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مرضیه جعفریان

کتاب پرسش جهانیشدن ،مجموعه گفتوگوها با صاحبنظران
ایران اسالمی است که به کوشش مجمع شهید بهشتی بسیج
دانشجوییدانشگاهصنعتیشریفانجامشدهاست.استادراهنمای
این طرح دکتر عماد افروغ بوده است .استادان و اندیشمندانی
که در گفتوگوهای این کتاب شرکت کردهاند درمجموع به سؤال
جهانیشدن پاسخ گفتهاند .دکتر افروغ هم کوشیده تا در قالب
مقاالت،سخنرانیهاو گفتوگوهایمختلفبهاینسؤالپاسخدهد
که این مقاالت در کتاب ما و جهانیشدن توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
در این کتابدکترفرشادمؤمنیدر یک گفتوگوپیرامون ُبعداقتصادیجهانیشدنبربازار
کاال وخدمات،بازار پولبازار و کار وبازار سهامتأ کیددارد کهآزادسازی کاال وخدمات،منافع
سرشاریبرای کشورهایتوسعهیافتهداشتهاست،اماآزادسازیدر بازار نیروی کار بهدلیل
کنترلها و ممانعتهای شدید و سودآور نبودن آنها برای کشورهای سرمایهداری اتفاق
نیفتاده است .دکتر کاظم نجفی علمی نیز با استفاده از مفهوم جهانیسازی و رشد تجارت
جهانی؛ رشد سرمای ه گذاری مستقیم خارجی ،افزایش تملکها و ادغامها و ضمن اشاره به
سودوضرر پیوستنبه،WToمخالفتباآزادسازینیروی کار ومخالفتباورودنفتبهاقدام
تجاری در  WToرا مورد تأ کید قرار میدهد .نظر اساتیدی چون دکتر رضا داوری اردکانی،
حجتاالسالموالمسلمین صادقی رشاد ،دکتر اصغر افتخاری ،دکتر محمدرضا تاجیک،
دکتر شاهحسینی ،دکتر محمدرضا دهشیری ،دکتر کاظم معتمدنژاد ،درباره جهانیشدن
آمده است .یکی از مفاهیم سهل و ممتنعی که در سالهای اخیر هم در محافل مختلف
علمیوآ کادمیکدر موردماهیت،ریشههاوداللتهایمتنوعآنوهمدر محافلعمومیتر
وبهطور خاصدر سطحتصمیمگیریها،سیاستگذاریهاورفتارهایاقتصادی،سیاسی
و فرهنگی غالبابدون توجه به ظرایف مفهومی و ابعاد پیچیده آن مطرح است ،مفهوم
جهانیشدن یا جهانیسازی است .البته نگاه شتابزده و سطحی تنها منحصر به مباحث
عمومی نیست ،با نهایت تأسف حتی در محافل علمی نیز شاهد برخوردهای هیجانی و
ل گرایانه در میان موافقان و مخالفان هستیم .عالقهمندان میتوانند این کتاب
بعضاتقلی 
را باقیمت 17هزار تومان از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.
معراجالسعادة
()165

و این حالت  ،حجابی شود میان او و میان پروردگارو کسانی که دل آنها به شهوات
مایل و معاصی و سیئات بر ایشان غالب است به این خطر نزدیکاند«اعاذنا اهلل
سبحانه منه ».سر در این  ،آن است که بیهوشیای که پیش از مرگ حاصل میشود
شبیه به خواب است  ،پس همچنان که آدمی در خواب احوالی را که به آنها الفت
کرده و عادت نموده میبیند و چیزهایی که شباهتی به آنچه در بیداری دیده  ،ندارد
هرگز در خواب نمیبیند  .چنانچه کور مادرزاد هرگز روشنایی و رنگهای مختلفه را
ی کند و کسی که تازه به حد بلوغ رسیده باشد و محتلم شود
در خواب مشاهده نم 
صورت مجامعت به خواب او نمیآید و همچنین در وقت سکرات مرگ و بیهوشی
پیش از مرگ  ،که مشابه خواب است بهغیراز آنچه به آن معتاد شده و الفت گرفته
به نظر او نمیآیدو بسا باشد که بهواسطه الفت و عادت  ،صورت فاحشه در نزد او
ی کند و به این خیال قبض روح میشود و به
متمثل میشود و در آنوقت میل به آن م 
سوءخاتمهازدنیامیرودوبدان کههمچنان کهبسیارمیشود کهدربیداریچیزهایی
ی گذرد کهسببآنرانمیداند،همچنیندرخوابووقتمردنچیزهایی
بهخاطراوم 
ی گردد  .گاه است که سبب آنها را بعد از
به خاطر او میآید که به باعث آن ملتفت نم 
ن که صورت جمیلی را میبیند و به مناسبت آن به فکر
التفات میتوان یافت  ،مثلای 
صورت خوب دیگر میافتد  .یا صورت خوبی را میبیند به ضدیت آن  ،صورت بسیار
ی کند و بهواسطه آن  ،شخصی که وقتی
بدی را متذکر میشود  .یا اسبی را مالحظه م 
سوار آن بوده به خاطرش میآید .
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خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند
 پیامهای خود را به سامانههای
  10002188910808

یا  50001060658119

پیامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بیان نمایند.
بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

حکمت نهج البالغه

هيچشرفى،برترازاسالمنيست
وهيچعزتى،فراتراز پرهيزگارى
نيستوهيچپناهگاهى،بهتراز
پارسايىنيستوهيچشفيعى،
پيروزمندتر از توبه نيست.

«رسالت» مصوبه ممنوعیت خروج داده از کشور را بررسی میکند

سایهسنگینبیقانونی    برسر  پلتفرمها
گروه فرهنگی
در حال حاضر کشورهای مختلف
بسیاری روی موضوع حفاظت از اطالعات و
صیانت از داده تأ کید دارند و برای پلتفرمها
ی کنند اما متأسفانه
قواعد و قوانینی تعیین م 
در کشور ما قوانین و مقرراتی دراینباره وجود
ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه
نیز با بیتوجهی مجریان امر روبهرو میشود.
چنانکه مطابق سند «سیاستها و اقدامات
ساماندهیپیامرسانهایاجتماعی»ابالغی
مردادماه،۱۳۹۶پردازشوذخیرهسازیدادههای
کاربرانشبکههایاجتماعیصرفابایددرداخل
کشور انجام شود؛ اما امروز و با گذشت  ۳سال
از تصویب این سند حجم وسیعی از دادههای
کاربرانایرانیتوسطپیامرسانهایخارجیاز
کشورخارجمیشود.ا گرچهدربرخیطر حهای
موازی این حوزه نیز در مجلس ،بهموضوع
مسئولیت سکوها و نهادهای تنظیم گر
در حوزه خدمات پایه کاربردی اشارهشده
چ کداماز اینهابهمرحلهتصویب
است،اماهی 
قانون نرسیده است.
برهمین اساس مصوبه شورای عالی فضای
مجازی برای ممنوعیت خروج داد هها از
کشور توسط پیامرسانها اجرانشده است
و دستگاههای متولی اهتمامی برای اجرای
این مصوبه ندارند.
در اهمیت بحث دادهها نیز اتحادیه اروپا
به دنبال راهاندازی یک «بازار واحد داده»
است .به این معنی که دادههای شهروندان
اروپاییبهمنزلهسرمایهملیاست کههیچیک
از پلتفرمها و رسانههای اجتماعی حق ایجاد
انحصار در آن را نخواهند داشت .در این بازار
قصد بر این است که بر دادههای شهروندان
ش گذاری کنند و هرکس که
اتحادیه اروپا ارز 
بخواهد از این دادهها استفاده کند ،باید
هزینهآنرابپردازد.حاال اینهزینهلزومامادی
م گری
نیست ،بلکه میتواند در مباحث تنظی 
موضوعیتپیدا کند.بهاینمعنی کهپلتفرمها
ی گیرند،وظایفی
درقبالدادهای کهاز کاربرانم 
م گر
دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظی 
در اتحادیه اروپا ،میدهند.
در این راستا یک پژوهشگر فضای مجازی
بابیان این که مصوبه شورای عالی فضای
مجازیبرایممنوعیتخروجدادههااز کشور
توسط پیامرسانها اجرانشده است ،گفت:
دستگاههای متولی اهتمامی برای اجرای
این مصوبه ندارند .مرکز ماهر ذیل سازمان
فناوری اطالعات بهعنوان یکی از مسئولین
اینحوزه،بایدپیگیرحراستاز حقوقمردمو
جلوگیریازنشتدادههای کاربراندرپلتفرمها
باشد .اما آنچه در عمل رخ میدهد گذشتن
از حقوق کاربران پلتفرمها به بهانه حمایت از

محمد صالح مفتاح  :ممنوعیت
خروج دیتا از کشور موضوعی است که
باید برای تحقق آن تالش کرد .واقعیت
ایناست کهدرحالحاضرابزارالزمبرای
ضمانتاجراییاینموضوعوجودندارد.
پیشازاین نیز بارها درباره خروج داده
بحثوبررسیشدهاستاماهنوزاتفاق
نوینیشکلنگرفتهاست.بههمینخاطر
برنامهریزیدرست،جمعبندیصحیح،
زیرساختهایکافیحائزاهمیتاست
و ازجمله عوامل تحقق مصوبه خروج
دیتا از کشور تلقی میشود

ظرفیتهایشرکتهاینوآوریدر کشوراست.
در بررسی بیشتر این موضوع «رسالت» با
محمدصالحمفتاح ،کارشناسفضایمجازی
به گفتوگو پرداخت.
از نبود زیرساختها تا عدم اجرایی
مصوبه ممنوعیت خروج داده از کشور
محمدصالحمفتاح ،کارشناسفضایمجازی
در گفتوگو با «رسالت» عنوان کرد« :با توسعه
فضای سرمایهداری ،مسئله جمعآوری دیتا
از طریق بسترهای مختلف فضای مجازی نیز
توسعهیافتهوبزرگترینشیوه کسبدرآمددر
دنیامبدلشدهاست.برخیازاینهادیتاهای
بهظاهر بیارزشی هستند که در کنار سایر
ی گیرند و برخی دیگر
دیتاهای کاربردی قرار م 
محتواهایدرونفضایمجازیمیباشند.لذا
جمعآوری چنین دیتاها و محتوایی میتواند
بهعنوان یک فرصت تلقی و ارزشمند باشد».
ویافزود«:متأسفانهبرایحفاظتاز دادهها
در کشورقانونمشخصیوجودنداردوحراست
از دادهها نیز بهعنوان سرمایههای ملی شکل
نگرفته است .عدم شکل گیری حراست و
اهتمام این موضوع در وهله نخست میتواند
بهدلیلنبودابزارهایالزمباشد.درتمامیدنیا
ممنوعیت خروج و صیانت از دادهها ،اتفاق
جدیدیاستوهنوزبهطور کامل،زیرساخت
الزم آن طراحی نشده است».
مفتاح تصریح کرد« :بهتازگی در اتحادیه اروپا
مبحث جمعآوری دیتا از طریق وبسایتها
موردبحثوبررسیقرارگرفتهاست.دراینراستا

مقررشده تا افراد مطلع شوند چه اطالعاتی از
آنها جمعآوری میشود .شرایط حال حاضر
ب ه گونهای است که ورود به هر سایت نیازمند
تأيید و جمعآوری اطالعات است .بنابراین
تمام دنیا از آسیبهای آ گاه هستند اما
ل گیریاینفضاسختودشوار
جلوگیریازشک 
است».این کارشناسفضایمجازیهمچنین
خاطرنشان کرد«:ممنوعیتخروجدیتااز کشور
موضوعی است که باید برای تحقق آن تالش
کرد .واقعیت این است که در حال حاضر ابزار
الزم برای ضمانت اجرایی این موضوع وجود
ندارد .پیشازاین نیز بارها درباره خروج داده
بحثوبررسیشدهاستاماهنوز اتفاقنوینی
شکلنگرفتهاست.بههمینخاطربرنامهریزی
درست،جمعبندیصحیح،زیرساختهای
کافیحائزاهمیتاستوازجملهعواملتحقق
مصوبه خروج دیتا از کشور تلقی میشود».
او در پایان این گفتوگو یادآور شد:
«درحالحاضربسیاریازشبکههایاجتماعی
به دلیل وابستگی دفاترشان به آمریکا ،ناچار
به تبعیت از قوانین و قواعد آن میباشند.
ازجمله این شبکهها؛ توییتر ،اینستا گرام و
واتس آپ هستند که خود را مکلف به تبعیت
از مقررات آمریکا میدانند  .بدیهی است که
در چنین حالتی دیگر به قوانین کشور ایران
عمل نخواهند کرد .در این راستا ضرورت
داردتاطر حهایپختهتریمبنیبرممنوعیت
ی
خروجدادهاز کشور اعمالومباحثبیشتر 
موردبحث و بررسی قرار گیرد».

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به صورت فوق العاده شركت انرژی
كاوش پرشیا – سهامی خاص (در حال
تصفیه) به شماره  354443و شناسه ملی
10104046244
نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شركت راس ساعت  8صبح روز
 1399/12/25در محل قانونی شركت واقع در تهران بلوار دریا مابین مطهری و پا كنژاد
پالك  158طبقه زیرزمین تشكیل می گردد .از كلیه سهامداران یا وكالی قانونی آنها
دعوت می شود كه در جلسه مزبور حضور و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم
به عمل آید.
الف) دستور جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده:
 -1استماع گزارش مدیر تصفیه درخصوص وضعیت تصفیه و عملیات انجام شده
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی
منتهی به 1398/11/8
 -3تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شركت
 -4بررسی و تصمیم راجع به مطالبات و دیون شركت
 -5سایر موضوعاتی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده
باشد.
تاریخ انتشار 99/12/14
مدیر تصفیه – سیدمهران پرهیز
خ ت 99/12/14

آ گهی دعوت به مجمع عادی سالیانه
شركت تحقیق و گسترش صنایع معدنی
پارس كانی (سهامی خاص) شناسه ملی
 10101312843شماره ثبت 86851

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
موسسه مشاركت مردمی توسعه دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل به شماره ثبت 130
جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه مشاركت مردمی توسعه دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل به شناسه ثبت  130و شناسه ملی  ،10760031618راس ساعت  15روز
دوشنبه مورخ  1399/12/25در طبقه پنجم (سالن كنفرانس) ساختمان تحصیالت
تكمیلی دانشگاه واقع در خیابان شریعتی بابل با رعایت پروتكل های بهداشتی
تشكیل می گردد.
دستور جلسه:
 -1تغییر آدرس
 -2سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی باشد.
تاریخ انتشار 99/12/14
هیات مدیره
خ ش 99/12/14

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شركت كاسپین
كوهدشت (سهامی خاص) به شماره ثبت
 283390و شناسه ملی 10103190808
بدینوسیلهاز كلیهصاحبانسهامشركت كاسپین كوهدشت(سهامیخاص)دعوتبه
عملمیآیدتادر جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعاده كهدر تاریخ99/12/25
راسساعت11در محلقانونیشركتبهنشانی:تهران–بلوار اشرفیاصفهانی–باالتراز
جالل آل احمد – خیابان طالقانی – ساختمان گلشن – پالك  – 12طبقه پنجم – واحد
 18كدپستی  1461653366تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند .
دستور جلسه:
 -1انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1399
تاریخ انتشار 99/12/14
هیات مدیره شركت كاسپین كوهدشت (سهامی خاص)
خ ش 99/12/14

سالمت

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانمحترمشركتتحقیقو گسترشصنایعمعدنیپارس كانی
(سهامی خاص) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی سالیانه كه روز چهارشنبه
مورخ  99/12/27ساعت  10صبح در محل اصلی شركت به نشانی :تهران ،خیابان
ولیعصر(عج)،بینچهارراهطالقانیومیدانولیعصر(عج) ،كوچهفرهنگحسینی،
پالك  50برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:
 بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به1399/9/30
 انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به1399/9/30
 انتخاب روزنامه كثیراالنتشار سایر مواردتاریخ انتشار 99/12/14
رئیس هیات مدیره
خ ش 99/12/14
آ گهی ابالغیه
بدینوسیله به اطالع جنابعالی آقای علی نزا كت خواه عضو محترم پروژه گلمان شركت
تعاونیمسكنتكاورانتیپ25میرساند كهباتوجهبهاینكهزمینهایشهرك گلماناین
شركت تعاونی آماده تحویل می باشد لذا جهت تسویه حساب و پرداخت بدهی خود و
تحویلقطعهزمینخودواقعدر شهرك گلمانبهشركتتعاونیبهآدرسارومیهخیابان
شهید سلیمانی جنب پاركینگ شماره  2ظرف مدت  15روز از تاریخ انتشار در روزنامه
مراجعه نمایند .لذا در صورت عدم مراجعه و عدم اعتنا و عدم اقدام به موقع این عمل
به عنوان انصراف از قرارداد تلقی شده و با توجه به نامه شماره  9033مورخه 99/9/26
ادارهتعاون ،كار ورفاهاجتماعیشهرستانارومیهوهمچنینتصمیمهیاتمدیرهشركت
تعاونی و تصویب آن در مجمع عمومی توسط اعضاء  ،قطعه زمین جنابعالی به شخص
واجد شرایط دیگری به انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره وا گذار خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/12/14
هیات مدیره شركت تعاونی مسكن
5536
خ ش 99/12/14
تكاوران تیپ  25پسوه

بهمنظور جلوگیری از شیوع کرونا ،پس از خرید لوازمی که از پوشش
ک کننده ضدعفونی
برخوردار هستند آنها را حتما با مواد حاوی پا 
کرده و سپس استفاده نمایید.

شاهبیت

ما وصل خواستیم و رقیبان فراق را

مریم قادری

نفرین سریعتر ز دعا مستجاب شد
توییتر

نمایه

khamenei.ir

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
و عادی به طور فوق العاده
از سهامداران شركت سیمان مهر ما كو (سهامی خاص) به شماره ثبت  652دعوت
میشودتادر جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهراسساعت  8صبحمورخ
 99/12/25و جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت  9صبح مورخ 99/12/25
در محل شركت واقع در روستای قزلداغ حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسین
تصویب ترازنامه حساب سود و زیان
انتخاب شعبه
سایر موارد مطرح در مجمع
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 افزایش یا كاهش سرمایهسایر موارد مطرح در مجمع
تغییر آدرس محل شركت (تعیین كدپستی و آدرس دقیق)
تاریخ انتشار 99/12/14
هیات مدیره
خ ش 99/12/14

آ گهی دعوت شرکت تولیدی و بازرگانی الفت
تیز سهامی خاص به شماره ثبت  162995و
شناسه ملی ( 10102056155نوبت اول)
ً
احترامابدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشرکتتولیدیوبازرگانیالفتتیزسهامیخاص
بهشمارهثبت162995وشناسهملی  10102056155دعوتمیشودتادر جلسهمجمع
عمومیعادیبهطور فوقالعاده کهدر تاریخ99/12/25ساعت10صبح در محلاصلی
شرکت تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انصراف از کلیه صورتجلسات بالاقدام و ایرادی قبلی
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب اعضای هیات مدیره
تاریخ انتشار 99/12/14
هیئت مدیره
خ ش 99/12/14

