقيت باال توســـط سامانه هاى 
پيشـــرفته  هـــوش مصنوعى حل 
مى شـــوند. با اين حال، كاربردهاى 
موفق هـــوش مصنوعى در حال 
حاضر با اظهارات انتزاعى بشـــرى 
تعامل دارند. به عنوان مثال، آخرين 
بحث ها حول هـــوش مصنوعى 
مولد شـــكل مى گيرد و نه تنها بر 
پيشرفت هاى تكنولوژيكى بلكه بر 
ارزش هاى وجودى بشريت نيز تأثير 
مى گذارد. اين موضوع نويدبخش 
پتانسيل باالى نسخه هاى پيشرفته تر 

هوش مصنوعى در آينده است.

نبايد نسبت به فرصت ها و تهديدهاى هوش مصنوعى بى تفاوت بود
در كنفرانس هوش مصنوعى در دانشگاه صنعتى شريف بيان شد:

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت صنايع شير ايالم زاگرس(سهامى خاص)

به شماره ثبت 242305 و شناسه ملى 10300041332
بدينوسيله از كليه ســـهامداران جهت شركت در جلسه مجمع عمومى عادى 
ساليانه كه ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 در محل شركت واقع 
در تهران – خيابان شهيد بهشتى- خيابان مفتح شمالى- خيابان دوم – پالك 

26 تشكيل مى گردد دعوت مى نمايد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى 
2- بررسى حساب سود و زيان و ترازنامه سال مالى منتهى به 1401/12/29 و 

تصميم گيرى در مورد سود و زيان
3- انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هيئت مديره

4- انتخابات بازرس اصلى و على البدل و تعيين حق الزحمه آنها 
5- تعيين روزنامه كثيراالنتشار

هيئت مديره6- ساير موارد 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت پخش سراسرى كاالى كالبر ( سهامى خاص )

به شماره ثبت 25020 و شناسه ملى 10100704836
  بدينوســـيله از كليه سهامداران جهت شركت در جلسه مجمع عمومى عادى 
ساليانه كه ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 در محل شركت واقع 
در تهران – خيابان شهيد بهشتى- خيابان مفتح شمالى- خيابان دوم – پالك 

26 تشكيل مى  گردد دعوت مى نمايد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى 
2- بررسى حساب سود و زيان و ترازنامه سال مالى منتهى به 1401/12/29 و 

تصميم گيرى در مورد سود و زيان
3- انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هيئت مديره

4- انتخابات بازرس اصلى و على البدل و تعيين حق الزحمه آنها 
5- تعيين روزنامه كثيراالنتشار

هيئت مديره6- ساير موارد 

آگهى استفاده از حق تقدم 
افزايش سرمايه شركت داروسازى مداوا (سهامى خاص)

شماره ثبت 16981 و شناسه ملى 10100602399
با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ  1402/02/30 
مبنى بر افزايش ســـرمايه از مبلغ 580,000,000,000 ريال به 
مبلغ 1,280,000,000,000 ريال از طريق صدور ســـهام جديد 
وفق مقررات مواد 169 و 170 اليحه اصالح قانون تجارت مراتب ذيل 

به اطالع سهامداران  محترم مى رساند.
1- ســرمايه فعلى: ســـرمايه مبلغ 580,000,000,000 ريال 

منقسم به تعداد 58,000,000  سهم 10،000 ريالى با نام عادى
2- ســرمايه پس از افزايش: ســـرمايه پـــس از افزايش مبلغ 
1,280,000,000,000 ريال منقســـم به تعداد 128,000,000 

سهم 10،000 ريالى با نام عادى
3- محــل افزايش ســرمايه: از طريق مطالبات حال شـــده 

سهامداران/ آورده نقدى
4- ميزان افزايش سرمايه: 700,000,000,000 ريال

5- هر سهامدار به ازاى هر سهم حق تقدم در خريد  1/2 سهم را دارد.
6- سهامدارانى كه مايل به استفاده از حق تقدم خود مى باشند بايد 
ظرف مدت 60 روز از تاريخ نشر آگهى مراتب تمايل خود را به تبديل 
مطالبات به ســـهام جديد را كتباً به امور مالى شركت اعالم نمايند و 
يا مبلغ اسمى سهام خود را به شماره حساب 4229448825  بانك 
ملت  شعبه ميدان جمهورى واريز و فيش آن را به امور مالى شركت 

تحويل نمايند.
7- چنانچه بعضى از سهامداران از حق تقدم هاى خود در مهلت مقرر 
قانونى اســـتفاده ننمايند هيات مديره مختار است كه حق تقدم هاى 
استفاده نشده را به هر نحو با هر قيد و شرط كه مصلحت بداند با سايرين 

عرضه نمايد، يا سرمايه را تا سقفى كه عمل شده به ثبت برساند.
هيات مديره شركت داروسازى مداوا(سهامى خاص)

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
(آگهي نوبت دوم) 

خريد يك ميليون تخته كيسه لمينت
شركت كود شيميائي اوره لردگان (سهامي عام) در نظر دارد خريد 
يك ميليون تخته كيسه لمينت 50 كيلويي با مشخصات تكميلي 
فني قيد شده در اســـناد مناقصه جهت بسته بندي محصول اوره 
خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا از شركت هاي 
توليدي واجد صالحيت دعـــوت مي گردد در صورت تمايل جهت 

دريافت اسناد مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايند.
* مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر 2,000,000,000 ريال به 

صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي مي باشد.
* متقاضيان جهـــت دريافت اســـناد مناقصه از روز چهارشـــنبه 
 مـــورخ 1402/03/03 با مراجعه به وب ســـايت شـــركت به آدرس: 
WWW.LUFC.IR بخش مناقصات و يا از طريق مراجعه حضوري به 
آدرس: تهرانـ  شهرك غربـ  بلوار فرحزاديـ  خيابان نخلستانـ  كوچه 

گلستان يكمـ  پالك48ـ  طبقه1 با معرفي نامه كتبي اقدام نمايند.
* ساير شرايط و مشخصات مناقصه در دستورالعمل و اسناد مناقصه 

قيد شده است.
روابط عمومي شركت كود شيميايي اوره لردگان 

اطالعيه شماره يك (مناقصه عمومي)
خريد 62000 ليتر 

كاتاليست شيفت دماي پايين مورد نياز
 مجتمع اوره و آمونياك لردگان

پيرو آگهي هاي چاپ شده در روزنامه هاي اطالعات و سالداران مورخ 18 
و 20 ارديبهشت 1402 بابت موضوع مناقصه فوق تغييرات در شرايط و 

دستور العمل مناقصه به شرح زير اطالع رساني مي گردد:
*مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر چهار ميليارد ريال به صورت 

ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي تغيير يافت.
*زمان ارائه پيشـــنهاد مناقصه گران تا پايان وقت اداري روز شنبه 

مورخ 1402/03/13 تمديد گرديد.
*از شـــركت هاي واجد صالحيت دعوت مي گردد جهت دريافت 
اســـناد مناقصه از تاريخ چاپ اين اطالعيه با مراجعه به وب سايت 
شـــركت به آدرس: WWW.LUFC.IR بخش مناقصات و يا از 
طريـــق مراجعه حضوري به آدرس: تهرانـ  شـــهرك غربـ  بلوار 
فرحزاديـ  خيابان نخلســـتانـ  كوچه گلستان يكمـ  پالك48ـ  

طبقه1 با معرفي نامه كتبي اقدام نمايند.
*ساير شرايط مناقصه در دستور العمل مناقصه و اسناد مناقصه قيد 

شده است.
روابط عمومي شركت كود شيميايي اوره لردگان

اطالعيه شماره يك (مناقصه عمومي)
خريد 63000 ليتر 

كاتاليست شيفت دماي باال مورد نياز 
مجتمع اوره و آمونياك لردگان

پيرو آگهي هاي چاپ شده در روزنامه هاي اطالعات و سالداران مورخ 18 
و 20 ارديبهشت 1402 بابت موضوع مناقصه فوق تغييرات در شرايط و 

دستور العمل مناقصه به شرح زير اطالع رساني مي گردد:
*مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر ســـه ميليارد ريال به صورت 

ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي تغيير يافت.
*زمان ارائه پيشنهاد مناقصه گران تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

1402/03/13 تمديد گرديد.
*از شركت هاي واجد صالحيت دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد 
مناقصه از تاريخ چاپ اين اطالعيه با مراجعه به وب ســـايت شركت به 
آدرس: WWW.LUFC.IR بخش مناقصات و يا از طريق مراجعه 
حضوري به آدرس: تهرانـ  شـــهرك غربـ  بلوار فرحزاديـ  خيابان 
نخلستانـ  كوچه گلستان يكمـ  پالك48ـ  طبقه1 با معرفي نامه كتبي 

اقدام نمايند.
*ساير شرايط مناقصه در دســـتور العمل مناقصه و اسناد مناقصه قيد 

شده است.
روابط عمومي شركت كود شيميايي اوره لردگان

اطالعيه شماره يك (مناقصه عمومي)
خريد 2400 ليتر

 كاتاليست H2 Canvertor مورد نياز 
مجتمع اوره و آمونياك لردگان

پيرو آگهي هاي چاپ شده در روزنامه هاي اطالعات و سالداران مورخ 18 
و 20 ارديبهشت 1402 بابت موضوع مناقصه فوق تغييرات در شرايط و 

دستور العمل مناقصه به شرح زير اطالع رساني مي گردد:
*مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر ســـه ميليارد ريال به صورت 

ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي تغيير يافت.
*زمان ارائه پيشنهاد مناقصه گران تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

1402/03/13 تمديد گرديد.
*از شركت هاي واجد صالحيت دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد 
مناقصه از تاريخ چاپ اين اطالعيه با مراجعه به وب ســـايت شركت به 
آدرس: WWW.LUFC.IR بخش مناقصات و يا از طريق مراجعه 
حضوري به آدرس: تهرانـ  شـــهرك غربـ  بلوار فرحزاديـ  خيابان 
نخلستانـ  كوچه گلستان يكمـ  پالك48ـ  طبقه1 با معرفي نامه كتبي 

اقدام نمايند.
*ساير شرايط مناقصه در دســـتور العمل مناقصه و اسناد مناقصه قيد 

شده است.
روابط عمومي شركت كود شيميايي اوره لردگان

آگهي تجديد مناقصه عمومي
خريد مواد شيميايي 

(نوبت اول)
شركت كود شيميايي اوره لردگان درنظردارد خريد مواد شيميايي 
مصرف يكســـاله برج هاي خنك كننده خـــود را از طريق انجام 
مناقصه عام و از طريق شركت هاي واجد صالحيت مطابق با شرايط و 
مشخصات قيد شده در اسناد مناقصه تهيه نمايد. متقاضيان شركت 

در مناقصه مطابق با شرايط ذيل اقدام نمايند.
* مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه برابر دو ميليارد ريال به صورت 

ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي مي باشد.
*متقاضيـــان جهت دريافت اســـناد مناقصه روز شـــنبه مورخ 
 WWW.LUFC.IR :1402/03/06 به وب سايت شركت به آدرس 
بخش مناقصات و يا از طريـــق مراجعه حضوري به آدرس: تهرانـ  
شهرك غربـ  بلوار فرحزاديـ  خيابان نخلستانـ  كوچه گلستان يكم 

ـ پالك48ـ  طبقه4 با معرفي نامه كتبي اقدام نمايند.
* ساير شرايط و مشخصات مناقصه در دستور العمل و اسناد مناقصه 

قيد شده است.

شماره فراخوان در موضوع مناقصهشماره مناقصه
سامانه 

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

مبلغ برآورد مناقصه 
(ريال) 

20020014230000575/370/437/277107/408/745/533تعريض محور قدمگاه-درود(نوبت اول)1402/31/65

رفع نقاط داراي تصادف تپه ماهورهاي 2كيلومتر از محور فيروزه-خوشاب 1402/31/66
20020014230000581/421/362/13328/427/242/653شهرستان فيروزه(حدفاصل ورودى قره باغ به سمت شوراب)(نوبت دوم) 

- مهلت دريافت اسناد مناقصه : تا ساعت 00: 17 روز  چهارشنبه تاريخ 1402/03/10
- مهلت تحويل پاكات مناقصه : تا ساعت 17 روز  شنبه مورخ 1402/03/20 

- تاريخ و ساعت بازگشايى پاكات مناقصه : ساعت 00 : 10 روز  يكشنبه مورخ 1402/03/21
 - اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گزار : مشـــهد– انتهاي خيابان فدائيان اســـالم – كد پســـتي 9173695636- تلفن تمـــاس051-33412024-8

 و نمابر : 051-33435888 
www.setadiran.ir محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به نشانى  -

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه وترابري

سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  اي استان خراسان رضوي

فـراخـوان منـاقصـه عمومـى (نوبت اول)
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  اي اســـتان خراسان رضوي در نظر دارد مناقصات به شرح ذيل  را از طريق سامانه 

الكترونيكي دولت برگزار نمايد. تاريخ انتشار در سامانه ى مذكور 1402/03/03 مي باشد.

شناسه آگهى:1502593

الف) از كليه ســـهامداران همچنين نمايندگان اشـــخاص حقوقى دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه  
شـــركت آلوميناى ايران (ســـهامى عام) به شـــماره ثبت 196 و شناســـه ملى 10860294339 كه راس ســـاعت 
 10 روز شـــنبه مورخ 1402/03/20 در محل سازمان توسعه و نوســـازى معادن و صنايع معدنى ايران واقع در تهران، 

خيابان سپهبد قرنى ، نرسيده به خيابان سميه، نبش خيابان شريف، پالك 39 برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.
ب) دستور جلسه:

1-  استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى شركت
2- تصويب صورتهاى مالى سال منتهى به 1401/12/29

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شركت براى سال مالى 1402
4- تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت براى سال 1402

5- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى مى باشد.
  هيئت مديره شركت آلوميناى ايران (سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
براى سال مالى منتهى به 1401/12/29

شــركت پتروشــيمى غدير در نظر دارد مناقصه خريد پمپ هاى 
GA201&204 به شـــماره سيستمى 2002096946000005 را 
ازطريق ســـامانه تداركات الكترونيكى دولت به صورت عمومى و يك 
مرحله اى واگذار نمايد. لذا بدينوســـيله از شركت هاى توانمند در اين 
زمينه دعوت مى شود جهت شـــركت در مناقصه به سامانه ستاديران 
مراجعـــه فرماييد. كليه مراحل برگزارى مناقصـــه از دريافت و تحويل 
اسناد تا بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار مناقصه: 1402/03/03
مهلت دريافت اسناد: 1402/03/09

مهلت ارسال پيشنهادات: 1402/03/24
زمان بازگشايى پاكت ها: 1402/03/27

شماره تماس واحد مناقصات: 06152124260
آدرس: خوزستانـ  بندر ماهشــهرـ  منطقه ويژه اقتصادىـ  

سايت 3ـ  پتروشيمى غديرـ  دبيرخانه محرمانه حراست 
تلفن تماس: 06152124617

روابط عمومى و امور بين الملل شركت پتروشيمى غدير(سهامى عام)

مناقصه خريد پمپ هاى 
 GA201&204

به همراه قطعات يدكى 

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ  1402/040
شركت ايران ترانسفو

درنظــردارد 360 عدد چرخ گردان و ثابت مطابق مشــخصات 
مندرج در مدارك مناقصه را از طريق مناقصه عمومي خريداري 

نمايد.
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشــــتر با شماره تلفن 
33790576 -024 داخلــــي 2744 از ســــاعت 17ـ  9 تماس 
حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي 
نسبت به دريافت اسناد و مشــــخصات كامل از طريق مراجعه به 
سايت www.iran-transfo.com و يا اعزام نماينده خود به 

همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادات ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجانـ  كيلومتر4 جاده تهران

شركت ايران ترانسفو(واحد خريد مواد داخلي/ عمومي)

فو 
انس

ن تر
يرا

ت ا
رك

ش

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ  1402/041
شركت ايران ترانسفو

درنظرداردتعداد 10/000 عد بلوك سيماني به ابعاد 20×40×40 را  
از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشــــتر با شماره تلفن 
33790576-024 داخلــــي 2744 از ســــاعت 17 - 9 تماس 
حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشــــار آگهي 
نسبت به دريافت اسناد و مشــــخصات كامل از طريق مراجعه به 
سايت www.iran-transfo.com و يا اعزام نماينده خود با 

همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادات ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجانـ  كيلومتر4 جاده تهران

شركت ايران ترانسفو(واحد خريد مواد داخلي/ عمومي)

فو 
انس

ن تر
يرا

ت ا
رك

ش


