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 بی تردید اسناد و نسخ خطی 
برجای مانده سبب آشنایی و 
اطالع از هویت و گذشته هر 
س��رزمینی است. چند س��الی است که 19 
اردیبهشت ماه را همزمان با بزرگداشت شیخ 
کلینی، روز »اسناد ملی و میراث مکتوب« 
نامگذاری کرده اند. این روز بهانه ای اس��ت 
برای یادآوری ارزش مه��م و غیرقابل انکار 
اس��ناد و نس��خ خطی و همچنین تاکید بر 
اهمیت حفظ و نگهداری برگ برگ آنها که 
متاسفانه بس��یاری از آنان امروزه در دست 
نابودی و یا از بین رفته اس��ت. از این رو طی 
گفت و گویی با دکتر صالحی امیری رئیس 
مجمع هماهنگ��ی مراکز تاری��خ پژوهی و 
بانک های اسنادی کشور )مهتاب( به بررسی 
اقدامات این مرکز در راستای ثبت و ضبط 
این اسناد پرداختیم که از نظرتان می گذرد.

  آقای دکتر ، در سال 1394 چه اموری 
به طور ویژه در محور کار شورای مهتاب 

قرار دارد؟
مجمع هماهنگ��ی مراکز تاری��خ پژوهی و 
بانک های اس��نادی کش��ور )مهتاب( س��ه 
موضوع را در سال 1394 در دستور کار خود 
قرار داده که عبارت است از تبادل اطالعات 
میان مراکز اسنادی، تجلیل از فرهیختگان 
و تالش��گراِن عرص��ه اس��نادی و برگزاری 
همایش و نشس��ت های مش��ترک 1394 
که در مناسبت های مرتبط برگزار و اطالع 
رسانی خواهد ش��د. البته در این بین بحث 
دیجیتال س��ازی اس��ناد از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت که به ص��ورت اختصاصی 

پیگیری خواهد شد.

  شنیده ها حاکی از این است که یکی 
از اولویت ه�ای ش�ورای مهتاب بحث 
دیجیتال سازی اسناد است، لطفا کمی 

در این باره توضیح دهید.
امروزه یکی از مس��ایلی که به عنوان آسیب 
شناس��ی س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی 
صورت پذیرفته است، توزیع ناعادالنه منابع 
فرهنگی، اس��نادی و کتابخانه ای در سطح 
کشور است. به این معنا که فقط شهروندان 

تهرانی می توانند به صورت مراجعه مستقیم 
از ای��ن منابع بهره مند ش��وند. در حالی که 
عدالت حکم می کند تا تمام��ی ایرانیان در 
سراسر کشور و حتی خارج از ایران بتوانند 
از این ظرفیت ملی برخوردار ش��وند. برای 
رفع این نقیصه طرحی گس��ترده با عنواِن 
دیجیتال سازی منابع س��ازمان آغاز شده 
اس��ت که از این جهت دستگاه هایی مدرن 
با ظرفیت روزانه هر دستگاه 35 هزار برگ 
سند، به اسکن و دیجیتال سازی می پردازند، 
چرا که یکی از دغدغه های شورای مهتاب، 
بحث دیجیتال سازی اسناد است. از این رو 
شورا به صورت جدی اعالم آمادگی نموده 
است که توانایی این را دارد تا با به کارگیری 
تجهیزات نوین و به روز، نس��بت به اسکن و 
دیجیتال سازی اس��ناد تمامی نهادها اقدام 
و نس��بت به انتشار آن در س��طح ملی برای 
دسترسی همگان فعالیت نماید که مطمئنا 
این مهم پس از نصب نرم افزارهای الزم به 
آس��انی در دس��ترس تمامی پژوهشگران، 
دانشجویان و عالقمندان قرار خواهد گرفت. 
به این دلیل تفاهم نامه ای میان مراکز اسناد 
و کتابخانه ملی با سازمان اسناد و کتابخانه 
آستان قدس و نیز تفاهم نامه ای میان مرکز 
اسناد و دیپلماسی وزارت خارجه با سازمان 
اس��ناد و کتابخانه آس��تان ق��دس صورت 
پذیرفته است تا این موضوع با سرعت هرچه 

بیشتر پیگیری شود.

 تا کنون چه میزان از اسناد دیجیتال 
سازی و قابلیت دسترسی به آن وجود 

دارد؟
تاکنون تنها کمتر از 5 درصد از اسناد موجود 
دیجیتال سازی و قابلیت دسترسی به آن ها 
برای عالقمن��دان وجود دارد. اما ش��ورای 
مهتاب بر آن است تا طی یک برنامه 5 ساله 
آن را حداق��ل به 20 درص��د افزایش دهد. 
در این راستا دس��تگاه های مرتبط با دولت، 
همکاری هایی بس��یار مثبت را در راستای 
همراه��ی با کتابخان��ه و مرکز اس��ناد ملی 
آغاز کرده اند که از جمله آن ها نهاد ریاست 
جمه��وری، وزارت جهاد کش��اورزی، قوه 
قضاییه می باش��ند که در حاِل انتقال اسناد 
راکِد خود به مرکز هس��تند، چنانکه حجم 
این اسناد تاکنون در حدود 35 هزار پرونده 
برآورد ش��ده اس��ت. البته باید به این نکته 
توجه داشت که دیگر دوران تجمیع اسناد به 
پایان رسیده است. از این رو با بحث دیجیتال 
سازی می توان اسناد تمامی نهادها را اسکن 
و از طریق نرم افزارهای مخصوص در اختیار 
عالقمندان قرار داد و به عبارتی دیگر دوران 
نگهداری فیزیکی اسناد طی شده است و هر 
نهاد و دستگاهی که قصد مقاومت در برابر 
آن را نماید، عمال از دایره ملی خارج خواهد 
شد. شورای مهتاب به این باور رسیده است 
که با همکاری مش��ترک می ت��وان در یک 

شبکه ملی، تمامی اطالعات موجود را جمع 
آوری کرد و از مزایای آن بهره مند شد.

  آیا تبادالت اسنادی با سایر کشورها 
نیز در دستور کار قرار دارد؟

یکی از اهداف کتابخانه ملی و بویژه شورای 
مهتاب تبادل اسناد اس��ت. در این راستا با 
بیش از 50 کشور تفاهم نامه های همکاری 
منعقد شده است. امروزه تمامی کشورهای 
دنیا به این نتیجه رس��یده اند که از مرحله 
مقاومت فیزیکی به مرحله تبادل دیجیتال 
گام نهاده ان��د. بدین جهت با کش��ورهای 
مختلف رایزنی های الزم ص��ورت پذیرفته 
است تا تبادل دیجیتالی اسناد صورت پذیرد. 
در این بین آخرین تفاهم نامه منعقد شده 
با کشور عمان می باش��د که مساعدت های 
درخور توجه��ی صورت پذیرفته اس��ت. از 
این رو با اقدامات گس��ترده ای که از س��وی 
ش��ورای مهتاب در حال پیگیری است در 
سال جاری شاهد جهش��ی بزرگ در حوزه 

اسناد و اطالعات خواهیم بود.

  بخش اعظمی از اسناد در دست مردم 
و به صورت غیر اس�تاندارد نگهداری 
می شود، برای این مساله چه تدابیری 

اندیشیده اید؟
بی شک اسناد و نسخ خطی، هویت و تاریخ 
یک سرزمین است. افرادی که این اسناد و 
نسخ را در دست دارند بهتر است تا آن ها را 
به سازمان اس��ناد ملی و یا کتابخانه آستان 

قدس تحویل دهند. 
براس��اس برآورد کارشناس��ان فنی نسخه 
شناس��انی و احیا و مرمت اس��ناد تاریخی، 
اسناد موجود در منازل حداکثر 50 سال عمر 
مفید خواهند داشت، اما در مراکز نگهداری 
استاندارد، حداقل 500 سال نگهداری آنان 
تضمین می شود. در این راستا سه پیشنهاد 
برای واگذار کردن این اسناد وجود دارد: یا 
آن ها را وقف نمایند، ی��ا در قالب امانت در 
اختیار مراکز معتبر قرار دهند و یا از طریق 
کمیسیون معامالت به سازمان اسناد ملی  
و یا مرکز اسناد و کتابخانه آستان قدس به 

فروش برسانند.

رئیس کتابخانه ملی در گفت و گو با قدس

جهشی بزرگ در حوزه اسناد و اطالعات در راه است!

قفسه باز 

  مگر قول نداده بودید؟
سه شنبه هفته گذشته در همین ستون از وعده و قول 
مدیران نمایشگاه کتاب امسال گفتیم.از اینکه گفته اند 
ش��یوه نامه ارزش��یابی محتوایی را تدوین کرده اند که 
با وجود آن هیچ کس نمی تواند ب��دون دلیل و منطق 
کتابی را از چرخه توزیع در نمایشگاه حذف کند یا بدون 
دلیل به کتابی که عرضه اش مطابق این شیوه نامه تخلف 

است اجازه عرضه دهند.
مفهوم این وعده آن بود که از همان ابتدا و قبل از عرضه 
دیگر کتابهایی که مثاًل قواعد عنوان شده در این شیوه 
نامه را رعای��ت نکرده اند امکان عرضه در نمایش��گاه را 
نخواهند داشت.اما نکته جالب اول اینکه رئیس کمیته 
نظارت محتوایی بخش بین الملل نمایش��گاه یکی دو 
روز قبل از جمع آوری بیش از 10 عنوان کتاب ناشران 
خارجی که به جعل عنوان خلی��ج فارس و ترویج فرقه 
گرایی پرداخته بودند، در 2 روز اول نمایش��گاه کتاب 

تهران خبر داده است.

 یک وصله نچسب!
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ؛ یکی از دهها مراکز 
آموزش عالی است که در سال 13۶۸ تأسیس شده و به 
عنوان یکی از واحدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری بطور مس��تمر نسبت به آموزش، 
پژوهش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه های 
مربوط به حوزه فعالیت س��ازمان فعالیت داش��ته و در 
حال حاضر در چهار رشته در مقطع کار شناسی  فعالیت 
می کند.اما حاال همین مرکز شده وصله نچسب وزارت 

علوم.درست از همان زمان که با منع دستگاه های اداری 
از ورود به فعالیت های آموزش عالی و جذب دانشجو بر 
اساس مصوبه ش��ورای عالی اداری، مسووالن سازمان 
میراث فرهنگی تصمیم گرفتند مرکز عالی آموزششان 
را حفظ ک��رده و به هر نحو ممک��ن، فعالیت های آن را 

تداوم بخشند.
این مرکز مدت هاس��ت ک��ه جز انتخاب رؤس��ای 
مرک��ز و تزریق بودجه ه��ای مختص��ر و آب باریکه  به 
این نهاد،   حمایتی دولت��ی به خود نمی بیند و  حتی به 
زیر مجموعه وزارت علوم هم نپیوسته تا به عنوان یک 
مرکز آموزش عالی دولتی و رسمی شناخته شود و تنها 
حضورش در عرصه محاسبات دولتی، قید شدن نامش 

در دفترچه های کنکور باشد و بس. 
البته عالوه بر اینکه هر از گاه��ی تالش هایی برای 
رسمیت بخش��یدن به این مرکز هم صورت گرفته که 
هیچ یک به ثمر ننشس��ته ؛ مس��ووالن دانشگاه هم به 
پش��توانه اندک حمایت هایی که از جانب مس��ووالن 
س��ازمان می بینند، با اقداماتی مانند برگزاری جش��ن 
بیستمین سالگرد تأس��یس این مرکز آموزش عالی و 
دعوت از افراد سر شناس برای حضور در آن و همچنین 
افزایش دانشجویان ورودی )از 200 نفر در سال 92 به 
500 نفر در سال 93( س��عی می کنند این مجموعه را 
زنده نگاه دارند و به هیچ عن��وان راضی به تعطیلی این 

مرکز نیستند. 

ایران و سازمان سیا
» ایران و س��ازمان س��یا« با زیر عنوان بازنگری در 
سقوط دولت مصدق، در برگیرنده نگاهی است انتقادی 
به اسناد آرشیو وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا از 

کودتای 2۸ مرداد 1332 در ایران  براساس اسناد .
 این کتاب که با تالیف داریوش 
بایندر و به همت بنگاه نشر و ترجمه 
کتاب پارسه منتشر شده  در هشت 
فصل براساس اس��ناد و مکتوبات و 
تحلیل ها و گزارش های ثبت شده، 
به ارزیابی اتفاقات ح��ول و حوش 
ملی ش��دن صنعت نفت تا سقوط 
دولت مصدق می پ��ردازد و عوامل 
منجر به کودتای 2۸ مرداد 1332 

را یک به یک شرح می دهد.
نویس��نده کتاب »ایران و س��ازمان س��یا« در عین 
پذیرش دخالت انگلیس و  آمریکا در کودتا، سرنگونی 
دولت مصدق را بیشتر ناشی از عوامل داخلی می داند. 
از ای��ن رو می ت��وان ای��ن اث��ر را قرائتی نو و ع��اری از 
پیش داوری های سیاسی و ایدئولوژیک درباره سقوط 

دولت مصدق دانست.
داریوش بایندر نویس��نده این کت��اب، دیپلمات و 
کارگزار سیاس��ی ای��ران در دوره محمدرض��ا پهلوی 
بوده اس��ت. او مدتی عض��و دفتر نمایندگ��ی ایران در 
س��ازمان ملل، مدیر دفتر منطقه ای آمریکا در وزارت 
امور خارجه، مشاور سیاست خارجی نخست وزیری در 
سال های پایانی رژیم پهلوی و هماهنگ کننده منطقه 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بنگالدش 

و کنگو بوده است.
»ایران و سازمان سیا« با ترجمه بهمن سراحیان، در 
39۶ صفحه با قیمت 2۶ هزار تومان توسط بنگاه ترجمه 

و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

روزی که در تقویم نشانی 
از آن نیست!

تمدن م��ا برگرفته از میراثی اس��ت که در 
جه��ان فرهنگ ای��ران را با آن می شناس��ند. 
میراثی که چه به صورت مکتوب و چه به صورت 
شفاهی، نشان دهندۀ عظمت کار گذشتگان و 
هویت واقعی ماس��ت؛ اما گاهی م��ا آدم های 
فراموشکار از خاطر می بریم که در پس همۀ این 
میراث ارزشمند چه غنایی نهفته است. البته در 
این میان بسیاری هم عاشقانه در راه احیای این 
شناس��نامه های فرهنگی قدم برداشته اند که 
بی مناسبت نبود که نام این بزرگان زینت بخش 
روزی برای میراث مکتوب باشد. نخستین بار 
که نامگذاری روز میراث مکتوب از سوی مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب به شورای عالی انقالب 
فرهنگی پیشنهاد شد زادروز سه بزرگمرد این 
عرصه )آقابزرگ تهران��ی، ابوریحان بیرونی و 
ایرج افشار( به چش��م می خورد، اما در نهایت 
ش��ورای فرهنگ عمومی با رد این پیش��نهاد 
زادروز ش��یخ کلینی )19 اردیبهشت( را برای 
ثبت در تقویم رس��می کش��ور به عنوان روز 
»اس��ناد ملی و میراث مکتوب« مصوب کرد، 
روزی که ظاهراً فقط در مصوبه شورا بیان شد و 

در تقویم هیچ نشانی از آن نمایان نیست. 
در مصوبه ش��ورای فرهن��گ عمومی آمده 
اس��ت: »پیش��نهاد مذکور پ��س از تایید در 
کمیسیون نام گذاری روزهای خاص، درجلسه 
552 و 553 مورخ 90/4/21 و 90/5/4 شورای 
فرهنگ عموم��ی با عنوان»روز اس��ناد ملی و 
میراث مکتوب« ب��رای درج در ضمیمه تقویم 

به تصویب رسید« 

با آنک��ه هم اکن��ون نزدیک به چهارس��ال 
از تصویب روز اس��ناد ملی و می��راث مکتوب 
می گذرد، اما این روز نه در رس��انه مورد توجه 
قرار می گیرد و نه مؤسساتی که در این زمینه 
فعالی��ت می کنند، برنامه ای شایس��ته برگزار 
کرده اند؛ برخی نیز ب��رای رفع تکلیف به یک 
نشست ساده بسنده کرده اند و برخی دیگر تنها 

به چاپ بولتن و پوستر.
  موضوع دیگ��ری که در این می��ان نادیده 
گرفته شده نبود اطالع رس��انی دربارۀ حفظ 
و نگهداری نس��خ خطی به مردم است. امروزه 
شاهد هستیم بعضی از خانواده های ایرانی که از 
قدیم بعضی از این آثار را در اختیار دارند گاهی 
علی رغم میل باطنی بمنظ��ور تأمین مخارج 
مجبور به فروش و عرضه اش��یا و نس��خه های 
خط��ی می ش��وند . آنچ��ه در بی��ن عملکرد 
دستگاهها و متولیان این مهم بسیار تأسف بار 
است ، نوع قیمت گذاری هیأت  های کارشناسی 
در مراکز کتابخان��ه ای و فرهنگی آنقدر پایین 
است که بس��یاری از افراد دارای نسخ خطی، 
نس��خه های خود را به بازارهای س��یاه برده و 
این نسخه توسط بیگانگان و بخصوص عرب  ها 
خریداری و از کشور خارج می شود، براستی چرا 
نفایس ما به دس��ت بیگانگان به یغما می رود؟ 
پرسشی که متولیان سازمان هایی مانند میراث 

فرهنگی هرگز به آن پاسخ نداده اند.
بدیهی است که یکی دیگر از دالیل گمنام 
ماندن روز اس��ناد و میراث مکت��وب برگزاری 
نمایش��گاه بین المللی کتاب ته��ران و توجه  
مسووالن، مردم و رسانه ها به این رویداد بزرگ 
فرهنگی است که سبب شده رویدادهای دیگر 

تحت الشعاع قرار بگیرد.
روزهای بس��یاری در تقویم رسمی کشور 
ثبت ش��ده که به عنوان ی��ک حرکت نمادین 
دارای ارزش است، اما روز اسناد ملی و میراث 
مکتوب تنه��ا در حد یک جمل��ه باقی مانده و 
اسف بار است که این روز در تقویم هم مهجور 

باقی مانده است
سیده معصومه کالنکی 

خوانندگان عزیز
 کاغذ کاهی
ش�ما می توانید خاطرات، دلنوشته ها و 
حتی تصاویر خود از گذشته تان را از طریق :  
پیامک به شماره  300072307  و  یا ایمیل به 
 kaghazkahi@qudsonline.irنشانی
ارس�ال کنید.ضمن آنکه همکاران ما در گروه 
فرهنگی روزنامه از س�اعت 8 ت�ا 16 هر روز و 
همچنین از طریق تلف�ن7642358 3– 051 
به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه آماده 
ثبت و شنیدن نظرهای شما در خصوص کاغذ 

کاهی هستند.

به هیچ پست و مقامی رغبت نداشتم
گروه فرهنگی : بار دیگر جامعه علمی 
و فرهنگی کشور یکی از چهره های سرآمد 
خود را از دست داد. صادق آیینه وند ، چهره 
مان��دگار تاریخ و اس��تاد دانش��گاه تربیت 
مدرس که از ابتدای امس��ال به دلیل ابتال 
به بیماری نارس��ایی خونی به بیمارستان 
الله تهران منتقل شده و تحت مراقبت های 

ویژه پزشکی بود درگذشت.
آخرین مسوولیت دکتر صادق آیینه وند 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
بود.وی که معموالً  فعالیتهای پژوهش��ی 
را به تکیه زدن بر کرس��ی مدیریت ترجیح 
می داد در نخستین سخنرانی اش به عنوان 
رئیس جدید ای��ن پژوهش��گاه گفته بود: 
هدف ما به عنوان پژوهش��گاه علمی تولید 
علم است و هیچ مقامی باالتر از آن نیست. 
تالش می کنم وظایفم را با شفافیت، اخالق 
مداری، قانونمداری و عدالت محوری انجام 
دهم. در ۶2 س��ال عمرم به هیچ پس��ت و 
مقامی رغبت نداش��تم و این مسوولیت را 
پس از 40 روز که تالش کردم فرد دیگری 
را جایگزین کنم، پذیرفت��م. برنامه ای که 

در نظر دارم این اس��ت تا با تکریم استادان 
به نقطه ای برس��یم که بتوانیم از راه علم به 
نظام و مردم خدمت کنیم به ویژه این که در 
دولت تدبیر و امید تولید علم از جایگاه باالیی 

برخوردار است. 
دکت��ر آیین��ه وند ن��ه تنه��ا در هنگام 
پذیرش این مس��وولیت که همواره و بویژه 
در فعالیت های علمی و پژوهشی خود نیز 

دغدغه اخالق داشت. 
او در تعریفی که از اخ��الق علمی ارایه 
می دهد می گوید: “اخ��الق در علم به این 
معناس��ت که ما وقتی به ی��ک تخصصی 
مانند، پزشکی، مهندسی یا فلسفه و غیره 
رس��یدیم، باید احس��اس کنیم ک��ه بر ما 
چیزی حاضر و ناظر اس��ت و از این حرفه 
سوءاس��تفاده نکنیم و حرف��ه را در اختیار 
مسلمانان قرار دهیم، مستمندان را اولویت 
دهیم. رعایت ح��ال کنی��م و در حقیقت 
سوءاستفاده نکنیم و به نوعی گرانفروش و 
کمفروش نباشیم و فخر نفروشیم، وقتی ما 
از این امکانات استفاده کردیم، این امکانات 
به ما اج��ازه می دهد در هم��ان جایی که 

استفاده کردیم، استفاده برسانیم. درست 
است علوم صبغه انسانی و جهانی دارد، ولی 
با وجود این اگر از یک محیطی اس��تفاده 
کردیم و به تخصصی رسیدیم، بهتر است 
آن تخصص را در همان محیطی که نیازمند 
آن اس��ت، آغاز کنیم و اولوی��ت دهیم. به 
این امر اخالق در عل��م می گویند و رعایت 
اخالق اس��المی، یعن��ی در حقیقت یک 
پشتوانه علوم انس��انی مراقب آدم می شود 

که جوهره علوم انسانی است.
 این استاد فقید با مقایسه ای بین اخالق 
علمی ما و آنچه از آن با عنوان اخالق علمی 
در غرب یاد می ش��ود می گوی��د: “غربی ها 
هم اخالق علم��ی دارند. ول��ی فرقش این 
اس��ت که اخالق را به معنای مجرد از دین 

مطرح می کنند، ولی ما اخ��الق را مرتبط 
با دی��ن و معنویت می دانیم و این مس��اله 
کمک می کند که یک دانشمند بداند غیر 
از اینکه این علمش را در اختیار بش��ریت 
قرار می دهد و یک خدمت انس��انی است، 
یک پ��اداش و اجر معنوی ه��م دارد. مثل 
اطبای مس��لمان که نظرشان این است که 
در سوگندنامه هایش��ان نوش��ته اند که ما 
باید از بیمار مستمند پول نگیریم، اولویت 
را به کسانی بدهیم که نیاز بیشتری دارند 
و داروهایی که هنوز برای ما ثابت نش��ده، 
تجویز نکنیم. این اخالق علمی است. یعنی 
ش��ما باید متوجه تأثیر آن دارو باش��ید و 
بدانید که این، چه اثری ممکن است روی 
مورد آزمایش شما در جامعه داشته باشد، 
که این امر همان رعایت اخالق است و یک 
کار انسانی اس��ت. عالوه بر این ما می دانیم 
که رعایت این حد، پاداش معنوی هم دارد. 
ما اخالق در علم مان محکمتر است. چون 
ارتباط و جنبه معن��وی و الهی می دهیم و 
دانشمندان مسلمان هم بر علم و هم پاداش 

اخروی نگاهی انسانی دارند.

ش��عبه اول تجدید نظ��ر دیوان 
عدالت اداری اعتراض کتاب فروشی 
»رشد« اهواز به نوع مالیات بندی به 

این کتاب فروشی را وارد دانست. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، محم��ود 
کالهدوز، مدیر کتاب فروش��ی رشد 
اهواز در این باره گفت: براساس رأی 
شعبه اول دادگاه تجدید نظر دیوان 
عدال��ت اداری اعتراض م��ا به رأی 
شماره 7171 مورخ ۸ / 9 / 90 هیأت 
تخلفات مالیاتی مربوط به عملکرد 
سال 13۸7 کتاب فروشی رشد اهواز 

وارد دانسته شده است. 
کاله��دوز اظهار ک��رد: البته این 
رأی مربوط به مالیات س��ال 13۸7 
کتاب فروشی رش��د اهواز است، اما 
برای گرفتن حکم مربوط به جرایم 
مالیاتی س��ال های ۸۸ و ۸9 نیز در 

حال پیگیری هستیم.
 این در حالی اس��ت که به تازگی 

برای س��ال 1390 از س��وی وزارت 
اقتصاد و دارایی 200 میلیون تومان 
مالیات برای کتاب فروش��ی رش��د 

اهوازآمده است.
کالهدوز گف��ت: در حال حاضر 
از وزیر دارای��ی و رئیس س��ازمان 
مالیاتی می خواهم دس��تور شفاف 
و قاطع برای اجرای قانون معافیت 
مالیاتی ناش��ران و کتاب فروش��ان 
صادر ش��ود، چون ما کتاب فروشان 
در بخش خصوصی کار می کنیم و 
هیچ نوع رانت و وابستگی به جایی 

نداریم.

رئی��س دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با 
تکذی��ب خبر برخ��ی رس��انه ها مبنی بر 
محکومیت به انفص��ال خدمت و پرداخت 
جریمه نق��دی ، تاکید کرد ک��ه در دوره 
ریاس��تش در س��ازمان پژوهش ها هیچ 

تخلفی صورت نگرفته است. 
دکتر س��ید احمد معتمدی در گفت و 
گو با ایسنا گفت: دیوان محاسبات کشور 
نامه ای به س��ازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی کشور زده مبنی بر اینکه 1۸سال 
پیش که ریاس��ت س��ازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی کشور را بر عهده داشته ام، 
تخلفی صورت گرفته است. وی ادامه داد: 
از آنجایی که پرونده ها بعد از 10س��ال در 
سازمان های دولتی امحا می شود، سازمان 
پژوهش ها اعالم کرده که چنین پرونده ای 
موجود نیست تا بررسی های الزم در این 

مورد صورت گیرد. 
رئی��س دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر 
افزود:اما پس از بررسی های صورت گرفته 

پرونده مورد نظر در س��ازمان پژوهش ها 
یافت شده و مش��خص شد چنین تخلفی 
صورت نگرفته اس��ت.  معتمدی ب��ا ابراز 
تعجب از ط��رح چنی��ن موضوعاتی پس 
از 1۸س��ال، اظهار ک��رد: بای��د از دیوان 
محاسبات سوال کرد اگر این مساله مهم 
بوده چرا بعد از 1۸سال می خواهند آن را 
بررسی کنند و اگر مهم نیست چرا بعد از 

1۸سال صحبت آن را پیش کشیده اند؟ 
وی تاکید کرد:من هر خبری مبنی بر 
انفصال از خدمت و پرداخت جریمه نقدی 
را تکذی��ب می کنم و تاکی��د می کنم که 

تخلفی صورت نگرفته است.
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من تخلفی نکردم رأی دیوان عدالت اداری به نفع کتابفروشی رشد
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کاغذ کاهی
 این هفته منتشر نخواهد شد


