
گزارش
میرشکاک:

رادیووتلویزیونزبانراویرانمیکنند
یوسفعلی میرشکاک، شــاعر با انتقاد از شتابزدگی 
در رســانه ها گفت: جهان امروز بر مدار رسانه های 
فراگیــر می گردد. بنابراین اگر می خواهیم نســبت 
پاسداشــت با زبان داشــته باشــیم، بهتر است از 

رسانه هایمان مراقبت کنیم.
یوسفعلی میرشکاک، شــاعر و نویسنده در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه »فارســی تور« به فارس گفت: 
ویرانی زبان از ناحیه رســانه های شــنیداری مثل 
رادیو و رســانه های دیداری مثــل تلویزیون پیش 
می آید. اگر ما مراقب نحوه استفاده از زبان فارسی 
در رسانه های مذکور نباشــیم، نمی توانیم با کتاب 
و ســایر محصوالت فرهنگی مشکالت ایجاد شده 

توسط مجریان و سریال ها را رفع و حل کنیم.
او افزود: شــتاب پشت رسانه اســت و ظاهرا آنتن 
نمی تواند خالی باشــد. ما نیز متاســفانه کمیت گرا 
هستیم و به جای آنکه به دنبال داشتن یک شبکه 
کارآمد باشــیم، در تقابل با تهاجم فرهنگی سعی 

می کنیم تعداد شبکه ها را بیشتر کنیم.
این شاعر درباره نمایشــگاه فارسی تور بیان کرد: 
آثار به نمایش درآمده در این نمایشــگاه بیشــتر 
کاریکاتور هســتند. کاریکاتوریســت عزیز هم در 
برخی مواقــع دقت کافی نکرده کــه فضای قرون 
گذشته را با فضای امروز یکی نکند و تداخل ندهد.

میرشکاک ادامه داد: هر چند از کاریکاتور نمی شود 
انتظار کاراکترسازی و ارائه تصویر دقیق و درستی 
از افرادی چون  حافظ و مولوی داشت، اما چهره به 
نمایش گذاشته شده دهخدا هیچ شباهتی به چهره 

واقعی او ندارد. 
نمایشگاه »فارسیتور« )فارسی+کاریکاتور( با حضور 
یوسفعلی میرشکاک، شــاعر و شاهنامه پژوه، ناصر 
فیض، مدیر دفتر پاسداشــت زبان فارســی حوزه 
هنری، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مدیر مرکز 
تجسمی حوزه هنری، شهرام شــکیبا و اسماعیل 
امینی در گالری شــماره یک خانه عکاسان حوزه 

هنری افتتاح شد.
در این نمایشــگاه پرتره شــاعران و اساتید زبان و 
ادبیات فارسی در قالب کاریکاتور ترسیم شده است. 
این نمایشــگاه تا ۳۱ اردیبهشت برپا خواهد بود و 
عالقه مندان می تواننــد برای بازدید از آن به حوزه 
هنری به نشــانی انتهای خیابان سمیه، نرسیده به 

حافظ مراجعه کنند.

وزیرارشاد:
امکانسرقتوقاچاق

فیلمهایسینماییراازبینمیبریم
محمدمهــدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اعالم کرد: موضــوع قاچــاق فیلم مایه 
ناراحتی اســت. امکان ســرقت و قاچاق فیلم های 

سینمایی را از بین خواهیم برد.
به گزارش فــارس، محمدمهدی اســماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد: موضوع قاچاق 
فیلم مایه ناراحتی اســت. امکان ســرقت و قاچاق 
فیلم های ســینمایی را از بین خواهیــم برد. وزیر 
ارشــاد ضمن اعــالم این مطلب افــزود: موضوعی 
قاچاق که برای یکی دو فیلم اتفاق افتاد، ســریعا از 

سازمان سینمایی توصیح خواستم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: به نظر می رسد 
که ظاهرا دزدی بــه روش فیلم برداری از پرده رخ 
داده اســت؛ به نظرم باید این قضیه را جمع کنیم. 
شبکه ای که برای بررســی و ارزیابی در وزارتخانه 
داریم، کامــال مطمئن اســت و تهیه کننده ای هم 
ادعا نکرده اســت در این فرآیند ســرقت رخ داده 
است. اســماعیلی تاکید کرد: هم اکنون طرحی را 
گرفتم که با اســتفاده از شرکت های دانش بنیان و 
فناوری های نوین امکان این ســرقت ها را کامال از 

بین ببرند.

اخبــــار

آیا می دانید در سال چه تعداد خانواده به خاطر »گنج« از هم 
می پاشد و یا در نزاع های زاییده سوءظِن خیانت به یکدیگر، 
به خاطر گنج چند نفر به قتل می رســند؟ رؤیای گنج، روح 
و روان ما را تســخیر کــرده، جالب این کــه در باغ و خانه 
پدربزرگ همه مردم ایران گنج بزرگی نهفته اســت! در این 
آشفته بازار، نمایندگان و مسؤوالن نیز هر روز مراجعه کننده 

برای تسهیل و اخذ مجوز استخراج گنج دارند...
ایــن مطالــب بخشــی از نوشــتار علی اصغر نــوروزی  ـ 
دکترای باستان شناســی و عضو هیأت علمی پژوهشــکده 
باستان شناسی کشورـ   خطاب به نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی است، درحالی که تعدادی از این نمایندگان، طرحی 
را با عنوان »استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها« ارائه 
کرده انــد. نوروزی با آسیب شناســی »گنج یابــی« از منظر 
دیگــری به این طرح پرداخته اســت. رویکــرد نمایندگان 
مجلس به میراث فرهنگی به مثابه گنج، انتقاد بســیاری از 
باستان شناســان و کارشناسان میراث فرهنگی را برانگیخته 
است. این باستان شــناس در یادداشتی که در اختیار ایسنا 
قرار داده، نوشته است: »چندی است واژه »گنج« نقل تمام 
محافل شــده است و کمتر کســی را می بینید که دستی بر 
این آتش نداشــته نباشــد، از طبقات مرفه مالی تا طبقات 
فرهیخته علمی گرفته تا روستاییان کم بضاعت و چوپانان و 
عشایر دورافتاده کشور. اگر این روزها برای طبیعت گردی و 
کوه گردی و کویرنوردی... به مناطق مختلف کشــور مراجعه 
کنید همه مردم محلی اول شما را جوینده گنج می پندارند 
و سواالتی در این باره از شما می پرسند. گروهی نیز آگاهانه 
با ارائه انواع خدمات گنج یابی از احضار ارواح و طلسم شکنی 
گرفته تــا اجاره و فــروش فلزیاب های مــدرن و بازدید و 

کارشناسی محل، به نان و نوا رسیده اند.
بدتــر از همه، این که گنج یابی و گنج نــوردی به یک حفره 
امنیتی برای کشور نیز تبدیل شده است. شما به راحتی و با 
هر نیتی می توانید در جای جای ایران در پوشــش گنج یاب 
جســت وجو کنید و کســی مزاحم شما نشــود. نمایندگان 
محترم آیا می دانند که بخشــی از اسپانسرهای این جریان 

در کشورهای همسایه النه کرده اند.
مخلص کالم، گنج یابی فقط یک ســر ندارد و تبدیل به یک 
بیماری ملی شده اســت. وگرنه اگر محوطه های باستانی را 
گنج بدانیم که همه در راســتای توســعه جهانگردی گنج 
محسوب می شود، )این محوطه ها( در انحصار دولت و نظام 
هستند و دســتگاه متولی باید برای نوع بهره برداری از آثار 
باستانی تصمیم بگیرد و سیاســت گذاری کند. هر کس در 

این حوزه دلســوزی دارد باید بــه وزارتخانه مربوطه کمک 
کند. اکنون بســیار خودمانی و کوتاه برای نمایندگانی که با 

این پیشنهاد مواجه هستند، صحبت می کنم:
نخســت این که، چگونه اســت که گنج هــای میلیاردی در 
کورســوی فانوس های حفاران غیرمجاز و در دل شــب های 
تار و در فضاهای پر رعب و وحشت رخ می نمایند و کمتر به 
دست باستان شناسان متبحر دارای مجوز که در روز روشن 
کاوش می کنند، می افتند؟ این حقیر قریب ســی ســال در 
کسوت شــاگردی تا اســتادی ابتدا به عنوان عضو تیم های 
کاوش و ســپس به عنوان سرپرست کاوش با مجوز میراث 
فرهنگی در ده ها کاوش باستان شناسی مشارکت داشته ام و 
به رغم اطالعات ارزشــمند به دست آمده در این کاوش ها به 
شــرافتم که تا کنون رنگ طال را در این کاوش ها ندیده ام، 
امــا مدعیان گنج آدرس صدها کیلو طال و جواهر را دارند و 
جالب این که در باغ  و خانه پدربزرگ همه مردم ایران گنج 

بزرگی نهفته است!
ســوال دوم، چگونه ممکن اســت همه یابندگان گنج های 
میلیاردی به صورت خارق العاده ای نامرئی باشند و هیچ کدام 

تصادفاً نیز به دام قانون نیفتند؟
چگونه اســت که تمام باستان شناســان فقیرترین اقشــار 
هســتند و چگونه اســت که لیدرهای این جریان هیچ کدام 
باستان شــناس نیســتند! به جرأت صدهــا پرونده کاوش 
غیرمجاز را کارشناســی کرده ام و جــز جعل و کاله برداری 
ندیــده ام. تنها آثار اصل و تاریخــی در این پرونده ها معدود 
سکه های اصل )طعمه( در میان هزاران سکه تقلبی است یا 

سفال های معموالً ساده و پرتعداد، والسالم.
سوم، بسیاری از فیلم هایی را که در شبکه مجازی در راهروها 
و زیرزمین های تاریک تهیه شده اند دیده ام یا همه ساختگی 
هســتند و یا آثــاری از مناطق و کشــورهای همجوار را به 
جای گنج فالن روســتا جا زده اند یا عمــداً با مقاصد خاص 

در خرابه ها و بناهای تاریخی بی شمار کشور  تهیه شده اند. 
پــس بحث جدی این پروژه قانون منــد کردن قاچاق اموال 
تاریخی اســت که اغلب متعلقات بناهای تاریخی و اشیائی 
اســت که اتفاقاً به صورت تصادفی در نقاط گمنامی کشــف 

شده اند.
توهــم گنج به مــرور در درون شــخص به یــک بیماری 
مالیخولیایــی تبدیل می شــود و از این روســت که تبعات 
گنج یابی در بیشــتر شــهرها و روستاهای کشــور به یک 
آســیب شــدید اجتماعی مبدل شده اســت، کاله برداری، 
جعل و سرکیســه کردن مردم ســاده دل توســط اشخاص 
شیاد و کاله بردار با سوءاســتفاده از وسوسه ثروت بادآورده 
و گنج، متأســفانه همه گیر شده است. متاسفانه کمتر کسی 
را می یابید که در گوشــِی تلفــن همراهش تصاویری از این 
گنج های خیالی نداشته باشد. رؤیای گنج همواره در فرهنگ 

و اساطیر و ادبیات ما روح و روان ما را تسخیر کرده است.
از طــرف دیگر، مغزهای متفکر ایــن جریان معموال مخفی 
هستند، یا در کســوت افراد ثروتمند و ساده اندیش جامعه 
را هــدف قرار می دهند و یا خود جماعتی پولدار و ماجراجو 
هســتند که طمع گنج در ســر دارند و یا به قول خودشان 
عشــق چالش و خطر هســتند و خود را همزاد کاراکترهای 

فیلم های ایندیانا جونزی می پندارند!
این گروه ها به عنوان کارفرما و پشــتیبان یا اسپانســر اغلب 
مردم  ســاده محلی را برای اهداف خود اســتخدام می کنند 
و در نهایــت زندانیان جرایم میــراث فرهنگی اغلب همین 

کارگران بدبخت و بی بضاعت هستند.
 تشــکیالت میراث فرهنگی با تابو کردن گنج، کم تر رودررو 
با مردم در این باره صحبت کرده است و در امر آگاهی رسانی 
و جلب مشــارکت غفلت بسیاری شده است. از این رو بسیار 
مشتاقم که محل های مورد مناقشه و معروف شده گروه های 
گنج یاب را که با جسارت از طرف ایشان سال هاست وزارت 
میراث فرهنگی را تحت فشــار قرار داده اند و منتظر دریافت 
مجوز کاوش هســتند، به صورت رســمی و با نظارت میراث 
فرهنگی و مردم و نهادهای حاکمیتی، حفاری و فیلم برداری 

و از رسانه ملی برای آگاهی بخشی عمومی، پخش کنیم.
در پایان باید گفت که طراحان این درخواست می توانستند 
خواهــان تقویت وزارت میراث فرهنگی و اســتخدام صدها 
فارغ التحصیل مرتبط در تشــکیالت میراث فرهنگی شوند 
و کار را به کاردان بســپارند. متاســفانه ایشان نمی دانند در 
چارت ســازمانی بســیاری از ادارات کل اســتانی تنها یک 

کارشناس باستان شناسی گنجانده شده است.
وظیفه بررسی شناســایی، کاوش و معرفی و انتشار نتایج و 
یافته های کاوش توســط نظام مقدس جمهوری اسالمی به 
وزارت میراث فرهنگی کشور محول شده است.  درخواست 
این نمایندگان کم مشغله که نمی دانم چگونه به این اولویت 
رسیده اند و چرا میراث فرهنگی را مانع راه برای منفعت ملی 
در این حوزه دانسته اند، مثل این است که بفرمایند به علت 
ضعف ســاختاری و اعتباری شرکت نفت، قانونی در مجلس 
تصویب شود که هرکس بتواند در حیاط خانه خود چاه نفت 
حفر کند! و یا فارغ التحصیالن رشــته های مرتبط بتوانند در 
سراسر کشور نســبت به حفر چاه نفت، استخراج و فرآوری 
و بازاریابی فرآورده های نفتی اقدام فرموده و سود سرشاری 
نصیب کشــور کرده و در هر شهرستانی یک پاالیشگاه دایر 
شده و بنزین به وفور در سر چهار راه ها برای رفاه حال مردم 

عرضه شود!
امید است نمایندگان فهیم خانه ملت و همچنین نمایندگان 
عزیزی کــه عجوالنــه و بی مطالعه طرح مذکــور را امضاء 
کرده انــد به این بهانه، با صدور بیانیه منســجمی به کمک 
تشکیالت میراث فرهنگی کشور بیایند و اجازه بدهند تا اگر 
ســودی در این کار هست توسط کارگزاران رسمی نظام در 

مسیر درست نصیب کشور شود.«
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خطابه ای قابل تأمل به نمایندگان مجلس درباره »گنج«
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معلم برگزار می گردد. از اعضای محترم دعوت می شــود شــخصا یــا وکالتا جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه شرکت کنند.
عضــو اصلی حق گرفت وکالت از ۳ عضــو را دارد . در غیر این صورت حق وکالت 

از یک عضو را دارند.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســتی به همــراه نماینده خود حداکثر ۴۸ 
ســاعت قبل از مجمع در محل تعاونی حاضر شــوند حضور وکیل و موکل با ارائه کارت 
شناسائی الزامی است تا پس از تایید وکالتنامه برگه ورود به مجمع را دریافت دارند 
ضمنا داوطلبین ســمت هیئت تصفیه حداکثر ۵ روز بعد از انتشار آگهی فرصت دارند 

مدارک الزم به همراه فرم تکمیل اتاق تعاون را به مقام دعوت کننده تحویل نمایید 
دستور جلسه:

۱. گزارش هیئت تصفیه
۲. تمدید یا انتخابات اعضای هیئت تصفیه 

۳. ارائه گزارش تعیین قیمت واحدها توسط کارشناس رسمی دادگستری
۴. تصویــب حقوق هیئــت تصفیه جدید و تصمیم گیــری در خصوص هزینه های 

جاری وبودجه سال جاری
۵. اخطار و تعیین تکلیف اعضایی که بابت اخذ دفترچه اقساط بانک مسکن اقدام 

نمی کنند
۶. تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مهر ۲ در حال تصفیه شماره ثبت ۷۷۶

تعاونی مسکن مهر ۲

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکســتگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
برف چال طبرســتان و به عنوان نماینده هیات بســتانکاران در نظر دارد نســبت به فروش 
حق انتفاع عرصه و اعیان و ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شرکت ورشکسته مذکور به 
نشانی کیلومتر 10 جاده آمل به محمودآباد - شهرک صنعتی تشبندان، از طریق مزایده و با 
شرایط ذیل در تاریخ 1401/03/29 روز یک شنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان 

شماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول اقدام نماید.
الف: مشخصات عرصه و اعیان به شرح ذیل:

عرصه و اعیانی محل شــرکت شــامل حق انتفاع قطعه شــماره G10 بــه متراژ 3000 
متر مربع واقع در شــهرک صنعتی تشــبندان فاز یک تحت قرارداد شــماره 16389 مورخ 
1385/11/17  می باشــد مجموعه اعیانی احداثی شــامل 1- سوله ســردخانه به میزان 
مســاحت حدود1140 مترمربع 2- ســوله به مســاحت حدود 760 مترمربع 3- ساختمان 
اداری رفاهی و نگهبانی به مساحت 272 مترمربع 4- موتورخانه به مساحت 100 مترمربع 

5- سکوی بارانداز به مساحت 75 مترمربع با امتیازات آب، برق و تلفن.
ب: ماشین آالت، تجهیزات و تاسیسات شامل:

ب-1: ماشین آالت و دستگاه ها
1- کمپرســور پیســتونی 6 سیلندر تولید ســال 2007 یک دســتگاه، 2- کمپرسور 
پیســتونی 6 سیلندر تولید ســال 2014 یک دستگاه، 3- کمپرســور پیستونی 4 سیلندر 
تولید ســال 2009 یک دستگاه، 4- کمپرسور پیستونی 3 سیلندر تولید سال 2007 یک 
دســتگاه، 5- اوپراتور زیر صفر دارای دو فن ســه دستگاه، 6- اوپراتور باالی صفر دارای 
دو فن یک دســتگاه، 7- اوپراتور دارای ســه فن شش دســتگاه، 8- پمپ آمونیاکی جهت 
مدار باالی صفر و زیرصفر دو دستگاه 9- سپراتور با متعلقات مربوطه ساخت سال 1386 
یک دستگاه 10- رسیور افقی با کلیه متعلقات مربوطه یک دستگاه 11- مخزن روغن گیر 
یک دستگاه 12- کندانسور تبخیری با متعلقات )یک فن و دوفن( دو دستگاه 13- مخازن 
افقی و ایستاده hi-low(pressure( دو دستگاه 14- جفت فن جهت ایجاد توربولنت داخل 
ســردخانه ســه دســتگاه 15- مکانیزم ایســتگاه جهت بهره برداری دو منظوره زیر و باالی 

صفر پنج ست.
ب-2: تاسیسات و تجهیزات

1- درب ســردخانه با لوالهای مخصوص و مکانیسم بازوبست 5 عدد، 2- لول کنترل 
دانفوس 3 ســری، 3- لوله کشــی مانســمان گرید 40 باســایزهای "6 و "3 پنجاه متر، 4- 
ســری کامل قفســه های آهنی با پروفیل قوطی و باکس پالت 1050 سری، 5-درب ورود 
به محوطه ســردخانه ها، کرکره برقی با ریموت یک عدد، 6- تابلوهای برق اصلی و توزیع، 
تابلوهــای بــرق به تعداد 8 ســلول با کنترلرهــای PLC بهمراه بانک خازنــی 7 پله، با توان 
KVA 150 و کلیــد ترمیــک a 1600 رگوالتور مربوطه، 7- دســتگاه جــک پالت 1/5 تن 
هیدرولیــک یک عدد، 8-پرده هوای پالســتیکی کرکره ای )دمپــری - مانع عبور هوا( یک 
دیــواره، 9- پــرده هوای بادی 4 دســتگاه، 10-لیفتراک برقی 2 تن باشــارژر مربوطه یک 
دســتگاه، 11- لیفتراک برقی 2/5 تن و ســال ســاخت 2003 یک دستگاه، 12- لیفتراک 
 6 volvo 2/5 تن دو گانه ســوز ســال ســاخت 2008 یک دســتگاه، 13- دیزل ژنراتــور
ســیلندر یک دستگاه، 14- کولر اسپیلت 30.000Btu/hr مارک زیمنس یک دستگاه، 15- 
کولر پنجره ای 30.000Btu/hr با مارک اجنرال چین )در انبار( یک دســتگاه، 16- باســکول 
دیجیتال 500 کیلویی پند یک دستگاه، 17- قپان 500 کیلویی معمولی یک دستگاه، 18- 
تجهیزات و ابزارآالت و قطعات یدکی مســتعمل، 19-تجهیزات انبار شامل چندین دستگاه 
پمپ و دستگاه سنگ فرز و لوازم برقی مانند انواع کنتاکتورها و رله ها و تایمرها و لوازم 

یدکی کمپرسورها مانند رینگ پیستون و ... و تعدادی شیرآالت و اتصاالت سیستم تبرید 
و جک های هیدرولیک و تعدادی پروژکتور یک دســتگاه آبگرمکن و ابزارآالت شامل انواع 
آچارهای تخت و رینگی و بکس در ســایزهای مختلف و تعداد چندین ســت گیره کار، تراز، 
جعبه ابزار کمپرسور، ماسک های جوشکاری و آمونیاک، انواع شیلنگ و قیچی، دستگاه پرچ، 
مولتــی متر و ...، 20- پروژکتورهای منصوبه در نقــاط مختلف واحد صنعتی، 21- دوربین 
مدار بســته با 9 دوربین و D.V.R 16 کاناله و هارد 2 ترا یک ســری، 22-دستگاه جوش 
250 آمپر با مارک میلر یک دستگاه، 23-یخچال خانگی اتاق کارگری مارک جنرال الکتریک 
یک دستگاه، 24- کابل کشی مدار قدرت و فرمان تا مصرف، روشنایی، مخابراتی و ... یک 
ســری، 25- شبکه لوله کشــی گاز مجموعه به صورت کف خواب، ورودی لوله 4، پنجاه متر، 
26-تجهیزات اداری و آبدارخانه شــامل میز و صندلی مدیریت، میز و صندلی های مهمان، 
دســتگاه تلفکس شــارپ، میزکامپیوتر با صندلی و فایل اداری بهمــراه کامپیوتر و مانیتور 
"17 برای دوربین ها، ماشــین حســاب، دســتگاه تلفــن، پرینتر HP، مــودم، بخاری برقی، 
جالباسی آویز، تابلو وسطل زباله، کپسول آتش نشانی و... ونیز آبدارخانه شامل اجاق گاز، 
میز غذاخوری 8 نفره با صندلی و میزآشپزحانه 4 نفره با صندلی، سماور و قوری و مقداری 

ظروف و...، 27- هزینه های حمل، نصب و آماده، جهت بهره برداری ماخذ 8 درصد.
شرایط شرکت در مزایده:

1. قیمــت پایه مزایده عرصه و اعیان طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری مبلغ 
159،150،000،000 ریــال و قیمــت پایــه مزایــده ماشــین آالت و دســتگاه هــا مبلــغ 
62،910،000،000 و قیمت پایه مزایده تاسیسات و تجهیزات مبلغ 53،212،800،000 
ریال جمعاً مبلغ 275،272،800،000 ریال برآورد گردیده است. هزینه مربوط به مزایده 
)بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است( به عهده 
طرفین اســت. 2. پیشــنهاددهندگان باید قبــالً 5% قیمت جمع پایه مزایده را به حســاب 
جاری شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک 
ملی ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3. پیشــنهادات باید در پاکت الک و مهر 
شــده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شــرکت برف چال طبرســتان مشخصات کامل و محل 
اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 
به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی ساری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر 
- ســاختمان شــماره دو دادگستری - طبقه اول - واحد اول تسلیم نمایند. 4. پیشنهادات 
در ســاعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شــد و در همان جلســه مزایده حضوری 
به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اداره 
تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم - مشروط 
- فاقد ســپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5. برنده مزایده 
باید ظرف مدت حداکثر ســه ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت پیشنهادی( 
را به حساب اداره تصفیه واریز  نماید. )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 
100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 6. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد 
مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد 
مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بستانکاران 
و ورشکســته ضبط می گــردد. 7. مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشــریفات انتقال 
سند از جمله شهرداری، اداره ثبت، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره به عهده خریدار 

می باشد.
تاریخ چاپ : سه شنبه  1401/02/27 روزنامه سیاست روز

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگستری استان 
مازندران

 تدابیر ویژه ای برای 
 مجازات مجرمان 

زیر ۱۸ سال اتخاذ شود
8

جامعه جهانی مانع 
تحریم آمریکا علیه 
صادرکنندگان گاز شود
2

بی صداقتی غرب 
مانع عبور مذاکرات 

وین از خط پایان 

عاقبت فرمانداری 
که شتر برایش 
قربانی کردند!

صفحه 5

 آنچه این  روزها بر گفت وگوهای 
ایران و 1+4 حاکم است  

عواقب حذف 
معافیت مالیاتی 

هنرمندان بیشتر از 
 آورده هایش 

برای دولت است

صفحه 2

صفحه 3

نگاهی بر توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورها منطقه ای و فرامنطقه ای 

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 
با اولویت همسایگان

دیپلماســی دولت ســیزدهم با محوریــت رایزنی های 
منطقه ای این بار به قطر رسید و ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری سالمی ایران در سفری رسمی به دوحه مورد 
اســتقبال تمیم امیر قطر قرار گرفت. این سفر را می وان 
ادامه دیپلماســی فعال، متعادل، عملگرا و نتیجه محور 
دولت ســیزدهم دانســت که طی ماه هــای اخیر طیف 
گســترده ای از سیاســت خارجی را اجرا کرده است که 
پیگیری دستاوردهای این سفرها می تواند منافع بسیاری 
برای کشور به همراه داشته باشد. در همین چارچوب این 
ســفر و توافقات صورت گرفته میان دو کشور را می توان 
برگرفته از اصل توســعه روابط با همسایگان دانست که 
می تواند منافع جمعی برای کشورهای همسایه به همراه 
داشته باشــد بویژه اینکه دو کشــور از دارندگان اصلی 
منابع انرژی بوده و میادین مشــترک از مولفه های مهم 

در توسعه مناسبات دو کشور است. 
در کنار مناســبات دو جانبه و منطقــه ای میان ایران و 
قطر که با امضای 14 توافقنامه افقی روشــن را نشــان 
می دهد، بعد مهم دیگر این ســفر را حضور در نشســت 
اعضای اوپک گازی و طرح ها و ابتکار عمل های سازنده 
ایران بری فعال سازی این پیمان گازی تشکیل می دهد. 
رویکردی که پیش از این نیــز با عضویت دائم ایران در 
پیمان شانگهای در نشست تاجیکستان، فعال سازی اکو 
در نشست ترکمنستان، اجرایی شد اکنون در حوزه اوپک 
گازی در قطــر دنبال می گردد. نکته مهم آن اســت که 
اعضای صادرکننــده گاز، 44 درصد از تولید گاز جهان، 
۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶4 درصد از انتقال گاز 
با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شــده 
)ال ان جی( را در اختیار دارند که جمهوری اســالمی به 
عنوان سه دارنده اول منابع گازی جهان نقشی غیر قابل 

انکار را در این ساختار برخوردار است.
 نکتــه قابل توجه آنکــه حضور فعــال در اوپک گازی 
مناســباتی جهانی را برای جمهوری اسالمی رقم می زند 
چرا که کشور های الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، 
ایــران، لیبی، نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگو، 
ونزوئال، 11 عضو اصلی جی ئی ســی اف هستند و هلند، 
نــروژ، عراق، عمان، پرو، جمهــوری آذربایجان و امارات 
به عنوان اعضای ناظر می باشند. جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری با برخورداری از منابع عظیم گازی در 
کنار دانش فنی و مهندســی برای بالفعل درآوردن این 
توانایی بالقوه می تواند در کنار تامین نیازهای بازار جهانی 
نقش حامی را برای توسعه میادین گازی و پاالیشگاهی 
برای ســایر دارندگان این منابــع ایفا نماید که نمود آن 

را در حمایت های ایران از ونزئال می توان مشاهده کرد. 
نگاهی بر عرصــه جهانی و ترکیب اوپک گازی نشــان 
می دهد که از یک ســو بســیاری از اعضــا به بهانه های 
مختلف توســط نظام ســرمایه داری مورد تحریم قرار 
گرفتــه و تروریســم اقتصــادی مانع از ایفــای نقش 
حقیقی این کشــورها در تامین انرژی جهان شده است 
و از ســوی دیگر این تحریم ها هزینه های بسیاری را بر 
مصرف کنندگان گاز در جهان تحمیل کرده است بویژه 
کشــورهایی همچون آمریکا به دنبال انحصار طلبی در 
بازار انرژی جهان هســتند. در این میان جهان در حالی 
بیش از دو ســال بحران کرونا را پشت سر گذاشته است 
که برای خروج از رکود و بحران اقتصادی ناشــی از این 
دوران نیازمند صرف انرژی بســیار است که گاز طبیعی 
نقشــی مهم در این عرصــه ایفا نماید. بر این اســاس 
همگرایی میــان دارندگان  گاز طبیعــی و نیز حمایت 
مصرف کننــدگان از این همگرایــی و افزایش ظرفیت 
دارندگان گاز برای افزایــش تولید، با محوریت مقابله با 
تروریسم اقتصادی تحمیلی آمریکا می تواند مولفه ای مهم 
در تحقق این امر باشد. ابتکار عملی که از سوی جمهوری 
اسالمی در نشست دوحه مطرح و می تواند افق روشنی را 
پیش روی تولید گنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی 
به عنوان انرژی پاک و کــم هزینه برای خروج جهان از 

بحران اقتصادی در دوران پسا کرونا قرار دهد. 

ابتکاری برای اقتصاد جهانی پسا کرونا

سرمقاله

صفحه 4

ــر ــبـ خـ
سخنگوی دستگاه قضا در گفت وگوی اختصاصی با سیاست روز: 

برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت ایستاده ایم
ســخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت 
ایستاده ایم، گفت: دستگاه قضا در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 

اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است. 
ذبیــح اهلل خداییان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاســت روز در خصوص برنامه 
قوه قضاییه در حمایت از کارآفرینان بزرگ و توســعه اشتغال در کشور چه اقداماتی انجام 
داده اســت، گفت: قوه قضاییه در رابطه با حمایــت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 
اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است؛ چنانچه پس از تاکیدات رهبر عالی قدر انقالب 
دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی تصویب و ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

مرکز و استان ها تشکیل شد و از دبیرخانه آن افتتاح به عمل آمد. سخنگوی دستگاه قضا با 
بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور نیز دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری تشکیل 
شده است، اظهارداشت: تاکنون حدود 13٧5 واحد تولیدی احیا و از بیکاری 23 هزار نفر از 
کسانی که در آن واحدها فعالیت داشتند جلوگیری به عمل آمد. خداییان یادآور شد؛ حتی 
قبل از ریاست محسن اژه ای رییس قوه قضاییه نیز  اقدامات خوبی صورت گرفت و در حدود 
2 هزار واحد تولیدی احیا شده بود.  وی با اشاره به اینکه در حمایت از بخش خصوصی بحث 
دادگاه های تجاری را در دستور کار قرار داریم، تصریح کرد: جلسات متعددی در سفرهای 
اســتانی رییس قوه قضاییه با فعاالن بخش اقتصادی برگزار و حتی مشــاوره های حقوقی 
رایگان نیز به این افراد داده می شود. خداییان با بیان اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی 
در کنار دولت ایستاده ایم، خاطرنشان کرد: بیش از 3هزار تقاضا به دبیرخانه ستاد اقتصاد 

مقاومتی وارد و تحت پایش و پیگیری قرار گرفته است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری
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تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره  ۴۰۰/۸

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه خوزستان

شرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان(  در نظر دارد، سیم سیاه دوبل هوایی 
و کابلهای ۲/۰۶ ، ۴/۰۶ ،  ۶/۰۶  و ۱۰/۰۶ هوایی بدون مهار را از طریق  مناقصه 
خریداری کند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران 
 khoozestan.tci.ir به آدرس  منطقه خوزستان  و مخابرات   tci.ir به آدرس 

مراجعه نمایند. 

ت دوم
نوب

یک مرحله ای - نوبت چهارمشرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان( 

ِ َوِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُعوَن ِإنَّا ِلَّ

    همکار ارجمند جناب آقای مدی
»کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم«

مصیبت وارده و فقدان پدر گرامی را تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم مغفرت و برای شما و خانواده معزز شکیبایی خواهانم.

روزنامه سیاست روز

آگهی فراخون مناقصه 
یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم

اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول 
شماره ۲ را مطابق جدول زمانبندی شماره ۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .والزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه وارائه پاکت الف )تضمین شرکت در 
مناقصه(از طریق آدرس :ایالم میدان میالد بلوار دانشجو طبقه دوم معاونت فنی 
ومهندسی ورزش وجوانان استان ایالم به شماره تماس ۰8۴3۲۲۲57۲9 انجام می 
پذیرد.الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل مناقصه شامل دریافت اسناد،تحویل 
پاکت،باز گشایی واعالم برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.تنها پاکت ضمانت 
نامه ورسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته 
خواهد شد .واین مناقصه براساس بخشنامه مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار 
برندگان  عهده  به  مناقصه  ستاد  وسامانه  روزنامه  آگهی  هزینه  میگردد.همچنین 

این مناقصات میباشد.
جدول1

کمیسیون مناقصه  تسلیم پیشنهاد تا 
آخر وقت اداری

عودت اسناد
 در صورت انصراف

دریافت اسناد

تا تاریخ از تاریخ

1۴۰۰/12/22 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/۸ 1۴۰۰/12/۴

جدول 2 مشخصات پروژه ها

مدت پیمان
 )ماه(

رشته و رتبه 
پیمانکار

مبلغ تضمین 
)ریال(

مبلغ برآورد )ریال( محل اجراء عنوان پروژه ردیف

12 ابنیه 93۰/۰۰۰/۰۰۰ 1۸/55۴/۴۴۴/766 دره شهر تکمیل استادیوم 
ورزشی دره شهر 

)فاز دوم(

1
 جهت دریافت رایگان قلک 

 درب منزلتان با شماره
 02123540 تماس بگیرید 

 کمک کنین تا قد قلک محک
 به هزینه دارو برسه

واکنش منفعالنه اروپا و آمریکا به اقدام روسیه در قبال دونتسک و لوهانسک 

غرب پشت اوکراین را خالی کرد
صفحه 6

 آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی کاوشگران سبز هادی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کاوشگران سبز هادی به شماره 
ثبت 1421 و شناسه ملی 14004199526 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/09/11 و مجوز 
و  کار  تعاون،  اداره   1400/12/14 مورخ   205110/107/002 شماره 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  دماوند  شهرستان  اجتماعی   رفاه 
ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال های مالی 1397 و 
1398 و 1399 به تصویب رسید. آقای سید حسین شریفیان به 
شماره ملی 0439635470 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی شاه 
میرزائی جشوقانی به شماره ملی 1270050508 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
        اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

شناسه آگهی: )1318426(

آگهی تغییرات شرکت صدف پنجره زاگرس
آگهی تغییرات شرکت صدف پنجره زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت 500299 
و شناسه ملی 10300032947 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1401/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان ایالم -شهرستان 
ایالم -بخش چوار- دهستان ارکوازی- روستا شهرک صنعتی- محله ششدار-خیابان 
کوشش-خیابان ایالم-چوار پالک 0 طبقه همکف با کدپستی6936181584 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
                 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران شناسه آگهی: )1318424(

قادر آشــنا درباره دســتورالعمل انحالل ســالن های نمایش بدون کاربرد، گفت: 
موضوع انحالل ســینماهایی که به دالئل موجه قادر به ادامه فعالیت نیستند در 
آیین نامه جدید ســالن های نمایش فیلم در نظر گرفته شــده است. این مصوب 
اســفند ۱۳۹۹ در هیئت وزیران پیش بینی شــده و به موجب آن دستورالعملی 
توسط ســازمان سینمایی وقت تنظیم و ســپس با تایید و ابالغ وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی وقت به اجرا گذاشته شده اســت. وی ادامه داد: به موجب این 
دستورالعمل صرفا مالکان سینماهایی که حداقل مشمول یکی از سه شرط پیش 
بینی شده در دستورالعمل هستند، درخواست کتبی خود را به سازمان سینمایی 
ارائه می دهند. معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی گفت: درخواست های 
ارائه شده در سازمان سینمایی و سایر دستگاه های مسئول بررسی و کارشناسی 
می شــود. این درخواســت در شــورایی طرح و در صورت تطبیــق تقاضا با نظر 
کارشناســان موضوع انحالل مورد موافقت قرار می گیرد و به منظور انجام ســایر 
مراحل به مالک ابالغ می شود. آشنا افزود: تایید این شورا به معنی تغییر کاربری 
آن فضا نیست و برای تغییر کاربری مراحل قانونی باید خارج از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی طی شود. در بسیاری موارد، امالک مربوط به سینماها شرایط این 
تغییرات را ندارند و پس از انحالل ســینما صرفا می توانند پس از اخذ مجوز الزم 

در سایر کاربری های فرهنگی ادامه فعالیت دهند.
وی اظهار داشت: سینماهای متعلق به بخش دولتی یا عمومی و یا مجموعه هایی 
که زمین آنها توســط منابع دولتی یا عمومی تامین شده قابلیت انحالل ندارند و 

صرفا قابل تبدیل و توسعه به سینمای با ظرفیت یکسان یا بیشتر هستند.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در خصوص مطالب نقل شده از جانب 
اعضای یک تشکل متعلق به ســینماداران، توضیح داد: در شورای تشکیل شده 
در نیمه سال ۱400 به موجب دستورالعمل ابالغی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از نماینده تشکل مورد اشــاره به عنوان نماینده صنف سینماداران جهت حضور 
و مشــارکت در بررسی تقاضاها دعوت شد. لیکن به رغم محتوای مصاحبه مورد 
اشاره، هیچ تشــکل صنفی در جایگاه دریافت تقاضا و موافقت یا مخالفت با آنها 
قرار ندارد و کلیه درخواست ها مستقیما توسط سازمان سینمایی و سمعی بصری 

دریافت می گردد.
آشــنا تاکید کرد: فهرست منتشرشــده به عنوان متقاضیان انحالل به هیچ وجه 
صحیح نیســت و متقاضیان بالقوه انحالل عمدتا ســینماهای تعطیل و متروک 
هســتند که اغلب بدلیل مشــکالت مربوط به انحصار وراثت و ابهام در مالکیت 
یا عدم دسترســی به کلیه شــرکای ملک، تا کنون موفق به ثبت درخواست در 

سازمان سینمایی نشده اند.
وی اظهار داشت: تقاضای قانونی سینمادارانی که کلیه شرایط مورد نظر را لحاظ 
و مدارک خود را ارائه کرده اند پس از تکمیل مراحل کارشناسی بررسی گردیده، 

نتیجه در صورت موافقت شورا اطالع رسانی عمومی خواهد شد.
معاون توســعه فناوری و مطالعات سینمایی گفت: تا کنون شورا فقط با انحالل 
و خاتمه فعالیت ســه سینمای اروپا )واقع در خیابان جمهوری(، استیل )واقع در 
جوادیــه( و عصر جدید )واقع در خیابــان طالقانی( موافقت کرده که قبال نیز در 
زمان تصویب پس از ابالغ به مالکین اطالع رســانی عمومی شده و خبر جدیدی 
نیست. هر سه ســینمای مورد اشــاره متعلق به بخش خصوصی بوده و شرایط 

مندرج در ضوابط مصوب را داشته اند.
آشــنا گفت: مقررات مربوط به انحالل سینماها با هدف احترام به حقوق مالکانه 
صاحبان ســینماها و تاکید بر امنیت سرمایه گذاری در حوزه ساخت سالن های 
نمایش فیلم اســت. در بســیاری از مــوارد و تقاضاهای ثبت شــده نیز، انحالل 
بخشی از فرایند توسعه و اصالح سالن های نمایش است. بعنوان مثال در یکی از 
شهرهای استان آذربایجان شرقی، با همکاری کلیه دستگاه های مسئول در شهر، 
اســتان و سازمان سینمایی با انحالل دو ســینمای متروکه تک سالن غیر قابل 

اســتفاده، مجموعه ای روزآمد با ۹ سالن نمایش و امکانات جانبی بسیار مناسب 
جهت تامین نیازهای شهری فاقد سینمای فعال در حال انجام است.

وی تشریح کرد: تعداد پروژه های ساخت و توسعه سالن های نمایش فیلم در کشور 
به بیش از ۱00 مورد رســیده اســت و بیش از 200 مورد با احتساب طرح های 
در حال مطالعه در حال پیگیری اســت که در مقایسه با تعداد سینماهای فعال 

)حدود ۳60 مجموعه در کل کشور( نرخ رشد قابل مالحظه ای است.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی گفت: تعداد تک رقمی درخواست های 
انحالل هم با توجه به عمر باالی برخی ســالن های ســینما و تغییر بافت شهری 
در برخی مناطق و تغییر انتخاب و ذائقه مخاطبان ســینما کامال طبیعی است و 

جای نگرانی ندارد.
آشــنا گفت: البته ســازمان ســینمایی در خصوص مجموعه هایی که به نحوی 
مورد تعلق خاطر مردم و اهالی ســینما هستند یا جایگاه فرهنگی ویژه ای دارند 
بی تفاوت نخواهد بود اما در خصوص ســالن های خصوصی در نهایت مالکان آنها 
هســتند که باید به تصمیم برسند و این ســازمان به موجب قانون حقوق آنها را 
محترم خواهد شمرد. وی تاکید کرد: از عموم فعاالن حوزه اکران دعوت می شود 
از طرح موضوع انحالل ســینماها بعنوان ابزار تبلیغاتی و جلب توجه به مشکالت 

سینماها خودداری کنند.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی بیان کرد: تاثیر دوره همه گیری کرونا 
بر کلیه مشــاغل و اصناف قابل مشاهده است و سینماها نیز مانند بسیاری دیگر 
از کســب و کارها متحمل خســارات و زیان های عمده شــده اند، اما برای عموم 
روشن است که تبدیل یک سینما به کاربری صنفی دیگر به معنای خروج آن از 
مشکالت ناشی از کرونا نیست و چه بسا هزینه های بیشتری هم به مالک تحمیل 
کند. آشــنا در پایان اظهار داشت: تشــکل های صنفی نیز می توانند با هم افزایی 
و تعامل، راه های کاهش خســارات و بازگشت سینماها به شرایط رونق در دوران 
پس از همه گیری را هموار کنند و انتشــار مطالب نادرســت و فضاسازی خالف 
واقع با واقعیات حاکی از رشــد چشمگیر در سرمایه گذاری و ساخت سالن های 

نمایش فیلم سازگاری ندارد.

معاونتوسعهفناوریومطالعاتسینمایی:

فهرستوآمارمنتشرشدهبهعنوانمتقاضیان
انحاللسینماهابههیچوجهصحیحنیست


