
کرونا، عامل اصلی گرانی َمسکن!
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: باید تا 
اواسط آبانماه سال جاری تمام بخش های عملی دروس 

در دانشگاه ها به پایان رسیده باشد.
بمحمدحسین امید، گفت: در سال جاری نیمی از حاضران در 
آزمون سراسری کشور اقدام به انتخاب رشته کرده اند و این امر نشان 
افزایش  افراد به سمت آموزش های مهارتی  می دهد که گرایش 
کاربردی  و  علمی  جامع  دانشگاه  در  نفر  هزار   ۹۵ تاکنون  و  یافته 

کشور ثبت نام داشته اند.
شرکت  افراد  تعداد  کاهش  وجود  با  ساله  هر  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه  در  تحصیل  متقاضیان  تعداد  سراسری،  آزمون  در  کننده 
فارغ  یافته است، چراکه  افزایش  تا ۱۵ درصد  علمی کاربردی ۱۰ 
به سرعت  توانند  دانشگاه می  این  آموختگان  التحصیالن و دانش 

جذب بازار کار شوند.
صفحه 2

رئیس کل بیمه مرکزی:

حرکت نظام تامین مالی کشور 
با هم افزایی صنعت بیمه تسریع خواهد شد

با بخش تولید مهربانتر باشیم!
اینکه  بیان  با  کار  فعال حوزه  یک 
بخش  با  باید  اقتصاد  فعلی  شرایط  در 
از  جلوگیری  باشیم،  تر  مهربان  تولید 
کاال  رویه  بی  واردات  و  ها  کارخانه  شدن  بسته 
و  اشتغالزایی  و  داخلی  تولید  تقویت  موجب  را 

دانست. درآمدزایی 
رحمت اله پورموسی، استفاده از ظرفیتها و توان 
تولید و صنایع داخلی را بهترین راهکار جبران کاهش 
درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت عنوان کرد 
و گفت: در داخل کشور منابع زیادی داریم که باید 
پیشرفتهای  در بخش صنایع  کنیم.  استفاده  آنها  از 
خوبی داشتیم و باید تا می توانیم تولید را در بخش 

کشاورزی و صنایع افزایش دهیم.
صفحه 3

تجلیل از عوامل فیلم سینمایي خورشید

مجید مجیدي: باید درباره کودکان کار
 فرهنگسازي شود

4
رونمایی از نظام مالیاتی هوشمند در دولت دوازدهم

صفحه 3

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1571- شنبه 12 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
صالحي: 12 میلیارد 
تومان براي كمك 

به هنرمندان درنظر 
گرفته شده است!

2جامعه
50 درصد مدارس 

پایتخت فرسوده 
است

4هنر

در ماه هاي اخير بارها شاهد سخنراني و مصاحبه هاي مختلف از 
سوي وزير ارشاد و ديگر مسئوالن عرصه فرهنگ و هنر كشور 
خصوصا سازمان سينمايي درباره كرونا، حمايت از هنرمندان 
و خسارت هايي كه اين بيماري به عرصه هنر وارد كرده است، 
از  حمايت  از  دائما صحبت  مسئوالن  در صحبت هاي  بوديم. 

هنرمندان است ولي در عمل اتفاق چنداني رخ نداده است.

رئيس كميسيون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، 
گفت: ۵۰ درصد مدارس پايتخت فرسوده هستند.

وی با اشاره به برگزاری اين جلسه در اداره آموزش و پرورش 
و  آموزش  اداره  فاقد   ۲۲ منطقه  داشت:  اظهار  منطقه۵، 
پرورش مستقل است و به همين دليل ذيل آموزش منطقه۵ 

مديريت می شود.

خانه سينما در مدتی كه به وجود آمده بزرگترين تاثيرش 
دور  را  همه  كه  بوده  سينما  اهالی  برای  گردهمايی  نوعی 
هم جمع كرده اما در همه اين سال ها صنوف كاری از جهت 
اجرايی و قانونی و تامين اجتماعی و بيمه برای اعضا انجام 

نداده اند. 

علیرضا زرین دست: 
خانه سینما یك 

ارگان خنثي است!

دانشگاه علمی كاربردی زمان اتمام دروس عملی را اعالم كرد 350 هزار شغل تا سال 1۴00 تثبیت 
و ایجاد می شود

سخنگوی دولت تثبیت اشتغال را استراتژی دولت عنوان کرد و گفت: مهم ترین 
کار دولت و ستاد اقتصادی تثبیت اشتغال در بخش های مختلف بوده  و تا سال ۱۴۰۰ 

حدود ۳۵۰ هزار شغل در کشور پیش بینی شده است.
وی با اشاره به این که بخشی از تثبیت اشتغال با استفاده از تسهیالت کرونایی 
و بخشی دیگر نیز با تسهیالت ارزان قیمت، بیمه بیکاری و غیره انجام می شود، گفت: یک میلیون 

و ۶۰۰ هزار تثبیت و بازگشت به شغل را در کشور داشتیم.
صفحه 2

اجرایی  ضمانت  برای  باید  گفت:  رئیس جمهور 
در قبال رعایت دستورالعمل های بهداشتی، کسانی که 

پروتکل ها را رعایت نمی کنند جریمه شوند.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه روسای کمیته های 
ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: بر اساس انتظار و مطالبه جامعه 
و نیز دستگاه های نظارتی و مسئول برای وضع ضمانت اجرایی 

در قبال رعایت دستورالعمل ها و جریمه کسانی که پروتکل ها را 
رعایت نمی کنند نظیر آنچه در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است، 
جرائمی متناسب با تخلفات در سه سطح ادارات، اصناف وکسب و 
کارهای خصوصی و  فضاهای عمومی و همچنین دستگاه های 

ناظر و جریمه کننده، مشخص شده است.
صفحه 2

تعیین جریمه  برای تضمین رعایت پروتکلهای بهداشتی ضروری است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 823-99-017

کد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 20816341
شماره مجوز اداره کل روابط عمومي وزارت نفت  )1399.3598 (

» نوبت اول «
شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه گازرساني به حفره هاي خالي و مناطق توسعه یافته و همچنین ساخت و نصب 2۰۰۰ انشعاب پلي اتیلن  در شهرستان خلخال ، کلور ، 
هشتجین و روستاهاي تابعه را به شرح ذیل و مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.

الف- احداث شبکه توزیع گاز پلي اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر و به متراژ 2۰۰۰ متر.
ب - احداث شبکه توزیع گاز پلي اتیلن به قطر ۹۰ میلیمتر و به متراژ ۵۰۰ متر.
7۰۴۰-SC ج - ساخت و نصب ۱۰۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد
۶2۳۱-SM د - ساخت و نصب ۱۰۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد

بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات با پایه ۵ 
ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تائید صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به حساب شبا 
IR ۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱8۱۰۴۰2۱۱27  تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز ۳۰7۱۱8۱7۵2۹2۶۰۰8۴۱27۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت خرید اسناد اقدام نمایند. 
  WWW.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱۰۶/2872۰۶-۱۳8۱/۱۰/۱۴ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )۴( آئین نامه تضمین معامالت دولتي هیأت وزیران به 
شماره ۱2۳۴۰2/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/22 بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۹۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نهصد و پانزده میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي که براي مدت سه ماه 
معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا IR ۳2۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱8۱۰۶۳7۶۹۵8  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز ۹۴۴۱۱8۱7۵2۹2۶

  ۰۰۹2۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ ۹۹/7/۱۹  از ساعت 8/۰۰     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ ۹۹/7/2۳  قبل از ساعت ۱۹/۰۰
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ ۹۹/8/۱۱ قبل از ساعت ۱2/۰۰       

تاریخ بازگشائي : روز یکشنبه مورخ ۹۹/8/۱۱ رأس ساعت ۱۴/۰۰ در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمناً آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبکه اطالع رساني شرکت گاز استان اردبیل به آدرس 

WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : ۳۳7۴۳782 – ۰۴۵         

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰7/۱2
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰7/۱۴   

 روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل 

تجديد آگهی
 مزايده عمومی 

)نوبت اول(
دهیاری هفت جوی درنظردارد به استناد مصوبه شماره۱۱7شورای اسالمی 
بخشداری  مصوبات  تطبیق  ومجوزشماره۳87مورخ۹۹/۵/2هیات  روستا 
قدس نسبت به واگذاری واحدهای تجاری واقع دربلوار   دامداران ازطریق 
مزایده عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته 
از چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته ازنوبت اول چاپ خواهد 
شد جهت انجام مراحل شرکت درمزایده به ساختمان دهیاری واقع در 
مطهری-ساختمان  جوی-بلوارشهید  هفت  قدس-روستای  شهرستان 
دهیاری هفت جوی مراجعه نمایند.ضمنا هزینه دونوبت آگهی به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
بهروز پناهی-دهیارهفت جوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۹/7/۱2
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۹/7/۱۹

سرمقاله
انتخاب مردم، یکی از انتخاب های شورای 

نگهبان بود
 مصطفی داننده

امام جمعه موقت  تهران حجت االسالم صدیقی در مورد انتخابات و انتخاب 
مردم گفته  است:» باید از خود سؤال کنیم آیا در واگذاری امانت های مختلف به 
افراد در انتخابات، دقت الزم را داشته ایم یا خیر .اگر به افراد بی اعتنا به دین و 

شرع، رأی دهیم در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم.«
در این نوشتار می خواهم یک نکته مهم را به امام جمعه محترم یادآوری 
کنم و آنهم اینکه ما مردم در انتخابات به کسانی رای می دهیم که توسط شورای 

نگهبان تایید شده اند.
شش فقیه که از سوی مقام معظم رهبری معرفی شده اند همراه با شش 
حقوق دان که از سوی رییس قوه قضاییه معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند، 
سوابق نامزدها و التزام آنها به اسالم و والیت فقیه را بررسی می کنند و از خیل ثبت 
نام کنندگان چند نامزد را برای ریاست جمهوری و چندین هزار نفر را برای مجلس 
معرفی می کنند، تازه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، امتحان هم می گیرند.

سئوال؛ چگونه می شود شورای نگهبان فردی بی اعتنا به دین و شرع را تایید 
کرده باشد؟ اگر حضرت امام جمعه چنین فرد و افرادی را می شناسند، بهتر است 

یقه شورای نگهبان را بگیرند نه مردم را !
انقالب  با دین و  نامزدهایی که  این است که  برای  فیلتر شورای نگهبان 
مشکل دارند وارد عرصه نشوند. مردم هم در انتخابات به حرف ها و عملکرد آدم ها 
توجه می کنند چون فکر می کنند قطعا شورای نگهبان آدم بی اعتنا به دین و شرع 

را تایید صالحیت نمی کند.
تقریبا در هر انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک یا دو نامزد ملبس به 
لباس روحانیت هم حضور داشتند. واقعا تصور جامعه این است که یک روحانی که 

نمی تواند بی اعتنا به شرعیات باشد. می تواند؟
نکته بعدی که به نظر می رسد برخی به عنوان توجه نمی کنند این است 
انتخاب همسر که شریک  در  از مردم  است. بخشی  انتخاب  که مسئله، مسئله 
ادامه  زندگی شان اشتباه می کنند و به هر دلیلی نمی توانند دیگر به زندگی شان 

دهند و از یکدیگر جدا می شوند.
ریاست جمهوری و دیگر انتخاب ها هم همین است. مردم ممکن است در 

انتخاب خود اشتباه کنند و بعد از رای خود پشیمان شوند. اشکال کار کجاست؟
قاعدتا افرادی که انتصاب می شوند، باید دقیق و با شناخت قبلی انتخاب شده 
باشند اما گاهی همین افراد تو زرد در می آیند، چگونه می شود از مردم انتظار داشت 

از میان نظرات مختلف درست انتخاب کنند و دچار اشتباه نشوند؟
به نظر می رسد ظاهرا برخی  از آقایان با اصل انتخاب که امام و مقام معظم 
رهبری بارها به آن تاکید کرده اند مشکل دارند اما احتماال انتخاب و تایید شده خود 
جناب صدیقی هم احمدی نژاد بوده است. بد نیست چند کلمه دربارۂ او هم صحبت کنند

البته مشخص است که این کنایه ها مربوط به دولت روحانی است و اگر 
دولت بعدی  در اختیار اصول گرایان باشد دیگر شاهدد بیان چنین استدالل هایی 
نخواهیم بود. همان  طور که در زمان احمدی نژاد هیچکس به مسئول بودن در 
پیشگاه خدا اشاره نکرد. بلکه برخی ها انتخاب احمدی نژاد را هدیه ای از آسمان 

مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا گفت: همگان به کرونا مبتال می شوند، 
اما باید نکات را رعایت کرد تا کرونا را به شکل خفیف گذراند، چون بسیاری از افراد 
در تاکسی، اتوبوس، مترو و... آنطور که باید نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند. 
دوران کنونی را می توان دوران گذار نام گذاری کرد، چون همگان به این بیماری 

مبتال می شوند.
بعد از گذشت 8 ماه از شیوع کرونا انگار این بیماری با زندگی ما عجین 
فعالیت  به  کرونا  به  بی توجه  افراد  برخی  شده  باعث  مسئله  این  است.  شده 
جامعه  سالمت  برای  را  ناپذیر  جبران  صدمات  می تواند  امر  همین  بپردازند. 

باشد. داشته  به دنبال 
کرونا برای برخی بی اهمیت شده است/ علما اجتماعی به تشریح شرایط بپردازند

حسین کرمانپور، درباره روند بیماران کرونایی در کشور گفت: در مقایسه با 
گذشته ویروس کرونا جهش یافته است، اما این جهش در روند درمان تاثیر ندارد، 
چون اگر غیر از این بود آمار مرگ ومیر فاجعه بار افزایش پیدا می کرد. انتقال ویروس 

کرونا به دلیل بی توجهی است.
مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا افزود: مردم و مسئوالن آن طور که 
باید فعالیت نمی کنند، مردم با ویروس کرونا کنار آمده و انگار برخی کرونا برای شان 

بی اهمیت شده است.
او تصریح کرد: به باور بنده باید علمای اجتماعی به تشریح این قضیه بپردازند 
که چرا مردم به هشدارها توجه نمی کند، این مقوله به علم پزشکی مربوط نیست.

کرمانپور گفت: بیش از چند هزار نفر به کرونا مبتال و دوباره به کار برگشتند. 
حال نوبت تحلیلگران اجتماعی است که به بررسی امور بپردازند.

 * وعده های بی تاثیرمدیر
درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا در ادامه با اشاره به مشکالت کادر درمان 

تصریح کرد: کادر درمان با مشکالت عدیده مواجه هستند که یکی از آنها افزایش 
فزاینده مبتالیان به کرونا است چون اگر روال بیماری رو به کاهش باشد عدم توجه 

به هشدارها کادر درمان فعالیت ها را بی تاثیر می کند.
او افزود: این مقوله در روحیه و خدمات تاثیرگذار است. مردم باید بدانند که اگر 
یک پزشک یا پرستار فوت کند 2۶ سال طول می کشد تا فردی جایگزین او شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه شعارها برای کادر درمان، آزاردهنده است، افزود: 
مسئوالن وعده وعید می دهند باید در این شرایط بگویند که ما قدردان کادر درمان 

هستیم، اما نمی توان کاری از پیش برد.
* خانواده شهدای سالمت نیازمند توجه

مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا با بیان اینکه برخی از خانواده ها به دلیل 
کرونا سرپرست خانواده شان را از دست داده اند، گفت: برخی از خانواده های شهدای 
سالمت به نان شب محتاج هستند. برای مثال در این خانواده ها افراد تا دیروز آبرومند 

محض اطالع

همه به کرونا مبتال می شوند
زندگی می کردند اما هم اکنون خانواده نان آور خود را از دست داده و اقدامی نیز برای 
خانواده های شهدای سالمت انجام نشده است. این افراد نیازمند رسیدگی هستند.

کرمانپور تصریح کرد: هنوز مسئوالن نتوانسته برای کم وکیف حمایت از شهدای 
درمان اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.

تجهیزات بیمارستانی بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرد/ کمبود اکسیژن 
در مراکز درمانی کشور

او درباره کم  و کیف تجهیزات بیمارستان های کشور گفت: بر اساس استانداردها 
تجهیزات توزیع شده است. هرچند در شرایط کرونایی چندین برابر قبل از تجهیزات 
استفاده می شود. برای مثال هم اکنون در بسیاری از بیمارستان ها مقوله دسترسی 
به اکسیژن یک مسئله مهم است. شاید در گذشته به این حد از اکسیژن استفاده 
نمی شد. جایگزین اینها نیز عدد کالن است و شرکت ها به شکل فوری باید به شارژ 

کپسول های اکسیژن بپردازند.
ضریب صد درصد اشغال تخت های بیمارستانی

اشغال  استانداردها  اساس  بر  افزود:  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
تخت های بیمارستانی 8۰ تا 8۵ درصد باید باشد، یعنی باید ۱۵ تا 2۰ درصد تخت های 
بیمارستانی خالی باشد. نباید ضریب اشغال تخت های بیمارستانی ۱۰۰ درصد باشد.

* بیماران غیرکرونایی بحران دیگر مراکز درمان
کرمانپور گفت: بحران دیگر مراکز درمان، بیماران غیرکرونایی هستند. این 
و  آمار مرگ ومیر  مقوله  این  و  اشتغال شده  و تخت ها  بیمارستان شده  وارد  افراد 

تاثیرات سوء را افزایش می دهد.
نکات  عدم رعایت  دلیل  به  افزود:  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
بهداشتی روزبه روز بر تعداد مبتالیان به کرونا افزوده می شود و همین مقوله مشکالت 

متعدد را برای کادر درمان به دنبال دارد.
او تاکید کرد: مسئوالن و کادر درمان نیز اندک اندک نسبت به وسایل حفاظتی 

در برابر کرونا بی خیال شده اند.
* همگان به کرونا مبتال می شوند

مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا درباره کم و کیف مهار کرونا گفت: از 
اینکه برای مهار کرونا چه باید کرد عبور کرده ایم. دیگر همگان می دانند که باید 

ماسک زده و دستشان را ضدعفونی کنند تا کرونا نگیرند.
کرمانپور تاکید کرد: همگان به کرونا مبتال می شوند، اما باید نکات را رعایت 
کرد تا کرونا را به شکل خفیف گذراند، چون بسیاری از افراد در تاکسی، اتوبوس، 
مترو و... آنطور که باید نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند. دوران کنونی را می توان 

دوران گذار نام گذاری کرد، چون همگان به این بیماری مبتال می شوند.
میزان ابتالی اطفال به کرونا رو به افزایش است

او ادامه داد: آمار درگیری اطفال به کرونا رو به افزایش است. ابتالی اطفال به 
کرونا ناراحت کننده است چون تاکنون بیش از ۳۰ هزار فرد زیر ۱8 سال به کرونا 

مبتال شده  و نزدیک به ۳۰۰ نفر آنها فوت کرده اند.
* آمار کرونا فاجعه بار افزایش پیدا می کند

اغلب مرگ ومیرهای  تاکنون  افزود:  بیمارستان سینا  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
ناشی از کرونا در بین مبتالیان به بیماری زمینه ای، سالمندان، جوانان بی پروا و ... 
بوده است. باید دولت و ملت به یک نتیجه مناسب برای مهار کرونا برسند. فصل 

پاییز وحشتناک است.
کرمانپور گفت: امکاناتی موجود است که در صورت همکاری و همیاری مردم 
و مسئوالن می توان به شکل مناسب به مهار کرونا پرداخت، در غیر این صورت 

آمار فاجعه بار افزایش پیدا می کند.
* تاثیر بازگشایی مدارس بر کرونا اوایل آبان مشخص می شود

کرمانپور گفت: بعد از تعطیالت تاسوعا و عاشورا و مسافرت ها وضعیت مبتالیان 
به کرونا وخیم شده است. هم اکنون نیز در معابر و خیابان مشاهده می شود که برخی 
از افراد هنوز توجهی به زدن ماسک ندارند و در این بین نیز کودکان بدون توجه به 

نکات بهداشتی در خیابان ها تردد می کنند.
این  نتیجه  بی شک  کرد:  تاکید  سینا  بیمارستان  اورژانس  درمانگاه  مدیر 
بی توجهی های امروز، آبان مشخص می شود. از سوی دیگر نتیجه بازگشایی مدارس 

نیز اواخر مهر و آبان مشاهده می شود.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1571- شنبه 12 مهر 21399 معه جا

سوءاستفاده دولت از بازار بورس
بعضًا  دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
مجلس  زودی  به  که  دارد  خودش  نفع  به  بورس  بازار  از  سوءاستفاده هایی 

تصمیمات جدی برای ساماندهی این بازار اتخاذ می کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار 
بورس، اظهار داشت: در مجلس اقدامات خوبی برای بهبود بازار بورس انجام و 

جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
وی افزود: مجلس زوایای مختلف بورس را مورد بررسی قرار داده و خألها 
و نقاط ضعف آن را شناسایی کرده، با وجود این، هنوز در مدیریت بازار بورس 
مشکالتی وجود دارد.حاجی دلیگانی تصریح کرد: نکته دیگری که در این زمینه 
وجود دارد، آن است که دولت در برخی از مقاطع از بازار بورس به نفع خودش 
سوءاستفاده می کند.حاجی دلیگانی افزود: زمانی که دولت می خواهد سهام خودش 
را به فروش برساند، با همکاری برخی از سهامداران عمده قیمت آن سهام را 
افزایش می دهد و زمانی که سهام خود را عرضه کرد و به فروش رساند، بازار 
را رها می کند تا قیمت ها سقوط کند و از این طریق، دولت سهام های خودش 
را با قیمت گزافی به فروش می رساند اما مردم که این سهام ها را خریداری 

می کنند، دچار ضرر و زیان می شوند.

برخورد دستگاه قضا مخالن امنیت قاطع باشد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین اشد مجازات 
برای مخالن امنیت اجتماعی، گفت: دستگاه قضا با قاطعیت با برهم زنندگان 

نظم و امنیت جامعه برخورد کند.
سید علی آقازاده با اشاره به حمله اراذل و اوباش به بیمارستان پورسینای 
رشت و ایجاد رعب و وحشت میان بیماران، اظهار کرد: اقدام ناهنجار چند تن 
از اراذل و اوباش در بیمارستان پورسینا، مایه نگرانی شهروندان و وهن چهره 

فرهنگی و فرهیخته مردم شهرستان رشت شده است.
وی با اشاره به اقدام سریع ناجا در دستگیری برهم زنندگان امنیت و 
چرخاندن آنها در سطح شهر، گفت: اگرچه چرخاندن اراذل و اوباش در سطح 
شهر شیوه خوبی برای عبرت آموزی بوده اما کافی نیست.وی تأکید کرد: باید 
با اشد مجازات با برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد شود تا مایه عبرتی 
برای کسانی باشد که با اقداماتی از این دست، به فکر قدرت نمایی هستند.

نماینده رشت با تأکید بر حمایت مجلس از برخورد قاطع نیروی انتظامی با 
از دستگاه قضا می خواهیم شدیدترین  افزود:  امنیت جامعه،  اشرار و مخالن 
مجازات قانونی را برای افرادی که مخل امنیت روانی جامعه هستند اعمال کنند.

عملکرد نامطلوب بخش خصوصی و دولت در حوزه گردشگری
صنعت  از  غفلت  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
گردشگری در ایران، گفت: عملکرد بخش خصوصی و دولت در حوزه گردشگری 

نامطلوب است.
سید کاظم دلخوش با بیان اینکه امروز صنعت گردشگری حرف اول را 
در جهان می زند، گفت: ما تاکنون نتوانسته ایم از صنعت گردشگری ایران به 

خوبی برای درآمدزایی و رونق اقتصادی استفاده کنیم.
سیاست های  اساس  بر  دولت  اختیارات  واگذاری  به  اشاره  با  دلخوش 
ابالغی به بخش خصوصی، افزود: متأسفانه بخش خصوصی دچار اختالفات 
و مشکالت میان بخشی و برخی تصمیمات و اقدامات غلط بوده و عملکرد 
مطلوبی نداشته است.وی با بیان اینکه امروز به جایگاه رسیده ایم که نه بخش 
خصوصی و نه دولتی عملکرد مناسبی از خود به نمایش نگذاشته اند، تصریح 
کرد: در این میان باید از ظرفیت مناطق استفاده شود وجود این مناطق سبب 

تبادل فرهنگی و ایجاد اشتغال و امنیت شده است.
دلخوش با تأکید بر اینکه توجه به صنعت گردشگری زمینه ایجاد تحول 
در اقتصاد کشور را فراهم می کند، ادامه داد: برای رسیدن به این تحول باید 

همه بخش های اعم از دولتی و خصوصی تعامل و همکاری داشته باشند.

تعیین جريمه  برای تضمین رعايت پروتکلهای بهداشتی ضروری است
رئیس جمهور گفت: باید برای ضمانت اجرایی در قبال رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی، کسانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند جریمه شوند.
ملی  ستاد  های  کمیته  روسای  جلسه  در  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
مقابله با کرونا، گفت: بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه های نظارتی 
و جریمه  رعایت دستورالعمل ها  قبال  در  اجرایی  برای وضع ضمانت  و مسئول 
کسانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند نظیر آنچه در کشورهای دیگر نیز اجرا 
ادارات، اصناف وکسب و  با تخلفات در سه سطح  شده است، جرائمی متناسب 
کارهای خصوصی و  فضاهای عمومی و همچنین دستگاه های ناظر و جریمه 

کننده، مشخص شده است.
روحانی نظارت های گسترده تر و وضع جرائم بر اساس مطالبه عمومی و 
درخواست دستگاه های مسئول و نظارتی را برای تضمین رعایت دقیق و همگانی 
دستورالعمل های بهداشتی و مهار روند شیوع بیماری کرونا در جامعه، ضروری 
خواند و از روسای کمیته های امنیتی – اجتماعی و درمانی ستاد ملی مقابله با 
کرونا خواست تا دستورالعمل تدوین شده در این عرصه را برای تصویب در جلسه 
روز شنبه ستاد ملی ارائه کنند.وی اظهارداشت: در خصوص ادارات باید تخطی از 
پروتکل ها به عنوان تخلف اداری محسوب شده و طبق ضوابط اداری، با قاطعیت 

و جدیت با متخلفان برخورد شده و مورد توبیخ اداری قرار گیرند.
رئیس جمهور افزود: در خصوص اصناف نیز ضروری است با کمک سازمانهای 
مرتبط با اصناف و بنگاه های خصوصی و اتاق اصناف، نظارت ها با قاطعیت دنبال 
شود و متخلفان چه صاحبان مشاغل و بنگاهها و چه خدمات گیرندگان، بر اساس 

جرائمی که تعریف شده باید برخورد شوند.
روحانی با اشاره به اینکه ستادهای استانی مقابله با کرونا با توجه به مصوبات 
گذشته ستاد ملی همچنان با مجوز وزیران کشور و بهداشت و متناسب با وضعیت 
شیوع کرونا در استانهای خود تصمیم می گیرند، دستور داد با توجه به وضعیت 
شدیدتر کرونا در تهران، کنترل ها و نظارت ها با دقت، شدت و جدیت بیشتری 
دنبال شود تا هر چه سریعتر به شرایط کنترل و مدیریت شده بیماری، نزدیک شویم.

ايران آمادگی دارد برای تولید واکسن کرونا با چین مشارکت کند
رئیس جمهور در پیامی به »شی جین پینگ« گفت: آمادگی کشورم را برای 

مشارکت در تولید واکسن کووید-۱۹ با چین اعالم می دارم.
در بخشی از پیام حجت االسالم حسن روحانی آمده است: شیوع ویروس 
کووید -۱۹ به رغم مشکالت خود، عرصه ای را فراهم ساخت تا قدرت چین در 
کمک به سرنوشت مشترک بشری به نمایش درآید و بار دیگر ثمرات همدلی و 
عزم ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین برای توسعه 
همکاری ها فراهم شود. همچنان که از بدو شیوع این بیماری دو کشور در کنار 
یکدیگر به مبارزه با آن مشغول بوده اند، آمادگی کشورم را برای مشارکت در تولید 
واکسن کووید -۱۹ با چین اعالم می دارم و امیدوارم با دستور جناب عالی زمینه 

همکاری در این حوزه نیز بیش از پیش فراهم شود.

350 هزار شغل تا سال 1400 تثبیت و ايجاد می شود
گفت:  و  کرد  عنوان  دولت  استراتژی  را  اشتغال  تثبیت  دولت  سخنگوی 
مهم ترین کار دولت و ستاد اقتصادی تثبیت اشتغال در بخش های مختلف بوده  و 

تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار شغل در کشور پیش بینی شده است.
وی با اشاره به این که بخشی از تثبیت اشتغال با استفاده از تسهیالت کرونایی 
و بخشی دیگر نیز با تسهیالت ارزان قیمت، بیمه بیکاری و غیره انجام می شود، 

گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار تثبیت و بازگشت به شغل را در کشور داشتیم.
ربیعی با بیان این که شیوع کرونا سبب شد تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار شغل 
در معرض تهدید قرار گیرد، ادامه داد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ریزش نیرو 
داشتیم که یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.

50 درصد مدارس پايتخت فرسوده است
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وام ضروری دانشجويان علوم پزشکی افزايش يافت
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، گفت: تمامی وام ها در حوزه 
دانشجویی ۵۰ درصد افزایش یافت و وام ضروری دانشجویان بین ۶۰ تا 7۰ درصد 

افزایش پیدا خواهد کرد.
حوزه  در  وام ها  تمامی  درصدی   ۵۰ افزایش  امسال  گفت:  رحیمی  بهروز 
پیدا  افزایش  تا 7۰ درصد  بین ۶۰  دانشجویان  وام ضروری  داریم،  را  دانشجویی 
خواهد کرد و تالش داریم دفعات پرداخت این وام را نیز افزایش دهیم و از طریق 
ارتباط با شوراهای صنفی بتوانیم از همراهی دانشجویان در خصوص بهبود حوزه 

رفاهی نیز استفاده کنیم.

دانشگاه علمی کاربردی زمان اتمام دروس عملی را اعالم کرد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: باید تا اواسط آبانماه سال جاری 

تمام بخش های عملی دروس در دانشگاه ها به پایان رسیده باشد.
بمحمدحسین امید، گفت: در سال جاری نیمی از حاضران در آزمون سراسری 
کشور اقدام به انتخاب رشته کرده اند و این امر نشان می دهد که گرایش افراد به 
سمت آموزش های مهارتی افزایش یافته و تاکنون ۹۵ هزار نفر در دانشگاه جامع 

علمی و کاربردی کشور ثبت نام داشته اند.
وی ادامه داد: هر ساله با وجود کاهش تعداد افراد شرکت کننده در آزمون 
سراسری، تعداد متقاضیان تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی ۱۰ تا ۱۵ درصد 
افزایش یافته است، چراکه فارغ التحصیالن و دانش آموختگان این دانشگاه می 

توانند به سرعت جذب بازار کار شوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه از 7۵ درصد دانش 
آموختگان این دانشگاه ۴۰ درصد در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی بکارگیری 
می شوند که این عدد در دانشگاه های نظری به رقم بسیار کمتری می رسد، گفت: 
در حال حاضر ۶۰۰ مرکز جامع علمی و کاربردی در کشور فعالیت دارد که دانش 
آموختگان آن به سرعت جذب بازار کار می شوند و حتی برخی از شرکت های 
بزرگ کشور خواهان و متقاضی دانش آموختگان و دانشجویان این دانشگاه هستند 

که نشان از توانمندی این دانشگاه در آموزش های مهارتی دارد.
نیم  در  مجازی  شکل  به  دانشگاه  های  برگزاری کالس  به  اشاره  با  وی 
سال گذشته، گفت: ۱۰۹ هزار کالس در سطح دانشگاه برگزار می شود که باید 
این  برخی مشکالت  با وجود  یافت که  ادامه می  در فضای مجازی  به سرعت 
کار به انجام رسید. در نیم سال جاری نیز وضعیت بسیار بهتر است و به سرعت 
خود را با شرایط تطبیق دادیم به طوری که در حال حاضر با وجود اینکه بیش 
های  کالس  در  دانشجویان  حضور  میزان  گذرد  می  مهر  آغاز  از  هفته  یک  از 

مجازی مطلوب است.
امید تاکید کرد: باید تا اواسط آبانماه سال جاری تمام بخش های عملی دروس 
در دانشگاه ها به پایان رسیده باشد تا اگر در اواخر پاییز و زمستان با مشکل جدی 
در موضوع ویروس کرونا، آنفلوآنزا و دیگر بیماری های فصلی روبرو شدیم تحصیل 

دانشجویان با وقفه و تعویق مواجه نشود.

برگزاری کالس حضوری تا 6 هفته در دانشگاه عالمه
درخواست  صورت  در  گفت:  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  آموزشی  معاون 
به صورت  هفته   ۶ تا  تواند  برخی کالس های خاص می  اساتید  و  ها  دانشکده 

حضوری برگزار شود.
شجاع احمدوند درباره نحوه آموزش در ترم جدید تحصیلی گفت: پایه تحصیل 
در ترم جدید در دانشگاه عالمه براساس تاکیدات ستاد مقابله با کرونا، مجازی است. 
معاون آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی افزود: البته در عین حال به دانشکده 
ها اعالم کردیم حسب درخواست اساتید تا ۱۰ درصد کالس ها می تواند تا ۶ هفته 
به شکل حضوری برگزار شود. به طور مثال برای دروس عملی و یا دروسی که نیاز 

به حل تمرین دارد؛ مانند ریاضی، کامپیوتر و یا آمار.
احمدوند ضمن تاکید بر اینکه برای دانشجویانی که در دانشگاه حضور می 
نظر گرفته شده است، تصریح  در  آن ها  تغذیه  و  برای خوابگاه  تمهیداتی  یابند، 

کرد: تاکنون 2۰ کالس برای برگزاری کالس حضوری به ما درخواست داده اند. 

کشف جسد عريان مرد جوان از داخل چاه
جنازه عریان مرد جوانی توسط آتش نشانان از داخل چاه 2۵ متری خارج شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر احتمال سقوط فردی به 
داخل چاه، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۳2 و گروه های امداد و نجات ۶ را به 

محل حادثه واقع در شهرک دولتخواه، بلوار ورامینی اعزام کرد.
اکبر اصالتی، رئیس این ایستگاه با اغالم خبر افزود: آتش نشانان با استفاده از 
تجهیزات به داخل چاه 2۵ متری رفته و مردی حدوداً ۳۵ ساله را که فاقد لباس و 
کاماًل عریان بود، از داخل چاه بیرون آوردند و امدادگران اورژانس حاضر در محل 

پس از معاینه این مرد، فوت وی را تأیید و اعالم کردند.

شهادت يك مرزبان در سیستان و بلوچستان
»بهروز هراتی مقدم« یکی از مرزداران استان سیستان و بلوچستان در منطقه 

مرزی »سیرکان« به فیض شهادت نائل آمد.
و  هامون  فیروزه ای شهرستان  روستای  و ساکن  اهل  مقدم  شهید هراتی 

دارای یک فرزند دختر هشت ماهه است.

عامالن قطع دست عروس شیرازی دستگیر شدند
بر وقوع یک  پلیسی ۱۱۰ مبنی  با اعالم مرکز فوریت های  چند روز قبل 
درگیری منجر به نقص عضو در محله »سعدی« شیراز، بالفاصله مأموران انتظامی 

برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
سردار »یوسف ملک زاده«، جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت: 

به همراه  ساطور  مهدی  به  معروف  فردی  می داد  نشان  بررسی ها  نخستین 
از کوچه های محله »سعدی«  همدستش که حالت طبیعی نداشته اند در یکی 
شیراز بدون هیچ دلیلی با قمه، یک سواری پژو پارس را که کنار خیابان پارک 
بود تخریب کرده اند. مالک خودرو که یک تازه داماد بود با دیدن این صحنه 
از خانه بیرون آمد و با اراذل درگیر شد اما هر اوباش به سمت وی حمله و او 

را زخمی کردند.
همسر این مرد جوان در دفاع از شوهرش، به دو متهم اعتراض کرد اما 
ضاربان با قمه به وی حمله کرده و باعث نقص عضو زن جوان از ناحیه دست 

شده و فرار کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: مأموران پلیس در 
بررسی های بعدی و تحقیقات فنی و تخصصی مطلع شدند که ضاربان از استان 
فارس خارج شده و در حال عزیمت به کرمانشاه برای خروج از کشور هستند که 
پس از اخذ نیابت قضایی به استان لرستان رفته و موفق شدند، اتوبوس حامل 
همراه  به  را  ساطور  مهدی  و  شناسایی  »الیگودرز«  شهرستان  در  را  متهمان 

همدستش دستگیر کنند.

اختالف خانوادگی، با قتل عمه  خونین شد
روز دوشنبه هفته گذشته خبر قتل مردی 8۰ ساله و همسر ۶۰ ساله اش در 
خانه شان به پلیس اعالم شد و مأموران آگاهی بالفاصله به محل جنایت اعزام 
شدند. بررسی شواهد نشان می داد درهای خانه سالم بوده و سرقتی نیز رخ نداده 

است بنابراین احتمال ارتکاب قتل از سوی آشنا قوت گرفت.
این  جزئیات  درباره  پیرانشهر  انتظامی  فرمانده  صالحی  حسام  سرهنگ 
پرونده گفت: بدین ترتیب مأموران در کمتر از 2۴ ساعت توانستند عامل جنایت 
را که برادرزاده زن مقتول بود در شهر نقده شناسایی و دستگیر کنند و از آن جا 
مجروح  چاقو  با ضربه های  وی  از سوی  عمه اش  با  درگیری  هنگام  متهم  که 
شده و حالش وخیم بود به بیمارستان منتقل شد تا تحت درمان قرار بگیرد اما 
در نخستین بازجویی ها انگیزه خود را اختالف خانوادگی و انتقام جویی از عمه و 

شوهر وی عنوان کرد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

ن  کمیسیو ئیس  ر
معماری شورای  و  شهرسازی 
شهر تهران، گفت: ۵۰ درصد 

مدارس پایتخت فرسوده هستند.
محمد ساالری، در خصوص نشست 
تأمین  راهکارهای  و  مشکالت  بررسی 
تهران،   22 منطقه  آموزشی  فضاهای 
گفت: این جلسه با حضور رییس شورای 
شهر تهران، رییس کمیسیون سالمت و 
محیط زیست و رییس کمیته گردشگری 
شهرسازی  معاون  تهران،  شهر  شورای 
هیات  رئیس  تهران،  شهردار  معماری  و 
مدیره و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه 
 ،22 منطقه  شهردار  تهران،  شهر  ساز 
تهران،  آموزش و پرورش شهر  مدیرکل 
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران و 
سرپرست اداره آموزش و پرورش منطقه 

۵ برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری این جلسه 
در اداره آموزش و پرورش منطقه۵، اظهار 
و  آموزش  اداره  فاقد   22 منطقه  داشت: 
دلیل  همین  به  و  است  مستقل  پرورش 

ذیل آموزش منطقه۵ مدیریت می شود.
و  زی  شهرسا کمیسیون  ئیس  ر
معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه 
استان تهران  آموزشی  وضعیت فضاهای 
نیست،  مطلوب  تهران،  شهر  ویژه  به  و 
اظهار داشت: براساس ارزیابی هایی که در 
خصوص فضاهای آموزشی در شهرتهران 
صورت گرفته، ۵۰ درصد مدارس تهران 
فرسوده هستند و قدمت اغلب آن ها بیش 

از ۴۰ تا ۵۰ سال است.
وی ادامه داد: از نظر شاخص ها و 
استاندارهای کشوری، مدارس و فضاهای 
آموزشی باید متناسب با جمعیت شهرها 
باشند اما شهر تهران در برخی از شاخص 
ها رتبه آخر و در برخی از شاخص ها رتبه 
یکی مانده به آخر را در بین تمام استان 
گزارشی  اساس  بر  همچنین  دارد.  ها 
شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  که 
پایین  دادند،  ارائه  جلسه  این  در  تهران 
آموزشی  فضاهای  سرانه  میانگین  ترین 
تهران،  های  استان  به  متعلق  کشور  در 
البرز، سیستان و بلوچستان و آذربایجان 
غربی است و این در حالیست که تراکم 
از  بیش  تهران  استان  در  آموزی  دانش 

این سه استان است.
های  بررسی  کرد:  تصریح  وی 
معماری شورای  و  کمیسیون شهرسازی 
شهرتهران و گزارش تلفیقی حسابرسی از 
عملکرد شهرداری تهران برای سال مالی 
منتهی به اسفند ۱۳۹۳ نشان می دهد که 
در حالی که مقرر بود 7۰ درصد امالک و 
اراضی بزرگ مقیاسی که در منطقه 22 
ساخت شده اند از محل قاعده 7۰-۳۰ ، 
، آزاد سازی و به شهرداری تهران منتقل 
در  ها  آن  از  تهران  شهرداری  شوند،تا 
راستای تامین سرانه های خدماتی 7 گانه 
با اولویت سرانه فضاهای آموزشی استفاده 
کند اما متاسفانه شهرداری تهران بر خالف 
قوانین مالک عمل، علی رغم آزادسازی 
22 میلیون متر مربع از این اراضی، از آنها 
در راستای تامین سرانه ها استفاده نکرد 
و این اراضی را به مالکین همان امالک 
با  دیگر  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  یا 
رویکرد درآمدزایی فروخت و بر روی آن 

ها بارگذاری انبوه انجام شد.
های  فضا مطلوب  نا وضعیت   *

آموزشی تهران
اقدامات کمیسیون  به  اشاره  با  وی 
شهرسازی و معماری شورای شهر تهران 
آموزشی  های  سرانه  تامین  راستای  در 
گفت:  تهران  شهر  برخوردار  غیر  مناطق 
در  آموزشی  فضاهای  نامطلوب  وضعیت 
منطقه 22 و اکثر مناطق تهران  بخصوص 
مناطق مرکزی و جنوبی شهر، ما را برآن 
و  آموزش  اداره  با  تعامل  در  تا  داشت 
آموزش  وزارت  و  تهران  شهر  پرورش 
بنده  عضویت  واسطه  به  هم  پرورش،  و 
و  آموزش  شورای  در  هاشمی  آقای  و 
طریق  از  هم  و  تهران  شهر  پرورش 
موضوع  هایی،   نشست  سلسله  برگزاری 
توسعه فضاهای آموزشی و حل مشکالت 
مربوط به فرسودگی و ناپایداری فضاهای 
کمیسیون  های  اولویت  جزو  را  آموزشی 

شهرسازی قرار دهیم.
ساالری ادامه داد: در همین راستا و 
به موجب تصمیم شورای عالی شهرسازی 
شورای شهر  ریاست  تاکید  و  معماری  و 
تهران،  در کمیسیون شهرسازی و معماری 
برای  بستر الزم  کردن  فراهم  به  نسبت 
اجرای قانون موسوم به »تبدیل به احسن 
کردن فضاهای آموزشی موجود« توسط 
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 
اقدام کردیم. در قانون برنامه ۵ ساله که 
مصوبه مجلس را نیز دارد تکلیفی تعیین 
و  آموزش  وزارت  به  اختیار  این  و  شده 
پرورش داده شده که در کل کشور بتواند، 
فضاهای مازاد آموزشی محالت، مناطق 
نظر  از  که  شهرها  از  هایی  محدوده  و 
استانداردهای کشوری فضاهای آموزشی 
از  مازاد دارند را فروخته یا تهاتر کنند و 
درآمد کسب شده نسبت به تملک زمین 
و ساخت مدرسه و فضاهای آموزشی در 
برخوردار  غیر  شهری  محالت  و  مناطق 

اقدام کنند.
اینکه  بر  مشروط  کرد:  تاکید  وی 
مبالغی که از این محل کسب می شود، 
آموزشی  فضاهای  تامین  حوزه  در  صرفا 

جدید صرف شود.
ساالری با اشاره به گزارش آموزش 
و پرورش تهران در خصوص اجرای این 
مصوبه اظهار داشت: بر اساس این گزارش 
این قانون در کل  از  اند  نتوانسته  آن ها 
این موضوع  ما  لذا  کنند  استفاده  کشور  
و  شهرسازی  کمیسیون  اولویت  در  را 
معماری قرار دادیم و ده ها جلسه در این 
خصوص برگزار کردیم، نهایتا کمیسیون 
از  کردیم  مجاب  را  تهران  شهر   ۵ ماده 
لیستی که توسط مشاور آموزش و پروش 
از فضاهای آموزشی مازاد تهیه کرده بود 
شده،  انجام  بندی  اولویت  به  توجه  با 
مجوز تغییر کاربری برخی از آن ها را از 
آموزشی به کاربری های درآمدزا گرفتیم 
تا آموزش و پرورش از محل فروش آن 
ها بتواند در مناطق غیر برخوردار تامین 

فضای آموزشی کند.
وی اضافه کرد: بنابر اعالم مدیرکل 
از  تهران، صرفا یکی  پرورش  و  آموزش 
میدان  حوالی  در  واقع  آموزشی  امالک 
تومان  میلیارد  معادل 7۰۰  قیمتی  ونک، 
 ۴۵۰۰ توانند  می  محل  این  از  که  دارد 
غیربرخوردار  مناطق  در  درس  کالس 

تامین کنند.
ساالری تاکید کرد: یکی از نگرانی 
های ما برای موافقت با تغییر کاربری و 
فروش فضاهای آموزشی مازاد این بود که 
با توجه به شرایط بودجه ای دولت، شاهد 
هزینه کرد درآمد حاصل شده برای حقوق 
و مزایا باشیم لذا بصورت مشروط با تغییر 
کاربری چند فضای آموزشی مازاد موافقت 
کردیم و در صورتی که مبالغ برای ایجاد 
فضاهای آموزشی در مناطق غیربرخوردار 
ماده ۵  از طریق کمیسیون  نشود  هزینه 

کاربری ها را برمیگردانیم.
کمیسیون  تالش  به  اشاره  با  وی 
شهرسازی و معماری شورای شهر برای 
کمک به توسعه فضاهای آموزشی گفت:  
آموزش  و  دولت  میدان  در  توپ  اکنون 
هنوز  ها  آن  متاسفانه  و  است  پرورش  و 

نتوانسته اند، این سازوکار را به سرانجام 
به  را  مازاد  آموزشی  فضاهای  و  برسانند 

فروش برسانند.
بیان  با  تهران  شهر  شورای  عضو 
طرح  تصویب  و  تدوین  فرایند  در  اینکه 
برای  را  الزم  بستر   ،22 منطقه  تفصیلی 
تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز منطقه 
فراهم کردیم، اظهار داشت: ما در فرایند 
برای   ،22 منطقه  تفصیلی  طرح  تدوین 
عرصه هایی از منطقه که به منظور تامین 
از جمله سرانه های  گانه  سرانه های 7 
آموزشی  در نظر گرفته شده بود، از مدل 
و الگوی پهنه بندی عبور کردیم و کاربری 
های مربوط به سرانه ها را بر روی تک 
تک پارسل ها و امالک و اراضی لحاظ 
به  ها  آن  تبدیل  امکان  دیگر  تا  کردیم 
کاربری های انتفاعی وجود نداشته باشد. 
به نحوی که میزان سرانه های آموزشی در 
طرح  تفصیلی ویژه منطقه 22 از ۶۰ هکتار 

به ۱۰۵ هکتار افزایش پیدا کرده است.
در  منطقه  فقیرترین   22 منطقه   *

سرانه آموزشی
از سال  متاسفانه  وی تصریح کرد: 
ابالغ  تهران  تفصیلی شهر  که طرح   ۹۱
و  شهری  مدیریت  کارنامه  تاکنون  شد، 
حوزه  این  در  اراضی  و  امالک  صاحبان 
چراکه  نبوده  دفاع  قابل  عنوان  هیچ  به 
با  صرفا  شهرداری  هم  و  ذینفعان  هم 
رویکرد درآمدزایی، از ظرفیت پهنه های 
طرح تفصیلی استفاده کرده اند، به همین 
باز  فضاهای  دارای  که   22 منطقه  دلیل 
منطقه  فقیرترین  به  اکنون  بوده  زیادی 
در تامین سرانه های خدماتی و آموزشی 

تبدیل شده است.
و  زی  شهرسا کمیسیون  ئیس  ر
معماری شورای شهر تهران تشکیل بانک 
زمین خدمات عمومی را اقدام دیگری در 
و  خدماتی  های  سرانه  تامین  راستای 
آموزشی در منطقه 22 دانست و گفت: این 
سازوکار برای اولین بار در طرح تفصیلی 
ویژه این منطقه پیش بینی شده است که 
از این طریق تمام فضاهای باز که برای 
سرانه های خدماتی لحاظ شده اند، لیست 
می شوند و مدیریت شهری حق فروش، 
تهاتر و بارگذاری غیر خدماتی در آن ها 
محدوده  در  چنانچه  و  داشت  نخواهد  را 
باشند  مازاد  ها  سرانه  این  ای  منطقه  و 
شهرداری می تواند نسبت به فروش و یا 
بارگذاری آن اقدام کند، مشروط بر اینکه 
درآمد حاصله را برای تملک عرصه هایی 
برای تامین سرانه ها در محدوده های غیر 

برخوردار هزینه کند.
تصمیمات  به  اشاره  با  ساالری 
راهکارهای  و  مشکالت  بررسی  جلسه 
 22 منطقه  آموزشی  فضاهای  تأمین 
تعاونی  از  ای  مجموعه  گفت:  تهران، 
های مسکن در منطقه 22 ساخته شده 
که به موجب مفاد ماده ۱8 قانون آموزش 
و پرورش و ۴ تبصره ای که ذیل آن در 
این  مالکین  بود،  شده  مصوب  گذشته 
تعاونی های مسکن مکلف بوده اند سرانه 
های آموزشی الزم را همزمان با ساخت و 
ساز، تامین کنند و شهرداری نباید برای 
آن ها پایان کار صادر می کرد تا تامین 
انجام شود. متاسفانه در زمان  سرانه ها 

آغاز ساخت  با  نژاد  احمدی  آقای  دولت 
مسکن مهر، این ۴ تبصره لغو شد اما خود 
ماده ۱8 همچنان باقی است و ما منطقه 
را مکلف کردیم، برای امالکی که تا قبل 
تا  اند،  تبصره ساخته شده   ۴ این  لغو  از 
زمانیکه اقدام به تامین سرانه ها نکرده 

اند، پایان کار صادر نشود.
وی ادامه داد: در خصوص امالکی 
هم که بعد از لغو آن قانون ساخته شده 
اند، شهرداری باید سازوکاری را تدوین کند 
اجازه  تعاونی ها و شهرک ها،  این  به  و 
ساخت فضاهای آموزشی در فضاهای باز 

آن ها را به میزان مورد نیاز بدهد.
* احداث 2۰ مدرسه در منطقه 22 

تا پایان سال 
افزود:  تهران  شهر  شورای  عضو 
خیرین  انجمن  شد  مقرر  جلسه  این  در 
مدرسه ساز استان تهران تعداد 7 مدرسه 
را در منطقه 22 مشروط بر تامین زمین 
احداث کنند، همچنین تعدادی 7 مدرسه 
پرورش  و  آموزش  نوسازی  سازمان  نیز 
تقبل کردو ۶ مدرسه را شهرداری تهران 
قبول کند تا ما بتوانیم  از ۱۰۰ مدرسه ای 
که نیاز مبرم منطقه 22  است، امسال 2۰ 

مدرسه را بتوانیم احداث کنیم.
فضاهای  کمبود  به  اشاره  با  وی 
اظهار  ر  غیربرخوردا مناطق  آموزشی 
داشت: در کنار این تصمیم گیری های 
شهردار  با  تعامل  در  شد  مقرر  مذکور، 
تهران در فرایند اجرای پروژه های توسعه 
از  محله ای در مناطق غیربرخوردار که 
جدی  مشکالت  آموزشی  فضاهای  نظر 
ناپایدار  و  مدرسه مخروبه   22 دارند، این 
توسط  زمین  خریداری  از  پس  هستند، 
و  خیرین  کمک  با  پرورش  و  آموزش 
شهرداری بتوانیم  22 مدرسه در مناطق 
غیر برخوردار با رویکرد آموزش مسئولیت 
های شهروندی داشته باشیم که قرار شد 
این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر 

قرار بگیرد.
* تشکیل میز خیرین مدرسه ساز 

میز  تشکیل  از  ادامه  در  ساالری 
داد  تهران خبر  خیرین مدرسه ساز شهر 
پرورش  و  آموزش  پیشنهاد  با  گفت:  و 
شهر تهران و خیرین مدرسه ساز و تاکید 
خیرین  میز  تهران،  شهر  شورای  رئیس 
فضاهای  توسعه  جهت  ز  سا مدرسه 
آموزشی شهر تهران در شورای شهر ایجاد 
شد که قرار است با محوریت و راهبری 
معماری شورای  و  کمیسیون شهرسازی 
شهر تهران و عضویت روسای کمیسیون 
های شهرسازی و معماری و فرهنگی و 
اجتماعی، نماینده شهردار تهران، مدیرکل 
تهران، مدیرکل  آموزش و پرورش شهر 
نوسازی آموزش و پرورش استان تهران 
و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خیرین 
مدرسه ساز تشکیل شود، البته با توجه به 
اینکه مسائلی که در این کارگروه مطرح 
می شود مربوط به چه منطقه ای باشد، 
شهردار آن منطقه هم عضو این کارگروه 

می شود.
جلسات  شد  قرار  کرد:  اضافه  وی 
عملیاتی  راستای  در  مستمر  صورت  به 
شده  اتخاذ  تصمیمات  مجموعه  شدن 

برگزار شود.
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مور  ا ن  ما ز سا ئیس  ر
نسخه  از  رونمایی  از  مالیاتی 
اول نظام مالیاتی هوشمند تا 
پایان دولت دوازدهم خبر داد و گفت: 
امیدواریم بستری فراهم شود تا در سال 
ثروت،  به  مربوط  اطالعات  تمام  آینده 
درآمد، معامالت، حقوق و مزایای همه 
سازمان  این  اختیار  در  کشور  مؤدیان 

قرار گیرد.
لیاتی  ما نظام   ، پارسا میدعلی  ا
هوشمند را نخستین اولویت این سازمان 
توصیف  با  و  دانست  جاری  سال  در 
و  مطلوب  مالیاتی  نظام  عناوین  با  آن 
هوشمند،  مالیاتی  نظام  گفت:  ایده آل، 
نظامی است که می تواند از هر شهروند 
متناسب با ثروت، درآمد و مصرفش به 
ممکن،  شیوه  آسان ترین  و  راحت ترین 

مالیات اخذ کند.
رونمایی از فاز اول نظام هوشمند 

مالیاتی تا پایان دولت
در  را  ایران  مالیاتی  نظام  پارسا 
به  مالیاتی سنتی  از سیستم  حال گذار 
مدرن توصیف کرد و خاطرنشان کرد: 
امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول 
و  مالیاتی هوشمند رونمایی شود  نظام 
در  تا  کنیم  فراهم  زیرساختی  و  بستر 
به  مربوط  اطالعات  تمام  آینده  سال 
ثروت، درآمد، مصرف، معامالت، حقوق، 
دریافتی، مزایا و غیره همه مؤدیان کشور 
به صورت پاک و قابل اعتماد در اختیار 
باشد.  داشته  قرار  مالیاتی  امور  سازمان 
مشابه  نظام  این  تکمیل  قاعدتا  البته 
همه کشورهای دیگر سه تا چهار سال 

به طول خواهد انجامید.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
درباره بسترهای الزم برای تحقق نظام 
اول  گام  داد:  توضیح  هوشمند  مالیاتی 
تحقق این امر، الکترونیکی کردن فرآیند 
اخذ مالیات بود که امروز این مهم انجام 
اما  است.  بهره برداری  حال  در  و  شده 
در ادامه بایستی تمام اطالعات واقعی 
مربوط به درآمد، ثروت و مصرف که در 
تولید می شود، مانند همه خرید  جامعه 
و فروش ها،  تمامی معامالت کشور و 
سازمان  اختیار  در  قانون  طبق  غیره، 
مالیاتی قرار بگیرد. به عبارت دیگر، باید 
یک کپی از همه معامالت واقعی تمامی 
مالیاتی  اختیار سازمان  اقشار مردم، در 
باشد. بسترهای این اتفاق فراهم شده و 
در حال حاضر به ویژه طی دو ماه اخیر 

اجرایی دولتی  با همراهی دستگاه های 
شاهد اتفاقات بزرگی بوده ایم.

۱2 دستگاه با سازمان امور مالیاتی 
همکاری نمی کنند

وی افزود: هم اکنون بستر سخت 
سنگینی  بسیار  افزاری  نرم  و  افزاری 
هوشمند  نظام  ز  ا بره برداری  برای 
مالیاتی تدارک دیده شده و طی بیش 
به  راجع  فنی  مشخص  جلسه   ۳۰ از 
گرفته  نظر صورت  تبادل  بسترها  این 
دستگاه های  راستا  همین  در  است. 
مجموعه  ویژه  به  حکومتی  و  دولتی 
با  قضائیه  قوه  و  نظارتی  دستگاه های 
ما همراه هستند تا همه معاالت کشور 

مورد پوشش قرار گیرد.
پارسا همچنین به موانع پیشرفت 
داد:  توضیح  و  داشت  اشاره  مسیر  این 
 88 حدود  از  مالیاتی  امور  سازمان 
که  می گیرد  اطالعات  اجرایی  دستکاه 
از این میان ۴۴ دستگاه همکاری خوبی 
با ما دارند، اما از همکاری ۱2 دستگاه 
را  دستگاه ها  این  ما  نیستیم.  راضی 
دیوان  مانند  نظارتی  دستگاه های  به 
معرفی  بازرسی  سازمان  و  محاسبات 
جلوی  هم  خزانه  همچنین  کرده ایم، 
تخصیص بودجه آنها را گرفته است. چند 
موردی نیز به قوه قضائیه معرفی شده اند.

بر  هوشمند  مالیاتی  نظام  نظارت 
و  دولتی  اجرایی  دستگاه های  تمامی 

غیردولتی
در  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 

و  ماده ۱۶۹  به  اشاره  با  این گفت وگو 
مستقیم  مالیات های  قانون  مکرر   ۱۶۹
همه  قانون  اساس  بر  داد:  توضیح 
باید  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های 
امور  سازمان  به  اطالعاتشان  تمامی 
مالیاتی متصل شود و این اتفاق در حال 

رخ دادن است.
سامانه  قانون  به  همچنین  وی 
فروشگاهی  های  نه  یا پا و  مودیان 
ی  ا ر شو مجلس  توسط  که  ر  کشو
کرد  اشاره  نیز  شده  مصوب  اسالمی 
تمام  دربرگیرنده  قانون  این  افزود:  و 
فروشگاه های  تمام  و  معامالت کشور 
بزرگ و عمده است که تا سال آینده 
کامل  صورت  به  موضوع  ین  ا نیز 
تحقق  صورت  در  شد.  خواهد  محقق 
این موضوع، اطالعات همه معامالت 
سازمان  به  اتفاق،  لحظه  در  کشور 
دیگر  و  شده  منتقل  تی  لیا ما مور  ا
مالیاتی  ممیز  و  مودی  میان  اختالفی 
همه  همچنین  داشت.  نخواهد  وجود 
ثروت،  به  مربوط  اقتصادی  اطالعات 
دستگاه های  کلیه  مصرف  و  درآمد 
اختیار  در  غیردولتی  و  دولتی  اجرایی 
خواهد  ر  قرا لیاتی  ما مور  ا سازمان 
گرفت و این سازمان به نیابت از مردم 
و حاکمیت، متناسب با ثروت،  درآمد و 
مصرف، مالیات را دریافت خواهد کرد.

راهکار کشور توجه به اصالح نظام 
مالیاتی است

نظام  تغییر  مواهب  از  یکی  پارسا 

بر  عالوه  را  مدرن  به  سنتی  مالیاتی 
میزان  افزایش  مالیاتی،  عدالت  تحقق 
کرد:  تاکید  و  دانست  دریافتی  مالیات 
 8۵ حدود  دنیا  پیشروی  کشورهای  در 
مالیات  از  کشور  بودجه  کل  درصد 
عدد  این  ما  کشور  در  می شود،  تامین 

۳۵ درصد است.
به  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
ایرنا گفت: در این کشورها بین 2۵ تا 
۳۰ درصد کل درآمدها در اختیار دولت 
وظایف  انجام  برای  تا  می گیرد  قرار 
اما  شود،  مصرف  عمومی  و  حاکمیتی 
درصد   8 تا   7 عدد  این  ما  کشور  در 
قوانین،  اصالح   با  باید  بنابراین  است. 
مقررات، فرایندها و فرهنگ مالیاتی و 
باور به این که مدیریت کشور راه حلی 
مردم  همه  توسط  مالیات  تامین  جز 
با  مصرف  و  ثروت  درآمد،  با  متناسب 
تمرکز بر ۱۵ درصد باالی جامعه، ندارد، 
به دنبال افزایش سهم مالیات در بودجه 

کشور باشیم.
وی افزود: به عنوان مثال، دولت 
میلیارد  هزار   ۳۰ حدود  ماهانه  ایران 
کشوری  کارکنان  تمام  به  باید  تومان 
و لشگری پرداخت کند، اما کل مالیاتی 
که در کشور وصول می شود ۱2 تا ۱۳ 
گذشته  در  است.  تومان  میلیارد  هزار 
این  نفت  فروش  با  و  داشتیم  نفت 
کسری جبران می شد. اما امروز این نفت 
نیست، همین امر بر اهمیت تحول در 

نظام مالیاتی می افزاید.

عنوان  به  آينده  بانك  از  شکوفايی  و  نوآوری  صندوق  قدردانی 
بانك برتر در تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 

شام گاه چهارشنبه نهم مهرماه، با حضور دکتر واعظی، رییس 
دفتر و دکتر ستاری، معاون علمی و فن آوری رییس جمهور، در 
گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تأمین مالی نوآوری 

کشور، از بانک آینده به عنوان بانک برتر قدردانی شد. 
در این گردهمایی که در محل ساختمان صندوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شد، دکتر مرادی و مجاهدی اعضای هیأت مدیره 
اعتبارات خرد و  اداره  رییس  آینده و خانم دکتر فخریان،  بانک 

متوسط حضور داشتند. 
معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به پاس 
خدمات شایسته بانک آینده در امر تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کوشش مجدانه و 
ارزشمند در توسعه نظام تأمین مالی نوآورانه و دانش محور، با اهدای لوح سپاس، از این بانک، 
تقدیر نمود. در بخشی از این لوح سپاس، که با امضای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و 
فن آوری رییس جمهور و دکتر علی وحدت، رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
است، خطاب به دکتر فطانت، مدیرعامل بانک آینده، ذکر شده است: »امید است با اتکال 
به ایزد متعال و جد و جهد جناب عالی و مجموعه مدیران و کارکنان گران قدر بانک آینده 
در فراهم سازی ابزارها و راه کارهای خالقانه و کارآمد در حمایت از کاربردی کردن دانش و 
تجاری سازی نوآوری ها، شاهد جهش در اقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف عالیه و اقتصاد 

مقاومتی در توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم«. 
به استناد گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه خدمات مالی و اعتباری بانک آینده 
اشتغال  انواع ضمانت نامه،  و صدور  تسهیالت  اعطای  از طریق  دانش بنیان،  به شرکت های 
جدید را برای ۱۶2 نفر و حفظ و تثبیت اشتغال را برای 82۴۰ نفر فراهم نموده است؛ که این 
امر، سبب صرفه جویی ارزی ۱۱۱ میلیون دالری و کمک به فروش ۱۶.۵8۹ میلیارد ریالی 

محصوالت دانش بنیان صنایع کشور شده است.

های  شرکت  توسعه  جهت  در  ايران  ملی  بانك  خدمات  از  تقدير 
دانش بنیان

در همایش »تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تامین مالی 
نوآوری کشور« از خدمات بانک ملی ایران تقدیر شد.

با حضور سورنا ستاری معاون علمی و  این همایش که   
فناوری رئیس جمهور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، 
ایران، علی  بانک ملی  زاده مدیرعامل  دکتر محمد رضا حسین 
و شکوفایی کشور،  نوآوری  عامل صندوق  هیأت  رئیس  وحدت 
نظام  مسئوالن  دیگر  و  رئیس جمهور   سابق  مشاور  ترکان  اکبر 

بانکی و مدیران شرکت های برتر دانش بنیان برگزار شد و سید فرید موسوی عضو هیات 
مدیره بانک ملی ایران و محمدرضا صدری رییس اداره امور شعب شرق تهران در آن حضور 
داشتند،  از بانک ملی ایران به عنوان بانک برتر و پیشرو در ارائه خدمات مالی و اعتباری و 
پرداخت تسهیالت به منظور توسعه و تجاری سازی فناوری همچنین نقش آن در کمک و 

حمایت از شرکت های دانش بنیان تقدیر به عمل آمد.
در این گردهمایی، دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران لوح تقدیر 
و سپاس ویژه همایش را دریافت کرد و در پایان این گردهمایی با بازدید از غرفه شرکت 
های برتر دانش بنیان در جریان آخرین وضعیت تولید محصوالت این شرکت ها قرار گرفت.

شایان ذکر است بانک ملی ایران طی شش ماه نخست امسال به بیش از ۴۰ طرح 
دانش بنیان خدمات مالی و اعتباری به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال ارائه کرده است که 
این خدمات مالی توسط بانک ملی ایران زمینه حفظ و تثبیت اشتغال برای بیش از 8۰۰ نفر، 
صرفه جویی ارزی به میزان ۱2 میلیون دالر و همچنین کمک به فروش بیش از 2 هزار 

میلیارد ریال محصوالت دانش بنیان را فراهم کرده است.
گفتنی است این همایش با هدف تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تامین مالی نوآوری 
در  فناوری  تجاری سازی  و  توسعه  به  کمک  و  جانبه  چند  های  همکاری  تقویت  و  کشور 

شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات تشریح کرد:
اتصال 5 عوارضی جديد به سامانه پرداخت الکترونیکی بانك مسکن

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات از اتصال ۵ آزادراه 
بانک  آزادراهی  عوارض  الکترونیکی  پرداخت  سامانه  به  کشور 

مسکن خبر داد.
ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک 
مسکن در خصوص اتصال ۵ عوارضی جدید به سامانه پرداخت 
الکترونیکی بانک مسکن به خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا،گفت: در راستای تحقق اهداف مربوط به سهولت حمل و 
نقل و افزایش سرعت تردد در مسیرهای آزادراهی ۵ عوارضی دیگر در نقاط مختلف کشور به 

سامانه پرداخت الکترونیک عوارض بانک مسکن متصل شد.
وی افزود: پیش از این دو عوارضی دیگر به این سامانه متصل شده بود که هموطنان در 
هنگام عبور از گیت های عوارضی مستقر در دو آزادراه کشور، در صورت ثبت پالک خودرو در 
سامانه عوارض الکترونیک بانک مسکن، برای تردد از پرداخت عوارض به مسئوالن باجه دریافت 
عوارض، بی نیاز بودند و هم اکنون نیز با اتصال ۵ عوارضی دیگر به سامانه پرداخت الکترونیک 
عوارض بانک مسکن تردد در این مسیرها به واسطه عدم نیاز به توقف پشت گیت های دریافت 
عوارض آزادراهی راحت تر و سریع تر انجام خواهد شد و عالوه بر کاهش زمان سفر برای 
مسافران، خطرات مربوط به توقف و همچنین آلودگی های ناشی از آن نیز از بین خواهد رفت.

شیردل گفت:در این راستا، و با توجه به عقد قرارداد جدید با سازمان راهداری و حمل 
الکترونیکی بانک  پرداخت  سامانه  به  جدید  عوارضی   ۵ مهرماه،  ابتدای  از  ای  جاده  نقل  و 
این  تمامی خدمات  از  متمرکز  به صورت  توانند  می  مشتریان  ازاین پس  و  مسکن پیوسته 

سامانه در 7 عوارضی زیر مجموعه بانک مسکن بهره مند شوند.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به کارنامه موفق بانک مسکن در طی 8 سال مدیریت 
پرداخت های الکترونیکی عوارض طی قراردادی رسمی دریافت عوارض مربوط به تردد در ۵ 
آزادراه جدید از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به بانک مسکن منتقل شده است. 
به این ترتیب در حال حاضر 7 عوارضی به شکل مستقیم زیر مجموعه بانک مسکن قرار گرفته 
که مشتریان سامانه پرداخت الکترونیکی بانک مسکن )ETC( می توانند بدون محدودیت از 
تمامی عوارضی ها عبور کرده و با شارژ حساب خودرو خود نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات گفت:مذاکرات الزم برای پیوستن سایر آزادراههای 
کشور به این طرح در آینده نزدیک جهت تحقق شعار »بدون توقف پرداخت شد » در اولویت 
برنامه های بانک مسکن قرار گرفته است و هم اکنون در حال فراهم آوری مقدمات اتصال 

سایر آزادراه ها به این سیستم الکترونیک هستیم.
شیردل در پایان اظهار داشت:پیش از این دو آزادراه تهران- پردیس و آزادراه اهواز- 
بندرامام به سیستم پرداخت الکترونیک عوارض بانک مسکن متصل بودند که از این پس با 
اتصال ۵ آزادراه جدید به این سیستم،مجموعا 7 آزادراه شامل آزادراه های تهران – قم، تهران 
– پردیس، آزادراه تهران- ساوه، کرج – قزوین ، قزوین – زنجان، بندرعباس – شهیدرجایی 
و اهواز – بندرامام به سیستم پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی بانک مسکن متصل شده 
اند که هموطنان می توانند در هنگام تردد از گیت های عوارضی در این 7 آزادراه بدون نیاز 

به توقف، عوارض تردد خود را پرداخت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی:
تسريع  بیمه  صنعت  هم افزايی  با  کشور  مالی  تامین  نظام  حرکت 

خواهد شد
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا سلیمانی 
که در »گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تامین مالی نوآوری کشور« سخن می گفت 
با اعالم این مطلب افزود: افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی سازی محصوالت نوین آن در 

گرو همراهی شرکت های دانش بنیان و حرکت در مسیر دیجیتال است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تفاهم نامه ها و همکاری های صنعت بیمه و معاونت 
علمی ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان تاکید کرد: نظام تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان بدون بهره وری از خدمات بیمه ای و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری، امکان 
پذیر نیست و از سوی دیگر صنعت بیمه نیز به خدمات نوآورانه این شرکت ها نیاز اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بیمه های اعتباری شرکتهای دانش بنیان به زودی راه اندازی 
خواهد شد و این در حالی است که موسسات بیمه ای در کنار بانک ها می توانند ضمانت نامه های 
مالی و اعتباری را صادر کنند.دکتر غالمرضا سلیمانی با اشاره به ضرورت راه اندازی سامانه 
محصوالت نوین بیمه ای، اظهار داشت: صنعت بیمه در موضوع همه گیری ویروس کرونا وارد 
میدان شد و با طراحی بیمه نامه های ویژه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی و پاندمیاجازه 

نداد فضای اقتصاد کشور تهدید شود.
رئیس شورای عالی بیمه ابراز امیدواری کرد شرکت های دانش بنیان با مشارکت در 
طرح های نوین بیمه ای و ایجاد بستر دیجیتال برای توسعه آن به تقویت ساختارهای خدمات 

اقتصادی کمک کنند.
وی سهم شبکه بیمه جهانی را ۶ هزار و 2۰۰ میلیارد دالر و معادل 7 درصد از تولید 
ناخالص کشورها دانست و افزود: میزان سرمایه گذاری های صنعت بیمه کشور باالی یکصد 
هزار میلیارد تومان است و ضریب نفوذ بیمه به سه و شش دهم درصد افزایش یافته است که 

البته هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
وی از ضرورت سرمایه گذاری 8۰۰ میلیاردتومانی صنعت بیمه در حوزه تکمیل زیرساخت 
های آی تی صنعت بیمه سخن گفت و همراهی شرکت های دانش بنیان و صنعت بیمه 
را از روش های کم کردن این فاصله دانست و اظهار داشت: ماموریت صنعت بیمه فقط به 
پوشش ریسک های شرکت های نوآور محدود نمی شود بلکه با در اختیار داشتن بیگ دیتای 

ارزشمند، عالقمند است در این حوزه سرمایه گذاری کند.
دکتر سلیمانی در پایان سخنان خود ابعاد گوناگون چند طرح نوین بیمه ای را در حوزه بیمه 
های زندگی، تامین مالی و پس انداز تشریح کرد و از صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های 

دانش بنیان درخواست کرد تا در بخش بیمه به صورت جدی ورود کنند.
گفتنی است کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور از ماموریت های اصلی صنعت 
بیمه به شمار می رود و صنعت بیمه کشور در این حوزه دستاوردهای قابل قبولی داشته است.

سورنا  دکتر   _ جمهور  رییس  دفتر  _رییس  واعظی  محمود  دکتر  نشست  این  در 
ستاری _معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری_ و برخی از مدیران ارشد نظام مالی کشور 

نیز به سخنرانی پرداختند.

ثبت رکوردی جديد در عملکرد اکتشافی شرکت ملی نفت
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران رکوردی جدید در حفاری فاز 

2/۱ ۱7 چاه های اکتشافی ثبت کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران، با توجه به قرارگیری اهداف اکتشافی پروژه رام-۱ در استان خوزستان 
 ۱۳  8/۳ میانی  جداری  رشته  متر،  و ۵۰۰  هزار   ۴ از  بیش  عمودی  در عمق 
اینچ این چاه در عمق ۳ هزار و ۴7۳ متری با موفقیت طراحی، رانده و نصب 
شد. حفره فاز 2/۱ ۱7 اینچ این چاه با شرایط هیدرولیکی بسیار محدود و در 
سازندهای رسی و چسبنده آغاجاری، میشان و گچساران با حداکثر فشار کاری 
 Round استند پایپ ۳ هزار پام حفاری شد و پس از بهسازی حفره در یک

Trip با موفقیت رانده شد.
تاکنون در دنیا چنین رشته جداری عمیقی در چند چاه نفت و گاز و در 
آب های عمیق )آب های با عمق بیش از ۱2۵ متر( رانده شده است. در ایران 
نیز تنها در چاه گلمهک-۱، جداری مشابه در عمق ۴ هزار و 2۰۱ متری رانده 

شده بود که می توان عمق این جداری را در رتبه نخست قلمداد کرد.
 هم اکنون چاه رام-۱ با دکل حفاری 2 هزار اسب بخار- ۳۱ فتح از شرکت 
ملی حفاری، برای دستیابی به اهداف اکتشافی و امید شنیدن خبرهای اکتشافی 

و ذخایر نفتی جدید در حال حفاری است.
از نکات بارز فاز 2/۱ ۱7 اینچ چاه رام-۱، استفاده از دستگاه حفاری با توان 2 
هزار اسب بخار و سیمان کاری یک مرحله ای جداری 8/۳ ۱۳ اینچ است، عملیات 
جداری 8/۳ ۱۳ اینچ چاه گلمهک-۱ با دکل ۳ هزار اسب بخار و سیمان کاری 
دو مرحله ای )که عملیاتی با ریسک پایین به  شمار می آید( صورت گرفته  بود. 
چاه های مشابه در دنیا با دستگاه های حفاری با توان باالی ۳ هزار اسب بخار، 

برای کاهش ریسک های مرتبط حفاری شده اند.

پااليشگاه فاز 14 نیمه اول سال آينده به بهره برداری می رسد
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی اقدام های انجام شده در توسعه 
بخش دریایی و خشکی این پروژه را تشریح کرد و گفت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته پیش بینی می شود تمامی ردیف های پاالیشگاهی فاز ۱۴ پارس 

جنوبی تا اواخر شهریور سال ۱۴۰۰ به بهره برداری کامل برسد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمدمهدی 
توسلی پور با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال های اخیر در حال حرکت از اقتصاد 
مبتنی بر نفت به سوی اقتصاد مبتنی بر محور گاز است و با شتاب بخشی در 
بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی و تکمیل فازهای در حال توسعه 
نمود  اقتصادی کشور  از پیش در مدیریت کالن  بیش  گاز طبیعی  آن، نقش 
پیدا می کند، گفت: در مسیر مشخصی که برای بهره گیری از ظرفیت بالقوه و 
بالفعل پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و کاالها در داخل کشور، 
مدیریت نقدینگی و هزینه کرد مناسب منابع مالی توسط وزارت نفت در سال 
۹2 ترسیم شد، بر مبنای برداشت حداکثری از میدان مشترک پارس جنوبی به 
خصوص در بلوک های مرزی، توسعه فاز ۱۴ به دلیل قرارگیری در شمالی ترین 
بلوک مخزنی، در اولویت آخر و پس از فازهای ۱۳ و 22، 2۳ و 2۴ قرار گرفت.

وی مهم ترین اقدامات صورت گرفته برای تحقق اهداف طرح توسعه فاز 
۱۴ پارس جنوبی را توسعه کامل بخش فراساحلی عنوان کرد و گفت: با توجه 
به اهمیت برداشت سهم ایران از میدان های مشترک و دستیابی به اهداف اصلی 
برداشت روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز غنی )معادل ۵۶ میلیون  طرح که 
مترمکعب( از موقعیت چهار سکوی دریایی بود، مقرر شد تا در طرح توسعه فاز 
۱۴ ابتدا بر روی بخش فراساحلی تمرکز جدی صورت گیرد، بدین ترتیب با 
تالش شبانه روزی پیمانکاران و کارفرمای پروژه در بخش دریایی اجرای عملیات 
حفاری چاه های گازی، عملیات احداث خطوط لوله دریایی، عملیات ساخت، نصب 
و راه اندازی چهار سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد، به طوری که 
در اردیبهشت ماه سال ۹7 نخستین سکوی دریایی، در آبان ماه همین سال دومین 
سکو، در دی ماه سال ۹8 سومین عرشه گازی و در اسفندماه سال گذشته آخرین 
سکوی بهره برداری این طرح عملیاتی شد و در کنار تکمیل چاه ها و راه اندازی دو 
رشته خط لوله انتقال گاز از دریا به پاالیشگاه خشکی، در مجموع تاکنون 22.۵ 
میلیارد مترمکعب گاز از موقعیت بلوک مخزنی این طرح استخراج و با استفاده 
از ظرفیت آزاد پاالیشگاه های مستقر در منطقه پارس 2 )پاالیشگاه های فاز ۱2 

و ۱۹( شیرین سازی و به شبکه سراسری گاز تزریق شده است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی پیشرفت کلی این طرح را 88.۶۶ 
درصد اعالم کرد و با بیان اینکه سیاست وزارت نفت در هفت سال اخیر مبتنی 
بر توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد 
از محل  با این حال به دلیل چالش هایی که  افزود:  انرژی کشور بوده است، 
تشدید تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور در سال های متمادی حادث 
شده است، تا حدودی امکان دسترسی به برخی از اقالم حیاتی ساخت خارج از 
جمله کمپرسورها، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، توربواکسپندرها، لوله های 

CRA و... با موانعی مواجه شد.
و  طرح  پیمانکار  دولتی  ساختار  در  چابکی  عدم  همچنین  توسلی پور 
طوالنی شدن فرآیند تأمین کاال را از دیگر چالش های پیش روی توسعه فاز 
۱۴ پارس جنوبی برشمرد و تأکید کرد: بی ثباتی مدیریتی در شرکت پیمانکار 
به عنوان راهبر کنسرسیوم و انتصاب ۹ مدیرعامل از سال 8۹ تاکنون به نقض 
تصمیم های مدیران قبلی و به تبع آن دوباره کاری های فراوان منجر شده است، 
با این حال وزارت نفت به دلیل اهداف عالیه تقویت پیمانکاران و افزایش سطح 
توان شرکت های داخلی، بدون در نظر گرفتن اختیار خلع ید، مصمم است تا 
از نیمه راه گذشته، با تجمیع توان ملی، تعامل، همگرایی و  این طرح را که 

هم افزایی در میان پیمانکاران فعلی به سرانجام برساند.
وی با اشاره به پیشرفت 8۴ درصدی بخش پاالیشگاهی طرح توسعه فاز 
۱۴ پارس جنوبی، سفارش گذاری همه کاالهای فاقد سفارش، تعیین تکلیف 
و سفارش گذاری مجدد برخی از کاالهای اصلی و استفاده از ظرفیت هر یک 
از اعضای کنسرسیوم جهت عبور از هزارتوی موانع بلند تحریم در تأمین کاال 
را از جمله اقدامات انجام شده در ماه های گذشته برشمرد و گفت: بر اساس 
سنگ نشانه های تعریف شده، تا پایان امسال واحدهای یوتیلیتی )سرویس های 
آبگیر  واحد  گازی،  میعانات  ذخیره سازی  واحد  بخار(،  برق،  آب،  جانبی شامل 

مستقل، مشعل های پاالیشگاه و... تکمیل و راه اندازی می شوند.
این مقام مسئول در شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به تالش حداکثری 
پیمانکاری پیش بینی  این طرح در بخش کارفرمایی و  اجرایی  تمامی عوامل 
کرد هر چهار ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان نیمه 

اول سال آینده به طور کامل به بهره برداری برسد.

به همت متخصصان داخلی صورت گرفت؛
شهید  پتروشیمی   CTA2 کارخانه  مبدل های  سازی  بومی 

تندگويان 
مبدل های کارخانه CTA2 پتروشیمی شهید تندگویان به دست متخصصان 

داخلی طراحی، ساخته و با موفقیت نصب شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پتروشیمی شهید تندگویان، عملیات 
کامل  موفقیت  با  و  ممکن  زمان  حداقل  در  کارخانه  این  مبدل های  تعویض 

انجام شده است.
عدم  و  تحریم  از  ناشی  محدودیت های  دلیل  به  گزارش،  این  براساس 
همکاری شرکت صاحب لیسانس کارخانه، کارشناسان و مهندسان مجتمع با 
همکاری شرکت های داخلی موفق به بومی سازی این مبدل ها شده اند و با تغییر 
مواد تشکیل دهنده تمام قطعات داخلی آن به تیتانیوم که از مقاومت بیشتری 
نسبت به مواد تشکیل دهنده قطعات مبدل های قبلی برخوردار است، ضمن رفع 

مشکالت، عمر مفید آن را نیز افزایش داده اند.
با توجه به اینکه مبدل های فوق از ابتدای راه اندازی کارخانه تاکنون در 
مدار تولید بوده اند، به مرور زمان و به دلیل نامناسب بودن مواد تشکیل دهنده، 
قطعات دچار خوردگی و فرسودگی شده و به بروز مشکالتی در زمینه تولید 
منجر می شده است که با تعویض آنها ضمن جلوگیری از توقف مکرر واحد 
سبز  صنعت  سمت  به  حرکت  مسیر  در  نیز  گامی  تولید،  تداوم  همچنین  و 

برداشته شده است.
از سختی های نصب این مبدل ها می توان به محدودیت مکانی به دلیل 
وجود قطعات و تجهیزات مختلف در اطراف آنها، وجود تجهیزات مذکور در ارتفاع 
2۱ متری از سطح زمین و وزن باالی ۳۰ تن آنها اشاره کرد که تمامی این 
مشکالت با تالش کارشناسان مجتمع در حداقل زمان ممکن رفع و مبدل های 

مذکور با موفقیت نصب شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛

رونمايی از نظام مالیاتی هوشمند در دولت دوازدهم
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زیر نظر: محمد امامی

مسکن  کارشناس  یک 
 ۱۴۰۰ سال  تا  اینکه  بیان  با 
بازار  مریز  و  کج دار  اوضاع 
در  گفت:  یافت  خواهد  ادامه  مسکن 
دوران کرونا بازار مسکن طبیعتاً باید وارد 
رکود می شد اما تحوالت این حوزه از 
نوسانات اقتصاد کالن نشات می گیرد.

بیت اهلل ستاریان اظهار کرد: علت 
کرونا  دوران  در  مسکن  بازار  نوسانات 
جست  بخش  این  درون  در  نباید  را 
کرونا  شیوع  آغاز  با  چراکه  کرد؛  وجو 
مسکن  بخش  باید  طبیعتًا  ایران  در 
وارد رکود می شد اما اینکه شاهد رشد 
حدود ۵۰ درصدی قیمت مسکن در شهر 
تهران بوده ایم از تاثیرات اقتصاد کالن 
مسکن  بخش  بر  موازی  بازارهای  و 

نشأت می گیرد.
وی افزود: هم اکنون در دوره ای از 
اقتصاد هستیم که تجارت بین المللی به 
حالت تعطیل درآمده و حتی در مقاطعی 
از صادرات کامیونی جلوگیری شد. در 
این شرایط تاجر باید سرمایه خود را به 
کدام بخش ببرد تا سود کند یا حداقل 
از تورم مصون بماند؟ زمانی که تولید به 
مشکل برخورده، جایی به جز بازارهای 
ارز، طال، بورس یا مسکن باقی نمی ماند 

و همین مسئله باعث افزایش قیمتها می 
شود.  البته این وضعیت منحصر به ایران 

نیست و در همه جای دنیا وجود دارد.
مسکن  قتصاد  ا کارشناس  این 
کرونازده  اروپای  در  اینکه  بیان  با 
گذاری  سرمایه  برای  ساختاری  هیچ 
ایرانیان  از  بسیاری  گفت:  ندارد  وجود 
اخیر  ماه های  در  کشور  از  خارج  مقیم 
در  ملک  خرید  به  را  خود  سرمایه های 

ایران اختصاص داده اند.

پیش بینی  این  بیان  با  ستاریان 
که اقتصاد اروپا بعد از پایان کرونا هم 
روبه راه نخواهد شد تاکید کرد:  در آن 
مرحله که آغاز آن از سال ۱۴۰۰ خواهد 
به  از غرب  بیشتری  بود سرمایه های 
سمت کشورهای شرقی مثل چین، هند 
و ایران می آید. این می تواند به رشد 
بازار مسکن منجر شود و البته همزمان 
افزایش دهد؛  را  ناخالص داخلی  تولید 
بنابراین رشد قیمت مسکن با افزایش 

جای  و  بود  خواهد  همراه  درآمدها 
نگرانی نیست.

نیمه  در  معتقدم  کرد:  اظهار  وی 
دوم سال جاری رشد حدود ۵ درصدی 
اوضاع  به  توجه  با  که  مسکن  قیمت 
کنونی نوعی رکود نسبی محسوب می 
شود ادامه می یابد  و تا پایان همه گیری 
ویروس کرونا همین وضعیت کج دار و 

مریض وجود خواهد داشت.
قیمت مسکن در تهران متری 2۴ 

میلیون تومان
رتمان های  پا آ معامالت  د  تعدا
شهریورماه  در  تهران  شهر  مسکونی 
سال ۱۳۹۹ به 8.۵ هزار واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب ۶.8 درصد کاهش 
و 2۰۳.7 درصد افزایش نشان می دهد. 
همچنین بر اساس اعالم بانک مرکزی 
قیمت  متوسط  گزارش،  مورد  ماه  در 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
طریق  از  شده  معامله  مسکونی  واحد 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
نسبت  که  بود  تومان  میلیون   2۴.2
به  قبل  مشابه سال  ماه  و  قبل  ماه  به 
ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.7 درصد افزایش 

نشان می دهد.

پای دالر و طال هم در میان است؛

کرونا، عامل اصلی گرانی َمسکن!

با  کار  حوزه  فعال  یک 
فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان 
تولید  بخش  با  باید  اقتصاد 
بسته  از  جلوگیری  باشیم،  تر  مهربان 
رویه  بی  واردات  و  ها  کارخانه  شدن 
و  داخلی  تولید  تقویت  موجب  را  کاال 

اشتغالزایی و درآمدزایی دانست.
از  استفاده  پورموسی،  اله  رحمت 
ظرفیتها و توان تولید و صنایع داخلی را 
بهترین راهکار جبران کاهش درآمدهای 
نفتی و کسری بودجه دولت عنوان کرد و 
گفت: در داخل کشور منابع زیادی داریم 
که باید از آنها استفاده کنیم. در بخش 
صنایع پیشرفتهای خوبی داشتیم و باید 
تا می توانیم تولید را در بخش کشاورزی 

و صنایع افزایش دهیم.
وی ادامه داد:یکی از مسایلی که 
به اقتصاد کشور و تولید داخل ضربه زده 
واردات بی رویه کاالهایی است که در 
داخل تولید می شود. اگر جلوی واردات 
بی رویه کاال را بگیریم و منابع کافی 
و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را 
و  تولید  تقویت  محل  از  کنیم  فراهم 
رونق کارخانه ها اشتغالزایی و درآمدزایی 
نیازی  تدریج  به  و  شود  می  حاصل 
کشور  اداره  برای  نفتی  دالرهای  به 

نخواهیم داشت.

و  باشیم  مهربانتر  تولید  بخش  با 
کارخانه ها را نبندیم

از  حمایت  کار  حوزه  فعال  این 
تولیدکنندگان را در شرایط فعلی اقتصاد 
شرایط  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد 
با  باید  که  است  ای  گونه  به  کنونی 
بخش تولید مهربان تر باشیم، در بحث 
مالیاتها به کارگاهها فشار نیاوریم و در 
بازپرداخت تسهیالت زمان بیشتری را 
کارفرمایان  از  و  بدهیم  تولیدکننده  به 

خوش حساب حمایت کنیم.
در  قضاییه  قوه  اقدام  پورموسی 
جلوگیری از بسته شدن کارخانه ها را 
ورود  گفت:  و  دانست  اثرگذار  و  مثبت 

حداقل  تا  شود  می  باعث  قضاییه  قوه 
جلوگیری شود.  ها  کارخانه  تعطیلی  از 
منتها در گزارشهای اخیری که از چند 
کارخانه پخش شد دیدیم که همچنان 
تعطیل بودند و پس از صحبت خبرنگار 
که  شد  می  مشخص  نان  نگهبا با 
بسته  هنوز  بازگشایی  وعده  علیرغم 
اقتصادی  این شرایط  در  لذا  اند.  مانده 
شده  تعطیل  های  کارخانه  شدن  باز 
کار  به  کارگران  و  بگیرد  سرعت  باید 
برگردند تا معیشت خانوارهای کارگری 

به خطر نیفتد.
 تولیدکنندگان را از  سرمایه گذاری 

در تولید پشیمان نکنیم

به گفته وی عدم حمایت از بخش 
تولیدکنندگان  تا  شود  می  باعث  تولید 
تولیدی  فعالیتهای  انجام  به  رغبتی 
های  سرمایه  اینکه  از  و  ندهند  نشان 
خود را در بخش تولید به کار گرفته اند 
پشیمان شوند.این فعال حوزه کار تصریح 
کرد: بانکها باید در سود و زیان کارخانه 
سودآوری  به  فقط  و  باشند  ها شریک 
صورت  این  غیر  در  نکنند  فکر  خود 
فنا می  به  تولیدکنندگان محکوم  همه 
کار  وزارت  و  صمت  وزارت  لذا  شوند؛ 
باید با قدرت این موارد را پیگیری کنند 
و  ها  کارخانه  شدن  تعطیل  جلوی  تا 

واحدهای تولیدی گرفته شود.

فعال حوزه کار:

با بخش تولید مهربانتر باشیم!
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تجلیل از داود دانشور در تاالر قشقایی تئاتر شهر

مجموعه  کارکنان  و  مدیریت 
اجرایی  گروه  همراهی  با  شهر  تئاتر 
دانشور  داود  از  »بیداری«  نمایش 
مترجم و کارگردان پیش کسوت تئاتر 

کشورمان قدردانی کردند.
نمایش »بیداری« نوشته ژولیان 

گارنر، با ترجمه و کارگردانی داود دانشور و 
بازی  رضا امامی، گیلدا حمیدی، افشین زارعی و فرزانه نشاط خواه تا روز 
جمعه یازدهم مهر ماه روی صحنه تاالر قشقایی مجموعه تئاتر شهر بود.

فرزانه نشاط  )پژوهشگر، مترجم(  براهیمی  این مراسم، منصور  در 
خواه )از بازیگران نمایش بیداری(، علی اکبر علیزاد )کارگردان، مترجم و 
مدرس تئاتر(، شهرام کرمی )نویسنده و کارگردان تئاتر( و... در تچلیل 
ازدانشور سخن گفتند و از سوی مجموعه تئاتر شهر لوح قدردانی و هدیه 

فرهنگی به رسم یادبود به وی اهدا شد.

یک ایرانی داور جشنواره فیلم آلمان شد

در  فیپرشی  داور  ایرانی  یک 
جشنواره »اِشلینگل« آلمان شد

 ، منتقد ه  د ا ن ز سلیما مد  حا
به  نشگاه  دا مدرس  و  پژوهشگر 

عنوان داور جایزه بزرگ فیپرشی 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان »اِشلینگل آلمان« انتخاب شد.

او به عنوان  داور ایرانی فیپرشی )فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم 
جهان( در این رویداد همراه با ِسرای گوِون از ترکیه و هولِگر تواِلو از 
آلمان، هر دو از منتقدان سرشناس، به قضاوت ۱۵ فیلم بخش اصلی و 
رقابتی این جشنواره که یکی از جشنواره های معتبر  فیلم های کودکان و 

نوجوانان محسوب می شود، خواهد پرداخت.
تاریخ برگزاری این جشنواره ۱۰ تا ۱7 اکتبر 2۰2۰ برابر با ۱۹ تا 2۶ 

مهر ۱۳۹۹ و محل برگزاری شهر کمینتز آلمان است.

برگزاری یک جشنواره موسیقی با محوریت موالنا

جشنواره موسیقی »مرواریدهای 
موالنا« با هدف گردهمایی هنرمندان 
دیگر  و  ایرانی  موسیقی  هنرجویان  و 
کشورهای پارسی زبان برگزار می شود.

و  آهنگساز  پژوهشگر  علی  و 
نوازنده عود با اعالم این خبر گفت نخستین 
موالنا«  »مرواریدهای  جشنواره  از  دوره 

به همت وی و همراهی فرزاد ابوالفتحی برگزار خواهد شد.
به گفته وی این جشنواره از تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۹ با اعالم زمان 
دریافت آثار آغاز شده و تا تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۰ که برندگان نهایی 

معرفی خواهند شد، ادامه می یابد.
جشنواره مرواریدهای موالنا در جهت تشویق و تهییج هنرمندان به 
تولید و خلق آثار موسیقایی در روزگار حاضر، با محوریت مفاهیم عمیق 
اندیشه های موالنا که سرشار از امید و بالندگی است به اجرا درخواهد آمد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

عزاداری پایان ماه صفر در رادیو نمایش 

ویژه برنامه رادیویی »به روایت 
ماه  پایان  عزادارای  ایام  در  تعزیه« 
صفر از رادیو نمایش پخش می شود. 
و  کننده  تهیه  قدوسیان  ساجد 
رادیویی گفت:  برنامه  این  کارگردان 

»به روایت تعزیه « به اجرای نمایش تعزیه 
می پردازد.  این  رادیویی  طراحی های  با 
تعزیه ها از دوازدهم مهر تا بیست و پنجم مهر به مدت ۱۴ شب ساعت 
22:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود و در آن سعی شده وقایع 
بازار شام و همچنین شهادت امام حسن و شهادت امام رضا )ع( به زبان 

تعزیه روایت شود.
قدوسیان افزود: به دلیل آن که زمان برنامه نیم ساعت است  تعزیه ها 
به چند بخش تقسیم شده که احمد گنجی روایت آن ها ها به عهده دارد.
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تجلیل از عوامل فیلم سینمایي خورشید

مجید مجیدي: باید درباره کودکان کار فرهنگسازي شود
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محمد حسین زاده

سینمایی  فیلم  هنرمندان  از  تجلیل  مراسم 
خورشید، به کارگردانی مجید مجیدی روز گذشته در 
هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد. فیلم سینمایی 
خورشید در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز موفق 
جنبی  بخش  در  جادویی  فانوس  جایزه  دریافت  به 
این  نوجوان  بازیگر  زمانی  روح اهلل  و  رویداد شد  این 
فیلم جایزه مارچلو ماسترویانی، ویژه بهترین استعداد 
کرد.  خود  آن  از  را  رویداد  این  در  نوظهور  بازیگری 
از  این دوره  آثار درخشان  از  این فیلم یکي  در واقع 
جشنواره فیلم ونیز بود که بار دیگر باعث افتخارآفریني 
سینماي ایران در سطح بین الملل شد. مجید مجیدی 
امیر  فیلمنامه(،  )نویسنده  جاویدی  نیما  )کارگردان(، 
نوجوان  و  کودک  بازیگران  تیم  و  )تهیه کننده(  بنان 

فیلم خورشید، از حاضران در این مراسم بودند.
در ابتدای این مراسم که با اجرای مژده لواسانی 
مقام  قائم  مقدم  شکوری  محمدمهدی  شد،  برگزار 
که  است  سال  سال های  ما  گفت:  صباایده  موسسه 
می کنیم  دنبال  را  مجیدی  آقای  کارهای  کودکی  از 
با بچه های آسمان، اشک ریختیم با رنگ خدا حال 
پله پله  باران  با  کردیم  پیدا  کردن  زندگی  هوای  و 
عاشقی را آموختیم. یکی از ویژگی های ممتاز او این 
است که از بازیگران مطرح استفاده نمی کند و دنبال 

کشف استعدادهای جوان است و چالش های جدید را امتحان 
می کند تا بتواند نیروهای جدید را به جامعه معرفی کند. به 
امید اینکه به واسطه خورشید، هم دیگر شاهد نباشیم که 
کودک کاری مشغول تحصیل نباشد و مشکالتی برای شان 

وجود داشته باشد.
برادران شکوری  از  کرد:  بیان  مجیدی  مجید  سپس 
تشکر می کنم که بانی این مجلس شدند و از کار خداپسندانه 
آن  درباره  بعدی  مراحل  در  که  ممنونم  هم  عزیزان  این 
اطالع رسانی می شود. 2 سال پیش بود که با نیما جاویدی 
به صرافت این افتادیم که کاری برای بچه های کار انجام 
بدهیم. استارتش هم از آنجایی زده شد که همه در طول 
زندگی شاهد کار بچه های کار هستیم و به سادگی از کنار 
آنها عبور می کنیم. بسیاری از مسائل وجود دارد که فراتر از 
مسایل دولتی و قانونی، باید درباره آنها فرهنگسازی کرد. 
به نظرم در این حوزه سینما نقش ارزشمند و سازنده ای دارد. 
این نکته ای است که در طول این سال ها بارها به دولتمردان 
گفته ام. یادم هست مدرسه ای در دروازه غار رفتیم که برای 
بچه های کار زمینه تحصیل توسط جوانان فراهم شده بود و 
به نظرم کار بزرگی هم بود. این بچه ها شیوه ها و رفتارهای 
از گروه مهاجران و طیف  را دارند و بعضا هم  خاص خود 
آسیب پذیر هستند. بعضی از آنها حتی اوراق هویتی ندارند. 
فراهم کردن زمینه رشد تحصیلی این عزیزان واقعا کار خوبی 

است. این بچه ها باید کار کنند چون راه دیگری ندارند. البته 
امیدوارم شرایط کشور به گونه ای باشد که در آینده شاهد این 
مسئله از اساس نباشیم و امیدوارم با ساخت چنین آثاری توجه 
مسئوالن و مردم را نسبت به این مسئله جلب کرده باشیم.

کارگردان خورشید بار دیگر در ادامه این مراسم نسبت 
به فرهنگسازي درباره کودکان کار و همینطور مهاجران تاکید 
داشت و در ادامه گفت: در این حوزه دیدیم که بسیاری از 
مسائل وجود دارد که فراتر از مسائل دولتی و قانونی، باید 
درباره آنها فرهنگسازی کرد. به نظرم در این حوزه سینما 
نقش ارزشمند و سازنده ای دارد. این نکته ای است که در طول 
این سال ها بارها به دولتمردان گفته ام. اینکه نباید نگاه درجه 
دو و درجه سه داشته باشند. این نگاه قهرآمیز به کشور آسیب 
می زند، در حالی که سینما همواره در این حوزه ها پرچمدار 
بوده است. ثمراتی که سینما در حوزه فرهنگسازی داشته 
بی بدیل بوده است. نقش هنرها در این عرصه می تواند سازنده 
باشد و خوشحالیم به عنوان یک عضو کوچک توانستیم نقش 
حداقلی برای این بچه ها ایفا کنیم که گنج های این سرزمین 
هستند برخی عوامل فیلم امروز به دلیل کرونا حضور ندارند و 
جایشان خالی است یک فیلم را یک گروه می سازد از تالش 

همه آنها تشکر می کنم.
مجید مجیدی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: 
مسئله کودکان کار، مسئله ای ملی است و نمی شود تنها آن 
را به دولت ها منتصب کرد. هرچند آنها موظف هستند که 

فکر اساسی کنند و ساخت این قبیل مدرسه ها در تمام 
کشور الزامی است. کار کردن این بچه ها را می شود در 
ریل درستی هدایت کرد. این بچه ها خالق هستند خود 
روح اهلل زمانی آنقدر ابتکار در همه عرصه ها دارد که 
گفتنی نیست. محمد موسوی همچنین است. به قدری 
در کار خود استاد است که بینظیر است. در سردترین 
روز سال فیلمبرداری بود به طوری که خودمان در آن 
کانال نمی توانستم بیشتر از ۱۵ ثانیه دست به آب بزنیم، 
ولی روح اهلل لخت در آن آب بود. او باشهامت و غیرتی 
شود  کشیده  برایش  زحمت  که  کاری  هر  کرد.  کار 
نتیجه می دهد. ما خواستیم یا این فیلم بگوییم همه 
کشور در برابر این بچه ها مسئول هستیم و می شود 
با حضور مردمی و ملی این مسئله را ریشه کن کرد 
فکر نکنیم با آب میوه دادن در سر چهارراه ها تکلیف 
خودمان را انجام داده ایم! آقایان شکوری برای ساخت 
مدرسه پیش بینی هایی کرده اند که جای تشکر دارد. 
این بچه ها نمونه ای از افرادی هستند که در جامعه 
این به  از ۳-۴ هزار نفر تست گرفتیم.  می بینیم. ما 
معنای این نبود که بهترین ها را انتخاب کنیم، بلکه 
بیشتر ویژگی هایی که می خواستیم مد نظرمان بود. در 
جشنواره ونیز شمیال جزو سلبریتی های این جشنواره 
شده بود. بعد از صحبتش هم خیلی ها آمدند و ابراز 
احساسات کردند. کیت بالنشت هم گفت کاش بشود 
کاری برای آنها کرد و ما دوست داشتیم این جایزه را 
به کل بچه های فیلم بدهیم، چون همه آنها در فیلم درخشان 
بودند، ولی با قانون جشنواره یکی نبود و دبیر جشنواره موافقت 
نکرد. روح اهلل برای این فیلم خیلی زحمت کشید در این سن 

درک و آگاهی نسبت به کار و نقش خود داشت. �
برای  زمانی  روح اهلل  تالش های  به  بااشاره  مجیدی 
نقش آفرینی در این فیلم گفت: از همان روز اول که خواستیم 
شکست.  روح اهلل  پای  کنیم،  کار  را  تونل  سکانس های 
پایش شکست!  ابوالفضل هم  داشت،  را  شیطنت های خود 
همه اش به دلیل شیطنت های شان بود. چند روز کار تعطیل 
شد و بعد از آن شروع کردیم. البته این اتفاق به کار روح اهلل 
کمک کرد. او با غیرتی کار کرد. هر کاری که زحمت برایش 
کشیده شود نتیجه می دهد. امیدوارم با این فیلم مسیری باز 
شود به ویژه برای بچه های فیلم و مطمئنم که آینده خوبی 

خواهند داشت و ما هم تدابیری اندیشیده ایم.
در ادامه از بازیگران نوجوان فیلم تجلیل شد. در این 
بخش اعالم شد از تحصیل شمیال شیرزاد و برادرش ابوالفضل 
شیرزاد و محمدمهدی موسوی دیگر بازیگر نوجوان فیلم تا 
مرحله دانشگاه حمایت خواهد شد. روح اهلل زمانی نیز یک 
مراسم  این  پایان  در  کرد.  دریافت  آموزشی  بورسیه  دوره 
روابط  مدیر  موسوی  بیتا  فیلمنامه نویس،  جاویدی  نیما  از 
عمومی فیلم، امید امیدپور دستیار تهیه کننده و مجید مجیدی 

کارگردان خورشید تجلیل شدند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

سهامی  راه  هامون  کاران  صالح  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۶8۵8 و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰88۱۴۵ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
هیئت  اعضاء   .۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱2/۰8/۱۳۹8
مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم اعظم رضوی به شماره 
ملی ۰۹۳8۹۱۵۳۶۳ و آقای حسین صالحی نیک به شماره ملی 
۳۶7۴۴۱8۱۱8 و خانم ثریا مظلوم به شماره ملی ۳۶۱۰۰۳۵8۶2 
به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب 
گردیدند. 2. خانم زهرا کیخاه به شماره ملی ۳۶2۱7۵۴۶7۹ به 
سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا مهدی زاده به شماره ملی 
۳۶22۱7۱8۱2 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
جوانان  دنیای  کثیراالنتشار  روزنامه   .۳ شدند.  انتخاب  مالی 
جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زاهدان )۱۰۰77۱۹(

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ 
ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
7۹۵ فرعی از یک اصلی واقع در قریه فرج آباد بخش یک قشالقی دهستان 
با  زمین  به ششدانگ یک قطعه  نسبت  نام صابر چاقوساز  به  کالرستاق 
ساختمان به مساحت 27۶.8۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از نقی علیزاده 
مالک رسمی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه 

دادگاه عمومی  به  تقدیم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تاریخ تسلیم  از 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
نامه مذکور در مورد  آیین  برابر ماده ۱۳  . بدیهی است  به دادگاه نیست 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشار 
ثبت  سرپرست  ازوجی  نیکنام   ۱۳۹۹/7/27  : انتشار  تاریخ   ۱۳۹۹/7/۱2:

اسناد و امالک چالوس
م-الف ۱۹۹۰۵7۶2

آگهی تغییرات شرکت صالح کاران هامون راه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۶8۵8 و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰88۱۴۵ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱2/۰8/۱۳۹8 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱.خانم اعظم رضوی به شماره ملی ۰۹۳8۹۱۵۳۶۳ 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین صالحی 
نیک به شماره ملی ۳۶7۴۴۱8۱۱8 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم ثریا مظلوم به شماره ملی ۳۶۱۰۰۳۵8۶2 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب شدند. 
2. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با 
امضاء آقای حسین صالحی نیک و همراه با مهر شرکت معتبر 
و اوراق عادی با امضاء آقای حسین صالحی نیک و همراه با 
مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زاهدان )۱۰۰77۱8(

آگهی تغییرات شرکت پارس آب سازه هیرمند سهامی خاص 

به شماره ثبت ۵۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰888۹2 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱7/۰۴/۱۳۹8 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱.آقای مهدی نوری به شماره ملی ۱28۴87۴8۵۰ 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای صادق عشقی 
زاده به شماره ملی ۳۶2۱۰2۳۰۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای علی عشقی زاده به شماره ملی ۳۶۱۰۶88۹۴7 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
2. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با 
امضاء آقای مهدی نوری و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی با امضاء آقای مهدی نوری و همراه با مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۱۰۰77۱7(

آگهی تغییرات شرکت پارس آب سازه هیرمند سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰888۹2 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱7/۰۴/۱۳۹8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: 
آقای علی عشقی زاده به شماره ملی ۳۶۱۰۶88۹۴7 و آقای 
صادق عشقی زاده به شماره ملی ۳۶2۱۰2۳۰۰۳ و آقای مهدی 
نوری به شماره ملی ۱28۴87۴8۵۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2. خانم آزیتا غالمپور شهری 
به شماره ملی ۴۱۳۳۱۰۵۳۳8 به سمت بازرس اصلی و خانم 
حدیث وفادار به شماره ملی ۳۱2۰۱۰2۹8۹ به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه 
کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۱۰۰77۱۶(

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس نظر به دستور مواد 

۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
موضوع  هیات  در  که  متقاضی  ملک   ۱۳۹۰/۹/2۰ مصوب  رسمی 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 7۹۴ فرعی از یک 
اصلی واقع در قریه فرج آباد بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق 
به نام سولماز حاجی محمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
از  الواسطه  مع  خریداری  مربع  متر   ۱۵۱.۵8 مساحت  به  انباری  با 
غالمحسین رستمی سالومه مالک رسمی لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به  در روستاها 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/7/۱2 تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/7/27 نیکنام ازوجی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ۱۹۹۰۵7۵8

وزیر ارشاد و خسارت هاي کرونا
عباس صالحي: 12 میلیارد تومان براي 

کمک به هنرمندان درنظر گرفته شده است!
شاهد  رها  با خیر  ا ه هاي  ما در 
ز  ا مختلف  مصاحبه هاي  و  سخنراني 
مسئوالن  دیگر  و  ارشاد  وزیر  سوي 
خصوصا  کشور  هنر  و  فرهنگ  عرصه 
سازمان سینمایي درباره کرونا، حمایت از 
هنرمندان و خسارت هایي که این بیماري 
به عرصه هنر وارد کرده است، بودیم. در 
از  صحبت  دائما  مسئوالن  صحبت هاي 
حمایت از هنرمندان است ولي در عمل 

اتفاق چنداني رخ نداده است.
فرهنگ  وزیر  صالحی،  سیدعباس 

و ارشاد اسالمي در حاشیه جلسه شورای هنر که در محل شورای عالی انقالب 
فرهنگی برگزار شد، درباره تاثیرات بیماري کرونا بر عرصه هنر صحبت کرد و 
گفت: در این شورا به موضوعات مختلف از جمله تاثیر کرونا بر هنر توجه شد. 
پاره ای از فعالیت های هنرمندان در دوران کرونا تحت تاثیر قرار گرفت، فرصت های 
کرونایی در این ایام در عرصه های مختلف وجود داشت و برخی هنرمندان در 
شرایط کرونایی برای انتقال هنرشان از این شرایط بهره گرفتند. خسارات ایام 
کرونا در برخی موارد به اصحاب هنر بین ۶۰ تا 8۰ درصد بوده است، البته دولت 
اقداماتی را در این زمینه داشته است ولی طبیعتا نیازمند توجه مضاعف هستیم.

سیدعباس صالحی از توجه جدی بر تولید تله تئاتر خبر داد و گفت: سابقه 
خوبی در تولید تله تئاتر داشتیم و تالش داریم این تجربه تقویت شود ضمن آنکه 

فرصت های کرونایی هم در این عرصه تقویت شود.
و  زیبایی  حوزه  در  کرونایی  هنر  فلسفه  کرونا  دوره  اینکه  بیان  با  وی 
گونه شناسی دارد، گفت: هرچه کرونا زمانش طوالنی تر شود زیست بوم جدیدی 
شکل می دهد و باید فلسفه هنر کرونایی داشته باشیم. در سند مهندسی فرهنگی 
به موضوع مد و لباس توجه و این سند به وزارت فرهنگ ارجاع شده است و 
در فضای سند چارچوبی را ستاد مهندسی معرفی کرده و قرار است شورای هنر 

اظهارنظرهای خود را به این سند داشته باشد.
دانشگاه  مشکالت  رفع  درباره  همچنین  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هنرهای سنتی استاد فرشچیان بیان کرد: مصوبه با این نگاه شکل گرفت که 
نظام استاد شاگردی دیرین آموزشی خودمان را ادامه دهیم، همچنین قرار شد 
کمیته ای مشترک با وزارت علوم داشته باشیم و حاصل مسائل مطرح شده به 

شورای هنر با حضور وزیر علوم تعیین تکلیف شود.
وی درباره تسهیالت در نظر گرفته شده برای جبران خسارات کرونا به 
عرصه هنر گفت: در بخش های مختلف این خسارت ها نسبت به سال قبل از 
اقداماتی  اساس  این  بر  بودیم،  شاهد  مختلف  عرصه های  فروش  و  کار  حیث 
داشته ایم که بخشی از آن مربوط به بیمه ۳ماهه هنرمندان بود، بخشی دیگر 
به عنوان کمک تسهیالت معیشتی به هنرمندان مربوط می شد. رقم ۱2 میلیارد 
تومان برای 7۵ هزار عضو صندوق هنر در نظر داریم، سامانه کارا هم به کسانی 
که خسارت دیدند،  تسهیالت می دهد و ثبت نام تا پایان مهر ادامه دارد عالوه 
بر آن تسهیالت ۴درصد اشتغال را داشتیم که تخصیص 2۰۰ میلیاردتومان آن 
محقق شد. تمام سعي دولت و وزارت ارشاد بر این است که شرایط مناسبي را 
براي هنرمندان ایجاد کنیم تا از حمایت هاي دولت برخوردار شوند چرا که به 
اهالي آن وارد  این عرصه و  به  را  خوبي مي دانیم کرونا خسارت هاي شدیدي 
کرده است. هنرمندان نیاز به حمایت دارند و ما نیز این را وظیفه خود مي دانیم.

بازهم گالیه به خانه سینما
علیرضا زرین دست: خانه سینما یک ارگان 

خنثي است!

در سال هاي اخیر بارها شاهد اعتراض اهالي سینما به خانه سینما و وظایف آن 
بودیم و بسیاري از اهالي سینما دائما به شکل کنایه آمیز درباره فعالیت هاي خانه سینما 
صحبت مي کنند و آن را ارگان منفعل سینمایي مي دانند. علیرضا زرین دست، مدیر 
فیلمبرداری پیشکسوت سینما و همینطور کارگردان شاخص این عرصه در پی معرفی 
هیات مدیره جدید خانه سینما گفت: خانه سینما برای صنوف هیچ کار اجرایی و قانونی 
انجام نمی دهد و نهادی خنثی است! داستان انتظارات ما اهالی سینما از مسئوالن خانه 
سینما داستان کهنه ای است شبیه داستان در انتظار گودو، که مرتب منتظر می مانیم اما 

از گودو خبری نمی شود!
این چهره شاخص عرصه سینما که سالها تجربه حضور در پشت دوربین بزرگترین 
فیلم هاي سینماي کشور را دارد در ادامه صحبت هایش افزود: خانه سینما در مدتی 
که به وجود آمده بزرگترین تاثیرش نوعی گردهمایی برای اهالی سینما بوده که همه 
را دور هم جمع کرده اما در همه این سال ها صنوف کاری از جهت اجرایی و قانونی 
و تامین اجتماعی و بیمه برای اعضا انجام نداده اند. متاسفانه موارد معدودی هم که 
توسط صنوف شکل گرفته در انجام امور اجرایی دچار مشکل شده است چرا که خانه 
سینما محصولی منشعب شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد سینمایی فارابی 
است و بودجه اش استقاللی ندارد و ارشاد بودجه آن را می دهد. درواقع بودجه خانه 
سینما از خود اهالی سینما تامین نمی شود و عدم استقالل و وابسته بودن به بودجه 
دولتی دست در دست هم داده که شکل فعلی خانه سینما شده، نهادی کامال خنثی 

که اصال به فکر اعضایش نیست!
این مدیر فیلمبرداری پیشکسوت با طرح این پرسش که قضیه کالهبرداری 
تعاونی مسکن خانه سینما به کجا رسید یادآور شد: من خودم به عنوان یک عضو خانه 
سینما سالهاست دچار معضل هستم. بنده ۱۰ سال قبل از تعاونی مسکن خانه سینما 
آپارتمانی خریدم که هنوز به ما تحویل ندادند. این تعاونی که قبال تشکیل شده بود نوعی 
کالهبرداری بود و در تعاونی جدید هم برخی افراد هیچ ربطی به سینما ندارند. خانه سینما 
که باید مسئولیت این امور را بر عهده بگیرد و کمک کند تا مشکالت ما حل شود حتی 
کمترین تالشی انجام نمی دهد. این بسیار تلخ و دردآور است که ما اعضای خانه سینما 
بارها باید خواهش و تمنا کنیم تا بتوانیم وکیل حقوقی خانه سینما را بینیم که برای دیدن 

ایشان هم باید هفت خوان رستم را بگذرانیم!
زرین دست در خاتمه اظهاراتش افزود: من امیدوارم یکبار برای همیشه تکلیف خانه 
سینما که تنها نهاد صنفی سینمای کشور است و باید در راستای احقاق حقوق صنوف 
تالش کند روشن شود و همه اهالی سینما بتوانند از مواهب وجود یک نهاد موثر و کارآمد 
استفاده کنند اما متاسفانه فعال که چنین چیزی را شاهد نیستیم! خانه سینما باید بداند 
که وظایف متعددي در قبال اهالي سینما دارد و اینطور نیست که یک نهاد خنثي باشد 
و اعضاي جدید خانه سینما نیز باید این را درک کنند و به مسائل و مشکالت اهالي هنر 
رسیدگي کنند، مشکالتي که روز به روز هم در حال بیشتر شدن است و بسیاري از آنها 

سالهاست که گریبان اهالي سینما را گرفته است!

 


