جزئیات سقوط مرگبار بوئینگ 737اوکراینی
(ره)
پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی

صفحه4

رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی نسبت به
مرگهای هولناک
عادی شده هشدار داد

علی قنبری اقتصاددان
و استاد دانشگاه :

رانت ،فساد و ضربه
به تولید بخشی از تبعات
تخصیص ارز ارزان است
صفحه 8

جان باختن  ۱۷هزار
و  ۱۸۳نفر و جراحت ۳۶۵هزار
نفر بر اثر حوادث رانندگی
در سال گذشته صفحه 7
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وزیر خارجه ایران با ارسال
پیامی رسمی خطاب به اعضای
شورای امنیت سازمان ملل متحد:

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر ازمردم قم:

سردار حاجیزاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه پاسداران:

حاج قاسم همه نقشهها ،تأثیرگذاری سیاسی آمریکا به تقلید از درپی ضربه به ماشین
و تشکیالت وسیع آمریکاییها در منطقه داعش میراث فرهنگی جنگیآمریکابودیم،
نه کشتن افراد
ایران را تهدید میکند
را خنثی و بینتیجه کرد
صفحه 3

صفحه 2

اخذ مالیات از خانههای خالی 4سال پس از تصویب قانون
حدود  2میلیون و  600هزار خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد

صفحه 8

رئیس بنیاد بیماریهای خاص نسبت به تاخیر
در تصویب سند ملی اوتیسم هشدار داد:

باید حدود  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار نفر مبتال
به اوتیسم داشته باشیم ،اما در حال
حاضر تنها  ۵هزار نفر شناسایی شدهاند

صفحه
صفحه45

عضو شورای عالی کار خبر داد
پرداخت حداقل  ۳میلیون و  ۳۲هزار
و حداکثر  4میلیون و  548هزار تومان عیدی
کارگران از بهمن تا اسفند

صفحه 6

صفحه 3

فروشندگان سهام؛ زیاندیدگان اصلی
نوسانات شاخص بورس در هفته گذشته

جان باختن  ۱۹نفر و جراحت
 24تن بر اثر سقوط مرگبار
اتوبوس به دره در محور
دواب-فیروزکوه به قائمشهر

صفحه 5

جمعآوری  ۳۰۰هزار المپ
غیراستاندارد از بازار تهران

صفحه 7

سرقتهای سریالی دختر بازیگر
کمدین سینما و تلویزیون و همسرش
از مردان ثروتمند در تهران!

صفحه 6

صفحه 8

جدایی ستاره مصدوم
تکواندوی ایران بعد از
عدم دعوت به اردو؛

تنها زن مدال آور
ایران در المپیک
در پی تغییر
تابعیت!
صفحه 5

رئیس پلیس فتا تهران خبر داد

دستگیری  5شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
 2میلیارد و700میلیون تومانی
از طریق ارسال پیامک و برداشت
از حساب فریب خوردگان

صفحه 5
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رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر ازمردم قم:

سیلی زده شد انتقام سخت در راه است

محمد نادری

ش��هادت جانسوز حاج قاسم س��لیمانی ،سردار پرافتخار و مجاهد بزرگ و
خستگی ناپذیر ،مسلمانان و مظلومان جهان را عزادار کرد .نوع زندگی و نحوه
شهادت این شهید واال مقام بی اختیار نوع زندگی و نحوه شهادت امام علی (
ع) را در ذهن��م تداعی کرد.او همچون موال و مقتدایش در صحنههای جنگ
حریفی نداشت .از جمله شریف ترین انسان های عصر ما بود که توسط یکی
از پست ترین افرادجهان ناجوانمردانه و شبانه ترور و به شهادت رسید .حامی
مظلومان جهان بدون توجه به مذهب و مس��لک آنها بود .نامش لرزه بر جان
متجاوزان و جنایتکاران و ظالمان می انداخت .چهل س��ال حضور مس��تمر و
موفق در مدیریت عرصههای نبرد س��بب ش��د نام او به عنوان قهرمانی ملی
و چه��ره ای مث��ال زدنی نزد جهانی��ان و در تاریخ ثبت ش��ود .جهاد را برای
حفظ تمامیت ارضی کش��ور از کردستان ایران آغاز و همزمان با شروع جنگ
تحمیل��ی ص��دام و حزب بعث علیه ای��ران به کرمان بازگش��ت و با جذب و
آموزش نیروهای مردمی ،گردانی را با نام "ثاراهلل" تشکیل داد .وی در زمانی
کوتاه نیروهای مردمی بیش��تری از استان های کرمان ،سیستان و بلوچستان
و هرمزگان جذب و س��ازماندهی کرد و" گردان ثاراهلل" به" تیپ ثاراهلل" ارتقا
یافت .حدود دو سال پس از آن" تیپ ثاراهلل" با حضور و سازماندهی بیش از
پیش نیروهای مردمی به "لش��کر  ۴۱ثاراهلل" ارتقا یافت .لش��کر  ۴۱ثاراهلل با
فرماندهی سردار قاسم سلیمانی از جمله تاثیرگذارترین و موفق ترین لشکرها
در طول جنگ تحمیلی  ۸س��اله بود .پس از پایان جنگ به مبارزه با اش��رار
و قاچاقچیان مس��لح در ش��رق کشور برخاس��ت و زودتر از آنچه تصور میشد
امنیت شرق کشور را تامین کرد.توان فرماندهی و قدرت تصمیم گیری های
درس��ت ،دقیق و به موقع در مدیریت صحنههای جنگ س��بب ش��د وی به
عنوان فرماندهی هوش��مند ،استراتژیس��ت و کم نظیر شناخته شده و در سال
 ۷۶به فرماندهی سپاه قدس برگزیده شود.
در طول  ۲۲سال فرماندهی سپاه قدس توطئههای ضد ایرانی پرشماری به
خصوص در جریان و طی نزدیک به یک دهه اشغال نظامی افغانستان و عراق
از سوی ارتش آمریکا و کشورهای عضو ائتالف در شرق و غرب ایران را خنثی
و تهدیدهای بسیاری را به فرصت تبدیل کرد .او چهل سال برای امنیت ملی و
تمامیت ارضی ایران با همت و جدیتی مثال زدنی تالش کرد .نیز یاری رساندن
به مسلمانان را وظیفه ای دینی و حمایت از مظلومان را وظیفه ای انسانی می
دانس��ت .در شکست داعش و دیگر گروههای تکفیری -تروریستی در عراق و
س��وریه نقش محوری داشت .بر اساس نتایج معتبرترین نظرسنجی ها ،سردار
قاس��م س��لیمانی طی یک دهه اخیر جزو محبوب ترین چهرههای ملی ایران
بوده است .نزد مسلمانان جهان نیز محبوبیت باالیی داشته است.او الگو و اسوه
گروههای مبارز ،آزادی خواه و عدالت طلب در کشورهای اسالمی و عربی است.
ایرانیان و مسلمانان شخصیت ارزشمند و کم نظیری را از دست داده اند.شهادت
س��ردار دلها نه تنها پایان او نبود و نش��د بلکه سبب ساز تکثیر میلیونی وی در
جهان اسالم خواهد شد .همزمان با انتشار خبر شهادت وی جمعیت های انبوه
به صورت خودجوش در ش��هرها و روستاهای ایران و در تعدادی از کشورهای
اسالمی با حضور در مساجد ،حسینیهها ،تکایا ،دانشگاهها ،میادین و خیابان ها
با برپایی جلسات عزاداری نام و یاد او را گرامی داشته و بر انتقام سخت تاکید
داشته اند.تشییع جنازه سردار دلها قیامتی بر پا کر د که تاریخ نظیرش را در بین
نظامیان جهان به یاد ندارد.
ب��ا روی کار آمدن ترامپ عرصه جهانی بیش از پیش و به معنای دقیق کلمه
آنارشیک شده است! رئیس جمهور یک کشور عضو دائم شورای امنیت با گستاخی
و نقض قوانین ،حقوق و عرف بینالملل دستور ترور یک مقام رسمی عالیرتبه یک
کشور عضو سازمان ملل را در جریان یک سفر رسمی به کشوری ثالث صادر کرده
و ب��ا ارتکاب جنایتی هولناک و بی س��ابقه ،صلح و امنیت بینالملل را به مخاطره
انداخته است! بر اساس منشور ملل متحد ،سران کشورهای عضو سازمان ملل باید
این قانون شکنی آشکار و جنایت بی سابقه را محکوم کنند .شورای امنیت سازمان
ملل باید با عضو خطا کار و جنایتکار خود برخورد کند .اگر چنین نشود اعتبار و اقتدار
نیم بند سازمان ملل طی هفت دهه اخیر بیش از پیش مخدوش و امنیت و صلح
بینالملل با خطراتی روز افزون مواجه خواهد شد .مقابله به مثل حق ایران و مطالبه
اکثر ایرانیان است.انتقام سخت در راه است .یک روز دیگر ،یک هفته دیگر ،یک ماه
دیگر ،سه ماه دیگر ،شش ماه دیگر ،هشت ماه دیگر و یا نه ماه دیگر .برای انتقام
سخت عجله نباید کرد ولی انجامش قبل از انتخابات آمریکا ضرورت دارد.انتقامی
که پشیمان کننده ،دردناک و عبرت آموز باشد تا آن حد که حداقل پیامدش اخراج
ترامپ ابله و گستاخ از کاخ سفید باشد.گروههای مبارز  ،عدالت طلب و حق جوی
مس��لمان انتقام خون همرزمش��ان را خواهند گرفت .آمریکایی ها دیگر در منطقه
خاورمیانه ،شمال آفریقا ،خلیج فارس ،دریای عمان ،دریای مدیترانه و در هر جایی
که مسلمان مبارز و حق طلبی حضور داشته باشد امنیت نخواهند داشت .موشکباران
پایگاههای نظامیان آمریکا در عیناالس��د و اربیل قبل از خاکسپاری سردار اولین
س��یلی بود که به گونه قمارباز ابله -دونالد ترامپ -زده ش��د .پس از جنگ جهانی
دوم تاکنون هیچ کشوری جرأت نکرده است به طور مستقیم به خاک و پایگاههای
آمریکا حمله نظامی کرده و مس��ئولیتش را هم بپذیرد ولی پاسداران شجاع ایران
چنین کردند و به آمریکا و حکام مرتجع عرب همپیمان هش��دار محکم و صریح
دادند که ایرانیان از جنگ هراس ندارند .انتقام سخت اخراج نظامیان آمریکا از منطقه
و محاکمه ترامپ به عنوان آمر  ،پمپئو به عنوان معاون و نیروهای پنتاگون به عنوان
عوامل اجرای این جنایت بیسابقه در دادگاههای بینالمللی است.

حاج قاسم همه نقشهها ،تأثیرگذاری سیاسی و تشکیالت وسیع آمریکاییها
در منطقه را خنثی و بینتیجه کرد

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی چهارشنبه  18دی در دیدار
ه��زاران نفر از مردم قم ،حمالت موش��کی
به دو پایگاه امریکا در عراق را یک س��یلی
خواندند و با تأکید بر اینکه مقابله اصلی باید
در جهت پایان دادن به حضور فساد برانگیز
و ویرانگر امریکا در منطقه باش��د ،گفتند :از
برکات عظیم شهادت و معنویت حاج قاسم
سلیمانی قیامتی بود که در شهرهای ایران و
عراق در مراس��م های تشییع بهپا شد .این
بدرقهها ،زنده بودن انقالب اس�لامی را به
رخ جهانیان کشید و من در مقابل آنچه روح
بزرگ آن شهید عزیز برای ایران و منطقه به
ارمغان آورد ،سر تعظیم فرود می آورم.
حض��رت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به
شهادت سردار پرافتخار اسالم و ایران حاج
قاس��م سلیمانی ،آن ش��هید عزیز را رفیقی
خ��وب ،بزرگ��وار و ش��جاع خواندن��د که با
خوشبختی به ملکوت اعلی پیوست.
رهبر انقالب در تبیین خصایص سپهبد
شهید سلیمانی« ،ش��جاعت» و «تدبیر» را
دو ویژگی برجس��ته او برشمردند و یادآوری
کردند :برخی شجاعت دارند اما تدبیر و عقل
الزم را برای به کار بردن ش��جاعت ندارند
و برخ��ی اهل تدبیرند اما اهل اقدام و عمل
نیستند و دل و جگر کار را ندارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :حاج
قاسم از دفاع مقدس تا پایان عمر با شجاعت
به دل خطر میرفت اما در عین حال با تدبیر
و فکر و منطق عم��ل میکرد و نه تنها در
میدان نظامی بلکه در میدان سیاس��ت هم
شجاعت و تدبیر توأمان داشت و سخنانش
قانعکنن��ده ،منطقی و تاثیرگذار بود که بنده
این واقعی��ت را بارها به دوس��تان فعال در
عرصه سیاسی گفتهام.
ایشان اخالص سردار پرافتخار حاج قاسم
سلیمانی را باالتر از همه خصائص او خواندند
و افزودن��د :او ش��جاعت و تدبیرش را برای
خ��دا خرج میکرد و اه��ل تظاهر و ریا نبود
که ما نیز باید برای دستیابی به این ویژگی
بس��یار مهم یعنی اخالص ،تالش و تمرین
کنیم.ایش��ان در زمینه اخ�لاص مثالزدنی
حاج قاسم افزودند :در جلسههای رسمی با
مسئوالن مختلف ،او بهگونهای در حاشیه و
دور از چشم مینشست که باید میگشتید تا
او را پیدا میکردید و میدیدید.رهبر انقالب
«مراقبت از حدود شرعی» را در همه شرایط
حت��ی در میدان جنگ ،از دیگر خصوصیات
حاج قاسم برشمردند و افزودند :او فرماندهی
جنگاور و مس��لط بر عرص��ه نظامی بود اما
در میدان جنگ نیز حدود ش��رعی را کام ً
ال
رعایت میکرد تا به هیچ کس ظلم و تعدی
نشود ،آنهم درحالی که خیلیها در عرصه
نظامی اهل احتیاط و رعایت حدود ش��رعی
نیس��تند.رهبر انقالب با اش��اره به مراقبت
سردار س��لیمانی برای حفظ جان اطرافیان،
رزمندگان و همکارانش افزودند :ویژگی مهم
حاج قاسم این بود که در مسائل داخلی اهل
حزب و جناح و اینگونه تقسیمبندیها نبود
اما به ش��دت انقالبی و پایبند به خط نورانی
و مب��ارک امام بود و انقالب و انقالبیگری
خط قرمز قطعی او بود .حاج قاسم واقع ًا ذوب
در انقالب بود و برخی س��عی نکنند که این
واقعیتها را کمرنگ کنند.
ایش��ان خنثی کردن همه نقش��ههای
نامشروع آمریکا در غرب آسیا را نمونهای از
تدبیر و شجاعت شهید سلیمانی برشمردند و
گفتند :دشمنان حاج قاسم ،این واقعیت را به
خوبی میدانند.
حضرت آی��تاهلل خامن��های در همین
زمین��ه افزودند :حاج قاس��م در مقابل همه
نقشههایی که با پول ،توانایی و تأثیرگذاری
سیاسی و تش��کیالت وس��یع آمریکاییها
ش��کل میگرفت ،قد علم ک��رد و آنها را
خنثی و بینتیجه کرد.
ایش��ان در تبیین تأثیرگ��ذاری بیبدیل

سردار سلیمانی در قضیه فلسطین افزودند:
آمریکاییها س��عی داشتند قضیه فلسطین
را به فراموش��ی بس��پارند و کاری کنند که
فلس��طینیها در حالت ضعف ق��رار گیرند
تا جرأت مبارزه نداش��ته باش��ند اما این مرد
بزرگ ،دس��ت فلس��طینیها را ُپر کرد و به
آنها جرأت و توان مبارزه داد.
رهبر انقالب با اش��اره به تصریح مکرر
رهبران فلسطینی در این زمینه افزودند :حاج
قاس��م کاری کرد که منطقه کوچکی مانند
غزه در مقابل صهیونیس��تهای پر مدعا به
گونهای ایس��تاد که رژیم صهیونیستی ۴۸
ساعته مجبور به درخواست آتشبس شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بیان نقش
تعیینکننده س��پهبد س��لیمانی در شکست
نقش��ههای آمری��کا در عراق نی��ز افزودند:
آمریکاییها میخواستند عراق یا شبیه رژیم
طاغوت باش��د یا ش��بیه برخی رژیمها مثل
سعودی که به تعبیر آنها نقش گاو شیرده را
دارند ،اما حاج قاسم به کمک عناصر مؤمن
و جوانان شجاع عراقی و مرجعیت در عراق
رفت و در مقابل این نقش��ه ایس��تاد و آن را
خنثی کرد.
رهب��ر انق�لاب افزودند :در لبن��ان نیز
آمریکاییها میخواستند لبنان را از مهمترین
عامل اس��تقاللش یعنی ح��زباهلل محروم
کنند تا صهیونیس��تها ،لبن��ان بیدفاع را
همچون برخی مقاطع بهراحتی اشغال کنند
اما حزباهلل روز به روز قویتر شد بهگونهای
که امروز ،هم دست لبنان است و هم چشم
لبنان که نقش شهید شجاع و با تدبیر ما در
این مسئله ممتاز و برجسته بوده است.
ایش��ان با تأکی��د بر اینکه ام��روز ملتها
بیدارند ،افزودند :ش��هید سلیمانی به همراه
رفقای عزیزش همچون ش��هید ابومهدی
المهندس آن مرد مؤمن و شجاع و برخوردار
از چهره نورانی و خدایی ،توانستند کارهای
بزرگ��ی را به ثم��ر برس��انند.رهبر انقالب
اسالمی بخش دیگری از سخنانشان درباره
شهید سلیمانی را به برکات شهادت عظیم
وی اختص��اص دادند و گفتن��د :هر زمانی
که این ش��هید عزیز گزارشی ارائه می کرد
م��ن قلب ًا و زبان ًا او را تحس��ین می کردم اما
اکنون در برابر برکات شهادت او و آنچه این
شهادت برای کشور و منطقه ایجاد کرد ،سر
تعظیم فرود می آورم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،این برکات
عظیم و قیامتی را که در تش��ییع جنازه آن
شهید گرانقدر و همراهانش به پا شد نتیجه
معنویت او برش��مردند و افزودند :آن بدرقه
ه��ای ایرانی را و همچنی��ن آن بدرقه های
عراقی را در کاظمین ،بغداد ،نجف و کربال و
آن تشییعی را که نسبت به این پیکر قطعه
قطعه ش��د ،دیدید .از روح مطهر آن ش��هید
بزرگوار از اعماق دل تشکر می کنم.
ایش��ان با تأکید بر اینکه شهادت حاج
قاس��م سلیمانی و آن تشییع های بی نظیر
«زنده بودن انقالب» را به رخ دنیا کش��ید،
خاطرنش��ان کردند :عده ای میخواس��تند
وانمود کنند که انقالب اس�لامی در ایران
تمام شده اس��ت و البته عده ای هم سعی
می کنند این اتفاق بیفتد ،اما شهادت حاج
قاس��م نش��ان داد که انقالب زنده است و
همه دیدند که چه قیامتی در تهران و دیگر

شهرها به پا شد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید بر
اینکه شهید سلیمانی با شهادت خود ،چشم
های غبار گرفته را باز و دش��منان را مجبور
ب��ه خض��وع در مقابل عظمت مل��ت ایران
کرد ،گفتند :ملت ای��ران با حضور بی نظیر
خود در مراس��م تشییع ،به دهان دشمنان و
امریکاییهای بی انصاف ،دروغگو و هجوگو
زد که می خواهند این مجاهد عظیمالقدر و
س��ردار و فرمانده مبارزه با تروریسم را یک
تروریست معرفی کنند.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی همچنین با
ابراز تأس��ف عمیق از حادثه تلخ در مراسم
تش��ییع شهید سلیمانی در کرمان گفتند :به
خانوادههای ای��ن هممیهنان عزیز کرمانی
تس��لیت عرض میکنم و امی��دوارم ارواح
مطهر این جانباختگان با ش��هید سلیمانی
محشور شوند.
حض��رت آیت اهلل خامن��های در ادامه با
اش��اره به حمالت موش��کی به پایگاههای
نظامیان تروریس��ت امریکا در عراق گفتند:
بحث انتقام بحث دیگری است ،دیشب یک
سیلی به آنها زده شد اما در مقام مقابله ،این
اقدامات نظامی به این ش��کل کفایت نمی
کند بلکه باید حضور فسادبرانگیز امریکا در
منطقه تمام شود.
رهبر انقالب اس�لامی با تأکید بر اینکه
ملتهای منطقه و دولتهای برخاسته از ملتها
بدون تردید ادامه این حضور فس��ادبرانگیز
امریکا را قبول نمی کنند ،خاطرنشان کردند:
حضور آنه��ا در این منطق��ه و در هر جای
دیگر دنیا ،جز جنگ ،اختالف ،فتنه ،ویرانی
و خراب ش��دن زیربناها هیچ نتیجه دیگری
نداشته است و آنها همین فساد و ویرانگری
را برای ایران عزیز و جمهوری اسالمی هم
آرزو و اصرار دارند و مسئله مذاکره و نشستن
پش��ت میز ،مقدم��ه آن دخالتها و حضورها
است ،بنابراین حضور امریکاییها در منطقه
باید به پایان برسد.ایش��ان یکی از وظایف
آحاد مردم در ش��رایط کنونی را «ش��ناخت
دش��من» دانس��تند و تأکید کردند :نباید در
شناخت دش��من دچار اشتباه شد و با اینکه
همه می دانند دش��من عبارت از «استکبار،
صهیونیزم و امریکا» است اما تالش وسیعی
با استفاده از شیوه های پیچیده تبلیغاتی برای
تغییر نظر مردم درخصوص دشمن در دستور
کار است.حضرت آیت اهلل خامنه ای از دیگر
وظایف مهم آحاد مردم در شرایط کنونی را
آگاهی از نقش��ه دشمن و شیوه های مقابله
با آن برشمردند و گفتند :جمهوری اسالمی
ایران بدون خواس��ت ،کمک و آراء مثبت و
اراده های مردم معنایی ندارد ،بنابراین مردم
باید نسبت به نقشه دشمن و راههای مقابله
با آن شناخت داشته باشند.
ایشان با اشاره به وجود افراد شجاع و با
تدبیر در کشور در عرصه های نظامی ،علمی،
سیاسی و اقتصادی افزودند :باید سخن این
افراد شنیده ،و به پیشنهادهای آنها در سطح
کشور توجه و عمل شود.
رهب��ر انقالب اس�لامی تأکی��د کردند:
همانگونه که امام بزرگوار فتح الفتوح انقالب
اس�لامی را تربیت جوانان مؤمن ،شجاع و
کارآمد می دانس��تند ،امروز چنین انسانهای
تربیتش��ده مکتب امام در کش��ور فراوان

هس��تند و باید از ظرفیت آنها برای مقابله با
طراحی های دشمن استفاده شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامنهای ب��ا تأکید
بر اینکه دش��من عب��ارت از امری��کا ،رژیم
صهیونیس��تی و مجموعه ای از کمپانیها
و غارتگران و س��تمگران دنیا تحت عنوان
دس��تگاه اس��تکبار اس��ت ،افزودند :برخی
دولتهای داخل یا خارج منطقه را تا زمانی که
حرکتی در خدمت دشمن انجام نداده باشند،
نباید جزو دشمن قلمداد کرد.
ایشان نقش��ه اساسی دش��من را ایجاد
اخالل در عزم و اراده مردم و جوانان دانستند
و افزودند :آنها تالش میکنند با تردیدافکنی
در ایمان و غیرت دینی مردم ،قدرت تهاجمی
و دفاعی جمهوری اسالمی را از بین ببرند.
البته توطئه آمریکاییها فقط منحصر به این
ترفند نیست بلکه آنها به دنبال ضربه زدن به
نظام اسالمی در میدانهای سیاست ،اقتصاد
و مسائل امنیتی نیز هستند.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی ،برنامهریزی
دش��منان ملت ایران قبل از حوادث آبان را
از جمله توطئههای امنیتی آنان دانس��تند و
خاطرنش��ان کردند :قب��ل از وقوع قضایای
ایرانی
آبان ،یک عنصر آمریکایی با عدهای
ِ
مزدور و وطنفروش در یک کشور کوچک
اما واقع ًا شریر و خبیث اروپایی دور هم جمع
شدند و نقشههای قبلی خود را برای حوادثی
که چند روز بعد اتفاق افتاد بهروز کردند.
ایش��ان افزودند :م��ردم از حادثه بنزین
اوقاتش��ان تل��خ ب��ود و ب��ه مح��ض آنکه
برخ��ی مردم که تع��داد آنها نی��ز زیاد نبود
بهعنوان اعتراض بی��رون آمدند ،مغرضان،
فریبخوردگان و ع ّمال دش��من که از قبل
آنها را آماده کرده و به عدهای از آن مزدوران
پول داده بودند ،ش��روع به اجرای آن نقشه
یعن��ی تخریب ،آت��ش زدن و ویران کردن
مراکز دولتی و مردم��ی کردند تا جنگ راه
بیندازند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنهای با اش��اره
به خوش��حالی آمریکاییه��ا در روز اول آن
حوادث به خیال اینکه کار ایران تمام ش��ده
است ،گفتند :البته دو روز بعد که معلوم شد
کار خود آنها تمام شده است نه ایران ،بسیار
اندوهگین و غصهدار شدند.
رهبر انقالب اس�لامی بار دیگر همگان
را به تیزبینی در مقابل نقش��ه دش��من و در
فکری
نظر داشتن نقاط اساسی یعنی «مبانی
ِ
اسالمی و انقالبی» و «وحدت ملی» توصیه
کردند و افزودند :این وحدتی که خوشبختانه
در زیر تابوت پیکر مطهر شهید سلیمانی و
ش��هدای همراه ایش��ان در بین مردم دیده
گیری مردم،
شد ،باید محفوظ بماند و جهت ِ
انقالب��ی و در جهت تکریم مردان انقالب و
ش��هیدان و عناصر یادآور ارزشهای انقالب
باشد.ایش��ان ب��ا تأکید بر ای��ن واقعیت که
دشمنی
دشمنی جبهه دشمنان با ملت ایران
ِ
ِ
دشمنی فصلی
ذاتی و همیشگی است نه یک
ِ
و موسمی ،گفتند :راه عالج این است که ما
خ��ود را از همه جهات سیاس��ی ،اقتصادی،
نظامی و امنیتی قوی کنیم تا دشمن نتواند
ضرب��ه بزن��د ،بنابراین اینک��ه برخی خیال
کنند اگر ما ی��ک قدم عقب برویم و قدری
کوتاه بیاییم ،آمریکاییها دس��ت از دشمنی
برمیدارند ،خطایی فاحش است.
حضرت آیت اهلل خامنهای همچنین به
ی��ک خطای تحلیلی دیگ��ر مبنی بر اینکه
«کاری نکنی��د که آمریکاییه��ا عصبانی
ش��وند» نیز اش��اره کردند و در پاسخ به آن
گفتند :این حرف درست بر خالف فرمایش
پروردگار در قرآن کریم است که میفرماید
رش��د نهالهای برومند و عناصر و جوانان
مؤمن ،اساس�� ًا برای این است که دشمنان
عصبانی ش��وند .البته آنها نی��ز بیش از هر
چیزی از همی��ن جوانان عرصههای علم و
جهاد و خدمت و نظامی عصبانی هستند.
ادامه در صفحه3
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محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ارسال پیامی رسمی خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد:

آمریکا به تقلید از داعش میراث فرهنگی ایران را تهدید میکند

ظریف ضمن اش��اره به خروج آمری��کا از موافقتنامههای
مه��م بینالملل��ی ،و ی��ادآوری خ��روج آن از و تالش برای
مجازات کش��ورهایی که قطعنامه  2231را اجرا می کنند ،از
موارد اخیر به عنوان اقداماتی بی سابقه و اهانتی کام ً
ال آشکار
به شورای امنیت یاد کرده است.
به گزارش جماران ،وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در پیامی به جامعه جهانی ،تهدیدهای رژیم آمریکا را در
تعارض اساسی با منشور ملل متحد دانست و گفت آمریکا به
تقلید از جنایت جنگی داعش ،میراث فرهنگی تمدن هزاران
ساله ایران را تهدید میکند.
این بخش��ی از متن س��خنرانی محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه ایران اس��ت که در پی خودداری آمریکا از صدور
ویزا برای شرکت وی در نشست شورای امنیت ،مجید تخت
روانچی نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان مل
عصر پنچ شنبه در این شورا قرائت کرد.
ظریف با اش��اره به یکجانبه گرائی مخرب آمریکا و آثار
زیانب��ار آن بر قواعد و هنجارهای بینالمللی ،از ترور بزدالنه
قهرمانانی که کابوس گروههایی نظیر داعش بودند ،به عنوان
یک نمونه از اینگونه اقدامات این کشور یاد کرده است.
وی اعالم کرده ک��ه از زمان روی کار آمدن رژیم جدید
آمریکا و در تعارض اساس��ی با منش��ور ملل متحد ،تهدیدها
و حم�لات افزونتری متوجه مردم ایران و س��ایر کش��ورها
ش��ده و حاال آمریکا حتی به تقلی��د از جنایت جنگی داعش،

میراث فرهنگی تمدن هزاران س��اله ایران را تهدید می کند.
در س��خنرانی ظریف آمده است :اقدام  8ژانویه ما علیه یک
پایگاه هوائی در عراق که از آن حمالت بزدالنه علیه ش��هید
س��لیمانی صورت گرفته بود ،یک اقدام متناسب در پاسخ به
یک حمله تروریستی و طبق حق ما در دفاع مشروع بر اساس
ماده  51منشور سازمان ملل بود.
ظریف ضمن اش��اره به خروج آمری��کا از موافقتنامههای
مه��م بینالملل��ی ،و ی��ادآوری خ��روج آن از و تالش برای
مجازات کش��ورهایی که قطعنامه  2231را اجرا می کنند ،از
موارد اخیر به عنوان اقداماتی بی سابقه و اهانتی کام ً
ال آشکار
به شورای امنیت یاد کرده است.
وی ضمن اش��اره ب��ه برخی اقدامات مخ��رب آمریکا در
زمینه اقتصادی ،از جمله تررویس��م اقتصادی آن علیه ایران
که موجب مشکالت جدی در دستیابی مردم عادی از جمله

به دارو شده ،اعالم کرده است هیچ کشوری از جمله متحدین
اروپایی آن ،از ش��ر اینگونه اقدام��ات مخرب آمریکا در امان
نیست.
ظریف اعالم کرده در چنین ش��رایطی ،منفعل بودن ،سر
فرودآوردن در مقابل یکجانبهگرایی آمریکا در روابط دوجانبه،
وجه المصالحه قرار دادن اصول منش��ور ب��رای منافع کوتاه
مدت ،یا حتی تالش برای رهایی از ضرررهای آنی ،ناخواسته
موجب تشجیع بی قانونی یکجانبه گرایانه و قلدری علیه خود
آنها خواهد شد.وی افزوده است برای تقویت چندجانبه گرائی،
نباید یکجانبه گرایان ترغیب گردند.
ظریف تقویت چندجانبه گرائی را مس��تلزم اراده سیاسی
جدی دولتها و سندی در حمایت از ارزشها ،اصول و چندجانبه
گرائی مندرج در منش��ور دانس��ته و اعالم کرده است چنین
س��ندی باید ش��امل تعهد مجدد به منش��ور ،عدم دخالت در
امور داخلی و خارجی کش��ورها و ممنوعیت تهدید یا استفاده
از زور ،رد اقدامات قهری یکجانبه شامل تحریم ها به عنوان
اقدامات��ی غیرقانونی و نیز شناس��ایی ایجاد مان��ع در زمینه
تجارت نیازهای اساسی بشر به عنوان عملی کیفری باشد.
ظریف با اعالم تعه��د مجدد ایران به چندجانبه گرائی و
اصول منش��ور ملل متحد ،طرح صلح هرمز کشورمان برای
تقویت صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس را در این راس��تا
دانس��ته و ابراز امیدواری کرده با همکاری س��ایر کش��ورها
اهداف آن محقق گردد.

سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:

درپی ضربه به ماشین جنگی آمریکا بودیم ،نه کشتن افراد

خون بهای حاج قاسم سلیمانی اخراج امریکاییها از منطقه است ،اقدام موشکی آغاز این فرایند است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با تاکید براینکه اقدام موشکی
س��پاه علیه پایگاه متجاوزان امریکایی فصل
جدیدی در تحوالت منطق��ه رقم زد ،گفت:
هرچند خون بهای حاج قاسم سلیمانی اخراج
امریکاییها از منطقه است ،اما اقدام موشکی
آغاز این فرایند بود.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی ،در پ��ی انجام
عملیات موفقیتآمیز موشکی شهید سلیمانی
علی��ه پایگاه متج��اوزان آمریکای��ی در عین
االس��د ،س��ردار س��رتیپ پاس��دار امیرعلی
حاج��یزاده فرمانده نیروی هوافضای س��پاه
در جمع اصحاب رسانه به تشریح فرآیند این
عملیات مهم پرداخت.
فرمانده نی��روی هوافضای س��پاه ،ترور
حاج قاسم سلیمانی را از بزرگترین خطاهای
راهب��ردی امریکا توصیف و تاکی��د کرد :به
ط��ور قطع این اق��دام نابخردانه و ناش��ی از
اوج اس��تیصال و زبونی امری��کا برابر جریان
مقاومت ،مبدا آغاز تحوالت بس��یار وسیع در
منطقه و دنیا خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه گرفت��ن انتقام خون
سردار سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت
اقدامی ب��ود که باید انجام میپذیرفت گفت:
هرچند ب��ه فرموده مقام معظم رهبری انتقام

خون این ش��هدا اخراج امریکاییها از منطقه
خواهد بود اما انجام عملیات موشکی نیروی
هوافضای سپاه آغاز این فرایند بزرگ بود.
حاجیزاده در ادامه اظهار کرد :عملیاتهای
موش��کی علیه داعش و تروریس��تها صرف ًا
عملیاتهای یک طرفه بود ،اما دراین عملیات
تقریب ًا از تهاجم دشمن اطمینان داشتیم و خود
را برای انجام س��ناریوهای مختلفی از جمله
جنگی در مقیاس وسیع و گسترده آماده کرده
بودیم و به همین واس��طه تمامی یگان های
م��ا در بخشهای مختلف آماده بودند تا وارد
فازهای بعدی عملیات شویم.
فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه با بیان
اینکه در س��اعات اولیه پس از ترور س��ردار
س��لیمانی پایگاههای��ی ک��ه در ای��ن اقدام
تروریس��تی مش��ارکت داش��تند را شناسایی
کردیم ،اظهار کرد :اولین گزینه ما برای انتقام
پایگاه التاجی بود اما در ادامه هدف به پایگاه
راهبردی و مهم عیناالسد تغییر یافت.
وی افزود :عین االس��د بزرگترین پایگاه
نظامی عراق به عنوان هدف حمله موش��کی
انتخاب ش��د و اهداف منتخب ب��ا تمرکز بر
ضربه زدن به ماش��ین جنگی و مرکز کنترل
و فرماندهی و ی��گان های پهپادی بالگردی
و مجموع��ه امکان��ات خط پ��روازی امریکا
در ای��ن پایگاه بود.حاجیزاده ب��ا بیان اینکه

در طراحی انجام ش��ده یک م��وج به عنوان
موج اول طراحی ش��د ام��ا در ادامه عملیات
ب��ا توجه به نح��وه اقدام دش��من ممکن بود
این اق��دام محدود به پایگاههای امریکاییها
در عراق یا س��ایر پایگاهه��ا در منطقه گردد،
گفت :عیناالسد بزرگترین و دورترین پایگاه
به خاک جمهوری اس�لامی ای��ران بود و ما
در این عملیات از موش��کهای فاتح  ۳۱۳تا
قیام را برای انهدام اهداف از پیش تعیین شده
استفاده کردیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه
افزود :هرچند میتوانستیم آسایشگاه و محل
اس��تقرار نیروه��ا را هدف قرار دهی��م ،اما به
دنبال کشتن افراد نبودیم بلکه درصدد ضربه
زدن به ماش��ین جنگی و مرکز فرماندهی و
کنترل آنها بودیم.

وی در ادامه یادآور شد :آمریکاییها پس
از اقدام به ترور ناجوانمردانه سردارس��لیمانی
در آماده ب��اش کام��ل و  ۱۰۰درصدی قرار
داش��تند و تا قبل از انجام عملیات  ۱۲فروند
هواپیمای بدون سرنشین و تعدادی هواپیمای
ب��ا سرنش��ین از پایگاه عین االس��د مراقبت
میکردند اما به رغ��م تمامی این آمادگیها،
توانایی انجام هیچ واکنشی را نداشتند.
حاجیزاده اف��زود :آمریکاییه��ا همواره
در مباحث تبلیغاتی موضوع س��پر موشکی و
مقابله با پرتابه��ا را مطرح میکردند اما در
واقعیت میدانی شاهد غافلگیری محض آنها
بودیمفرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه
با بیان اینکه بعد از عملیات موشکی سپاه علیه
پایگاه متجاوزان امریکایی حداقل  ۹سورتی
پرواز مجروح به اردن و سرزمینهای اشغالی
منتقل شد و تعدادی بالگرد شنوک مجروحان
را به بیمارستان امریکا در بغداد منتقل کردند،
اظه��ار کرد :بعد از جنگ جهانی دوم س��ابقه
نداش��ته که تیری علیه امریکا شلیک شود و
کشوری مس��ئولیت آن را بپذیرد و این اقدام
موش��کی که در واکنش به ترور ناجوانمردانه
س��ردار س��لیمانی و با اجماع جمعی در همه
گ��روه ها و اقش��ار مردم به ص��ورت دقیق و
حس��اب شده انجام ش��د برگ جدیدی را در
تاریخ تحوالت منطقه رقم زد.

حاج قاسم همه نقشهها ،تأثیرگذاری سیاسی و تشکیالت وسیع آمریکاییها در منطقه را خنثی و بینتیجه کرد
ادامه از صفحه2
رهب��ر انق�لاب اس�لامی همچنی��ن
مصوب��ه مجلس ش��ورای اس�لامی علیه
رژیم تروریس��ت آمریکا را خوب خواندند
و افزودن��د :مصوبه پارلم��ان عراق نیز که
مصوب��ه اخراج آمریکا از این کش��ور بود،
بسیار خوب بود و امیدواریم خداوند توفیق
دهد این حرکت را دنبال کنند.
رهبر انق�لاب اس�لامی همچنین در
ابتدای سخنانشان با اشاره به حادثه بسیار
مه��م و تاریخس��از  ۱۹دی  ۱۳۵۶گفتند:
باید خاطره و عمق تأثیرگذاری این حادثه
عظیم را همیش��ه به یاد داشته باشیم و با
درسگیری از اینگونه حوادث ،گذشته را
راهنما و چراغ آینده قرار دهیم.
ایش��ان حادث��ه  ۱۹دی  ۱۳۵۶ق��م را
ایستادگی مردم قم در مقابل رژیم بیرحم
طاغوت خواندند و خاطرنشان کردند :مردم
ن روز در دفاع از مقام مرجعیت رهبر
قم آ 

عظیمالشأن ملت یعنی امام خمینی(ره) با
دس��ت خالی و فقط با تکیه بر «ایمان» و
«غیرت دینی» سینه سپر کردند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای افزودند :در
آن روز ،ن��ه قیامکنندگان قمی و نه رژیم
طاغ��وت که به خیال خ��ود آنها را تار و
مار کرده بود ،هرگ��ز فکر نمیکردند این
حرکت منشأ چه تحول عظیمی در ایران
و حتی در تاریخ منطقه و جهان ش��ود اما
برکت��ی که خدا به ای��ن حرکت مبتنی بر
ایم��ان و غی��رت دین��ی داد موجب ش��د
اربعینهای پشت س��رهم شکل بگیرد و
سرانجام انقالب با رهبری امام بزرگوار به
پیروزی برسد.
ایشان تأکید کردند :باید همیشه به یاد
داشته باشیم که س��ر آغاز انقالب عظیم
اس�لامی ،همی��ن حرک��ت مخلصانه اما
بهظاهر کوچک مردم قم بود که با هدایت
و دست قدرت الهی به سرانجامی تاریخساز

منجر شد که این هدایت و نصرت در همه
ح��وادث و رویدادهای متک��ی بر ایمان و
غیرت دینی وجود خواهد داشت.
رهبر انقالب با اشاره به دست ُپر ملت
ای��ران در مقابل زورگوی��ان عالم افزودند:
البت��ه ابزار نظامی نی��ز وقتی اثر حقیقی و
کارگش��ا دارد که متکی بر ایمان و غیرت
دینی باشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به
وعده الهی مبنی بر غلبه شماری قلیل بر
جبههای بسیار وسیع به اذن الهی افزودند:
ش��رط تحقق این وعده ص��ادق ،ایمان و
غیرت دینی است.
ایش��ان با توصیه مؤکد به مس��ئوالن
تبلیغاتی ،علمای معظم قم و دیگر مناطق
و نی��ز آحاد م��ردم و جوانان فع��ال حوزه
فرهنگی برای ت�لاش درباره زنده ماندن
درسه��ای حوادثی همچون قیام  ۱۹دی
 ۱۳۵۶مردم قم افزودن��د :باید همواره به

یاد داشته باشیم که ش��روع مظلومانه اما
متک��ی بر ایمان و غیرت دینی میتواند با
یاری پ��روردگار حوادث عظیمی را در پی
داشته باشد.
رهبر انقالب اسالمی با استناد به آیات
مکرر ق��رآن کریم درباره فراموش نکردن
یاری و نعمتهای پروردگار افزودند :بنی
اس��رائیل در س��ایه قدرت معنوی و یاری
پروردگار از زیر فشار رژیم سفاک فرعون
رهایی یافتند اما با گذش��ت زمان ،توکل
و اعتم��اد به خدا و صبر و اس��تقامت را از
دست دادند و در نتیجه به ذلت و َمسکنت
و غضب الهی دچار شدند.
ایش��ان کمیت و کیفیت جوانان مؤمن
و پایبن��د به انق�لاب را از اول انقالب هم
بیشتر خواندند اما تأکید کردند :باید مراقب
بود راه را درس��ت طی کنیم که الزمه این
کار ،فرام��وش نکردن ای��ن درس بزرگ
قرآنی است.

یادداشت

سردار و یک ملت

سجاد سیف
روزنامه نگار

ش��هادت س��ردار س��پهبد حاج قاس��م
س��لیمانی،غم و اندوه��ی ب��زرگ را بر دل
میلیون ه��ا انس��ان آزادی خ��واه بر جای
گذاشته است.
از س��اعات اولی��ه صبح جمع��ه که خبر
شهادت سردار در گوشی تلفنم پیچید تا به
امروز که میلیون ها نفر اشک بر مظلومیت
این س��ردار دلها می ریزند یادداش��ت ها ،دیدگاهها و نقطه نظرات
بس��یاری در س��وگ از دست دادن س��ردار شهید س��لیمانی منتشر
ش��ده اس��ت .ابعاد مختلف و متعدد و محکومیت جنایت آمریکا در
به ش��هادت رس��اندن این س��ردار به نام و مقتدر یک طرف اس��ت
و محبوبیت س��ردار حاج قاس��م در بین ایرانی ه��ا و ملت ها طرف
دیگر...
اگر چه از اشک رهبر امت میسوزیم و طاقت دیدن نداریم و دلها
شکس��ته اس��ت اما ای کاش رهبری را که اشک می ریزد و بغض
میکند تحس��ین کنیم که چنین س��ربازی تربیت کرد که به تنهایی
یک ملت است.
هر صاحب اندیش��ه ای حتی آمریکای جنایتکار در خاطر دارد که
س��ردار شهید سلیمانی پیشتر در پاس��خ به تهدید های دشنام گوی
هتاک و جنایتکار ترامپ چه گفته است؟
همه ما ایرانی ها در خاطر داریم س��ردارمان ،فتح کننده قلوب ما
در آن جواب با صدای بلند و رسا گفته بود:
من سلیمانی به تنهایی برای مقابله با تو کافیم...
اکنون ترامپ که دس��ت به این جنایت هولناک زده است اگرچه
آن روز معنی این حرف و س��خن را درک نکرد و نفهمیده است اما
امروز قطعا و یقینا خوب دریافته اس��ت که چرا سردار سلیمانی یک
تنه برای آنها کافی است.
با هم میخوانیم چرا س��ردار س��لیمانی این دشمن شناس قدر و
مجاه��د مخلص فریاد می زد ک��ه یک تنه برای بدخواهان و جنگ
افروزان آمریکا کافی است:
 -1با شهادت و جوشش خونش ،قانون اخراج آمریکا از عراق را
تصویب کرد و آنان را مجبور به ترک عراق کرد.
 - 2مردم عراق را متحد و اثر اغتشاش��ات را از بین برد و دلهای
دو ملت ایران و عراق را به هم پیوند زد.
 - 3امنیت را به شهر های عتبات برگرداند.
 - 4توطئه ایران ستیزی در عراق که با هجمه غربی و صهیونیسم
ایجاد شده بود را به کلی از بین برد.
 - 5اتحاد سیاسی را به ایران برگرداند و نتایج اغتشاشات طراحی
شده دش��منان را از اعتراض بحق مردم خنثی کرد و ملت را مجدد
با شوقی بی وصف پای آرمان های انقالب کشاند.
 -6بر همگان و بس��یاری خصوص��ا جامعه بینالمللی غلط بودن
مذاکره با آمریکا را ثابت نمود.
 -7لزوم داشتن قدرت نظامی در باالترین حد ممکن و لزوم اتکا
به توانمندیهای داخلی را ثابت کرد.
 -8جبه��ه مقاومت در تم��ام منطقه متحد و تمام منطقه را برای
آمریکا و عواملش ناام��ن کرد و اکنون تمام جبهه مقاومت در حال
طراحی انتقام سخت هستند.
 .۹نش��ان دادن نقض حاکمیت ملت ها ک��ه آمریکا هیچ گاه به
حقوق ملت ها توجه نکرده است
.۱۰روش��نگری و بصی��رت افزای��ی در بی��ن جوام��ع و ملتها
و خصوص��ا آن��ان ک��ه اندیش��ه و دلبس��تگی غرب��ی آمریکای��ی
دارند.
ب��رای هر کدام از این دالیل پیدا و نتایج فوق که حاصل ش��ده
اس��ت چندین میلیارد دالر الزم بود اما س��ردار با خون س��رخ خود
تمامی این دستاورد ها را به وجود آورده است.
اگر میبینیم امروز خط ش��هادت از عراق ،اهواز ،مشهد و تهرانو
در هر کوی و برزنی موج می زند و حس و حالی در تشییع این پیکر
پاک و مطهر خلق ش��ده است که غیر قابل توصیف است و تمامی
دنیا و تحلیلگران محکوم ش��ده اند که ارادت مردم به سرباز خود را
به تماشا بنشینند و عاجز از انعکاس شده اند
پس بی شک خون سردارمان حریف ندارد و حریف می طلبد.
تردیدی نیس��ت آنچه گفته شد آغازی است و این جوشش خون
او و تسخیر قلوب ادامه دارد...
منتظر باشید

4
رئیس بنیاد بیماریهای خاص
نسبت به تاخیر در تصویب سند ملی اوتیسم هشدار داد:

باید حدود  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار نفر مبتال
به اوتیسم داشته باشیم ،اما در حال
حاضر تنها  ۵هزار نفر شناسایی شدهاند

رئیس بنیاد بیماریهای خاص با بیان اینکه طبق تحقیقات یک درصد
از افراد هر جامعه دچار اختالل اوتیس��م هستند ،گفت :با توجه به جمعیت
ح��دود  ۸۰میلیونی کش��ورمان باید حدود  ۶۰۰ت��ا  ۷۰۰هزار نفر مبتال به
اوتیس��م داشته باش��یم ،اما در حال حاضر تنها  ۵هزار نفر مبتال به اوتیسم
شناسایی شدهاند که این نشان میدهد در زمینه غربالگری با ضعف جدی
روبرو هستیم.
به گزارش ایس��نا ،فاطمههاشمی با اشاره به این که اختالل اوتیسم از
س��ال  ۹۷جزو بیماریهای خاص شناخته شده است ،افزود :طبق نظرات
موجود حدود یک درصد از افراد جامعه به اوتیس��م مبتال هس��تند و از آن
جایی که اوتیس��م یک بیماری نیس��ت بلکه یک اخت�لال ذهنی در فرد
اس��ت ،مش��کل اصلی این بیماران مباحث آموزشی ،توانبخشی و مدارس
آنها است.
وی ضم��ن تاکید بر اهمی��ت غربالگری برای شناس��ایی مبتالیان به
اختالل اوتیس��م ادام��ه داد :بهترین زمان برای شناس��ایی این اختالل تا
پیش از دو س��الگی در فرد اس��ت ،اما از آن جایی که سیس��تم غربالگری
جامع��ی در ای��ن فرآیند وجود ندارد ،تا زمانی که خود خانوادهها احس��اس
نکنند کودکشان نس��بت به سایرین دارای مشکالتی است ،برای درمان
به پزشک مراجعه نمیکنند .این در حالی است که بسیاری از خانوادهها به
دلیل آن که تخصص کافی ندارند در شناسایی اختالل کودکشان با سایر
بیماریهای ذهنی دچار مش��کل میش��وند .طبق آماری که میگوید یک
درصد از افراد هر جامعهای مبتال به اوتیس��م هس��تند با توجه به جمعیت
ح��دود  ۸۰میلیونی کش��ورمان باید حدود  ۶۰۰ت��ا  ۷۰۰هزار نفر مبتال به
اوتیس��م داشته باش��یم ،اما در حال حاضر تنها  ۵هزار نفر مبتال به اوتیسم
شناسایی ش��ده و خدمات دریافت میکند که این نشان میدهد در زمینه
غربالگری با ضعف جدی روبرو هستیم.
رئیس بنی��اد بیماریهای خاص ،اف��زود :از آن جایی که این کودکان
نسبت به سایرین تفاوتهایی دارند ،مباحث آموزشی آنها نیز باید به شکل
متفاوت با س��ایرین صورت گیرد .اختالل اوتیسم دارای طیف متفاوتی از
ش��دت باال تا کم وجود دارد و افرادی که اختالل کمی در زمینه اوتیس��م
دارن��د ،میتوانند با آموزشهای��ی که پیش از دبس��تان میبینند حتی در
مدارس عادی به تحصیل بپردازند.
تاخیر در تصویب سند ملی اوتیسم
وی ضمن انتقاد از تاخیر در تصویب س��ند ملی اوتیسم ،اظهار کرد :از
چهار سال گذشته که اعالم شد سند ملی اوتیسم نوشته شده است منتظر
تصویب و ابالغ آن هستیم .در این زمینه جلسات متعددی در دفتر ریاست
جمهوری نیز داش��تهایم .طی این جلسات که سازمانهای ذیربط در آن
حضور داش��تند مباحث مختلفی بررسی ش��د ،اما هیچ نتیجه مثبتی برای
مبتالیان به اوتیسم به دست نیامد .مهمترین تاکید ما بر مباحث مربوط به
حوزه آموزش و پرورش و بهزیستی است؛ در همین زمینه وزارت بهداشت
با همراهی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی باید پروتکلهای
درمانی و آموزشی مختص افراد مبتال به اختالل اوتیسم را تدوین کنند.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش این کودکان ،تصریح کرد :اگر آموزشها
به شکل درست و منطقی صورت گیرد و شناسایی کودکان طیف اوتیسم
در زمان درس��تی انجام شود ،آنها خواهند توانست در آینده از مهارتهایی
که با توجه به استعدادشان فرا گرفتهاند ،ایجاد فرصت کنند.
هاش��می افزود :در ح��ال حاضر بنیاد بیماریهای خ��اص با همکاری
بخش خصوصی اقدام به تاس��یس یک مدرسه برای مبتالیان به اوتیسم
کرده اس��ت که قرار اس��ت خانوادههایی که توان پرداخت شهریه را دارند
خودش��ان و سایرین که نمیتواند شهریه را پرداخت کنند به شکل رایگان
در این مدرس��ه آموزش ببینند .طبق برآوردهای صورت گرفته حدودا ۳۰
درصد افرادی که در مدرس��ه حضور دارند به شکل رایگان تحت آموزش
قرار میگیرند.
رئیس بنیاد بیماریهای خاص در خصوص تخصیص بودجه در س��ال
 ۹۷ب��ه بیماران طیف اوتیس��م گفت :تا جایی که ظرف چند ماه گذش��ته
مطلع بودم این بودجه در اختیار وزارت بهداش��ت ق��رار نگرفته بود اما در
حال حاضر نمیدانم بودجه را دریافت کردند یا خیر.
وی با اش��اره به گالیهه��ای خانواده افراد طیف اوتیس��م در خصوص
پوشش نامناسب خدمات بازتوانی ،کاردرمانی و  ...ادامه داد :در سمینارهای
مختلفی که با بیمهها داش��تیم تمام این مشکالت را مطرح کردهایم ولی
بیمهها علیرغم آنکه تمام موارد را قبول دارند اما به بهانه مشکالت مالی
و بودجه ،اقدام خاصی انجام نمیدهند.
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جزئیات سقوط مرگبار بوئینگ 737اوکراینی
(ره)
پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی
پنهانکاری شرکت بوئینگ درباره مشکالت هواپیمای ۷۳۷

صبح پنجش��نبه  19دی ی��ک فروند بوئینگ
 737متعل��ق ب��ه ش��رکت هواپیمای��ی اوکراینی
دقایقی پس از بلند ش��دن از ف��رودگاه امام ،بین
پرند و شهریار (خلجآباد) در استان تهران ،سقوط
کرد و همه  176سرنش��ین آن جان باختند ،اغلب
مسافران این پرواز ایرانی بودند.
ب��ه گ��زارش فارس،مدیرکل رواب��ط عمومی
شرکت ش��هر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت:
این هواپیما از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد
کی��ف پرواز میکرد که بین پرند و ش��هریار دچار
سانحه شد و سقوط کرد.
بنابراین گزارش پیش بینی میش��ود به علت
س��ابقه زیاد ب��روز نق��ص فن��ی در هواپیماهای
بوئینگ  ،737ای��ن حادثه نیز به علتنقص فنی
رخ داده اس��ت.این هواپیما به همراه کرو (خدمه
پروازی)  176نفر سرنش��ین ( 167مسافر و  9نفر
خدمه پروازی) داش��ته است که طبق بررسیهای
اولیه همه مسافران و کرو این پرواز جان باختهاند؛
طبق آمار اولیه این مس��افران شامل  70مرد81 ،
زن و  15کودک بودند 130 ،نفر از مس��افران این
هواپیمای ایرانی بودند.
از آن منظر که هواپیما در دقایق اولیه پروازی
بودهو سوخت هواپیما هنوز چندان مصرف نشده
بوده اس��ت ،انفجار مهیبی هنگام برخورد با زمین
رخ داده است.
بنابراین گ��زارش هواپیمای مذک��ور بوئینگ
 737-8متعل��ق به ایرالی��ن اوکراینی( )UIAبا
ریجستر  UR-PSRبوده است.
گزارش اولیه سانحه هواپیمایی اوکراین
اینترنشنال منتشر شد

ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و
شهرسازی ،علی عابدزاده افزود :اقدامات صورت
گرفته از آغاز بررس��یها تاکن��ون مبتنی بر چند
مح��ور مهم از جمله :جم��عآوری اطالعات اولیه،
تش��کیل تی��م مدیریت بح��ران در منطقه ،اعزام
نیروهای امدادی به س��ایت سانحه برای موضوع
تجس��س و نجات ،دریافت اطالعات مس��افران
از شرکت هواپیمایی و س��ایر مراجع مانند پلیس
مهاجرت ،تعیین مس��ئول بررسی سانحه و اعزام
تیم اولیه بررسی سانحه به محل سانحه ،فرودگاه
امام خمین��ی (ره) و ف��رودگاه مهرآب��اد از جمله
اقدام��ات اولیه ب��وده اند .اطالع رس��انی اولیه در
خصوص س��انحه صورت پذیرفته و مطابق آیین
نامه بررسی س��وانح و حوادث هوایی غیر نظامی
مصوب هیات دولت ،گروههای یازدهگانه بررسی
سانحه تشکیل شد.
وی گفت :دستگاههای ثبت و ضبط اطالعات
پروازی (جعبه س��یاه) پیدا شده و تحویل مسئول
بررسی س��انحه شده است .مس��تندات و شواهد
سایت بررسی و ثبت و قطعات باقیمانده هواپیما
جمع آوری شده و به محلی امن منتقل شد.
عابدزاده با بیان اینکه جعبههای سیاه هواپیما
شامل دس��تگاه ثبت اطالعات پروازی ()FDR
و دس��تگاه ضبط صدای کابی��ن خلبان ()CVR
توس��ط عوامل تجس��س و نجات پیدا شده و در
اختیار تیم بررسی سانحه قرار گرفته است ،گفت:
هر دو دستگاه در اثر سانحه و آتش سوزی آسیب
دیدهاند.قس��مت حافظه هر دودستگاه وجود دارد،
اما آس��یب فیزیکی بر روی آنها قابل مش��اهده
اس��ت.وی افزود :تیم بررسی س��انحه ،مطابق با
اس��تانداردهای ضمیمه شماره  ۱۳پیمان شیکاگو
از تمامی کش��ورهایی که مطابق این سند ذینفع
شناخته میشوند ،دعوت کرده تا نسبت به معرفی
نمایندگان خود در فرآیند بررس��ی س��انحه اقدام

کنند و هم اکنون تیم تخصصی کش��ور اوکراین
به عنوان کش��ور ثبت کننده و برهب��ردار هواپیما
در حین اعزام به ای��ران برای انجام وظایف خود
است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح شرایط
پروازی این هواپیم��ا گفت :هواپیما ابتدا تا ارتفاع
 ۸۰۰۰پ��ا صع��ود ک��رده و پ��س از آن هم زمان
اطالعات هواپیم��ا از صفحه رادار محو و هواپیما
با از دس��ت دادن ارتفاع ب��ا زمین برخورد کرده و
متالشی میشود.
به گفته وی  ،هیچ پیام رادیویی توسط خلبان در
خصوص ش��رایط غیر معمول دریافت نشده است.
مطابق گزارشهای ش��اهدان عین��ی (افرادی بر
روی زمین و خدمه پرواز عبوری در ارتفاع باال که
رویداد را مش��اهده و گزارش کردهاند) آتشسوزی
در هواپیما مش��اهده ش��ده و بر دامن��ه آن افزوده
می ش��ود و پس از برخورد هواپیما با زمین ،انفجار
ناش��ی از برخورد به وقوع میپیوندد .مسیر برخورد
هواپیما نش��اندهنده این است که هواپیما که ابتدا
به س��مت غرب در حال خروج از محدوده فرودگاه
بوده ،پس از بروز مش��کل به سمت راست گردش
کرده و در زمان سقوط دارای خط سیری در مسیر
بازگشت به فرودگاه بوده است.وی افزود :مستندات
سایت سانحه نشان میدهد که محل برخورد اولیه
هواپیما با زمین در محوطه یک پارک تفریحی بوده
و پس از این برخورد اولیه ،در طول خط س��یر آن
برخوردهای دیگری مش��اهده شده و بدنه هواپیما
متالش��ی ش��ده و در طول خط س��یر پخش شده
است.
عاب��دزاده بابی��ان اینک��ه پ��رواز برنام��های
ش��ماره ۷۵۲مس��یر ته��ران  -کیف با اس��تفاده
ازهواپیمای بویینگ  ۷۳۷-۸۰۰متعلق به شرکت
هواپیمای��ی اوکراین اینترنش��نال با عالمت ثبت
 UR-PSRانجام می ش��ده ،گفت :این هواپیما
در س��اعت  ۵:۴۵از محل پارک شروع به حرکت
کرده و در س��اعت  ۶:۱۳روز چهارشنبه ۱۸ ،دی
م��اه  ۱۳۹۸از باند پرواز فرودگاه امام خمینی (ره)
به اوج گیری ادامه داده است .سپس تحویل واحد
تقرب پرواز مهرآباد ش��ده و مجاز به اوجگیری تا
ارتفاع  ۲۶هزار پا ش��ده است .این هواپیما پس از
قطع ارتباطات با بخش کنترل ترافیک در ساعت
 ۶:۱۸در حوالی صباش��هر از توابع اس��تان تهران
سقوط کرد.
وی ادام��ه داد :اطالع اولیه برای کش��ورهای
اوکرای��ن ب��ه عنوان کش��ور محل ثب��ت آمریکا،
ایاالت متحده به عنوان کش��ور س��ازنده ،س��وئد
و کان��ادا به عنوان کش��ورهای متقاضی که اتباع
آنها در این هواپیما بودند ،صادر ش��ده اس��ت و
اوکراین ضمن درخواست حضور در فرآیند بررسی
سانحه ،نسبت به معرفی گروهی برای شرکت در
فرآیند بررسی س��انحه ،شناسایی و انتقال اجساد
اتباع خود و س��ایر وظایفی که در این ش��رایط بر

عهده کش��ور ثبت کننده و بهرهبردار است ،اقدام
کرده است .نمایندگان اوکراین به زودی به کشور
وارد میشوند.
رئی��س س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت:
هواپیما دارای  ۱۶۷مس��افر و  ۹نفر خدمه پروازی
بوده که تمام افراد در این س��انحه جان خود را از
دست دادهاند ۱۴۶ .نفر از مسافران دارای گذرنامه
ایرانی ۱۰ ،نفر دارای گذرنامه افغانس��تانی ۵ ،نفر
دارای گذرنام��ه کانادایی ۴ ،نف��ر دارای گذرنامه
س��وئدی ،و دو نف��ر دارای گذرنام��ه اوکراین��ی
بودهان��د .هر  ۹نف��ر خدمه پرواز نیز تبعه کش��ور
اوکراین بودهاند.
وی ادامه داد :ممکن است تعدادی از مسافران
دارای تابعیت چندگانه باشند و در سایر گزارشها
با ملیتی دیگر معرفی شوند .فهرست فوق مربوط
به گذرنامهای اس��ت که ب��ا آن از مرز جمهوری
اس�لامی ایران خارج ش��دهاند .اجس��اد و بقایای
پیکر سرنش��ینان جمع آوری ش��ده و برای انجام
تشریفات شناسایی و انتقال ،تحت نظارت مراجع
قضایی به پزشکی قانونی منتقل شدند.
عاب��دزاده گف��ت :ب��ا جم��عآوری و تکمی��ل
اطالعات ،آخرین یافتههای بررس��ی س��انحه به
طریق رس��می منتش��ر و به اطالع عموم خواهد
رسید.وی همچنین مطالب منتشر شده در فضای
مجازی را در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی
غیرکارشناس��ی و غیرمعتبر دانست وافزود :طبق
قوانین و مقررات بینالمللی تنها مرجع بررس��ی و
اظهار نظر در این خصوص کمیته بررسی سانحه
است .با این توضیح که مطلب منتشر شده از قول
م��ن در خصوص ارس��ال جعبه س��یاه به خارج از
کشور برداشت اشتباه خبرنگار بوده است.
پرواز هواپیما با مخالفت مهندس ایرانی
و موافقت مهندس اوکراینی

ی��ک منبع آگاه در فرودگاه امام خمینی (ره) از
اص��رار مهندس پرواز اوکراینی علیرغم مخالفت
مهندس ایران��ی برای پ��رواز هواپیمای بویینگ
خب��ر داد.یه منبع آگاه در ف��رودگاه امام خمینی(ره)
خب��ر داد ک��ه هواپیما نقص فنی داش��ت ،مهندس
ایران��ی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بود ،اما
مهندس اوکراینی ایرالین مخالف و اعالم کرده که
مش��کلی برای پرواز نیست و پرواز میکنیم .از این
رو و با توجه به اینکه طبق قوانین نظر کارشناس��ی
فرد ایرالین به نظر کارشناس��ی فرودگاه ارجحیت
دارد و نظر کارشناسی فرد ایرالین اعمال میگردد،
پرواز انجام شده است.در شب حادثه ،هواپیما دچار
اشکال فنی بوده و همان شب پوسته روی موتور
هواپیما (کالینگ هواپیما) جهت تعمیرات توس��ط
تیم اوکراینی باز ش��ده بود .ش��ایان ذکر است که
این پرواز مذکور با یک س��اعت تاخیر انجام شده
اس��ت .به گفته منابع آگاه در فرودگاه امام خمینی
(ره) ،پس از پرواز ،هیچ انفجاری رخ نداده و فقط
همان موتور هواپیما آتش گرفته است.
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جان باختن  ۱۹نفر و جراحت  24تن بر اثر سقوط مرگبار اتوبوس
به دره در محور دواب-فیروزکوه به قائمشهر

این اتوبوس بعد از منطقه ورسک در سرازیری
دوآب و منطق��ه خطیرکوه به دلیل نقص فنی به
دره س��قوط کرده و اقال  ۱۹نفر از هموطنان مان
در این حادثه جان باختند.
سحرگاه پنجشنبه  19دی اتوبوس مسافربری
تهران-گنبد در منطقه دوآب س��وادکوه به دلیل
نقص فنی به دره سقوط کرد.
به گ��زارش مهر ،در حادثه س��قوط اتوبوس
مس��افربری به دره در محدوده (دواب-فیروزکوه
به قائمشهر)  ۱۹نفر جان خود را از دست دادند.
مجتب��ی خالدی با اش��اره به س��قوط اتوبوس
مس��افربری ب��ه دره در مح��ور س��وادکوه منطقه
خطیرک��وه که از مقصد تهران به س��مت کالله در
حرکت بود ،اظهار کرد :متأس��فانه در این حادثه ۱۸
نفر جان خود را از دس��ت دادند که در بین فوتیها
یک خانم باردار هم بوده اس��ت که با این احتساب
تعداد جان باختگان  ۱۹نفر میشود .وی افزود۲۴ :
مجروح به بیمارس��تان منتقل شدهاند که از این ۲۴
نفر حال دو نفر وخیم گزارش شده است.
س��خنگوی اورژانس کشور با اش��اره به آمار
تفکیک جنس��یتی کشته ش��دگان در این حادثه
گف��ت ۹ :م��رد و  ۹زن در ای��ن حادثه جان خود
را از دس��ت دادند که از این تع��داد چهار کودک
زیر  ۶س��ال در بین کشته شدگان در این حادثه
قرار دارند.
وی در پای��ان گف��ت :از  ۲۴مصدومی که در
بیمارستان هستند  ۱۶نفر آقا هستند و  ۸نفر خانم
که حال دو مصدوم وخیم گزارش شده است.
نقص فنی؛ علت سقوط اتوبوس به دره

در بررس��ی اولی��ه پلی��س علت اولی��ه حادثه
را نق��ص فنی موثر در سیس��تم ترم��ز اتوبوس
تشخیص داده است.
گفتنی اس��ت ،این اتوبوس اسکانیا ساعت ۲۲
و  ۴۵دقیقه ش��امگاه پنجشنبه از تهران به مقصد

کالل��ه در حرکت بود ک��ه در محدوده خطیرکوه
محور فیروزکوه واژگون ش��ده و  ۱۵متر به داخل
دره سقوط کرد.
پلیس علت اولیه حادثه را نقص فنی موثر در
سیستم ترمز اتوبوس تشخیص داده است.
گفتنی است ،راننده اتوبوس نیز در این حادثه
جان باخت.
سرعت  ۱۰۰کیلومتر در ساعت اتوبوس
هنگام واژگونی
معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری
مازن��دران ،س��رعت اتوب��وس واژگون ش��ده در
سوادکوه را هنگام تصادف طبق گزارش راهداری
 ۱۰۰کیلومتر در ساعت اعالم کرد.
مهدی رازجویان با تس��لیت به خانوادههای
جانباختگان حادث��ه واژگونی اتوبوس در محور
س��وادکوه اظهار داش��ت :بامداد یک دس��تگاه
اتوب��وس متعلق ب��ه تعاونی ش��ماره  ۱۵که از
استان تهران عازم کالله استان گلستان بود در
منطقه اوریم سوادکوه بعد از عبور خطیرکاله به

دلیل نقض فنی در ترمز به انتهای دره س��قوط
کرد.
وی افزود :بر اس��اس گزارش راهداری اس��تان
اتوب��وس مذک��ور ،هن��گام تصادف بی��ش از ۱۰۰
کیلومتر سرعت داشته است که بدلیل نقض فنی در
سیستم ترمز ،راننده نتوانست اتوبوس را کنترل کند
ومتأسفانه در این حادثه متأسفانه  ۹نفر مرد و  ۱۰نفر
زن فوت و  ۲۳نفر مجروح شدند.
ط��ی ابالغی��ه ای از رئیس کل دادگس��تری
مازندران خواسته شد که آخرین نتایج پیگیریها
درباره س��انحه اتوبوس در اس��رع وقت به اطالع
رئیس قوه قضائیه رسیده شود.
در دس��تور آی��ت اهلل رئیس��ی ب��ه رئیس کل
دادگس��تری مازندران ،از وی خواسته شده ضمن
اعالم تس��لیت به بازماندگان و عیادت و پیگیری
درمان مصدومان این حادثه ،هرچه سریعتر علل
و عوامل بروز سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری
تهران-گنبد شناسایی شده و در اقدامات قضایی
مربوط به آن تسریع صورت گیرد.

جدایی ستاره مصدوم تکواندوی ایران بعد از عدم دعوت به اردو؛

تنها زن مدال آور ایران در المپیک در پی تغییر تابعیت!
کیمیا علیزاده که چند روزی اس��ت ،راهی کشور
هلند ش��ده ،تمرینات اختصاصی آماده سازی خود را
در اروپا پیگیری میکند و با مهاجرت به کشور هلند
به دلیل ش��انس پایین برای دع��وت به اردوی تیم
ملی ،دیگر قصدی برای مبارزه زیر پرچم زادگاهش
ن��دارد و به دنبال این اس��ت ک��ه در المپیک توکیو
برای کشوری غیر از ایران مبارزه کند!
به گ��زارش تابناک ،در پ��ی مهاجرتهای اخیر
چندین چهره ورزش��ی نخبه ایران ،خبر میرسد که
تنها و نخستین مدال آور تاریخ ورزش بانوان ایران
در رقابته��ای المپیک با مهاجرت به کش��ور هلند
قصد دارد در بازیهای المپیک توکیو برای کشوری
غیر از ایران مبارزه کند.
هفته گذش��ته تغییر تابعیت علیرضا فیروزجا نابغه
شانزده ساله شطرنج ایران به فرانسه خبرساز شده بود.
چن��دی پیش کیمیا علیزاده ،دارنده مدال برنز المپیک
ریو و نقره و برنز جهان در رقابتهای انتخابی تیم ملی
تکوان��دو بانوان ایران غای��ب بود و کادر فنی تیم ملی
دلیل این موضوع را آسیب دیدگی این ورزشکار عنوان
کردند و حتی این صحبت از س��وی سرمربی تیم ملی
مطرح شد که علیزاده به شرط رسیدن به شرایط ایده
آل ،میتواند راهی اردوی تیم ملی شود و برای کسب
سهمیه المپیک تالش کند.
بر خالف این ادعاها ،اما علیزاده چند روزی است
راهی کش��ور هلند شده و تمرینات آماده سازی خود
را در اروپا پیگیری میکن��د .علیزاده با مهاجرت به
هلند دیگر قصدی برای مب��ارزه زیر پرچم ایران را
ندارد و ب��ه دنبال این اس��ت در بازیهای المپیک
توکیو برای کش��وری غیر از ایران مبارزه کند .پیش
از این ،چندین تکواندوکار مرد تیم ملی ایران نیز به

عضویت تیمهایی همچ��ون جمهوری آذربایجان و
 ...درآمده بودند.
آیا کیمیای مصدوم در اروپا
شفا میگیرد؟
در این بین ،فدراسیون تکواندو مدعی است که کیمیا
عضو شاخص تیم تکواندوی زنان ایران مدت هاست
درگیر یک مصدومیت مزمن شده است .مصدومیتی که
درست بعد از مدال نوبرانه المپیک ریو ،گریبانگیر او شد
و تا به امروز رهایش نکرده اس��ت .علیزاده حتی برای
رهایی از ش��ر این مصدومیت عمی��ق و مزمن به تیغ
جراحی نیز متوسل شد ،اما ظاهرا مصدومیت به گونهای
است که اگر نخواهیم بگوییم ادامه ورزش حرفهای او
را غیرممکن کرده ،بازگشت به شیاپچانگ برای کیمیا
دشوار و طاقت فرساست و حتی میتواند سالمتی او را
به خطر بیندازد.
علی��زاده در ط��ول مدت مصدومیت��ش ،چند بار
برای بازگش��ت اقدام کرده ،اما هر بار با عود کردن
مش��کلش ،دوباره حاشیه نش��ین شده است .آخرین
تالش نافرجام او به همین چند هفته پیش در لیگ
تکوان��دو زنان بازمیگردد که دوباره مصدوم ش��د و
از ادامه مس��ابقه بازماند تا ثابت ش��ود که او به این
زودیها نمیتواند مبارزه کند.

کیمیا بدون شانس
برای رسیدن به سهمیه المپیک؟
سهمیه المپیک در رشته تکواندو از دو راه به دست
میآی��د؛ اول از طریق س��ازوکار رنکینگ بینالمللی
فدراسیون جهانی که با توجه به دوری سه ساله کیمیا
از میادی��ن و تورنمنتهای معتب��ر جهانی و امتیازات
پایین او ،میسر نیست و دوم از طریق سهمیه قارهای
که در این صورت تنها از طریق حضور در مس��ابقات
قاره آسیا میتواند به سهمیه دست پیدا کند .راه دیگر
میتواند کسب سهمیه از قاره دیگر با پذیرش تابعیت
کشور دیگری باشد .کاری که سعید مالیی با پذیرش
تابعیت کشور عجیب مغولستان در رشته جودو انجام
داد .ب��ه نظر میرس��د دو راه اصلی ب��دون توجه به
مصدومیت ،عمال برای کیمیا مس��دود ش��ده است و
از طریق فعلی مس��افر توکیو نمیشد؛ بنابراین ،گویا
کیمیا راه آخر باقیمانده یعنی کسب سهمیه از قارهای
دیگر با تغییر کش��ور دوم را انتخاب کرده است؛ البته
اگر مصدومیت ب��ه او اجازه دهد و بتواند مبارزه کند.
اگر چنین اتفاقی بیفتد رسوایی بزرگی برای فدراسیون
ایران رخ خواهد داد.
فدراس��یونیها معتقدند س��فر کیمی��ا علیزاده در
خارج از ایران با توجه به ازدواجش ،به حوزه ورزش
و تکواندو ارتباطی پیدا نمیکند .هرچند هنوز پاسخ
رس��می به این پرس��ش نداده که قص��د اقامت در
کشوری دیگر را دارد یا صرفا سفری برون مرزی یا
نهایتا تغییر مکان سکونت را تجربه میکند.
باید منتظر ماند و دید که آیا ادعای فدراس��یون
پوالدگر ب��ا واقعیت تطابق دارد ی��ا اینکه کیمیا در
اروپا با همی��ن مصدومیتها به تکواندوی حرفهای
بازمیگردد؟

رئیس پلیس فتا تهران خبر داد

دستگیری  5شیاد تبهکار
به اتهام کالهبرداری  2میلیارد و700میلیون تومانی
از طریق ارسال پیامک
و برداشت از حساب فریب خوردگان
س��رهنگ کاظمی از انهدام اعض��ای باند  ۵نفره
کالهبرداران پیامکی خبر داد و گفت :متهمان با وجوه
سرقتی کارت هدیه ،سکه و دالر به ارزش  ۲۷میلیارد
ریال خریداری کرده بودند.
به گزارش میزان ،س��رهنگ تورج کاظمی گفت:
چهارم مرداد ماه امسال مردی  ۳۱ساله ساکن حوالی
میدان شوش به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت که
مدتی پی��ش کارت بانکی ام گم ش��ده ،ولی تاکنون
چندین بار از حس��اب بانکی ام مبالغی برداشت ش��ده که بررسی موضوع در دستور
کار مهندسان پلیس قرار گرفت.رئیس پلیس فتا پایتخت افزود :در گام اول تحقیقات
پلیس��ی مشخص شد از کارت عابر بانک شاکی مقداری وجوه با استفاده از دستگاه
کارتخوان مغازهها و دستگاه خودپرداز بانکها برداشت شده و حکایت از این داشت
که برداشت کننده وجوه به رمز اول کارت عابر بانک شاکی دسترسی داشته است بر
این اساس ماموران پلیس فتا این احتمال را دادند که شاکی در اعالم شکایت خود
مطالبی را از آنان کتمان کرده است.
این مقام پلیس��ی عنوان کرد :ش��اکی دوباره به پلیس فتا دعوت و در تحقیقات
تکمیلی اظهار داشت :به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارد و مدتی قبل کارت عابر بانکم
را به ازای دریافت مبلغ  ۲میلیون تومان به فردی که برایم مواد مخدر تامین میکند
به امانت گذاش��تم .ولی بعد از گذش��ت مدتی به وی مراجعه کردم ،ولی وی از پس
دادن کار عابر بانکم خودداری میکند .تصمیم گرفتم به پلیس فتا مراجعه و با اعالم
مفقودی بتوانم کارت عابر بانکم را به دست بیاورم.
سرهنگ کاظمی بیان داشت :در ادامه تحقیقات اولیه ماموران درصدد شناسایی
هویت فروش��نده مواد مخدر برآمدند که در تحقیقات پلیسی به دست آوردند کارت
شاکی مورد استفاده کالهبرداران پیامکی قرار گرفته و به حساب عابر بانک مقداری
وجوه واریز و برداشت میشود.
وی در ادامه گفت :در ادامه تحقیقات پلیس��ی ماموران موفق ش��دند ،هویت و
مخفیگاه زن و مردی را کارت عابر بانک شاکی در اختیار آنان بوده شناسایی کنند و
نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.
وی با اش��اره به اینکه این زن و مرد با دس��تور قضائی در بیست و ششم آبان در
مخفیگاهشان در حوالی میدان شوش دستگیر شدند ،گفت :در بازرسی از مخفیگاه
متهمان تعدادی کارت عابر بانک مربوط به اش��خاص مختلف نیز کش��ف شد که
متهمان هنوز موفق به تخلیه حسابهای آنها نشده بودند.رئیس پلیس فتا تهران
بزرگ ابراز داش��ت :هر  ۲متهم در بازجویی اولیه اظهار کردند که کارت شاکی را از
فردی که فروشنده مواد مخدر نیز است ،گرفته اند و در گام بعدی تحقیقات پلیسی،
فروش��نده مواد مخدر نیز شناس��ایی و محل تردد وی در پاتوقی در حوالی بوستان
گلستان تحت کنترل درآمد.این مقام پلیسی ابراز داشت :با انتقال سومین متهم پرونده
به پلیس فتا ،وی ضمن اقرار به امانی گرفتن کارت ش��اکی ،اذعان داشت که برای
ش��خصی کارت عابر بانک تهیه میکنم و از افراد معتاد کارتش��ان را به بهانههای
مختلف گرفته و در اختیار وی قرار میدهم.
س��رهنگ کاظمی اضافه کرد :دس��تگیری چهارمین متهم پرونده در دستورکار
ماموران قرار گرفت و ماموران موفق شدند ،محل تردد وی را در همان حوالی میدان
شوش شناسایی و با دستور قضائی متهم را در حال خرید کارت هدیه دستگیر کنند.
وی با اشاره به اینکه در بررسیهای اولیه مشخص شد که وی با کارتهای سرقتی،
کارتهای هدیه را خرید کرده است ،گفت :در بازرسی بدنی از متهم  ۱۰کارت هدیه
 ۵میلیون ریالی کشف شد.انی مقام انتظامی گفت :متهم به پلیس فتا منتقل و در ابتدا
منکر خرید کارت هدیه با کارتهای سرقتی و همدستی با دیگر متهمان بود ،ولی در
ادامه تحقیقات تخصصی به جرم ارتکابی اعتراف کرد.سرهنگ کاظمی درخصوص
اظهارات متهم اصلی پرونده ،گفت :متهم اظهار داش��ت که چند س��ال قبل به جرم
مشارکت در آدم ربایی به زندان رفتم و در آنجا با شخصی آشنا شدم و پس از آزادی
به فکر انجام کالهبرداری پیامکی با همکاری یکدیگر افتادیم و تصمیم گرفتیم با
خری��د کارت عابر بانک از افراد معتاد و بالمکان با تماس تلفنی در پوش��ش برنامه
زنده رادیو جوان و برنده شدن در قرعه کشی و خوش حسابی افراد به پای دستگاه
خودپرداز بکشانیم و با گرفتن موجودی و رمز دوم اینترنتی ،موجودی کارت قربانی
خود را سرقت و به کارتهایی که از قبل از افراد معتاد تهیه کرده بودیم ،انتقال دهیم
به خیال اینکه پولهای تجمیع شده در کارت افراد بالمکان و معتاد است و هیچگاه
دست پلیس به ما نمیرسد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم با پولهای سرقت شده سکه ،کارت هدیه
و دالر خرید میکرد ،افزود :کارشناس��ان ارزش ریالی اموال کالهبرداری ش��ده را از
مال باختگان  ۲۷میلیارد ریال برآورد کرده اند.رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه
همدست متهم اصلی پروند در گام بعدی تحقیقات پلیسی دستگیر شد ،گفت :با توجه
به اینکه شگرد و اقدامات گسترده متهمان وابسته به جغرافیای محدود و خاصی نبود
و اشتراک و تالقی حسابهای شهروندان خارج از تهران متصور بود ،پی جویی پلیس
از طریق بانک مرکزی و بانکهای سطح شهر و پلیس آگاهی تهران برای شناسایی
دیگ��ر مال باختگان انجام پذیرفت.وی در خاتمه با اش��اره به تالش ش��بانه روزی
کارآگاهان پلیس فتا ،اعالم کرد :تا کنون  ۱۰۰تن از شاکیان شناسایی شده اند.
بناب��ر ای��ن گزارش پروندهه��ای قضائی متهم��ان تکمیل و اعض��ای این باند
کالهبرداری برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
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عضو شورای عالی کار خبر داد
پرداخت حداقل  ۳میلیون و  ۳۲هزار
و حداکثر  4میلیون و  548هزار تومان
عیدی کارگران از بهمن تا اسفند

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل عیدی
کارگ��ران  ۳میلی��ون و  ۳۲هزارتومان اس��ت ،گفت:
پرداخت عیدی از بهمن تا اسفند انجام میشود.
ب��ه گزارش رکنا ،علی خدایی عضو ش��ورای عالی
کار و نماین��ده کارگران در این ش��ورا ،در مورد زمان
پرداخت عیدی کارگران گفت :معموال عیدی کارگران
پایان سال اسفند ماه پرداخت میشود ،اما منعی ندارد
که با حقوق بهمن نیز پرداخت شود ،اما مهلت قانونی
برای عیدی همان اسفند ماه است.
وی در مورد میزان عیدی کارگران در س��ال جاری
گفت :میزان عیدی هر سال به نسبت حداقل دستمزد
کارگران تعیین میش��ود یعنی دو برابر حقوق پایه به
ش��رط این که از سه برابر حد اقل مزد تجاوز نکند که
امسال حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل دستمزد
کارگران یعنی به می��زان  3میلیون و  32هزار تومان
و حداکث��ر عیدی  4میلیون و  548هزار تومان خواهد
بود.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در مورد
میزان حداقل دس��تمزد کارگران در سال جاری گفت:
حداقل دستمزد امسال یک میلیون و  516هزار تومان
است.
خدایی در مورد جلسات کمیته مزد کارگران گفت:
قرار بود دوش��نبه این هفته جلس��ه کمیته مزد برگزار
ش��ود که به خاطر همزمانی با مراس��م تش��ییع پیکر
س��ردار س��لیمانی برگزار نشد و به ش��نبه هفته آینده
موکول شد.
وی تاکید کرد :س��ومین جلسه کمیته مزد کارگران
هفته آینده برگزار میش��ود ،اما هنوز جلس��ات اصلی
شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال
آینده تشکیل نشده است.
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سرقتهای سریالی دختر بازیگر کمدین سینما و تلویزیون
و همسرش از مردان ثروتمند در تهران!
دختر یکی از بازیگران کمدی س��ینما
و تلویزیون با همدس��تی ش��وهرش نقشه
سرقتهای سریالی از خانه مردان ثروتمند
را اجرا میکرد.
به گ��زارش ای��ران ،چن��دی قبل مرد
جوانی با پلیس تماس گرفت و از س��رقت
خانهاش خب��ر داد .او گفت :چند س��اعت
قبل در حال بازگش��ت به خانه زن جوانی
را دیدم که کنار خیابان به انتظار تاکس��ی
ایس��تاده بود .من سوار خودرو بنزم بودم و
از آنجایی که هوا س��رد و تاریک بود او را
س��وار کردم .در بین راه شروع به صحبت
کرد و زمانی که متوجه شد من طالفروش
هس��تم گفت قصد خرید س��رویس طال و
جواهر دارد .زن جوان که خودش را ش��یدا
معرفی کرد از من خواست که عکسهای
س��رویسهای طال را به او نشان دهم .با
اصرار زن ج��وان او را به خانهام بردم .اما
وقتی برای آوردن آلبوم عکس طالها او را
تنها گذاشتم ،شیدا از فرصت استفاده کرد
و داخل چای من داروی بیهوشی ریخت.
بع��د از خوردن چای گیج ش��دم در همان
حالت بیتعادلی دیدم که ش��یدا در خانه را
باز کرد و دو مرد وارد ش��دند .آنها دس��ت
و پایم را بس��تند و مرا کت��ک زدند تا رمز
گاوصندوق را به آنها بدهم س��پس طال و
دالرها و وسایل باارزشی را که داخل خانه
بود به سرقت بردند.

با ش��کایت مرد طالف��روش تحقیقات
از س��وی مأموران پلیس آغاز شد .در حالی
که بررسیها ادامه داشت ،مرد برجسازی نیز
با پلیس تماس گرفت و از س��رقت خانهاش
شکایت کرد .او که صاحب یک خودرو هیوندا
بود به مأموران گفت :زن جوانی کنار خیابان
به انتظار تاکسی ایستاده بوده او را سوار کردم
بی��ن راه درباره خرید خانه صحبت کردیم و
بعد هم وی به بهانه دیدن نقش��ه آپارتمانم
وارد خانه من ش��د .اما بع��د از آن با ریختن
داروی بیهوش��ی داخل آب مرا نیمه هوش
ک��رد و به کم��ک دو مرد وس��ایل با ارزش
خانهام را به سرقت برد.از آنجایی که شگرد
و ش��یوه سرقت از مرد برج س��از مانند مرد
طالفروش بود این احتمال از سوی مأموران
مطرح شد که سرقتها توسط اعضای یک
باند صورت گرفته است .این درحالی بود که
مأموران در بازبینی دوربینهای مداربس��ته
اطراف محلهای س��رقت تصویر زن جوان
و دو همدست او را بهدست آوردند.
دستگیری زن جوان

در ادامه بررس��یها ش��یدا دستگیر شد
و در تحقیق��ات گفت :م��ن دختر یکی از
بازیگران کمدی سینما و تلویزیون هستم
نیازی به انجام سرقت ندارم.
ام��ا زمانی که تصاویر ثبت ش��ده او از
سوی دوربینهای مداربسته اطراف محل

سرقت را نش��انش دادند او به سرقتهای
س��ریالی از م��ردان ثروتمند با همدس��تی
ش��وهرش و دوس��ت او اعت��راف کرد.ب��ا
اعتراف زن جوان ،ش��وهر او نیز بازداشت
ش��د و تحقیقات برای دستگیری سومین
عضو این باند ادامه دارد.
گفتوگو با متهم

چ�را از مردان ثروتمند س�رقت
میکردی؟
تقصیر همسرم بود .او خالفکار و سابقه
دار است .وقتی با او ازدواج کردم وسوسهام
کرد تا با او همراه شوم.
با همسرت چطور آشنا شدی؟
یک س��ال قبل باهم در فضای مجازی
آشنا شدیم و بعد از مدتی هم ازدواج کردیم.
البته خانوادهام با این ازدواج مخالف بودند اما
من عاشق بهروز شده بودم و نمیتوانستم
از عش��قم بگذرم .درنهایت هم بدون توجه
به مخالفتهای آنها باهم ازدواج کردیم.

سوژههایتان را چطور شناسایی
میکردید؟
دوس��ت بهروز ،س��وژهها را شناس��ایی
میک��رد و گ��زارش آنه��ا را به م��ا میداد.
من هم پس از شناس��ایی س��وژهها و طبق
نقش��های که کش��یده بودیم در مسیر تردد
آنها میایس��تادم .چون مش��خصات کامل
آنها و خودروهایش��ان را داش��تم ،زمانی که
آنها را میدیدم به بهانه مسافر سوار ماشین
میشدم .بعد هم سر صحبت را باز میکردم
و به بهانههای مختلف آنها را راضی میکردم
تا مرا به خانهش��ان ببرند .بهروز و دوستش
هم ب��ا خودرویی ما را تعقیب میکردند .بعد
هم با دارویی که از قبل همراه داشتم آنها را
بیهوش ک��رده و پس از باز کردن در برای
همسرم و دوستش سرقت میکردیم.
با وسایل سرقتی چه کردید؟
بین خودمان تقس��یم و صرف خوشگذرانی
میکردیم.

دستگیری شرور سابقهدار به اتهام سرقتهای مسلحانه زنجیرهای و قتل زن میانسال
پس از متواری شدن از ساوه در کرمانشاه

شرور مسلح که با حضور در خانه  2زن
پس از تیراندازی مرگبار و س��رقت طالها
به کرمانش��اه فرار کرده با ش��لیک پلیس
زمینگیر شد.
ب��ه گ��زارش رکن��ا ،س��ردارعلی اکبر
جاوی��دان فرمانده انتظامی اس��تان گفت:
پس از دریافت گزارش��ی مبنی بر حضور
یکی از اش��رار در کرمانش��اه که چند روز
پیش با همدستی یک خانم در شهر ساوه
اس��تان مرکزی دست به سرقت مسلحانه

آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان توسکا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  248689و شناسه ملی  10102892150به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  05/07/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :معصومه بداغ آبادی به شماره ملی 5739217334
با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا
خارج گردید .سرمایه شرکت از  192000000ریال به 190000000
ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی
و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه  :علی
اصغر شیرخانی به شماره ملی  0791482391دارنده  98000000ریال
سهم الشرکه مهین نیکو بیان عطا به شماره ملی  0052409074دارنده
 92000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()726170

____________________

شکایت مشابه

آگهی تغییرات شرکت خورشید پیشرو تجهیز آسیا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  544107و شناسه ملی  14007291517به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  11/05/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره از  3نفر به  2نفر کاهش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .آقای مهران ارباب زاده
مقدم به شماره ملی0079288413با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از
صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید .آقای مهدی غالم حیدری
به شماره ملی2161939181با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق

و قتل زده اس��ت ،رسیدگی به موضوع در
دستور کار قرار گرفت.
وی اف��زود :در تحقیق��ات تکمیل��ی
مش��خص شد این فرد پس از سرقت یک
دس��تگاه خودروی پژو  405در شهر ساوه،
به صورت مسلح وارد خانه  2خانم شده و
پس از س��رقت طالجات ،یک��ی از آنها را
به قتل رس��انده و فرد دیگر را نیز زخمی
کرده است.
س��ردار جاویدان ادامه داد :این ش��رور

س��ابقه دار س��پس به کرمانش��اه متواری
می شود اما با اشراف اطالعاتی کاراگاهان
پلیس آگاهی ،مخفیگاه وی شناس��ایی و
مورد محاصره قرار می گیرد.
فرمان��ده انتظامی اس��تان کرمانش��اه
ی��ادآوری کرد :فرد ش��رور پ��س از آنکه
متوجه حضور پلیس شد اقدام به تیراندازی
به س��وی ماموران کرده و سپس متواری
می شود.
وی گفت :با این حال کاراگاهان پلیس

آگاه��ی پس از مدتی تعقی��ب و گریز و با
اس��تفاده از قانون به کار گیری س�لاح و
مج��روح کردن وی از ناحیه پای راس��ت،
او را دستگیر کردند.
س��ردار جاویدان تصریح کرد :ش��رور
 31س��اله در بازجویی های ابتدایی ضمن
اعت��راف به ارتکاب چندین فقره س��رقت
مس��لحانه در گذش��ته ،ب��ه قت��ل خانمی
میانسال در شهر ساوه و زخمی کردن یک
نفر دیگر اعتراف کرد.

شرکت از ردیف شرکا خارج گردید  .آقای سیداحمد نقیب به شماره ملی کد ملی  0421288612و سید مهدی قائمی کد ملی 1219661279
4433216828با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از بعنوان بازرسان علیالبدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ردیف شرکاء خارج گردید  .سرمایه شرکت از مبلغ1030000ریال به آقای قاسم محمد امینی کد ملی  0569693543بعنوان عضو
مبلغ1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق علیالبدل هیاتمدیره برای مدت باقیمانده هیاتمدیره انتخاب
اصالح گردید  .اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
سرمایه بشرح ذیل میباشد :آقای سیدعلی محمد حیدریه زاده به شماره
موسسات غیرتجاری تهران ()726172
ملی  4489606338مبلغ990000ریال آقای امیر هوشنگ شادروان به
شماره ملی 0042877563مبلغ10000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()726171

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ازادگان پروژه داراباد
صدف به شماره ثبت  93211و شناسه ملی  10101373200به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 15/07/1398نوبت دوم و نامه شماره  228989/15/982مورخ
 9/9/1398اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :صورتهای مالی سال  1397به
تصویب مجمع رسید .آقای حبیبا ...مطلبی گرکانی با شماره
ملی  0045225966و آقای علیاکبر محبی مقدم با شماره
ملی  0072834358و آقای عبدا ...طاهری بهروز با شماره ملی
 5197987189به سمت بازرسین اصلی و آقایان جالل سیل سپور

____________________

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایمن زلزله سدید با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  397620و شناسه ملی 10320484202
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  17/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مجید تمیمی
باکدملی 0049938266به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت
مدیره و علیرضا کریم زادحق باکدملی  2754503269به سمت
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .امضاء
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته
 ،بروات  ،عقد قرارداد و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با
امضاء مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()726173
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت
به مرگهای هولناک عادی شده هشدار داد

جان باختن  ۱۷هزار و  ۱۸۳نفر
و جراحت ۳۶۵هزار نفر
بر اثر حوادث رانندگی در سال گذشته

تصادفات رانندگ��ی همچنان
قربان��ی میگیرن��د و آم��ار
کشتهش��دگان آن نیز گرچه اندک
اما افزایش داشته است ،تصادفاتی
که رئیس پلیس راهور ناجا راهکار
کاه��ش آن را دغدغه جدی تمام
دس��تگاههای مس��ئول در ح��وزه
ترافیک میداند.
به گزارش ایس��نا ،اس��فندماه س��ال گذش��ته بود که سردار
سیدکمال هادیانفر ،به ریاست رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
ناج��ا رس��ید و در همان ای��ام نیز وعده داد تا ب��ا همراهی دیگر
دس��تگاهها آمار جانباخت��گان حوادث رانندگ��ی را کاهش دهد،
در همین راس��تا نی��ز اقدامات اجرایی و عملیات��ی برای کاهش
جانباختگان آغاز ش��د و در نتیجه آن شمار کشتهشدگان حوادث
رانندگی در طول طرح نوروزی  ۹۸در مقایس��ه با مدت مش��ابه
سال  ۹۷کاهش یافت .این روند کاهشی اما در نیمه نخست سال
آنط��ور که انتظار میرفت ادامه پی��دا نکرد .موضوعی که پلیس
معتقد اس��ت نباید امار کشتهش��دگان حوادث رانندگی به امری
عادی بدل ش��ده و باید با همراهی دیگر دستگاهها برای کاهش
آن اقداماتی انجام شود.
سردار س��ید کمال هادیانفر درباره راهکارهای کاهش تلفات
حوادث رانندگی گفت :سال گذشته  ۱۷هزار و  ۱۸۳نفر در حوادث
رانندگی کشته و ۳۶۵هزار نفر نیز مجروح شدند .این آمار در حال
حاضر نیز از حدود  ۱۰هزار و  ۵۰۰کشته در سالجاری نیز بیشتر
ش��ده و باید بگویم که اصال چنین آماری زیبنده کشور ما نیست
و همانط��ور که مقام معظم رهبری نیز تاکی��د دارند ،باید کاهش
پیدا کند.
وی با بیان اینکه دولت باید تکلیف دس��تگاههای مسئول در
حوزه ترافیک را روشن کرده و برای کاهش آمار تلفات و مصدومان
منابعی را پیشبینی کند ،گفت :باید این دغدغه در تمام دستگاهها
ایجاد شود ،در حوزه ترافیک و تصادفات رانندگی  ۳۳دستگاه دارای
مسئولیت و وظیفه هستند و باید کاهش آمار تلفات و تصادفات به
دغدغه تمام این دس��تگاهها بدل شود و آنان اقداماتی را که قانون
برایشان تکلیف کرده ،انجام دهند.
هادیانفر با بیان اینکه ما از ابتدای س��ال مس��تمرا بر ضرورت
کاه��ش ش��مار جانباخت��گان تاکی��د کردی��م ،گفت:امس��ال در
بررس��یهایمان  ۵۳۰۰نقط��ه حادثه خیز را در ش��هرها و جادهها
شناس��ایی کردیم که باید این نقاط ایمنس��ازی ش��ود .از حدود
 ۲۰۰۰دوربین ما در جادهها ۴۹ ،درصد معیوب است که الزم است
مشکالتشان رفع شود.
رئی��س پلیس راهور ناجا ادامه داد :در همین جادهها  ۳۴درصد
تصادفات ما رخ داده که  ۷۰درصد فوتیها مربوط به آن بوده است،
برای کاهش اینها همه دستگاهها بایدپای کار بیایند و نقششان را
ایفا کنند .البته برخی از این دستگاهها حاال هم کار میکنند ،اما آن
کار فوقالعاده را که باید انجام دهند ،انجام نمیدهند.
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جمعآوری  ۳۰۰هزار المپ غیراستاندارد از بازار تهران

المپه��ای مختلف دارای طول عمر،
مصرف س��االنه و انتشار دیاکسید کربن
متفاوتی هس��تند .بر اس��اس بررسیهای
انجام ش��ده ،المپهای  LEDباالترین
ل عمر و کمترین میزان مصرف برق
ط��و 
را دارن��د؛ همچنین باید توجه داش��ت که
هن��گام انتخ��اب ،المپهای اس��تاندارد
خریداری شود.
بهگ��زارش ایس��نا ،نیاز مص��رف المپ
در کل کش��ور حداکثر  ۱۰۰میلیون ش��عله
تخمین زده ش��ده و این در حالی است که
علیرغ��م توان تولید داخلی ۶۰ ،درصد این
المپها وارداتی اس��ت .ب��رای عمر مفید
المپها ،استانداردهای متعددی وجود دارد،
اما به طور میانگین میتوان گفت که المپ
گازی س��دیم  ۲۴هزار ساعت ،المپ گازی
متال  ۱۸هزار س��اعت ،المپ گازی جیوه
 ۸۰۰۰ساعت ،المپ کم مصرف زیر ۷۰۰۰
س��اعت و المپهای ال ای دی  ۲۴تا ۴۸
هزار ساعت عمر مفید دارند.
در ای��ن بی��ن ،برخ��ی از المپه��ای
خارجی که در بازار وجود دارند ،اطالعات
غلطی را روی بس��تهبندی ب��رای فریب
مخاط��ب درج کردهان��د .به ط��ور مثال

ممکن است روی بس��ته المپ توان آن
را  ۲۲وات نوش��ته ،اما توان آن فقط ۱۸
وات باش��د و به همین دلیل الزم اس��ت
که ش��هروندان هن��گام خرید المپهای
استاندارد را خریداری کنند.
در همی��ن راس��تا ،خمس��ه  -عض��و
س��ندیکای صنعت برق  -ضم��ن انتقاد
به این مس��اله که المپه��ای تقلبی در
بازار زیاد ش��ده اس��ت ،گفت :آمار دقیقی
برای این مس��اله وجود ن��دارد اما گاهی
دیده میشود که از نام شرکتهای معتبر

برای تولید المپهای تقلبی استفاده شده
است .برخی از ش��رکتهای معتبر برای
جلوگیری از این مس��اله از جوهری پاک
نش��دنی روی المپ اس��تفاده کردند که
از هی��چ طریقی ام��کان از بین رفتن این
جوه��ر وجود ندارد ،اما ب��ا این حال الزم
است که شهروندان نیز هنگام خرید دقت
کافی را داشته باشند.
در همین راستا ،شهریور امسال بازرسان
اس��تاندارد در جریان بازرسی از واحدهای
صنفی خیابان الل��هزار تهران ۳۰۰ ،هزار

المپ غیراستاندارد را توقیف و جمعآوری
کردند .مدیرکل اس��تاندارد تهران در این
باره گفت :المپهای کممصرف مشمول
اس��تاندارد اجباری است و شهروندان باید
در حین خرید ،به اس��تاندارد بودن کاالی
مورد نظر توجه کنند.
به گفت��ه وی ۲۶ ،واحد تولیدی المپ
در اس��تان ته��ران دارای پروان��ه کاربرد
عالمت استاندارد از این ادارهکل هستند.
گفتنی است که طول عمر المپهای
رش��تهای  ۶۰وات  ۱۲۰۰س��اعت ،المپ
کممص��رف  ۱۲وات  ۸۰۰۰س��اعت و
المپ ال ای دی  ۸وات  ۲۵هزار ساعت
اس��ت .همچنی��ن مصرف برق س��االنه
المپ رش��تهای  ۲۲۰کیلووات س��اعت،
مصرف برق ساالنه المپ کممصرف ۴۵
کیلووات س��اعت و مصرف برق س��االنه
الم��پ ال ای دی  ۳۰کیلووات س��اعت
است.
عالوه بر این ،انتشار دیاکسید کربن
در المپهای رشته  ۱۷۰کیلوگرم در سال
در المپهای کممصرف  ۳۵کیلوگرم در
س��ال و در المپه��ای ال ای دی ۲۳
کیلوگرم در سال است.

هشدار پلیس به سوءاستفادهکنندگان از گذرنامه
معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت
عموم��ی پایتخت ب��ا تاکید ب��ر محدودیت
ص��دور مج��دد گذرنامه برای کس��انی که
گذرنامه خود را در اختیار سایر اشخاص قرار
میدهند ،گفت :در صورت مشاهده گذرنامه
این افراد توقیف و ابطال خواهد شد.
به گزارش میزان ،سرهنگ علی مرادی
مع��اون مهاجرت و گذرنام��ه پلیس امنیت
عمومی پایتخت گفت :در ایام اربعین امسال
مأموران مس��تقر در پایانههای مرزی کشور
در بررس��ی و کنترل اس��ناد مس��افرتی ،به
تعدادی گذرنامه برخورد کردند که از سوی
صاحبان اصلی آنها در اختیار مسافران قرار
گرفته بود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن که مام��وران
پایانهه��ای مرزی پ��س از تحقیقات اولیه،
پروندههای تشیکل شده را به مراکز استانی
و ی��ا محلهای ص��دور گذرنامهها ارس��ال

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایمن زلزله سدید با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  397620و شناسه ملی  10320484202به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مجید تمیمی باکدملی 0049938266 :با
پرداخت مبلغ 3700000000ریال به صندوق شرکت  ،سهم الشرکه
خود را به مبلغ  4350000000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت
از مبلغ  5000000000ریال به مبلغ  8700000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء ومیزان
سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد:
مجید تمیمی باکدملی  0049938266دارنده  4350000000ریال
علیرضا کریم زادحق باکدملی  2754503269دارنده 650000000
ریال سیدمحمد سیدمعصومی باکدملی  0049051180دارنده
 3700000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()726174

____________________

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایمن زلزله سدید با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  397620و شناسه ملی
 10320484202به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

کردند ،گفت :مأم��وران معاونت مهاجرت و
گذرنامه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ،
نی��ز با دریافت ای��ن پروندهه��ا ،موضوع را
بررسی و پس از تحقیقات تکمیلی صاحبان
اصلی و اس��تفاده کنندگان از این مدارک را
برای س��یر مراحل قانونی به دادسرا معرفی
شدند.
وی اضافه کرد :اف��رادی که گذرنامه و یا
اس��ناد مسافرتی خود را در اختیار دیگران قرار
میدهند و کس��انی که از این م��دارک برای
خروج از کشور استفاده میکنند ،مرتکب جرم
جعل و استفاده از سند مجعول شده اند.
این مق��ام انتظام��ی با تاکید ب��ر اینکه
عالوه بر تحمل مج��ازات قانونی ،گذرنامه
اف��راد متخلف ابط��ال خواهد ش��د ،افزود:
این افراد از محرومی��ت و محدودیت برای
صدور و دریاف��ت گذرنامه جدی��د برخودار
خواهندشد.

معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت
عموم��ی تهران ب��زرگ با تأکید ب��ر اینکه
ش��هروندان گذرنامه و اسناد مسافرتی خود
را در اختیار س��ایر اش��خاص قرار ندهند ،از
ش��هروندان خواس��ت :در حفظ و نگهداری
مدارک مس��افرتی دق��ت کافی را داش��ته
باشند و از همراه داشتن آن به غیر از موارد
ضرروری دوری کنند.
وی با بیان اینکه صدور گذرنامه المثنی
به جای گذرنامه گم ش��ده یا مخدوش شده
نیازمند بررس��ی و رعایت تش��ریفات اداری
طوالنی اس��ت ،از ش��هروندان خواست در
نگه��داری و حفظ گذرنام��ه نهایت دقت را
داشته باشند.
این مقام پلیسی با اشاره به اینکه صدور
مج��دد گذرنامه ب��رای صاحب��ان گذرنامه
مفق��ودی منوط ب��ه پیدایش آن میباش��د،
افزود :از تحویل آن به سایر افراد تحت هر

فوق العاده مورخ  17/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سیدمحمد سیدمعصومی باکدملی  0049051180با دریافت
مبلغ 3700000000ریال ازصندوق شرکت (کلیه سهم
الشرکه خود) از شرکت خارج گردید .سرمایه شرکت از مبلغ
 8700000000ریال به مبلغ  5000000000ریال کاهش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست
شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه
بشرح ذیل می باشد  :مجید تمیمی باکدملی 0049938266
دارنده  4350000000ریال علیرضا کریم زادحق باکدملی
 503269 2754دارنده  650000000ریال سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()726175

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پزشکی امیر طب هیوا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  344471و شناسه ملی  10103943813به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  21/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران -
منطقه  19شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله سعادت

عنوان��ی از قبیل :اخذ ویزا ،ارز یا اقامت و ...
خودداری کنند.
م��رادی گفت :در صورت مفقود ش��دن
گذرنامه صاحبان مدارک بالفاصله به اداره
گذرنامه در کشور ایران و یا نمایندگیهای
جمهوری اسالمی ایران و مقامات محلی در
خارج از کش��ور مراجعه و مفقودی گذرنامه
شان را اعالم کنند.
معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت
عمومی پایتخت از شهروندان خواست :قبل
از مس��افرت مدت اعتبار ،اجازه خروج معتبر
گذرنام��ه تان دقیق ًا بررس��ی کنند تا هنگام
مسافرت با مشکل مواجه نشوند.
وی تصریح کرد :کسانی که در خارج از
کشور مرتکب اعمال خالف قانون از قبیل:
س��رقت ،کالهبرداری ،خرید و فروش مواد
مخدر ،ولگردی و فس��اد اخالقی ش��وند از
خروج مجددشان جلوگیری خواهد شد.

آباد ،شهید وحید ریاضی بخشایش ،بلوار شهید پاک نژاد ،خیابان بهار
پنجم ،پالک  20.6-ساختمان پیلوت  ،طبقه دوم  ،واحد  5کد پستی
1998884976تغییر یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()726176

____________________

آگهی تغییرات شرکت نیکو تک پوش وارنا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  2941و شناسه ملی  10196003556به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 29/08/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :منیژه فالح قراملکی
با کدملی  1376705338بعنوان رئیس هیئت مدیره و مجید
محرابی قراملکی با کدملی  1370857659بعنوان عضو هیئت
مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند- .کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتیر می باشد .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ورامین ()726177
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اقتصادی

فروشندگان سهام؛ زیاندیدگان اصلی
نوسانات شاخص بورس
در هفته گذشته

بورس در هفته گذشته در حالی کاهش شاخص را تجربه کرد که سهامداران خرد
از ترس افت سرمایههای خود ،بصورت هیجانی سهامشان را فروختند ،غافل از اینکه
بورسبازان واقعی ،پرونده خریدهای خود را گشودند.
به گزارش مهر ،بورسهای جهان از آمریکا تا آس��یا طی هفته اخیر کاهش
ش��اخص را به دلیل تحوالت سیاس��ی و اقدام تروریس��تی آمریکا علیه یکی از
ش��خصیتهای تراز اول ایران تجربه کردند .ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی،
س��بب شد تا بورس ایران نیز همپای بازارهای سهام در دنیا واکنش نشان دهد
و شاخص منفی شود .در این شرایط ،این سهامداران خرد و عمدت ًا حقیقی بودند
که به دلیل ش��رایط بازار و ترس از افت بیشتر ،عجوالنه وارد بازار شده و سهام
خود را برای فروش عرضه کردند.
به همین دلیل صفهای عریض و طویلی برای فروش برخی از سهام شکل
گرفت که البته در میان آنها ،برخی س��هام ب��اارزش هم به گفته فعاالن بازار از
سوی برخی س��هامداران در صف فروش قرار گرفت و معامله شد .بازار سرمایه
نیز همچون تمامی بازارها از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت کرد و آن دس��ته از
سهامی که تقاضا برای فروش آنها در بازار سرمایه باالتر بود ،با افت بیشتر قیمت
مواجه شدند؛ چراکه با باالرفتن صف فروش ،بالطبع قیمتها نیز میشکند.
در این میان ،برخی تحلیلگران و معاملهگران باس��ابقه بازار سرمایه که سرد
و گرم این بازار را به کرات چش��یدهاند ،به خوبی میدانند که در اوضاع هیجانی
بورس ،وقت فروش سهام نیست اما میتوان برای خرید برخی از سهام با ارزش
ک��ه در ص��ف فروش قرار گرفته و ب��ا قیمت پایینتر از ش��رایط معمول عرضه
میشوند ،اقدام کرد؛ اینجا است که باز هم آن دسته از سهامدارانی ضرر میکنند
که به صورت هیجانی و به دور از تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ،اقدام
به خرید و فروش میکنند.
برای این دس��ته از س��هامداران خرد ،همواره توصیه سازمان بورس و اوراق
بهادار این بوده که افرادی که تخصصی در بازار سرمایه نداشته و تاب ریسکهای
باال را ندارند ،به پش��توانه صندوقهای س��رمایهگذاری وارد بازار سرمایه شده و
خریدهای انفرادی نداشته باشند ،چراکه سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیز پیچ و
خمهای خود را دارد و این صندوقهای سرمایهگذاری هستند که با تحلیلهای
به موقع و بهرهگیری از کارشناس��ان خبره ،میتوانند ریسک را میان سهامداران
توزیع کرده و آنها را در ش��رایط مطمئنتری نس��بت به معامله در بازار س��رمایه
قرار دهند.
حال هم که با توجه به سخنرانی هوشمندانه مقام معظم رهبری و در مقابل،
س��خنانی که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا داشت ،اوضاع را در بسیاری از
بازارهای مالی دنیا نس��بت به هفته گذش��ته برعکس کرده و اکنون بسیاری از
شاخصها رو به رشد گذاشته تا افت هفته گذشته را جبران نمایند.
این در حالی اس��ت که تمام این فراز و فرودهای هفته گذشته بازار سرمایه،
منجر به ضرر و زیان آن دس��ته از س��هامدارانی ش��د که بدون تحلیل دادههای
مرتبط با ش��رکتهای بورس��ی در کدال دست به فروش س��هام خود زدند و در
مقابل ،منجر به سود آن دسته از سهامدارانی شد که اقدام به خرید سهام باارزش
در کف قیمتی کرده و شرایط بازار سرمایه را به نفع خود ،رقم زدند.
مروری بر ش��اخص بورسهای بینالمللی در هفته گذش��ته نش��ان میدهد
که س��هام اغلب ش��رکتهای بینالمللی و حتی خزانهداری آمریکا در شرایط و
تحوالتی که این چند روز بر منطقه گذش��ته است ،به نحوی که اکثر شاخصها
با افت بس��یار زیاد مواجه بوده و سهامداران در عرصههای بینالمللی نیز با افت
بسیار شدید ناشی از اقدام تروریستی آمریکا مواجه بودهاند .در عین حال ،قیمت
نفت و طال به ش��دت افزایش یافته و این نشان میدهد که بورسها در سراسر
دنیا و نه تنها در ایران ،با چنین شرایطی مواجه هستند که سهامداران نسبت به
تحوالت سیاسی ،واکنش نشان میدهند.
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اخذ مالیات از خانههای خالی 4سال پس از تصویب قانون
حدود  2میلیون و  600هزار خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد

بنا بر آخرین آمار رس��می منتشره حدود  2/6میلیون
خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که گفته میشود،
ح��دود  ۵۰۰هزار واحد از این نوع خانهها در تهران قرار
دارند .به تازگی کمیس��یون تلفی��ق تصویب نمود که از
س��ال آینده از این نوع خانهها مالیات اخذ شود و این در
حالی اس��ت که قانون مالی��ات از خانههای خالی باید از
سال  ۱۳۹۴اجرایی میشد.
به گزارش تابناک ،بنا بر آخرین آمار رس��می منتشره
حدود  2/6میلیون خانه خالی از س��کنه در کش��ور وجود
دارد ک��ه گفته میش��ود ،حدود  ۵۰۰ه��زار واحد از این
نوع خانهه��ا در تهران قرار دارند .به تازگی کمیس��یون
تلفیق تصویب نمود که از س��ال آینده از این نوع خانهها
مالیات اخذ شود و این در حالی است که قانون مالیات از
خانههای خالی باید از س��ال  ۱۳۹۴اجرایی میشد .دلیل
تعویق مالیات س��تانی از خانهه��ای خالی چه بود و این
مالیات ستانی چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟
علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس
و نائ��ب رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال  ۹۹طی
مصاحب��های گفت :اعضای کمیس��یون تلفیق با مصوبه
خود خانههای خالی را مش��مول اخذ مالیات کردند.وی
افزود :بر اس��اس متن پیشنهادی؛ شهرداریهای کشور
موظفند واحدهای مس��کونی خالی واقع در شهرهای با
جمعی��ت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در س��الهای
 ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷و  ۱۳۹۹را شناس��ایی و مالی��ات متعلق��ه
ماده ( )۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکان
اخذ کند.ش��ایان ذکر است که ماده  ۱۶۹مکرر اصالحیه

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه  ۱۳۹۴مجلس
ش��ورای اس�لامی ،خانههای خالی را مشمول پرداخت
مالیات دانس��ت .خانههای خالی طبق این ماده از س��ال
دوم مشمول پرداخت مالیات میشدند.
با توجه به ش��رایط خاص کش��ور و محدود ش��دن
درآمده��ای نفتی ،دول��ت نیازمند تکیه ب��ر درآمدهای
مالیاتی است و باید منابع جدیدی برای تامین درآمدهای
مالیاتی خود پیدا کند و به همین دلیل تصمیم کمیسیون
تلفیق مبن��ی بر مالیات س��تانی از خانههای خالی قابل
تقدیر است.
آمارهای جدید و رس��می از این که چقدر مس��کن هم
اکنون خالی از س��کنه هستند وجود ندارد؛ اما طبق گزارش
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،نرخ واقعی
خانههای خالی در کش��ور در سال  ۱۳۸۵حدود  ۴.۲درصد
(معادل  ۶۳۳هزار واحد خالی) بوده اس��ت که این تعداد در
س��ال  ۱۳۹۰به حدود  ۸.۳درصد (معادل  ۱.۶میلیون واحد
خالی) و در س��ال  ۱۳۹۵به حدود  ۱۱.۳درصد (معادل 2/6
میلیون واحد خالی) افزایش یافته است
تاثیر این نوع مالیات بر بازار مسکن
همان گونه که مالحظه میشود در سال  ۱۳۹۵تعداد
خانههای خالی به کل خانههای موجود حدود  ۱۱درصد
میباشد که این نش��ان میدهد از هر ده خانه در کشور
حداقل یک خانه خالی از س��کنه اس��ت و آمارها نشان
میدهن��د وضعیت خانههای خال��ی در تهران بحرانیتر
اس��ت.تعداد خانههای خالی در تهران از  ۳۲۷هزار واحد
در سال  ۱۳۹۰به  ۴۹۰هزار واحد در سال  ۱۳۹۵افزایش

یافت��ه و با توجه به این آم��ار  ۱۳درصد از کل موجودی
واحدهای مس��کونی پایتخت خالی اس��ت؛ حال آن که
مطابق استاندارد جهانی ،نسبت خانههای خالی بین  ۴تا
 ۶درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است.
راهکار شناسایی خانههای خالی
در تبص��ره  ۷م��اده  ۱۶۹مک��رر اصالحی��ه قان��ون
مالیاتهای مس��تقیم مصوب سال  ۱۳۹۴مشخص شده
که با چه س��از وکاری خانههای خالی شناس��ایی شوند.
کلی��د حل این مش��کل راه اندازی س��امانه ملی امالک
و اس��کان اس��ت.تبصره  ۷این ماده قانونی ،وزارت راه و
شهرس��ازی را مکلف کرده است تا شش ماه از تصویب
قانون مذکور سامانه ملی امالک و اسکان را با همکاری
دس��تگاههای ذی ربط برای شناس��ایی خانههای خالی
طراحی و راه اندازی کند .ش��ایان ذکر است که در ابتدا
معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی
مسئولیت تهیه این سامانه را بر عهده داشت ،اما با دستور
عباس آخوندی ،وزیر سابق راه و شهرسازی ،تهیه و راه
اندازی س��امانه ملی امالک و اسکان کشور به سازمان
ملی زمین و مسکن منتقل شد .دوباره با تصمیمات اتخاذ
شده در این زمینه ،کار راه اندازی این سامانه به معاونت
مسکن واگذار شد.مازیار حسینی ،معاون وقت مسکن و
شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در بهمن ماه  ۱۳۹۷در
همی��ن رابطه گفت :کار راهاندازی س��امانه ملی امالک
و اس��کان پیشتر بر عهده س��ازمان ملی زمین و مسکن
بود ،اما مدتی اس��ت این کار به معاونت مس��کن منتقل
شده است.

علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه :

رانت ،فساد و ضربه به تولید بخشی از تبعات تخصیص ارز ارزان است
عل��ی قنبری عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت
م��درس گفت :گرچه دولت ممکن اس��ت بگوید که
ما بی��ش از  ۱۰میلیارد دالر توزی��ع می کنیم که بر
مه��ار تورم تاثی��ر بگذارد .اما ما با کس��ری بودجه و
کاهش درآمدهای دولت مواجه هس��تیم و بهتر است
ک��ه دولت تخصیص ارز به کاالها را متوقف و همان
میزان را در مسائل مهم تر و زیرساختی هزینه کند و
این قطع ًا به خیر و صالح کشور خواهد بود.
ب��ه گ��زارش فرارو ،پ��س از افزای��ش قیمت ارز،
دولت برای کاهش فش��ار ناش��ی از افزایش تورم و
نوس��انات ارزی ب��ر دهکهای پایی��ن جامعه ،اقدام
ب��ه تزریق ارز  ۴۲۰۰تومانی ب��رای واردات کاالهای
اساس��ی کرد .گرچه بانک مرکزی همان ابتدا معتقد
بود که ارز ارزان توانس��ته تا حدود زیادی از افزایش
ش��تابان قیمت کاالهای اساسی ـ که سهم باالتری
از س��بد مصرفی دهکهای پایین درآمدی را به خود
اختص��اص میده��د ـ جلوگی��ری کند .ام��ا پس از
گذش��ت دو س��ال از اجرای این طرح ،همتی رئیس
کل بانک مرکزی اواخر س��ال گذشته تایید کرد که
ارز ارزان ،موجب گرانی و افزایش رانت ش��ده است.
با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که
افراد خاص ،ارز  ۴۲۰۰تومانی را دریافت و کاالها را
به قیمت آزاد در کش��ور توزیع کرده اند و دهکهای
پایین درآمدی از این موضوع بهرهای نبرده اند.
حسین مدرس خیابانی ،قائم مقام وزیر صمت در
امور بازرگانی به تازگی در گفتگو با رسانهها گفته که
ارز ارزان تخصیص یافته به برخی کاالهای اساس��ی
در س��فره اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تاثیر گذار
ب��وده واگر این ای��ن کاالها با قیم��ت ارزان عرضه
نمیش��د ،بدون ش��ک دولت تخصی��ص ارز ۴۲۰۰
تومانی را متوقف میکرد.
وی ادامه داد :ما در مورد کاالهای اساس��ی باقی
مانده ،اعتقاد داریم که حذف آنها در س��فره اقش��ار
متوسط و کم درآمد تاثیر گذار است .مثال برنج هندی
در ح��ال حاضر  ۷تا  ۷هزار و  ۵۰۰تومان قیمت دارد
و در صورتی که ارز ارزان نگیرد ،این اقشار باید برنج
را با قیمت  ۲۰تا  ۲۲هزار تومان بخرند.
صحبتهای مدرس خیابانی در حالی ست ،که ابتدای
امس��ال ،دولت تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به گوشت

قرمز را متوقف کرد .اما بر اس��اس آمار نهادهای رسمی
و نظر کارشناسان اقتصادی ،با قطع شدن تخصیص ارز
دولتی برای گوش��ت قرمز ،انگیزه برای ثبت سفارش و
واردات این کاال کاهش یافت ،چرا که امکان استفاده و
دریافت ارز ارزان قیمت برای این کاال وجود نداش��ت و
همین امر باعث ش��د که واردات و تولید داخلی گوشت
قرمز به سمت تعادل و توازن حرکت کند.
در این راس��تا کارشناس��ان و فع��االن اقتصادی
معتقدن��د که سیاس��تگذار میتوان��د از تجربه حذف
ارز دولتی گوش��ت قرمز به عنوان یک الگوی موفق
اس��تفاده کند و آن را به س��ایر کاالهای اساسی نیز
تعمی��م دهد .اما در طرف مقاب��ل برخی هنوز بر این
اعتقاد هس��تند که بدون ارز  ۴۲۰۰تومانی نمیتوان
بازار را تنظیم کرد.
از یک س��و ،رضا رحمانی وزی��ر صنعت ،معدن و
تج��ارت چندی پیش گفته بود ک��ه اگر کاالیی ارز
دولت��ی میگیرد ،باید مطمئن ش��ویم حتم�� ًا با قیمت
مص��وب به دس��ت مصرف کننده واقعی میرس��د و
ب��رای دیگر کااله��ا نیز ضوابطی وج��ود دارد که بر
اساس آن ،کل زنجیره را کنترل میکنیم تا با قیمتی
معقول در اختیار مردم قرار گیرد .این درحالی س��ت
که برخی کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که سیاست
گ��ذار باید تبعات تزریق ارز دولتی به برخی کاالها و
سرکوب قیمتها را در نظر بگیرد.
از س��وی دیگر عباس قبادی ،دبیر س��تاد تنظیم
بازار اوایل خرداد ماه س��ال ج��اری اعالم کرد که با
وجود اینکه گوشت از س��بد دریافت دالر ارزان خط
خورد ،اما قیمت آن در بازار باالتر نرفت .در واقع بازار
بدون دالر  ۴۲۰۰تومانی تنظیم شد.
البته دولت تاکنون بس��یاری از اقالم را از لیست

کاالهای اساس��ی خ��ارج ک��رده و در ح��ال حاضر
ای��ن اقالم به کمت��ر از  ۱۰کاال تقلیل یافته اس��ت.
کارشناسان در این باره گفته اند که کاهش درآمدهای
دولت موجب کاهش اقالم لیس��ت کاالهای اساسی
بوده و در صورت افزای��ش درآمد دولت همچنان بر
تخصیص ارز ارزان پایبند خواهد بود.
عل��ی قنبری عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت
مدرس گفت :منفعت تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به
دالالن و رانت خواران رسیده است .به این دلیل که
چند نرخی بودن ارز زمینه فس��اد را به وجود میآورد
و همچنین ناکارآمدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد :اگر کاالهای اساسی ارزان به شکل
صحیح به دست دهکهای پایین درآمدی نمیرسد،
به دلیل ساختار فسادی ست که در توزیع وجود دارد
و رانتی ست که در این فرآیندها پدید آمده است.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه اذع��ان داش��ت :به جای
تخصیص ارز برای کاالهای اساسی ،اگر دولت ارز را
به سمت تک نرخی شدن حرکت دهد و مابه التفاوت
آن را صرف مس��ائل بهداش��تی ،رفاه��ی و حمایتی
دهکهای پایین درآمدی و یا مس��ائل توس��عهای و
تولید کند ،معقوالنهتر است.
قنب��ری تصریح کرد :متاس��فانه دولت تخصیص
ناکارآمد را دنبال میکند و این موضوع به ضرر کشور
و اقشار مختلف است .نمونه این موضوع گوشت قرمز
بود که مسائل و مفاسد متعددی در این موضوع پدید
آمد ،ولی با ح��ذف تخصیص ارز به این کاال نه تنها
قیمت گوش��ت قرمز باال نرفت بلکه روند نزولی هم
ب��ه خود گرفت .البته برخی کاالهای دیگری هم که
از لیست کاالهای اساسی حذف شدند در بازار قیمت
افزایشی به خود نگرفتند.
این اقتصاد دان با اش��اره ب��ه اینکه تخصیص ارز
ارزان به کاالهای اساس��ی اشتباه است ،گفت :گرچه
دولت ممکن اس��ت بگوید که ما بیش از  ۱۰میلیارد
دالر توزی��ع میکنیم که بر مهار ت��ورم تاثیر بگذارد.
اما ما با کس��ری بودجه و کاه��ش درآمدهای دولت
مواجه هستیم و بهتر است که دولت تخصیص ارز به
کاالها را متوقف و همان میزان را در مس��ائل مهمتر
و زیرس��اختی هزینه کند و این قطع ًا به خیر و صالح
کشور خواهد بود.

