نمایندگان مجلس در ارتکاب جرم مصونیت ندارند

ایرنا :دادستان تهران گفت :اگر نمایندهای از مجلس شورای اسالمی مرتکب جرمی شود ،هیچ مصونیتی وجود ندارد کمااینکه در
مورد اخیر هم دادگاه به قضیه ورود کرد« .عباس جعفریدولت آبادی» درمورد محکومیت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :دادستانی تهران در این زمینه گزارش مبسوطی را برای هیئت نظارت مجلس ارسال کرد .پرونده جدید این فرد به دادگاه
رفت و دادگاه در یک بخش نپذیرفت و در بخشی پذیرفت ولی چون مرتبط با مسائل اخالقی است و قطعی نیست و قابل اعتراض
است ،اعالم آن اشکال دارد .وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مصونیتی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی دارند آیا مانع از
اجرای حکم در مورد این فرد خواهد شد ،گفت :همه افراد در برابر قانون مساوی هستند ولی قانون اساسی در مورد نمایندگان مجلس
هنگام ایراد نطقها در مجلس و رأی دادن به اقدامات مصونیت قائل شده و نمیتوانیم کسی را برای رایی که داده است تعقیب کنیم.
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احداث پل بین بندرترکمن و جزیرهآشوراده مورد توافق نیست

فارس :معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ساخت پل بین بندر ترکمن و جزیره آشوراده ،در طرح مورد توافق وجود
ندارد اظهار داشت :اگر مسئوالن استان چنین تصمیمی داشته باشند ،سازمان به شدت با آن مقابله و مجوز صادره را هم ابطال خواهد
کرد« .حمید ظهرابی» معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اشاره به اینکه طرح طبیعت گردی آشوراده مورد موافقت سازمان
قرار گرفته است ،گفت :ایجاد یک اکوالژ با سازههای سبک در 5درصد از مساحت جزیره آشوراده بخشی از این طرح است .وی در ادامه
گفت :در 22هکتار هم سطح اشغال بسیار پائینی در نظر گرفته شده و ظرفیت برد طبیعت گردی در جزیره آشوراده مطابق با چنین
اکوسیستمهایی طراحی شده است .حداکثر  500نفر در شبانه روز اجازه بازدید از جزیره آشوراده را خواهند داشت و از این تعداد 80
نفر میتوانند شبانه در جزیره اقامت کنند .در مسیرهای پیاده روی هم حداکثر 50نفر در دو مسیر مختلف اجازه تردد خواهند داشت.
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در گفتوگوی اختصاصی روزنامه «نسلفردا» با دکتر محمدرضا قانعی مطرح شد؛

آغاز پروژه ملی «معمارباش»
مریم محسنی  /گروه جامعه
Maryam.m@hotmail.com

زنجیره فرهنگی ایوان ،با همکاری شــرکت مهندسی
مشاور پلشیر ،برای نخســتینبار دست به تولید یک
 Reality Showدر حــوزه «دیزاین» زده اســت .این
مجموعه که وظیفه و رسالت خود را بر توسعه فرهنگی
بنا نهاده ،شــروع به برگزاری یک مســابقه بزرگ در
قالب یک  Reality Showکرده است تا
بتواند با بهکارگیری پتانسیل باالیی که
رسانههای تصویری دیجیتال در کشور
دارند و ظرفیت باالیی کــه در جوانان
عالقهمند به این حوزه وجود دارد ،یک
جریان و کارزار ملی را ایجاد کند که در
ارتقای هنر دیزاین و ایجاد فرصت واقعی
برای استعدادها مفید باشد .بنیانگذاراین پدیده دکتر
«محمدرضا قانعی» ،متولد بهار  1332در اصفهان است.
او با گذراندن دوره  D.P.L.Gمعماری وارد دانشــکده
هنرهای زیبای پاریس شد و هم زمان با تحصیل D.E.A
در دانشگاه پاریس موفق به فراغت از تحصیل در مقطع
دکترای شهرسازی از دانشگاه فرانســه شد و پس از
حدود دو سال زندگی و کار در آمریکا ،در سال 1366
به زادگاه خود بازگشت .او بیش از  27سال سابقه کار
حرفهای در ایران دارد که ثمره آن حدود پانصد پروژه
در مقیاسهای معماری ،طراحی شهری و شهرسازی
است که بسیاری از آنها به مرحله اجرا رسیده است.
وی همیشه بر این اعتقاد بوده که معماری هنر است و
هنر ،ریشه در فرهنگ دارد و زمانی از معماری سخن به
میان میآید که اثر ،ریشه در بستر مادی و معنوی خود

داشته باشد و هم از زمینه خود تبعیت کند و هم از زمانه
خود ،گفتوگویی داشتیم با او که از نظرتان میگذرد.
در جایی گفتهاید که با معمــار و هنر معماری
رفتار درستی نمیشــود و بستر و الگویی برای
معماران وجود ندارد .این مســئله با توجه به
ساختوسازهای کنونی امری آشکار است در این
زمینه میتوانید توضیحات بیشتری بفرمایید؟
بله دقیقاً .بنده با توجه به تجربه 40سالهای
که در زمینه معماری ،هم در حوزه آکادمیک
و هم در حوزه اجرا داشــتهام ،هماکنون به
این نتیجه رسیدهام که متأسفانه با معمار و
هنر معماری درست رفتار نمیشود .بستر
و الگوی درستی برای معماران وجود ندارد.
این موضوع همیشــه دغدغه من است و به
آن فکر میکنم .درواقع یک بیان درست از معماری که
جهانشمولتر باشد ،بیانی که بتواند معمار واقعی را نشان
دهد ،تفکری که شامل همه شود و همه زیر این پرچم
قرار بگیرند و خود را بروز بدهند ،وجود ندارد .چیزی که
امروزه شاهد آن هستیم ،ساختمانسازیهایی است که
ترویج داده میشود ،ولی معمار بهعنوان کسی که جامعه
و انسانها را معماری میکند و تأثیر زیادی روی جامعه
دارد ،دیده نمیشود و فرصت بروز و حضور ندارد.
■چرا تاکنون این حلقه مفقــودهای که وجود
دارد ،به وسیله خود معماران که اثرگذاری زیادی
در این رابطه داشتهاند ترمیم نشده تا ما با این
مشکالت مواجه نشویم؟
همیشه نگاهم فرهنگی بوده و معتقدم فرهنگ موتور
و مولد توسعه است ،ولی تا زمانی که کار اجرایی اتفاق

نیفتد ،نمیتوانیم از پتانســیل باالی فرهنگ استفاده
کنیم و موجب شویم که در جامعه ارزشی قابل قبول در
این رابطه ایجاد شود .به همین دلیل با همکاری زنجیره
فرهنگی ایوان که چندین ســال پیش تأسیس شده
است ،پروژه جدیدی را آغاز کردیم که میتواند آینده
معماری و هنر دیزاین در کشور را تغییر دهد.
■لطفادرباره این پروژه توضیحات بیشــتری
بدهید؟
اگــر بخواهم درباره پــروژه توضیح دهــم ،باید ابتدا
مقدمهای را عرض کنم .امروز مشــکلی که در جامعه
و جامعه معماری وجود دارد این است؛ با اینکه رقابت
وجود دارد و این رقابت میتواند ذاتاً ســالم باشد ،ولی
این اتفاق نمیافتد و با ایجاد رقابت ناسالم هر روز شاهد
دور شدن ارزشها و فضایی نابرابر هستیم .هماکنون
جوانانی که از دانشــگاه فارغالتحصیل میشوند و به
من مراجعه میکنند ،هیچ فرصتی برای بروز و حضور
ایدههایشــان ندارند و از آن بدتر اینکه الگوی درستی
نیز ندارنــد؛ به همین منظور و برای رفع این مشــکل
با تشــکیل یک تیم جدید و با استفاده از فرصتهایی
که حوزه رسانههای دیجیتال در اختیارمان قرار داده
است ،یک برنامه و یک جایزه بزرگ را در نظر گرفتیم،
که میتوانم نام آن را بزرگترین اتفاق معماری ایران
بگذارم .در این آیین افراد زیادی حضور خواهند داشت
که از جمله آنها برجستهترین داورهای معماری ،هنر و
کسبوکار هستند .در واقع این برنامه ،هر فصل به یکی
از حوزههای هنر دیزاین میپردازد که فصل نخست آن
معماری است که با حضور معماران برجسته کشور و
رأی مردم ،برترین معمار زیر  ۴۰ ،۳۰و  ۵۰سال ایران

انتخاب خواهد شد.
■این پروژه اکنون در چه مرحلهای است؟
مرحله پیش تولیــد این پروژه در حال انجام اســت و
امیدواریم بتوانیــم تا اواخر امســال و در هفته پایانی
سالجاری ،نخستین قســمت آن پخش شود .از همه
همکاران ،افراد تأثیرگــذار و ارزشآفرینان میخواهم
که در این پــروژه و این جنبش از مــا حمایت کنند و
معتقدم باید خودم این حرکت را آغاز کنم .این پروژه به
جنبههای انسانی توجه میکند و روی شخصیت معمار
تمرکز دارد و هدف آن ،نشــان دادن معمار به عنوان
فردی تأثیرگذار درجامعه است.
■به نظر شما این فرصت میتواند نوع تفکر غلط
در زمینه معماری را تغییر دهد؟
ما به یــک کارزار نیاز داریم که تأثیرگــذار و عملگرا
باشد .همیشه سعی کردم ،خودم را به چالش بکشم و
این نگاه را داشتهام که اگر من عاشق اصفهانم ،شهری
که تماماً هنر دیزاین است ،باید در زمینه به روز کردن
نوع معماری و گفتمانی که وجود دارد نیز تأمل کنم؛
ولی ما نتوانستهایم بستر درســت و به روزی برای آن
ایجاد کنیم؛ بلکه روز به روز ،از معماری آن دور شدهایم.
کافی است آنچه داریم وآنچه که هست را به معماران

هالل احمر

و دیزاینرهای جوان خود نشــان دهیم و این گفتمان،
خود جریانساز خواهد شد و تأثیرگذار خواهد بود .این
■مسابقه به شکل دیجیتالی برگزارمیشود؟
بله .در این مسابقه قرار اســت از پلتفرمهای اینترنتی
پخش شود.به شــدت روی این قضیه تأکید دارم که
ما اگر بخواهیم معماری را گسترده کنیم ،باید با مردم
ارتباط برقرار کنیم و بهترین راه تأثیرگذاری و ارتباط
با جامعه ،استفاده از ابزارهای نوین است و تا حد ممکن
اســتفاده بهینه از این ابزار .در این رابطه صحبتهای
خوبی با پلتفرمهای پخش رســانه دیجیتال و IPTها
انجام شده است .به همین دلیل در حال تهیه این برنامه
هستیم .این برنامه به نوعی بازآفرینی از تعریف معماری
به شمار میرود و شامل تعریف درست معمار و نشان
دادن معمارهای پیشــرو ،فرصت دادن به معمارهای
جوان برای رقابت و درگیر کردن مردم در یک فرآیند
انتخابی است.
■ از درگیر کردن مردم صحبت کردید .به نظرتان
این اتفاق تا چه حد میتواند معماری واقعی را در
شهر اصفهان نهادینه کند؟
مردم و جامعه باید با این حوزه درگیر شوند تا این حوزه
بتواند حرف و مکالمهاش را با جامعه برقرار کند.

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان اصفهان:

فعالیت  1200نجاتگر داوطلب در نوروز

اصالحیهآگهیمناقصه

شرکتبهرهبردارینفتوگازگچساران
بهشمارهمناقصه/1297جم97/
چاپ در روزنامه نسل فردا مورخ  97/9/12و 97/9/14
(شمارهمجوز)1397، 4258صحیحمیباشد.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

آگهی فوق العاده مجمع عمومی
شرکتچرموپوستاصفهانبهشمارهثبت4985
از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 10صبح روز
شنبه مورخ 1398/1/17به آدرس :تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی ،نبش کوچه دوم ،پالک 141برگزار می گردد حضور به
همرسانند.
دستورجلسه-1 :انحاللیاعدمانحالل
-2انتصابمدیرتصفیه
هیئت مدیره شرکت
-3انتخابناظر

یلدا توکلی  /گروه استانها ۴۱ :پایگاه امداد و نجات در طرح نوروزی در شاخه امداد فعالیت دارند؛ همچنین یک
پایگاه هوایی ،دو پایگاه کوهستان و  ۱۲۰۰نجاتگر به صورت داوطلبانه فعال خواهند بود .این گفته «محسنمؤمنی»
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان است که در آیین افتتاح طرح ملی خدمات جمعیت هالل احمر در
نوروز  ۹۸بیان کرد و گفت :جمعیت هالل احمر هر سال بر اساس وظیفه ذاتی خود در نوروز خدماتی را به شهروندان
ارائه میدهد .وی افزود :در حوزه داوطلبان این جمعیت ۳۵ ،پایگاه در ورودی شهرها مستقر شده است .وی ادامه
داد :تعداد  ۹۰۰نفر ازجمعیت جوانان هالل احمر در پایگاههای شهری شــرکت میکنند ،در این طرح فضاهای
خاصی مانند پایگاههای سالمت ،فضاهای تفریحی برای کودکان و  ...تعبیه شده که جوانان داوطلب در این محل
خدماترسانی میکنند .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه وی اضافه کرد :امسال به علت
شرایط جوی مناسب و بازگشایی زایندهرود ،افزایش ورود گردشگران را شاهد خواهیم بود که در این شرایط ضروری
است نیروهای امداد و نجات آمادگی بهتری برای ارائه خدمات باشند .مؤمنی با بیان اینکه شماره  ۱۱۲خط تلفن ویژه
برای اعالم نیاز به خدمات هالل احمر است ،گفت :شهروندان و گردشگران میتوانند پس از بروز حوادث به این شماره
اطالع رسانی کنند .وی افزود :در نوروز  ۹۸پاسخگویی مناسب ،اعزام نیروها و رسیدگی به آسیبدیدگان حوادث در
کمترین زمان انجام خواهد شد .او گفت :عالوه بر پایگاههای امداد و نجات ،جمعیت داروخانه این جمعیت نیز از اول
فروردین هر روز به مدت شش ساعت به مراجعه کنندگان خدمات میدهد؛ همچنین طرح «فرشتگان رحمت»
را در روزهای پایانی سال در دستور کار داریم« .داریوش کریمی» معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان
نیز با بیان اینکه در طرح خدمات نوروزی سال  ۹۸تعداد  ۴۲پایگاه امداد و نجات ثابت ،یک پایگاه هوایی ،یک فروند
بالگر ،هفت تیم واکنش سریع در هفت منطقه و هفت تیم جانشین نسبت به خدماترسانی اقدام میکنند ،گفت:
شش پایگاه موقت برای امدادرسانی راهاندازی خواهد شد .وی ادامه داد :درمجموع بیش از  ۲۵۰خودرو در این طرح
مشارکت دارند که شامل آمبوالنس ،خودروهای نجات ،موتورسیکلت و تیمهای پشتیبانی هستند.

یادداشت
مبارزه با فساد ،دست علی(ع)
میخواهد

پژمان گرامی  /تحلیلگر :برای مبارزه با فســاد
و کنترل آن ،راهحلها و راهکارهای مختلفی ارائه
شده اســت که دامنه آن از برخوردهای قانونی تا
سیستمسازی و نهادسازی گسترده است .اختاپوس
فساد در همه جوامع حتی کشورهای توسعه یافته
وجود دارد .حتی سالمترین و پاکترین اقتصادها هم
به فساد ولو اندک آلوده هستند .اما نکتهای که تفاوت
فساد در اقتصاد ایران را با سایر جوامع متمایز میکند
در نسبت حجم اقتصاد و میزان فساد موجود؛ تداوم
و روند اســتمرار آن نهفته است به طوری که کلمه
فساد برای بیان و تعریف آن الکن است و باید نام آن
را چپاول گذاشت .هر بار که خبر ارقام نجومی فساد
و کشف آن در رسانهها بیان میشود ،گویی در بین
گروههای ذینفع و موجود در متن اقتصاد نفتی و
رانتی نوعی رقابت وجــود دارد .در اقتصاد چپاول
شده عناصر فاســد عم ً
ال حجم بزرگی از اقتصاد را
مانند اختاپوس در اختیــار میگیرند و آن را از دور
خارج میکنند؛ چنانکه ارقام و عددهای عجیبی
که هر روز میشنویم در نگاهی کالن و ملی کشور را
با بحران مواجه میکند به صورتی که دولت را وادار
به مداخله و صرف منابع عمومی و ملی کشور برای
غلبه بر موج نارضایتی میکند.
در همین ســالهای اخیــر ماجرای مؤسســات
اعتبــاری ،مصداق عینی چپاول بــود که دولت را
مجبور کرد برای فراگیر نشــدن بحــران ۳۰هزار
میلیارد تومان از منابع کشور را به سرمایه گذاران
پرداخت کند.
■ برای مقابله با فساد چه باید کرد؟
واقعیت این است که مقابله با فساد نیازمند شکل
گرفتن یک جنبش اجتماعی مردمی است .تا قبل
از شــکل گرفتن جنبش ،ادبیات ُغر محور حاکم
است و اعتراض به فســاد با یکی دو تا ناسزا و گالیه
جمع میشود .در برخورد جنبشی جامعه با فساد،
هدف دشوار و پرخطر کردن و جاذبهزدایی از فساد
است که راهبردها و اقدامات جامعهمحور و جنبش
محورشــدن ،با ایجاد موجی در جامعه مشارکت
عمومی را جلب میکند تا همه برای وضعیت بهتر
تالش کنند.عالوه بــر این؛ اقدام قاطــع و قانونی
در برخورد با فســاد هم مهم اســت که تا حدودی
اعتماد را به جامعه باز میگرداند .نمونه قاطع این
برخوردها در ســیره ائمه ما وجود دارد .به حضرت
علی(ع) خبر رســید که زیاد بن ابیــه ،قائم مقام
عبداله عبــاس در فارس به دخــل و تصرف اموال
عمومی توجهی کرده ،حضرت بالفاصله نامهای به
او نوشتند« :به خدا سوگندی که اگر گزارش به من
برسد که تو در داراییهای عمومی مسلمانان اندک
یا بسیار خیانت کردهای ،چنان بر تو سخت بگیرم که
اندکمال بمانی و درمانده هزینه خانوارات گردی و
پریشانحال شوی» پس از این نامه ،سرسوزنی خطا
در آنجا دیده نشد.
شهردار بهارستان در جمع خبرنگاران
عنوان کرد:

رشد 62درصدی در جذب بودجه

مهندس «داود بحیرایی» شهردار بهارستان ،با اعالم
اینکه حدود 130عقد قرارداد با بودجهای بالغ بر230
میلیارد ریال در حوزههای مختلف خدمات شهری،
عمرانی و فرهنگی توسط شــهرداری در بهارستان
صورت گرفته است تصریح کرد :میانگین زمانی صدور
پروانه در این شهر نیز نزدیک به 23روز است و تالش
شده تا کمترین مشکالت در این زمینه وجود داشته
باشد .وی در ادامه از رشد 62درصدی جذب بودجه
سخن به میان آورد و گفت :امســال به نسبت سال
گذشــته در جذب بودجه به یک رشد  62درصدی
رســیدیم .وی افزود :شــهرداری بهارستان در سال
 1397یک بودجه  57میلیارد تومانی داشته که 38
میلیارد تومان آن عمرانی بوده است و در مجموع 84
درصد این بودجه تا به امروز جذب شده و هر چند به
صورت نسبی این عدد مطلوب است اما هدف ما جذب
 98درصد بودجه بود و با این احتساب از رقم مد نظر در
جذببودجهعقبهستیم.

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

صاحبانسهامشرکتپلیاکریلایران(سهامیعام) ثبتشدهبهشماره 4500اصفهانوبهشناسهملی10100649604
بدینوسیلهازصاحبانسهامشرکتپلیاکریلایران(سهامیعام)دعوتمیشودتادرجلساتمجامععمومیعادیسالیانهوفوقالعاده
شرکتکهبهترتیبدرساعات 9و 11روزشنبهمورخ 1398/1/17درمحلسالناجتماعاتدفترشرکتواقعدراصفهان،چهارراهآبشار،
ابتدایخیابانسجادتشکیلخواهدشد،حضوربههمرسانند.
الف)دستورجلسهمجمععمومیعادیسالیانه
 -1استماع گزارش هیئت مدیره،بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد ،فعالیت و صورت ها ی مالی منتهی به1397/09/30
وتصویبصورتهایمالیمزبور
-2انتخاببازرساناصلیوعلیالبدلشرکتوحسابرسقانونی
-3انتخابروزنامهکثیراالنتشارجهتدرجآگهیهایشرکت
-4سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععادیصاحبانسهاممیباشد.
ب)دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده
-1بررسیوضعیتشرکتدررابطهباماده 141الیحهقسمتیازقانونتجارت
-2سایرمواردیکهدرصالحیتمجمعفوقالعادهصاحبانسهاممیباشد.
وفق ماده اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347جهت اخذ فرم ورود به مجمع سهامداران با در دست داشتن آخرین
گواهینامهسهاموکارتشناساییبهآدرساصفهان–چهارراهآبشار–ابتدایخیابانسجاد–دفترشرکتپلیاکریلایران(امورسهام)
مراجعهنمایند.

هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران(سهامی عام)
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