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یادداشت

قرن بی شرم

محمدجواد غالمرضا کاشی
استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

س��رانجام از معامله قرن رونمایی ش��د :س��ند
صلحی اعالم ش��ده و احتما ًال قرار است به بهای
جنگ و سرکوب و تحریم به فلسطینیها تحمیل
ش��ود .به گمانم نام مناس��بی برای آن اختیار شده
است :معامله قرن .این معامله ،بیانگر سرشت قرنی
است که دو دهه از آن گذشته است .رئیس جمهور
آمریکا و اس��رائیل مطابق با طرحی ،بنیانگذار یک
نظام آپارتاید تازه ش��دهاند ،سه کشور عربی در محل اعالم طرح حاضر شدهاند،
کش��ورهای عربی دیگر ،به اس��تثنای اردن ،یا همراه ش��دهاند یا سکوت اختیار
کردهاند .سایر کشورهای دنیا نیز ،سکوت یا مواضع مزورانهای اختیار کردهاند .در
این میان ،معلوم نیست مخالفت گروههای فلسطینی و ایران ،چه اهمیتی دارد.
در قرن بیستم محدودهای برای بی شرمی وجود داشت .اعالم چنین طرحی،
طوفانی در منطقه بر میانگیخت و در جهان نیز ،مخالفتهای گستردهای ظهور
میکرد .ایدئولوژیها در قرن بیستم هر کدام بر منظومهای از ارزشهای متفاوت
تکیه میکردند .لیبرالیس��م و مارکسیس��م و در این اواخر اسالم سیاسی ،با هم
منازعه میکردند اما این نزاع ،به تولید و حراست از حدودی از شرم بین المللی
کم��ک میکرد .گوی��ی طوفان زور و پول و نژاد پرس��تی و بنیادگرایی و خاص
گراییهای دینی همه چیز را با خود برده است .منجمله از آنها شرم است.
ش��رم یک واکن��ش روانی در نتیجه قدرت اخالقی جامعه اس��ت .اخالق در
جامعه داخلی و بین المللی بی اعتبار ش��ده اس��ت .حاصلش سیاستمدارانی مثل
ترامپ اس��ت که ش��رم نمیکند اگر اعالم کند هم��ه موجودیت یک ملت را با
پنجاه میلیارد دالر میخرد .وقتی ش��رمی در میان نیس��ت ،پول و زور است که
دائر مدار است.
امروز الزم است از خود بپرسیم ما چه کردهایم؟ میتوانیم افزایش مقدار زور
و پولمان را ش��مارش کنیم .اما چقدر میتوانیم به حفظ و گس��ترش حریم شرم
در عرص��ه داخلی ی��ا جهانی افتخار کنیم؟ ما انقالبم��ان را فرهنگی و اخالقی
میخواندی��م .انتظار میرفت حریمی از ش��رم و اخ�لاق در عرصه منطقهای و
جهانی ایجاد کرده باشیم تا هر سیاستمداری را در تله مبارک شرم بیاندازیم .اگر
به جای آنکه صرف ًا به تولید ترس در رقیب و حریفمان بیاندیشیم ،کمی هم به
شرایط تولید شرم میاندیشیدیم ،جامعه ،منطقه و جهان بهتری داشتیم.

یادداشت

موازنه ای جعلی به نام معامله قرن

ابوالفضل فاتح

معامل��ه قرن از همان دس��ته موازنههای جعلی
است که همه چیزت را می گیرند و چیزی هم نمی
دهند و در این حال نامش را معامله می گذارند.
این معامله ،عینیت امپریالیسم و تجسم آپارتاید،
توسعه طلبی و اش��غالگری است و سندی تاریخی
از ماهیت ضد اخالقی و ضد انس��انی نظام کنونی
آمری��کا و اس��رائیل ،و مغای��ر با تمام��ی حقوق و
کنوانس��یونهای بین المللی و نش��ان دهنده اهداف
شوم آنان نسبت به مسلمانان و همه سرزمینهای اسالمی است.
نقشه فلسطین در این معامله ،جگر پاره پاره ملت مظلومی است که در خیانت
و س��ازش و ذلت رقت بار و تنفر برانگیز دولتهای اسالمی به چنین سرنوشتی
مبتال ش��ده است .اگر مس��لمانان و کشورهای اسالمی و سایر ملتهای مستقل
به وظیفه خود عمل می کردند امروز ش��اهد چنین بی ش��رمی رس��وا و بی حد و
حصری نبودیم.
تکلیف اس��رائیل که روش��ن اس��ت ،برای این آمریکا نیز گویی دموکراسی،
حقوق بشر ،برابری و گفت و گو در روابط ملتها ،پرهیز از خشونت ،به رسمیت
شناختن مرزهای بین المللی و  ....تنها واژههایی بودهاند تا در زر ورق فریب آن،
امپراتوری دروغ خود را استوار و مستحکم سازد و با جهانی سازی ستم و سلطه،
نهایتا ملتهای ضعیف و مظلوم را به بند ذلت و اسارت بکشاند.
اگر در قرن بیست و یکم چنین فرعونیتی بر عرصه حقوق انسان و روابط بین
الملل پذیرفته ش��ود ،بیم آن میرود دیر یا زود دامنگیر هر ملت یا دولت ضعیف
دیگری شود و به تدریج جهانخوارگی دوباره سکه ی رایج جهان گردد.
ب��دون هر گونه مالحظه سیاس��ی و با هر عقبه سیاس��ی و مذهبی باید این
رفتار و رویکرد بی ش��رمانه نس��بت به ملت فلسطین را یک صدا محکوم کرد و
جهان را نس��بت به تن دادن به چنین رویکردهای بی شرمانه ای در عرصه بین
الملل هش��یار و راه چنین سلطه طلبیهایی را مس��دود ساخت .تاریخ ثابت کرد
ک��ه اگر ی��ک قدم در برابر آنان کوتاه بیایید آنها نه یک قدم که ده قدم به پیش
خواهند آمد.
برای خدا ،برای انسان ،برای آزادی و برای حقیقت و عدالت ،و برای تاریخ و
برای آینده و حتی اگر هیچکدام را قبول نداریم ،برای خودمان و فرار از شرم در
برابر خانواده و فرزندانمان ،سکوت در برابراین ستم جایز نیست.

منظ��ور از همه  ،هم��ه ی بیانیهها،
پیمانه��ا ،نشس��تها ،تواف��ق نامهها،
طرحه��ای صل��ح و معام�لات ص��د و
سه س��ال گذشته اس��ت که در موضوع
فلس��طین ص��ادر و مدعی ش��دهاند که
میخواهند حق فلسطینیان را بدهند اما
دروغ گفتهاند.
از بیانی��ه بالف��ور انگلیس ت��ا معامله
ق��رن آمریکا  ،هم��ه تالشهای متعدد
انگلیس��ی  ،آمریکایی و صهیونیستی به
نام فلسطین اما برای از بین بردن آرمان
ساکنان مسلمان این سرزمین بوده است
 ،ب��ه همین دلیل فلس��طینیها با آنها
مخالفت کردند.
بیانی��ه بالف��ور در  ۲نوامب��ر ۱۹۱۷
می�لادی ،توس��ط آرتور جیم��ز بالفور
وزیر ام��ور خارجه وق��ت بریتانیا و والتر
روتچیلد سیاستمدار یهودیتبار و عضو
مجلس عوام انگلیس نوشته شد و در آن
از موضع مثبت دولت این کش��ور برای
کمک به فلس��طینیها و همزمان ایجاد
خانه مل��ی برای یهودیان در س��رزمین
فلسطین خبر دادهشد.
پس از بیانی��ه بالف��ور ،پیمان کمپ
دیوید آمد و توس��ط انور السادات رئیس
جمهوری پیشین مصر و مناخیم بیگین
نخس��ت وزیر وقت رژیم صهیونیس��تی
در  ۱۷دس��امبر  ۱۹۷۸می�لادی پس از
 ۱۲روز مذاکره مخفیانه در اس��تراحتگاه
ریاست جمهوری آمریکا در کمپ دیوید
امضا شد.
ای��ن پیمان در کاخ س��فید با نظارت
جیم��ی کارتر رئیس جمهوری پیش��ین
آمریکا و در چارچوب برنامه به اصطالح
صلح در خاورمیانه ،که سرزمین اشغالی
بخش��ی از آن بود ،امضا و موجب ش��د
مصر ،رژیم صهیونیس��تی را به رسمیت
بشناس��د اما ای��ن رژیم ،م��ردم و دولت
فلسطین را به رسمیت نشناخت .
پس از پیمان کمپ دیوید ،نشس��ت
مادری��د در س��ال  ۱۹۹۱می�لادی در
پایتخت اسپانیا برای حل مساله فلسطین
با نظارت مقام های واش��نگتن و مسکو
برگزار ش��د.هدف این نشست که بعد از
پایان جنگ س��رد می��ان ایاالت متحده
آمری��کا و اتحادی��ه جماهیر ش��وروی،
تشکیل ش��د اجرای گفت و گوی صلح
ب��رای پای��ان دادن به اختالف��ات میان
فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی بود اما
صل��ح  ،دروغ بود به همین دلیل موجب
تشدید انتفاضه فلس��طین یا قیام سنگ
شد.پس از نشس��ت مادرید ،توافق نامه
اوس��لو در س��ال  ۱۹۹۳می�لادی آم��د
که قرار بود به تاس��یس دولت مس��تقل
فلس��طین به پایتختی قدس منجر شود
اما به تش��کیل حکوم��ت خودگردان به

ریاست یاسر عرفات انجامید و او و خیلی
از ش��خصیتها از  ۱۰۰کش��ور جهان با
ح��ق وجود رژیم صهیونیس��تی موافقت
کردند اما دولت مس��تقل فلسطین را به
رسمیت نشناختند.
یاس��ر عرفات رهبر پیش��ین جنبش
آزادی بخش ملی فلس��طین (فتح) پس
از مذاکره با اس��حاق رابین نخست وزیر
وقت رژیم صهیونیس��تی در شهر اوسلو
در ن��روژ ،توافقنام��های را امضا کرد که
ب��ه درگیری مس��لحانه آن جنبش علیه
ای��ن رژیم پایان داد اما یهودیها و ملت
فلس��طین را راضی نکرد و از درون آن ،
تندروهای اسراییلی و مقاومت مسلحانه
حماس و جهاد اسالمی ،سر برآورد.
اسحاق رابین توسط صهیونیستها
و یاسر عرفات توسط رژیم صهیونیستی
ترور ش��دند و حضور بنیامی��ن نتانیاهو
نخست وزیر کنونی این رژیم در عرصه
سیاست و نظامی گری اسراییل پررنگ
تر شد.
پس از توافق نامه اوسلو ،طرح صلح
کمپ دیوید دوم در س��ال  ۲۰۰۰مطرح
ش��د اما تالشهای بیل کلینتون رئیس
جمهوری پیشین آمریکا در آن سال برای
اجرای توافق صلح می��ان ایهود باراک
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و
یاسر عرفات رئیس تشکیالت خودگردان
ن��اکام مان��د و پس از چند م��اه انتفاضه
دوم فلس��طین آغاز ش��د که چهار سال
بعد نیروه��ای آن رژی��م از باریکه غزه
عق��ب نش��ینی کردند.ب��ا ناکامی کمپ
دیوید دوم نشست طابا در مصر در سال
 ۲۰۰۱میالدی با پیشنهاد و نظارت بیل
کلینتون برگزار ش��د و برنامه اساسی آن
حل وفصل مساله پناهندگان فلسطینی و
ش��هر قدس بود اما این نشست به دلیل
انکار حقوق مردم فلس��طین توسط رژیم
صهیونیستی ،با شکست روبه رو شد.
پس از نشس��ت طاب��ا  ،طرح صلح
عربی در سال  ۲۰۰۲میالدی در بیروت
پایتخت لبنان و به پیش��نهاد عربستان
سعودی برای آشتی با رژیم صهیونیستی
مطرح ش��د که مفاد آن تاس��یس دولت
فلس��طین در سرزمینهای اشغالی سال
 ۱۹۶۷می�لادی ،بازگش��ت پناهندگان
فلس��طینی و عق��ب نش��ینی نیروهای
رژیم صهیونیستی از بلندیهای جوالن

سوریه بود.
در این طرح ،پیش��نهاد شد در مقابل
موارد یاد ش��ده که رژیم اس��راییل باید
انجام بدهد کش��ورهای عربی هم روابط
خ��ود را ب��ا این رژیم ع��ادی و به وجود
آن اعتراف کنند ،اما رژیم صهیونیس��تی
ش��رطهای متع��ددی را مط��رح و طرح
صلح عربی را بی اعتب��ار کرد اما برخی
کش��ورهای عربی روابط خ��ود را با آن
عادی کردند.
یک سال پس از طرح صلح عربی در
بیروت  ،طرح نقش��ه راه در سال ۲۰۰۳
میالدی و با حضور نمایندگان س��ازمان
ملل ،اتحادی��ه اروپا  ،آمریکا و روس��یه
ارایه ش��د؛ طرحی برای پای��ان دادن به
اختالفات میان مردم فلس��طین و رژیم
صهیونیستی و پایان دادن به اشغالگری
این رژیم علیه مناطق فلسطینی.
اش��غالگریهای اس��راییل ن��ه تنها
پایان نیافت که توس��عه یافت و ش��مار
شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه
باختری رود اردن بیشتر شد و کمیته ی
چهارگانه مرکب از نماین��دگان آمریکا،
روس��یه  ،س��ازمان ملل و اتحادیه اروپا
کاری نکردند و فقط شاهد ماجرا ماندند.
پس از ترور عرفات در س��ال ۲۰۰۴
میالدی ،محمود عباس در س��ال ۲۰۰۵
به عن��وان رئیس حکوم��ت خودگردان
فلس��طین برگزیده شد و با آریل شارون
نخس��ت وزیر وقت رژیم صهیونیستی،
نشس��ت صلح و گفت وگو برای آش��تی
تش��کیل داد .یک س��ال بع��د انتخابات
پارلمان��ی برگ��زار و جنب��ش مقاوم��ت
اس�لامی (حماس) پیروز شد .با پیروزی
حماس ،شارون برنامه و گفت وگو برای
صل��ح را بر هم زد و مناطق مختلف نوار
غزه را بمباران کرد.
پ��س از پای��ان نشس��ت صل��ح در
فلس��طین ،کنفرانس آناپولیس در سال
 ۲۰۰۷می�لادی تش��کیل ش��د و جورج
ب��وش رئیس جمهوری پیش��ین آمریکا
جلس��ه مش��ترکی را با ایه��ود اولمرت
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و
محمود عباس در شهر آناپولیس در ایالت
مریلند آمریکا با هدف توافق برای صلح
برگزار کرد.
نتیج��ه کنفرانس و تالشهای بوش
حمله نظامی رژیم صهیونیستی به باریکه

غزه و جنگ سال  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹میالدی
بود که در جریان آن صدها فلس��طینی
کش��ته و هزاران نف��ر زخمی و دهها تن
ربوده و بازداشت شدند و شهرک سازی
در مناطق فلسطینی نشین توسعه یافت.
ب��ا روی کار آم��دن دونال��د ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا ،این کش��ور در
گفت وگوها و نشس��تهای به اصطالح
صل��ح خاورمیانه ،در تل اویو آش��کارا از
رژیم اسراییل جانبداری و در سال ۲۰۱۷
میالدی قدس را به عنوان پایتخت این
رژیم اعالم کرد.
ترامپ پس از س��فر به سرزمینهای
اشغالی فلسطین در سال  ۲۰۱۸میالدی،
در نشس��تهای ق��دس و رام اهلل ،پایان
پایبن��دی و تعهد بلند م��دت آمریکا به
طرح دو دولت در فلس��طین را اعالم و
از طرح دول��ت واحد عبری به نفع رژیم
صهیونیستی حمایت کرد.
وی در نشس��ت با بنیامی��ن نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی ،موافقت
خود را با انتقال سفارت آمریکا به قدس
اعالم کرد و بلندیهای اش��غالی جوالن
س��وریه را جزو خاک فلس��طین اشغالی
(اسراییل) دانست.
رئیس جمه��وری آمری��کا در ژانویه
 ۲۰۲۰می�لادی ط��رح معامل��ه قرن را
منتش��ر ک��رد و ن��ام آن را صل��ح برای
آس��ایش گذاش��ت ،یعنی که از این پس
بین مردم فلسطین و رژیم صهیونیستی،
صلح و آسایش برقرار است!
ب��ر اس��اس ای��ن ط��رح  ۴۰درصد
زمینه��ای کرانه باختری توس��ط رژیم
صهیونیستی اشغال و مقاومت فلسطین
نیز خلع س�لاح خواهد ش��د .هم چنین
پناهن��دگان فلس��طینی حق بازگش��ت
به س��رزمین خ��ود را ندارن��د و باید در
کشورهای میزبان ،اس��کان دایم داشته
باشند .شهر قدس پایتخت اسراییل خواهد
بود و بخشهایی از کرانه باختری که در
آنها شهرکهای یهودی نشین ساخته
ش��ده به اسراییل الحاق خواهد شد.طرح
معامله قرن که برخی کش��ورهای عربی
آن را تایید کردهاند به فلسطینیها وعده
داده ک��ه در آینده به آنان دولت داده می
ش��ود! وعده ای که از س��ه شنبه هشتم
دی ماه  ۹۸آغاز شده و چه موقع تحقق
می یابد کسی نمیداند.در همه بیانیهها،
پیمانه��ا ،نشس��تها ،تواف��ق نامهها،
قرارداده��ا ،طرحه��ا و معاملههای پیش
گفته ،هدف ،تامین امنیت و توسعه رژیم
صهیونیس��تی بوده و فلسطینیها هرگز
بخشی از برنامه برای حل و فصل مساله
فلسطین نبودند .به همین دلیل آنان این
پیمانها و معاملهها را دروغ دانس��ته و با
آنها مخالفت کردهاند.

سید حسن خمینی در دیدار جمعی از خانوادههای شهدای حزباهلل لبنان:
ی��ادگار ام��ام ب��ا محکومیت طرح
موسوم به معامله قرن ،گفت :بی تردید
ملتهای مس��لمان زیر ب��ار این ظلم
مضاعف نمیروند.
به گزارش جماران ،حجت االسالم
و المس��لمین سید حس��ن خمینی در
دیدار با جمعی از خانوادههای شهدای
حزب اهلل لبنان که ش��ب گذش��ته در
ح��رم مطهر امام راحل برگزار ش��د ،با
بیان اینکه معامله قرن جنایت غیرقابل

معامله قرن؛ جنایت غیرقابل توجیه قرن است

توجیه قرن است ،اظهار کرد :این معامله
برنامه ای یکجانبه و ظالمانه است که
فقط میتواند از یک اندیشه استثمارگر

و فرهنگ طاغوت محور ناشی شود و
ب��ی تردید ملتهای مس��لمان زیر بار
این ظلم مضاعف نمیروند.

وی افزود :متاسفانه آشفتگی دنیای
اسالم و وابستگی حاکمان بی هویت
ایشان به ترامپ و امثال او این زمینه را
داده است که بتوانند بر مرزهای تمدن
اسالمی طمع کنند.
یادگار ام��ام تاکید کرد :امروز هیچ
چی��زی بهاندازه طرد این طرح اهمیت
ن��دارد و فقط لطف خ��دا و همت امت
اسالمی و غیرت اسالمی میتواند این
توطئه را خنثی کند.
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تازهترین خبرها درباره انتخابات مجلس یازدهم:

ادامه اعتراضهای رئیسجمهور به رد صالحیتها ،نامه احمدتوکلی
به شورای نگهبان،نگرانی باهنر از باخت اصولگرایان،لیست مشروط اصالحطلبان و...
در روزهای گذش��ته حس��ن روحانی
رون��د اعتراضهای خود ب��ه ردصالحیت
اصالحطلبان توس��ط ش��ورای نگهبان را
ادامه داد .یک عضو شورای نگهبان گفت
که تفاوت آماری کمی میان ردصالحیت
ش��دگان همه جریانهای سیاس��ی وجود
دارد .احمدتوکلی هم خواستار اصالح روند
بررسی صالحیت اصالحطلبان شد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،اصولگرایان که
خیالش��ان بابت تایید صالحی��ت نفرات
اصلی خود راحت ش��ده اس��ت ،لیس��ت
اولیه داوطلبان خود را منتش��ر کردهاند و
با نظرس��نجی دنبال تعیین نفرات اصلی
خود هستند البته باهنر از ارائه چند لیست
از س��وی اصولگرای��ان و خاطر جمع آنها
از پی��روزی در انتخابات نگرانی دارد .در
مقابل اصالحطلب��ان هم تاکید کردند در
هر حوزهای که داوطلب داش��ت ه باش��ند،
لیس��ت خواهن��د داد.در ادام��ه مهمترین
اخبار انتخابات مجلس یازدهم در روزهای
گذشته را مرور می کنیم:
ادامه اعتراض رئیس جمهور
به ردصالحیتها

حسن روحانی همچنان به روند تایید
صالحیتها در شورای نگهبان اعتراض
دارد و معتقد اس��ت که انتخابات باید با
حضور همه جریانهای سیاس��ی برگزار
ش��ود تا ش��کل رقابتی به خ��ود گرفته
و تش��ریفاتی نباش��د.رئیس جمه��ور در
همایش اس��تانداران و فرمانداران اظهار
کرد «:بزرگترین خطر برای دموکراس��ی
و حاکمیت ملی روزی است که انتخابات
تبدیل به تشریفات شود و جای دیگری
انتصاب کنند و مردم پای صندوق بروند
و تشریفات انتخابات را انجام دهند؛ خدا
نکند چنین روزی برای کش��ور ما پیش
بیاید».
وی همچنین تصریح کرد «:ش��ماها
ک��ه در جلس��ات خصوص��ی و اتاقهای
فکر خود میگویید مجلس بعدی صد در
صد برای ما اس��ت؛ خوب الحمداهلل؛ اگر
مجل��س بعدی برای شماس��ت دیگر چرا
اینق��در غصه میخوری��د؟ بگذارید الاقل
مشارکت شکل بگیرد و رقابت باال برود و
مجلس هم برای شما باشد نوش جانتان.
ما مش��کلی با این داستان نداریم بگذاریم
امنیت حاصل و رقابتها ش��کل بگیرد و
انتخابات سالم باشد و همه تالش کنیم تا
مشارکت را باال ببریم».

وجود ردصالحیتشدهها
در بین همه جریانهای سیاسی

یکعضوحقوقدانشوراینگهبانمعتقد
است تفاوت کمی میان آمار تاییدصالحیت
و ردصالحیتها همه جناحه��ا وجود دارد.
س��یامک ره پیک در این زمیه اظهار کرد:
«تفاوت بس��یار کمی میان آم��ار تایید و رد
صالحیت ش��دگان از جناح ها و گروههای
مختلف وجود دارد .. .ما خودمان اعتقادی به
این نداریم که جناح بندی دخالت در بررسی
صالحیتها دارد».
نیاز به بازبینی
در بررسی صالحیتها

جمال ع��رف رئیس س��تاد انتخابات
کشور در نشست استانداران و فرمانداران
سراس��ر کش��ور خاطرنش��ان کرد «:سه
چهارم حوزهه��ای انتخابیه به تجدیدنظر
(در بررسی صالحیت داوطلبان) نیاز دارند
تا رقابت واقعی شکل بگیرد».
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین
از رئی��س پلی��س فت��ا خواس��ت ت��ا ب��ا
کالهبرداریها و سوءاس��تفادههای مالی
مش��کوک که عمدت�� ًا با ن��ام «انتخابات
مجل��س» و حتی با جعل عنوان «س��تاد
انتخاب��ات کش��ور» ص��ورت میپذی��رد،
برخورد کنند.
نامهاحمدتوکلیبهشوراینگهبان

احمد توکل��ی در نام��های به اعضای
شورای نگهبان در خصوص رد صالحیت
تع��دادی از کاندیداه��ای اصالحطل��ب
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اس�لامی واکن��ش نش��ان داد و این نوع
برخورد را نیازمند اصالح دانست.
این عضو مجمع تش��خیص مصلحت
نظ��ام در ای��ن نام��ه با اش��اره ب��ه روند
ردصالحیت اصالحطلبان نوش��ت«:فکر
اصالحطلب��ان در میان م��ردم طرفداران
زی��ادی دارد و نمیت��وان و نبای��د آنها را
نادیده گرفت .شرط عقل و حکومتداری
عل��وی به حس��اب آوردن آنان اس��ت .از
بیاعتنائی و س��ختگیری فقط دلخوری
و حتی نف��رت زاییده میش��ود .آن وقت
اهداف سیاسی حکومت که وحدت ملی از
اهم آنهاست از دسترس دور میشود.
توکل��ی در ادامه نامه خود هش��دار داد:
ح��ذف نامزدهای��ی ش��بیه اف��رادی که در
فهرست پیوست نامبرده ش��دهاند ،به جای
وحدت ،ش��قاق ایجاد میکند و در وضعیتی
که ما در آن به سر میبریم این امر خطرناک

است.وی در پایان هش��داد داد که «طوری
ی نابجا عالوه بر
نشود که با سختگیریها 
ظلمی که واقع میشود؛ مجلس با نمایندگان
فاقد صالحیت و صفرکیلومتر شکل گیرد».
آغاز روند انتخاب داوطلبان
اصولگرایان در تهران

سخنگوی ش��ورای ائتالف نیروهای
انقالب خبر داد که مرحله انتخاب مردمی
کاندیداهای ش��ورای ائت�لاف در تهران
برای انتخاب سه برابر ظرفیت کاندیداهای
مورد نیاز لیست تهران آغاز شده است.
محس��ن پیرهادی گفت «:نمایندگان
مردم که  ۸هزار نفر منتخب در شورایهای
محلی ائتالف نیروهای انقالب هستند در
کنار نمایندگان احزاب ،اقشار ،اصناف ،اقوام
و گروهه��ای دیگر ،به انتخاب گزینههای
مورد نظر خود خواهند پرداخت».همچنین
نورالدین قدیمی معاون استانهای شورای
ائتالف نیروهای انقالب از مشخص شدن
کاندیداهای ائت�لاف نیروهای انقالب در
 ۱۵۰حوزه انتخابیه خبر داد.
نگرانیباهنرازباختاصولگرایان

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری
ضمن نگران��ی از اطمینان اصولگرایان از
پیروزی در انتخابات ،معتقد اس��ت که اگر
 ۲لیس��ت جدی اصولگرا در تهران بیاید،
اصولگرایان انتخابات را میبازند.
محمدرض��ا باهنر با بی��ان اینکه« اگر
تصور کنیم که در جری��ان اصولگرایی دو
یا س��ه لیست هم باشد اشکالی ندارد چون
رایدهنده به ما در انتخابات آینده بیش��تر
است» اظهار کرد «:این اص ً
ال معنا ندارد و
آرا پخش میشود .اص ً
ال اگر  ۲لیست جدی
اصولگرا در تهران بیاید که حتم ًا انتخابات
را میبازیم .تازه اگر با یک لیس��ت هم به
انتخابات وارد ش��ویم باید بسیار تمهیدات
بچینیم و برنامهریزی کنیم تا موفق شویم.
این هم که من همیشه به دوستان میگویم
که مراقب باش��یم به خودمان نبازیم برای
این است ما باید نگران برنده شدن خودمان
هم باشیم .یعنی تحت هیچ شرایطی نباید از
پیروزی خودمان مطمئن شویم».
ادعای مظلومنمایی اصالحطلبان

دبی��رکل ح��زب موتلف��ه اس�لامی
مدعی ش��د که اصالحطلب��ان در تهرات
 130داوطل��ب تاییدصالحیتش��ده دارند
ام��ا دنب��ال مظلومنمایی هستند.اس��داهلل
بادامچیان در نشست دبیران موتلفه اظهار
کرد«:اصالحطلبان در تهران بیش از ۱۳۰

نامزد تأیید صالحیت ش��ده دارند که افراد
گمنامی هم نیس��تند .بین آنه��ا فرماندار،
اس��تاندار ،مع��اون وزیر ،وزی��ر و مقامات
بلندپایه در دولتهای گذش��ته وجود دارد.
لذا جوسازی آنهایی که میگویند ما نامزد
نداریم ،خالف واقع اس��ت .اصالحطلبان
می دانند که عملکرد منفی اصالحطلبان
راست گرا و چپگرا مردم را ناراضی کرده
اس��ت و مردم تمایلی برای رأی دادن به
آنها ندارند .امیدوارم دنبال بهانه نگردند که
مظلوم نمایی کنند».
ارائه مشروط لیست انتخاباتی
اصالحطلبان

رئیس شورای عالی سیاستگذاری جبهه
اصالحطلبان تاکید کرد که اصالحطلبان
در هر حوزهای که نماینده داش��ته باشند
لیست داده و دنبال ائتالف نیستند.
محمدرضا عارف گفت «:به این راهبرد
رس��یدم که لیس��ت ما باید اصالحطلبانه
باش��د و هرجا در هر ح��وزهای گزینهای
بود لیس��ت بدهیم ...ائتالف را در مجلس
انجام میدهیم اما لیست ائتالفی نخواهیم
داش��ت .کس��ی ک��ه در لیس��ت میآید
اصالحطلب بودنش را باید تایید کند.
ش��ورای عال��ی سیاس��تگذاری جبهه
اصالحطلبان همچنین با ص��دور بیانیهای
اع�لام ک��رد ک��ه « بی��ش از  90درص��د
کاندیداهای حزبی ما نیز از گردونه رقابت در
انتخابات با دالیلی نظیر عدم التزام به نظام
و اس�لام و قانون اساس��ی یا رد صالحیت
شده اند و یا صالحیتشان احراز نشده است...
هشدار می دهیم که چنانچه دایره انتخاب
مردم با تنگ نظری همچنان بسته بماند ما
نمی توانیم زینت المجالس انتخابات باشیم و
به دلیل سلب امکان معرفی فهرست نامزدها
از ما ،لیست قابل قبولی برای معرفی به مردم
نخواهیمداشت».

ارائه لیست انتخاباتی توسط
اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویی

محمد زادمه��ر دبیرکل اتحادیه جامعه
اسالمی دانشجویان با اشاره به ارائه لیست
مس��تقل برای انتخابات مجلس ش��ورای
اسالمی از سوی این اتحادیه گفت«:ممکن
است این لیس��ت اشتراکات زیادی با سایر
لیستها داشته باشد اما ما شاخه دانشجویی
هی��چ گروه و حزبی نیس��تیم و لیس��ت ما
مس��تقل خواهد بود هرچن��د از گروهها و
نامزدهای حزبی دعوت کرده و برنامههای
آنها را دریافت کردهایم».

واکنش آیتاهلل سیستانی به معامله قرن:

جهان عرب و اسالم فلسطین را یاری کنند
آیتاهلل سیس��تانی معامله قرن دونالد ترامپ را
محکوم و بر حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا ،ب��ه نقل از ش��بکه خبری
س��ومریهنیوز ،عبدالمه��دی الکربالئ��ی ،نماینده
آی��تاهلل سیس��تانی ،مرج��ع عالیقدر ش��یعیان در
خطبهه��ای نماز جمعه این هفت��ه در کربال گفت:
چه��ار ماه از آغ��از جنبش مردمی ب��رای مقابله با
فساد و انجام اصالحات در کشور میگذرد و در این
م��دت خون زیادی از مردم ریخته ش��ده و هزاران
تن زخمی شدهاند .ما خشونت علیه تظاهرکنندگان
و عملی��ات ت��رور و رب��ودن را محک��وم میکنیم.
در عی��ن حال نیز با تجاوز ب��ه نیروهای امنیتی و
دستگاههای دولتی و تخریب برخی نهادها و مراکز
مخالفیم .چنی��ن اقداماتی نمیتواند موجب تحقق

خواستههای مردم شود.
وی گف��ت :ادامه بح��ران کنون��ی و عدم ثبات
سیاس��ی و اقتصادی و امنیتی به نفع کشور و آینده
فرزندانش نیس��ت .باید هرچهس��ریعتر دولت جدید
تشکیل ش��ود و دولت باید از اعتماد مردم برخوردار
باشد و بتواند اوضاع را آرام کند و تدابیر الزم را برای
برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در سریعترین زمان
ممکن اتخاذ کند.

الکربالئی گفت :با توجه به دودستگی گروههای
سیاس��ی و عدم تواف��ق آنها با انج��ام اصالحات
ضروری صندوق رأی بهترین گزینه در زمان کنونی
است .باید هرچهسریعتر انتخابات زودهنگام برگزار
ش��ود تا مردم حرف خود را بزنند و پارلمان آتی باید
اقدامات ضروری را برای اصالح اتخاذ کند و قوانین
سرنوشتسازی را درباره آینده کشور به ویژه درباره
حفظ حاکمیت و استقالل و وحدت آن صادر کند.
وی گف��ت :آی��تاهلل سیس��تانی ط��رح ظالمانه
آمریکا برای اش��غال اراضی فلسطینیها را محکوم
و بر حمایت از مردم مظلوم فلس��طین برای گرفتن
حقوقش��ان و تشکیل کش��ور مس��تقل تأکید دارد
و از اع��راب و مس��لمانان و تمام��ی آزادگان جهان
میخواهد به مردم فلسطین کمک کنند.

معامله قرن؛ طرحی که قبال در آمریکا
پیاده شده است!

عقیل دغاقله
باالخ��ره ترام��پ پ��رده از معامل��ه قرن
برداش��ت .طرحی که بنابر آن قدس پایتخت
اس��رائیل خواهد بود ،تمام مرزه��ا در کنترل
اسرائیل اس��ت ،و از  ۲۲درصد سرزمین باقی
مانده ای که امروز در اختیار فلسطینیان است،
باز چهل درصد در اختیار اسرائیل قرار خواهد
گرفت و باقیمانده اراضی فلس��طینیان (ش��هر
و روس��تاهای پراکنده) ب��ا راه باریکه و ی��ا بزرگراههایی تحت نظارت
اسرائیل به هم وصل خواهند شد.
با این مش��خصات ،نیازی به دانش سیاس��ی ب��رای پیش بینی عدم
موافق��ت فلس��طینیان با این طرح نبود .و آنگونه که روزنامه اس��رائیلی
هاآرتص نوشته بود معامله قرن عامدانه به گونه ای نوشته شده است که
فلس��طینیان آن را رد کنند .و البته تنها چند س��اعت الزم بود تا محمود
عب��اس به همراه تمامی حرکتهای فلس��طینی -از حماس تا فتح -در
کنفرانسی جمع شوند و یک نه بزرگ به این طرح بگویند .اما اگر ترامپ
و همکارانش میدانند فلس��طینیان این طرح را رد خواهند کرد ،پس چرا
چنین پیشنهادی را دادهاند؟ و ریشههای این طرح کجاست؟
برخی ممکن اس��ت ریشهها و شیوه اجرای این طرح را در شخصیت
و روانشناسی ترامپ جس��تجو کنند .اما راستش را بخواهید معامله قرن
بیش از آنکه برآمده از ش��خصیت سیاسی ترامپ باشد ،ریشه در ساختار
اس��تعماری خود آمریکا دارد.معامله قرن نه یک طرح ابتکاری ،و نه یک
ایده جدید اس��ت ،بلکه تمامی عناصر و سیاستهای این طرح استخراج
ش��ده از نحوه مدیریت سرخ پوس��تان در آمریکا است .سیاستهایی که
حاصل قرنها تجربه استعماری است و آمریکاییهایی چون ترامپ به
خوبی با آن آشنا هستند.
آمریکا نماد اس��تعمار ماندگر  Settler Colonialismاس��ت.
استعماری که میآید و میخواهد بماند ،اما با معضله ای به نام ساکنین
اصلی و بومی یک سرزمین روبرو میشود .هدف اصلی این نوع استعمار
حذف و محو ساکنین بومی است .اشتهای سیری ناپذیر این نوع استعمار
به دنبال تصرف تمامی یک سرزمین بدون ساکنین اصلی آن است.
در آمری��کا ،این اس��تعمار ،پس از قرنها مب��ارزه و ناکامی در حذف
و نابودی کامل س��اکنان بومی آمریکا ،به این نتیجه رس��ید که س��رخ
پوس��تان آمریکایی را در مناطق حفاظت ش��ده ای با عنوان Indian
 Reservationsمحصور کند و به آنها در درون این مناطق حفاظت
شده حق حاکمیت ملی بدهد (نقشه پیوست این مناطق حفاظت شده را
در آمریکا نشان می دهد) .سرخ پوستان آمریکایی در درون این مناطق
حفاظت شده ،دولت محلی خود را دارند ،قوانین خود را دارند ،واز نوعی
حق حاکمیت ملی عجیب و غریب بهره می گیرند .به این معنا که این
مناطق از هم جدا هس��تند و برای گ��ذر این یک منطقه به منطقه دیگر
باید از بزرگراههای آمریکا استفاده کنند .و البته که دخالتی در امنیت خود
و محیط اطرافشان ندارند و حق تشکیل نیروی نظامی هم ندارند .بدین
شکل ،تمامی محلهای سکونت سرخ پوستان آمریکایی به زندانهایی
در دل آمری��کا مبدل میش��وند که فاقد هر گونه امکانات بهداش��تی و
اقتصادی هس��تند .نرخ باالی فقر ،بیکاری و اعتیاد در این مناطق بیداد
میکند و تمامی رفت و آمدها به این کمپها تحت نظارت دولت آمریکا
اس��ت .با این همه به حق حاکمیت سرخ پوستان بر این سرزمینها نیز
اعتراف شده است.
معامله قرن ،ترجمه همین سیاست است برای حل مناقشه اسرائیل و
فلسطین .تقریبا ،اگر نه همه عناصر معامله قرن ،بلکه بخشهای اصلی
و رویکرد بینادین این طرح ،ریش��ه در همین سیاستهای استعماری در
قبال س��رخ پوستان آمریکا دارد .ترامپ برآمده از میراث استعمار ماندگر
است ،و طبیعی است که تعجب میکند چرا تا کنون چنین طرحی برای
فلسطینیان اجرا نشده است؟
مهمت��ر این اس��ت ،که ترام��پ هیچ نقش��ی ب��رای اراده و عاملیت
فلس��طینیان قائل نیست .هیچ فرد فلسطینی در جریان مذاکرات مربوط
به این طرح حضور نداش��ته و ندارد .همه این شواهد حکایت از این دارد
ک��ه ترامپ نه دنبال یک توافق ،ک��ه دنبال تحمیل بینالمللی این طرح
اس��ت .دنبال ایجاد یک مش��روعیت بینالمللی ب��رای به کمپ تبدیل
کردن زندگی فلسطینیان در دل اسرائیل دارد .البته فلسطینیان االن نیز
در کمپ هستند ،و در حقیقت او دنبال آن است که لباس مشروعیت به
زندگی کنونی فلس��طینیان بپوشاند .ترامپ میداند که فلسطینیان با این
ط��رح موافق نخواهند بود .اما تصور میکند با س��لطه قوانین بینالمللی
میتواند در عمل فلسطینیان را مانند سرخ پوستان آمریکا بین دو گزینه
مخیر سازد :یا این کمپها را رها کنند و به کشور دیگری منتقل شوند،
یا آنکه در آن کمپها بمانند و بسازند و بسوزند ،آنگونه که امروز ساکنان
بومی آمریکا میکنند.
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انگ بزن و قلدری کن!
امیر ناظمی

واقعیت دردناکی است اما انسانها به کسانی
که مشابهشان نیستند ،برچسب میزنند .آنها
وقتی به کسی که مشابهشان لباس نمیپوشد،
انگ یا برچس��ب میزنند :گاه ف��رد دیندار به
او میگوی��د بیدین ی��ا فرد اش��رافزاده او را
بیاصل و نس��ب مینامد؛ به هر حال هر دو به
او برچس��ب زدهاند ،چرا که پوشش او را مشابه
خ��ود نیافتهاند؛ همانطور که برای هیپیها در
دهههای  ۶۰و  ۷۰گفته میشد.
اغل��ب بکر ( )Beckerب��ه عنوان نظریهپرداز برچس��بزنی (Labeling
 )Theoryشناخته میشود؛ سوسیالیستی که به گروههای حاشیهای در جامعه
میپرداخت .اما این نظریه سریع به سرعت به جرمشناسی نزدیک شد.
برچسبها گویی نوعی انتقام اجتماعی از کسی است که قواعد جامعه را تغییر
میدهد .برچس��ب به بخشی از جامعه این مجوز را میدهد تا علیه بخش دیگر
اعمال مجازات کنند .انگار وقتی برچس��ب بیدین زده میشود ،حاال آن بخش
دیندار مجوز مییابد تا او را کیفر دهد ،همانطور که وقتی بخش دیگر جامعه
به آنها برچس��ب ایدئولوژیک یا دیندار افراطی میزند ،مجوز آن را مییابد تا
آنها را بیمنطق و بیدانش قلمداد کند .در کل کسی که شبیه ما نیست ،کسی
که دیگری است؛ همان کسی است که برچسب میخورد!
برچس��بزنی به همین دلیل نزدیک به جرمشناسی میشود؛ چون برچسب
نقطه آغازین بس��یاری از جرمهاس��ت؛ همان جایی که مجرم آسودگی وجدان
مییابد از خش��ونتورزیاش! همان جایی که خفاش ش��ب این اجازه را به خود
میدهد تا زنانی را به خشنترین وجه به قتل برساند ،یا همان جایی که زورگیر
خیابانی ،طلبهای را به قتل میرساند! آنها سرشار از تنفر دیگری بودند؛ همان
دیگری که حاال یک برچسب داشت تا بتوان او را کشت ،چه او را فاحشه بنامند،
چه او را افراطی!
خشونت افسار گسیخته
جامعه امروز به روایت آمار بگیریم یا مشاهده شخصیمان ،سرشار از خشونت
ش��ده است .خشونتی که از همین برچس��بزنیها آغاز میشود .جایی که افراد
جامعهای بیمحابا به خود اجازه میدهند تا هر دیگری را به هر انگی برنجانند.
وقتی برچس��بها در تریبونهای رسمی تولید میشوند؛ حتما بخش غیررسمی
آمادگی انگهای بیشتر و خشونتورزی باالتر دارد.
این روزها تنها مش��اهده شبکههای اجتماعی به ما نشان میدهد تا چه حد
برچس��بزنی تفریح روزمره شده است .برچسبهایی که ابتدا در قالب واژههای
پاس��خ به یک توییت آغاز میش��ود؛ س��پس تبدیل به یک برچس��ب استاندارد
میشوند؛ از داعشی ،افراطی و بازجو گرفته تا غربزده ،فتنهگر و نفوذی .برچسب
ابتدا غیررس��می است ،ش��اید واژهای باشد که از یک سخنرانی وام گرفته شده،
اما به مرور و توسط بخشی از جامعه تبدیل به برچسب میشود تا از این طریق
دیگری را از میدان خارج کنند.
برچس��ب اما نقطه آغازین فرآیندی اس��ت که در ادامه مسیر تجسم و تبلور
مییابد؛ تبدیل به چاقو و گلوله و طناب میش��ود .برچس��بها درست مثل شعر
اریش فرید میشود که:
بچهها شوخی شوخی
به قورباغهها سنگ میزدند
قورباغهها
جدی جدی میمردند
حاال میتوان گفت:
برچسبها شوخی شوخی تولید میشوند
تا دیگری جدی جدی قربانی شود!
برچسبزنی تکنیک سیاسی
اما برچسبزنی حاال بیش از امری اجتماعی تبدیل به تکنیکی سیاسی شده
است .در این تکنیک سیاسی ،مخالف یا دیگری را باید برچسب زد .با برچسب
میتوان او را تا هر کجا میخواهی ببری .میتوان به او گفت نفوذی یا بازجو! در
هر حال او پس از برچسب دیگر تاثیرگذاری سابق را ندارد!
برچس��ب هم بر ذهن فرد گیرنده و هم بر ذهن مخاطب او تاثیرگذار است.
کافی اس��ت اقتصاددانی را برچس��ب لیب��رال بزنید؛ صرفنظ��ر از آنکه او چه
عقیدهای داشته باشد؛ دو اتفاق میافتد:
اقتص��اددان برای اثبات آنکه لیبرال نیس��ت ،تمامی حرفهایش تبدیل به
واکنش میش��ود؛ دیگ��ر حرفهایش و ایدههایش را از ترس نش��انه اثبات آن
برچسب فرومیخورد .او آزادی عقیدهاش را به همین سادگی از دست میدهد.
اما همزمان مخاطب او نیز فرومیریزد؛ کسانی که لیبرالیسم دوست ندارند،
به دلیل این انگ دیگر حرفهایش را نخواهند شنید و آنانکه طرفدار لیبرالیسم
اقتصادی هس��تند؛ چون عقاید او را همراس��تا با اقتصاد لیبرال نمیدانند؛ به نقد
او برمیخیزند!
تیجه راهبردی
برچس��ب سادهترین راه بیاثر کردن کنشگران اجتماعی است .راهی ساده
برای حذف رقیب؛ اما پرهزینه برای جامعه! جامعه از طریق برچس��بها امکان
گفتگو را از دس��ت میدهد! آنها دیگر نمیتوانند آزاداندیش��انه س��خن بگویند
و مخاط��ب آن��ان نیز با عینکی پر از س��وءتفاهم به ش��نیدن و نقد آن کنشگر
میپردازد .برچسبزنی نشانه خش��ونتورزی جامعهای است که برای انتقام به
انتظار یک برچسب نشسته است .امید که بر این شعله نفس ما ندمد! برچسبها
را از کالم خود پاک کنیم .و یادمان باشد یک برچسب تفاوتاش با یک مفهوم
جایی اس��ت که یک فرد یا گروه مش��خص را نش��انه میگیرد و مجوز اعمال
خشونت میدهد.
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در هتل انقالب معرفی شدند.
به گ��زارش ایلن��ا ،مراس��م معرفی
برگزیدگان س��یزدهمین جشن منتقدان
و نویسندگان س��ینمایی ایران که شامل
آرای منتق��دان ب��ه فیلمه��ای برگزیده
جش��نواره فیلم فجر در س��ال گذشته و
همچنین فیلمهای اکران شده بود برگزار
شد .
برگزیدگان به شرح زیر است :
دیپلم خالقیت و استعداد درخشان به
س��روش صحت برای فیلم جهان با من
برقص اهدا شد .
تندیس خالقیت و اس��تعداد درخشان
سیزدهمین ش��ب منتقدان به مسخرهباز
ساخته همایون غنیزاده تعلق گرفت.
تندی��س بهتری��ن دس��تاورد فنی به
محس��ن نصراللهی برای طراحی صحنه
فیلم سرخپوس��ت تعلق گرف��ت و دیگر
تندیس ای��ن بخش اهداء ش��د به جواد
مطوری ب��رای جلوههای بص��ری فیلم
مس��خرهباز که به نیاب��ت از او غنیزاده
تندی��س را دریافت کرد.تندیس س��وم

بخش بهترین دس��تاورد فنی به محسن
خیرآبادی ،رضا میثاقی و ش��هاب نجفی
ب��رای جلوههای بص��ری فیلم غالمرضا
تختی داده شد.
تندی��س بهتری��ن بازیگ��ر نق��ش
مکمل م��رد به علی نصیریان برای فیلم
مسخرهباز تعلق گرفت.
دیپلم افتخار بهترین موس��یقی متن
به مسعود سخاوتدوست برای فیلم شبی
که ماه کامل شد اهداء شد و تندیس این
بخش تعلق گرفت به کریستف رضاعی

برای فیلم ناگهان درخت اهدا شد.
تندیس بهترین تدوین به بهرام دهقانی
برای فیلم متری ششونیم اهدا شد
تندیس بهترین فیلمبرداری به هومن
بهمنش برای فیلم سرخپوس��ت و فیلم
متری ششونیم تعلق گرفت.
تندیس خالقیت در بازیگری به نوید
محمدزاده داده شد.
تندیس بهترین بازیگر زن به فرشته
صدرعرفای��ی ب��رای فیلم ش��بی که ماه
کامل شد اهداء شد.

تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد به
حامد بهداد برای قصر شیرین اهداء شد.
تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن
به الناز شاکردوس��ت برای ش��بی که ماه
کامل شد اهداء شد.
دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه برای
فیلم قصر ش��یرین به محس��ن قرایی و
محمد داودی و تندیس بهترین فیلمنامه
به نیما جاویدی برای فیلم سرخپوس��ت
تعلق گرفت.
دیپل��م افتخار بخ��ش کارگردانی به
نرگس آبیار برای شبی که ماه کامل شد
اهداء شد.
جایزه وی��ژه بهترین کارگردانی تعلق
به س��عید روس��تایی برای فیل��م متری
ششونیم تعلق گرفت.
تندی��س بهتری��ن کارگردانی به نیما
جاویدی ب��رای فیلم سرخپوس��ت تعلق
گرفت.
تندیس بهترین فیلم به مجید مطلبی
برای فیلم سرخپوست تعلق گرفت .
در این مراسم از علیرضا زرین دست،
عباس ی��اری و اکبر عبدی به پاس یک
عمر فعالیت در سینما تجلیل شد.

جزئیات سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی در پذیرش بدون آزمون ۹۹
نحوه اعمال سهمیه مناطق درگیر
بالیای طبیعی در پذیرش بدون آزمون
 ۹۹بر اس��اس مصوبه ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی و شورای سنجش و
پذیرش دانشجو اعالم شد.
به گزارش ایرنا ،س��ازمان سنجش
آموزش کش��ور دفترچههای پذیرش
بدون آزمون سال  ۹۹را منتشر کرد.
بر اس��اس اع�لام این س��ازمان،
فرایند ثب��ت ن��ام در دورههای بدون
آزمون(پذی��رش بر اس��اس س��وابق
تحصیلی) از  ۲۰اسفندماه امسال آغاز
میش��ود و تا  ۳۱شهریورماه  ۹۹ادامه
دارد.
طب��ق برنام��ه زمانبن��دی ،نتیجه
نهایی پذیرفته ش��دگان  ۹مهرماه ۹۹
از طری��ق پایگاه اطالع رس��انی این
سازمان منتشر میشود.
دفترچه پذیرش بدون آزمون برای
اطالع داوطلبان از کد رش��ته محلها
و دانش��گاههای پذیرن��ده ،در اختی��ار
داوطلبان قرار گرفته است که در ادامه
به مهمترین نکات آن از جمله سهمیه
پذی��رش داوطلب��ان در مناطق دارای
بالیای طبیعی اشاره میشود.
بر اس��اس م��اده پنج آیی��ن نامه
اجرای��ی مصوبه جلس��ه خردادماه ۹۸
ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی ،در
خصوص مبنی بر اختصاص سهمیه به
داوطلبان آزمون سراس��ری در مناطق
درگی��ر بالیای طبیع��ی ،حداکثر پنج

درصد مجموعه ظرفی��ت دوره روزانه
دانش��گاههای واقع در این استانها به
صورت مازاد بر ظرفیت در رشتههای
مورد نیاز و پیش��نهادی استانداریها
پس از تایید شورای سنجش و پذیرش
دانش��جو ب��ه داوطلب��ان اختص��اص
مییابد.
داوطلبانی که ش��رایط اس��تفاده از
این آیین نامه را دارند و در زمان وقوع
بالیای طبیعی،آس��یب جانی و مالی
دیدهاند ،بای��د گواهینامه مربوطه را از
فرمانداری محل رخداد حادثه دریافت
و در زمان قبولی ،گواهی دریافت فوق
را به دانش��گاه مح��ل قبولی تحویل
دهند.
در صورت��ی ک��ه این اف��راد فاقد
گواهی مورد تایید فرمانداری باش��ند،
قبولی آنها لغو میشود و اجازه شرکت
در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.
طب��ق اعالم س��ازمان س��نجش
آم��وزش کش��ور ،ای��ن ظرفی��ت در
دانش��گاههای واقع در مناطق آسیب
دیده همان اس��تان اختصاص مییابد
و در صورت نبود رش��ته در آن استان،
س��همیه در دانش��گاههای واق��ع در
اس��تانهای همج��وار اختصاص داده
میشود.
اولویت ارائه سهمیه با دانشگاههای
واق��ع در ش��هر منطقه آس��یب دیده
س��پس دانش��گاههای واقع در استان
مربوط��ه اس��ت .این س��همیه زمانی

اختصاص می یابد که بالیای طبیعی
موجب خسارتهای جانی و مالی شود
به طوری که این خس��ارتها موجب
وقفه و خل��ل در تحصیل دانش آموز
شده باشد.
در صورت ورود کد رشته محل در
ای��ن مرحله از سراس��ری ،پذیرش در
این کد رشته محل مستلزم کسب حد
نصاب  ۸۰درصد گزینش آزاد میشود.
میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان با
استفاده از این س��همیه ۲ ،برابر مدت
تحصیل اس��ت که در زم��ان ثبت نام
باید تعهد خود را به استانداری مربوطه
اعالم و یک نس��خه از آن در پرونده
دانشجو درج شود.
هر گونه تغییر رشته یا انتقال برای
پذیرفت��ه ش��دگان با اس��تفاده از این
س��همیه ممنوع و مدت اعتبار سهمیه
برای هر منطقه درگیر بالیای طبیعی،
حداکثر سه سال است.
در ادامه این مصوبه ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی آمده اس��ت :در سال
اول وق��وع بالی��ای طبیعی ،توس��ط
س��ازمان سنجش آموزش کشور اقدام
میش��ود .برای تخصیص سهمیه در
س��ال دوم یا سال سوم از زمان شروع
اختصاص سهمیه برای آن منطقه ،در
صورت تصویب ش��ورای س��نجش و
پذیرش دانشجو اقدام میشود.
در ای��ن زمین��ه ،ابراهی��م خدایی،
رئی��س س��ازمان س��نجش آم��وزش

کشور گفت :این سهمیه برای کنکور
سراسری سال  ۹۸و در دفترچه شماره
 ۲ای��ن آزم��ون اعم��ال و داوطلب��ان
مناطق درگی��ر بالیایی طبیعی بر این
اساس پذیرفته شدند.
دفترچه پذیرش بدون آزمون سال
 ۹۹دانش��گاهها و مراکز آموزش عالی
همچنین اعالم کرد که س��همیههای
منطقه ی��ک ،منطقه  ،۲منطقه س��ه،
خانواده ش��هدا ،ایثارگ��ران  ۲۵درصد
ظرفیت ،ایثارگران پنج درصد ظرفیت
و رزمن��دگان طبق قوانی��ن و مقررات
مندرج در این دفترچه اعمال میشود.
اگر داوطلبی در رشته محلهای بر
اساس سوابق تحصیلی پذیرش شده و
در آزمون سراسری سال  ۱۳۹۹شرکت
کرده و قبول ش��وند ،تنها میتواند در
یک کد رش��ته محل به انتخاب خود،
ثبت نام کرده و مش��غول به تحصیل
شود .به عبارت دیگر ،هر داوطلب فقط
مجاز ب��ه تحصیل در یک کد رش��ته
محل خواهد ب��ود و تحصیل همزمان
در چند کد رشته محل ممنوع است.
پذیرفت��ه ش��دگان دوره روزانه هر
س��ال ،اجازه پذیرش دوره روزانه سال
بعد را ندارند.
ب��ا تصویب ش��ورای س��نجش و
پذیرش دانشجو ۸۵ ،درصد رشتهها از
طریق س��وابق تحصیلی و  ۱۵درصد
باقیمانده توس��ط آزمون سراس��ری،
دانشجو میپذیرند.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران:

اعزام معلم خصوصی به منازل ،غیرقانونی است

س��خنگوی آموزش و پرورش ش��هر ته��ران با بیان
اینک��ه پدیده معلم خصوصی ،به صورت عرفی در جامعه
باب شده و اینکه یک موسسه بخواهد تحت این عنوان،
معلمی به منازل بفرس��تد را به هیچ وجه تایید نمیکنیم
گفت :مس��ئولیتی نی��ز در این زمینه نداری��م؛ این عمل
غیرقانونی است.
ب��ه گزارش ایس��نا ،مس��عود ثقفیدرباره اق��دام برخی
موسس��ات برای تدریس خصوصی و اعزام معلم به منازل
دانشآموزان اظهار کرد :این عمل غیرقانونی اس��ت و ما

چی��زی به نام معل��م خصوصی نداریم.وی اف��زود :پدیده
معل��م خصوصی ،به صورت عرفی در جامعه باب ش��ده و
اینکه یک موسس��ه بخواهد تحت این عنوان ،معلمی به
منازل بفرستد را به هیچ وجه تایید نمیکنیم؛ ضمن اینکه
مسئولیتی نیز در این زمینه نداریم .مشخص نیست فردی
ک��ه برای تدریس به منزل م��ردم میرود گزینشهای ما
را س��پری کرده است یا خیر.سخنگوی آموزش و پرورش
شهر تهران با تاکید بر اینکه از والدین میخواهیم اگر قصد
اس��تفاده از این ظرفیت را دارند به آموزش��گاههای مجاز

مراجع��ه کنند گفت :عالوه بر ای��ن در محل خود مدارس
نیز کالسهای فوق برنام��ه خصوصی و نیمه خصوصی
قابل برگزاری و استفاده است.ثقفی درباره مجوز موسسات
تدری��س خصوصی گفت :ما به هیچ عن��وان مجوز برای
چنین موسس��اتی صادر نمیکنیم و این موسسات مربوط
به آموزش و پرورش نیستند .آموزشگاههایی که از آموزش
و پرورش مج��وز دریافت میکنند نیز باید ضوابط الزم را
رعایت کرده و دارای مکان و آدرس مش��خص باش��ند و
کالسهای خود را در محل خود آموزشگاه برگزار کنند.
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مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور خبر داد

حذف سهمیه سوخت تاکسیهای فاقد پروانه
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
گفت :سهمیه سوخت تاکس��یهای فاقد پروانه در
ص��ورت اینکه پروانه فعالیت خ��ود را تمدید نکنند،
حذف میشود ،یعنی س��همیه سوخت آنها از حالت
عمومی خارج و به صورت شخصی خواهد شد.
به گ��زارش ایرن��ا ،مرتض��ی ضامن��ی افزود:
رانندگان این نوع تاکس��یها ت��ا پایان بهمن ماه
امس��ال فرصت دارند با مراجعه به شهرداریهای
یا سازمانهای تاکسیرانی نسبت به تمدید پروانه
فعالیت خود اقدام کنند تا س��همیه سوخت آنها از
حالت عمومی خارج نشود.
وی در پاس��خ به این سئوال که دیده شده که
برخی از رانندگان تاکسی سهمیه سوخت خود را به
دیگران میفروشند ،تصریح کرد :شاید به صورت
موردی چنین اتفاقی بیفتد ،رانندگان تاکس��ی که
دارای پروانه فعالیت هس��تند ،سهمیه سوخت آنها
کفاف فعالیت خودش��ان را می دهد ،اما بخشی از
رانندگان که پروانه فعالیت ندارند و کارت سوخت
عمومی هم دارند شاید مبادرت به فروش سهمیه
س��وخت خود میکنند که با اج��رای طرح حذف

سهمیه س��وخت افراد بدون پروانه فعالیت جلوی
اقدام آنها نیز گرفته میشود.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای ش��هری
کش��ور خاطر نش��ان ک��رد :هیات وزی��ران طی
مصوبهای به مجموعه وزارت کشور تکلیف کرده
تا تاکس��یهای غی��ر فعال بخص��وص در کالن
شهرها را شناسایی کنند و پیرو این مصوبه اتحادیه
تاکسیرانیهای شهری کشور ،سامانه جامع ناوگان
تاکسیرانی را راهاندازی کرد تا فرایند صدور پروان ه
که در ش��هرهای مختلف به صورت برخط در این
سامانه گزارش شود.
وی گفت :با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی

س��وخت و اهداف تعریف شده در این طرح مبنی
بر ارائه سهمیه س��وخت به ناوگان فعال در حوزه
حمل و نقل عمومی شهری ،به منظور جلوگیری
از تضییع حقوق رانندگان فعال در این حوزه ،طرح
حذف سهمیه سوخت ناوگان فاقد پروانه را به کار
گروه مربوطه داده ش��د و این پیشنهاد به تصویب
کار گروه رسید.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای ش��هری
کش��ور افزود :پیرو این مصوبه ،تاکسیهای فاقد
پروان��ه تا  ۳۰بهم��ن فرصت دارند تا نس��بت به
دریافت و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند در غیر
اینصورت در گام نخست از اول اسفند ماه سهمیه
س��وخت عمومی این گروه از ناوگان حذف خواهد
شد.ضامنی اعالم کرد :پروانه تاکسیرانی معتبر با
اس��تناد به قوانین و ضوابط حاکم بر تاکس��یرانی
شرط اصلی برای فعالیت و تردد تاکسی در سطح
شهرها و همچنین دریافت هرگونه خدمات اداری
از سوی سازمانهای تاکسیرانی به شمار میآید و
تاکس��یرانان باید در خصوص تاریخ انقضاء پروانه
تاکسیرانی خود دقت و اهتمام ورزند.

وزیر نیرو خبر داد

آغاز اجرای طرح برقیکردن موتورسیکلتها در تهران

وزیر نیرو به آغاز طرح برقی کردن موتور سیکلتها
در تهران اش��اره کرد و گفت :سه هزار موتورسیکلت در
گام نخست برقی میشود.
به گزارش ایرنا ،رضا اردکانیان در مراس��م رونمایی
از نخستین موتورس��یکلت برقی در شرکت توزیع برق
استان تهران افزود :طرح برقی کردن در گام نخست از
زیر مجموعههای وزارت نیرو آغاز شده است.
وی به وجود  ۱۰میلیون موتورسیکلت فرسوده اشاره
کرد و گفت :باید برای جایگزینی آنها تالش کرد.
وزیرنی��رو گف��ت :بای��د برای اص�لاح ای��ن تعداد
موتورس��یکلت فرسوده اقدام کرد که وزارت نیرو در گام
نخست از سازمانهای خود شروع کرده است.
اردکانی��ان گف��ت :این ط��رح در گام بعد به س��ایر
وزارتخانههایی که از موتورسیکلت برای خدمت رسانی
استفاده میکنند تسری داده میشود.
وی از هماهنگی با س��ازندگان موتورسیکلت داخلی
باتوج��ه به توجی��ه اقتصادی باالی این ط��رح خبر داد
و گفت :تالش میش��ود س��ازندگان هم ب��رای تبدیل
موتورهای موجود اقدام کنند و هم نس��بت به س��اخت
موتورهای برقی اقدام الزم را به عمل آورند.
اردکانیان گفت :امید اس��ت این اقدام بتواند س��هم
موث��ری در کاهش آلودگی هوای ش��هرها به خصوص

شهرهای بزرگ داشته باشد.
وزیر نیرو ادامه داد :ش��رکتهای توزیع برق تهران
و سایر ش��هرهای اس��تان تهران در گام نخست برای
استفاده از موتورسیکلتهای برقی پیشگام هستند و به
این ترتیب سه هزار موتوسیکلت برقی خواهد شد و این
کار در سال آینده هم تداوم خواهد یافت.
وی افزود :امید اس��ت با همکاری وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت ،نظام بانکی و ش��هرداریها برای
در اختی��ار دادن زمین ب��رای احداث ایس��تگاههای
ش��ارژ قدمی در بهبود شرایط هوای شهرهای بزرگ
برداشته شود.
اردکانیان با بیان اینکه در ش��رایط موجود این طرح
نی��از حداقلی به منابع ارزی دارد ،اضافه کرد :این نیاز با
توجه به صرفهجویی که در مصرف بنزین خواهد داشت

و افزای��ش ص��ادرات بنزین از محل ای��ن صرفهجویی،
توجیه اقتصادی دارد.
وزیر نیرو از تالش برای احداث ایس��تگاههای شارژ
موتوره��ای برقی خب��رداد و گفت :ط��رح برقی کردن
موتورس��یکلتها محدود به دستگاههای دولتی نخواهد
ماند زیرا وقتی مردم احس��اس کنند با اینکار حدود پنج
میلیون تومان در هزینه سوخت آنها صرفهجویی میشود
خود راغب میشوند که از این طرح استفاده کنند.
وی از اختصاص تسهیالت بانکی برای برقی کردن
موتورس��یکلتها خبرداد و خاطرنشان ساخت :مذاکرات
ب��ا نظام بانکی برای این کار آغاز ش��ده اس��ت تا مردم
احساس کنند این طرح ،اقدامی توجیه پذیر است.
اردکانیان از مذاکره با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای مشارکت بیشتر در این طرح خبر داد و گفت :طرح
اولیه به رئیس جمهوری تقدیم ش��ده است که وی آن
را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارجاع داده است تا
اقدامهای الزم صورت گیرد.
وزیر نیرو تعطیل کردن شهر ،مدارس ،ادارات ،اقتصاد
و تولی��د ب��رای مقابله با آلودگی هوا را کاری نادرس��ت
ارزیابی کرد و گفت :طرح برقی کردن موتورس��یکلتها
اقدامی اس��ت که میتواند با کاهش آلودگی هوا نیاز به
تعطیلی را برطرف سازد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

فهرست متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن ملی اعالم شد

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک
به متقاضیان واجد ش��رایط طرح ملی مس��کن از
 ۱۴بهمن خبر داد و گفت:اس��امی این متقاضیان
ب��ه ادارات کل،ش��رکت عمران و بنیاد مس��کن
اعالم شده است.
به گ��زارش ایس��نا ،محمود محم��ودزاده در
خص��وص آخری��ن وضعیت طرح ملی مس��کن،
اظهار کرد :پاالی��ش ثبتنام کنندگان طرح ملی
مس��کن به اتمام رس��یده که حدود  42درصد از
ثبتنام واجد ش��رایط نبودن��د و حدود  140هزار
نفر واجد شرایط بودهاند.
وی با اعالم اینکه از  14بهمن ارسال پیامک
برای متقاضیان واجد شرایط آغاز میشود ،افزود:
با اتمام پاالیش متقاضیان مس��کن ملی در همه
استانهای کش��ور ،فهرست اس��امی متقاضیان
واج��د ش��رایط ب��ه ارادت کل راه و شهرس��ازی

استانی ،ش��رکت عمران شهرهای جدید ایران و
بنیاد مسکن اعالم شده است.
وی تاکید کرد:بر اس��اس ابالغیهای نیز مقرر
شده ادارات کل ،ش��رکت عمران و بنیاد مسکن
آدرس مراجعه متقاضیان واجد ش��رایط را در هر
شهر اعالم کنند و در سامانه درج شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل ماه گذشته
ب��ا اع�لام اینکه پای��ش اطالع��ات متقاضیان
مس��کن مل��ی در بخ��ش ف��رم ج یعنی س��ابقه
استفاده از تسهیالت دولتی پایان یافت و تا نیمه
بهمنماه نتیجه پایش مش��خص میشود ،گفته
بود :پایش اطالعات افرادی که در سامانه مسکن
ملی ثبتنام کردهاند آغاز ش��ده و تاکنون بررسی
وضعی��ت ثبتنامکنندگان در بخش فرم ج پایان
یافته است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه افرادی که قبال

از تسهیالت دولتی اس��تفاده کردهاند نمیتوانند
در طرح مس��کن ملی ثبتنام کنند ،افزود :رصد
و پایش فرم ج ثبتنامش��دگان برنامه اقدام ملی
مسکن به س��رعت و به صورت برخط (آنالین)
انجام میش��ود و در صورت قرمز بودن این بند،
متقاضی خود به خود از س��امانه (سیستم) حذف
میش��ود.وی با اع�لام اینکه پای��ش اطالعات
ثبتنامکنندگان اکنون در سایر بخشها از جمله
سابقه س��کونت ،افراد تحت تکفل و دیگر موارد
در حال بررس��ی است ابراز امیدواری کرد تا نیمه
بهمن ماه نتیجه پایش نخستین مرحله از ثبتنام
متقاضیان مسکن ملی مشخص شود.
ب��ه گفته معان مس��کن و س��اختمان ،پس از
این مرحله افراد واجد ش��رایط برای عقد قرارداد
از طری��ق پیامک به ادارات راه و شهرس��ازی یا
وزارت راه دعوت میشوند.

یادداشت

اینک آخرالزمان
محسن طاهری
استاددانشگاه اصفهان
یک فیلم کوتاه از ش��هر یازده میلیون نفری
ووهان ( )Wuhanچین است .یکی از  ۱۵شهر
و روس��تایی که به خاطر ش��یوع ویروس کرونا
قرنطینه ش��دهاند .راهه��ای ورودی و خروجی به
شهر بسته ش��ده و شهروندان حق خروج از شهر
را ندارند.
مردمی که در خانههایشان حبس شدهاند شب
هنگام روی بالکن میآین��د و یکدیگر را خطاب
قرار میدهند jiayou :یعنی روغنش را زیاد کن.
در زبان محلی آنها یعنی امید داشته باش ،یعنی قوی باش یعنی نوعی دلگرمی
دادنjiayou jiayou .
چن��د بار این فیلم کوتاه را دیدم .صدایی لرزان از ش��هری که نمادی از غرور
انسان است ،حزن آلود همنوعانش را دلگرمی میدهد.
با دیدن فیلم چند برداشت کوتاه به ذهنم رسید:
به حقارت انس��ان فکر کردم که با آن غرور و سرمس��تی ابلهانهاش چطور در
مقابل زندگی کوچک و ناچیز است.
به آنهایی فکر کردم که میخواهند با سرگین خر و تخم کفتر برای  ۹میلیارد
آدم نس��خه بپیچند و کتابهای علمی را آتش میزنند تا ما بفهمیم برای تاریک
اندیشیهای انسان حتی در قرن  ،۲۱پایانی نیست.
به مدیریت بحران فکر کردم که چطور میشود  ۳۰میلیون جمعیت را قرنطینه
کرد ،امنیت را برقرار کرد و به جای انکار اطالع رسانی کرد.
به تاریخ فکر کردم .در س��ال  ۱۳۵۰میالدی وقتی طاعون یا مرگ سیاه اروپا
را فرا گرفت پادشاه برای پاپ نامه نوشت تا دعا کند ،راستی چرا دیگر کسی برای
پاپها نامه نمینویسد؟
و به امید فکر کردم و جعبه پاندورا .در افسانههای یونانی وقتی از سر کنجکاوی
جعبه پاندورا باز میشود همه شقاوتها و بدبختیها و مریضیها بیرون میریزند و
در زمین پراکنده میشوند و در ته جعبه تنها یک چیز میماند :امید

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی:

تعدادی در ارتباط با توزیع کیکهای آلوده دستگیر
شدهاند و این شبکه خرابکاری به تدریج گرفتار میشود
وزیر بهداشت از بازداش��ت تعدادی در ارتباط با کیکهای آلوده که ترس و
وحشت عجیبی در کشور ایجاد کرده بود خبر داد.
به گ��زارش رکنا ،وزیر بهداش��ت گفت :هیچ مورد
تخلفی در هیچ کارخانه ای در این زمینه اتفاق نیفتاده،
بلکه این کیکها در یک اقدام خرابکارانه دس��تکاری
ش��ده بودند.دکتر س��عید نمکی ،وزیر بهداشت درباره
س��رانجام کیکهای آل��وده ،گفت :براس��اس آخرین
بررس��یهایی که روی پرونده کیکه��ای آلوده انجام
شد ،متاسفانه متوجه شدیم که این اقدام یک دستکاری
خرابکاران بوده اس��ت.وی افزود :دوس��تان ما در وزارت اطالع��ات این پرونده را
پیگی��ری و دنبال میکنند .در عین حال هیچ مورد تخلفی در هیچ کارخانه ای در
این زمینه اتفاق نیفتاد بلکه این کیکها به صورت دستی در آن قرص جاسازی و
دستکاری شده بودند.نمکی تاکید کرد :تعدادی هم در ارتباط با این پرونده دستگیر
و بازداشت شدهاند و این شبکه خرابکاری دارد به تدریج گرفتار میشود.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

اقدامات پیش دستانه پلیس
برای تأمین امنیت اقتصادی در فضای مجازی

فرمانده ناجا از اقدامات پیش دستانه پلیس برای
تأمین امنیت اقتصادی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،س��ردار حسین اشتری درباره
اقدام��ات پلیس ب��رای تأمین امنی��ت اقتصادی و
س��رمایهگذاران در فضای س��ایبری و جلوگیری از
حمالت هکری به زیرساختهای این فضا ،گفت:
در این زمینه نیز مانند فضای حقیقی ،پلیس آمادگی
باالیی دارد و ما آماده حفظ و تأمین امنیت سرمایهگذاران هستیم.
وی ب��ا بیان اینکه پلیس فتا در این زمینه بیش��ترین نقش را دارد ،ادامه
داد :سیاست ما اتخاذ اقدامات پیش دستانه است و در این خصوص اقدامات
زیادی هم انجام شده است ،البته با موارد تخلف نیز برخورد به موقع میشود
و با هوشیازی همکاران ما ،برای تأمین امنیت در فضای مجازی اقدام خواهد
شد.به گفته فرمانده نیروی انتظامی ،پلیس ،امنیت اقتصادی را چه در فضای
مجازی و چه در فضای حقیقی برقرار خواهد کرد ،چرا که اولین ش��رط هر
اقدام مثبت و توسعهای در کشور ،امنیت است.

6
دستگیری  ۲پزشک زن
قالبی به اتهام سالها طبابت
با مدارک جعلی در تهران

رئیس پايگاه پنجم پليس آگاهي پايتخت از دستگیری
 ۲خانم کالهبردار که به عنوان پزشک طبابت می کردند،
خبر داد و گفت :یکی از متهمان  ۱۰س��ال به این حرفه
مشغول بوده است.
به گزارش میزان ،س��رهنگ کارآگاه خيراهلل دولتخواه
رئیس پاي��گاه پنجم پليس آگاه��ي پايتخت گفت :نهم
آذرماه س��ال جاري گزارشي مبني بر فعاليت غير قانوني
يك خانم پزش��ک به پايگاه پنج��م پليس آگاهي تهران
بزرگ ارسال شد.
وی بی��ان داش��ت :در گام اولی��ه تحقیقات پلیس��ی،
کارآگاه��ان با هماهنگي مقام قضائي به مطب این خانم
پزش��ک مراجعه و زماني ک��ه متهم با مام��وران مواجه
مي ش��ود با اظهارات ضد و نقيض ش��ک کارآگاهان را
برمي انگيزد.
ای��ن مقام انتظامی با بیان اینک��ه متهم عاجز از ارائه
مدارک درخواس��تی ب��ود ،گفت :با دس��تور مقام قضائي
مطب وي مورد بازرس��ي قرار گرفت و مدارکي مبني بر
فعاليت پزش��کی خانمی به نام ناهيد ۳۲س��اله را کشف
میکنند که با بررس��ي و اس��تعالم مدارک کشف شده ،
مشخص شد که این مدارک ،جعلي مي باشند.
وی توضی��ح داد :متهم به پايگاه پنج��م انتقال و در
ب��دو ورود ضمن قبول جرم خود مبني بر کالهبرداري و
فعاليت تحت عنوان پزشک ،اظهار کرد ،حدود ۴ماه است
که با مدارک جعلي که يکي از دوستانم به نام مرضيه ۳۸
ساله که در اختيارم گذاشته است مطبی افتتاح و مشغول
به طبابت شدم.
س��رهنگ دولت خ��واه اف��زود :ناهيد فاق��د هرگونه
تحصي�لات آکادميك مي باش��د و فقط تنها مدرکي که
داش��ت بوتاکس بود .لذا با هماهنگي قضائي دستگيري
مرضي��ه نيز در دس��تور کار کاراگاهان ق��رار گرفت و در
اقدام��ي غافلگيرانه وي نيز در مطب��ي واقع در محدوده
ميدان شهدا شناسايي و دستگير مي شود.
رئی��س پايگاه پنجم پليس آگاه��ي پايتخت گفت :با
انتق��ال مرضيه به پاي��گاه پنجم وی در ابت��دا منکر هر
گونه فعاليت غيرقانوني ش��د .اما با استعالم مدارک وي
مشخص شد مدارکش جعلي بوده و حدود ۱۰سال است
به عنوان پزشک فعاليت شغلی دارد .
س��رهنگ دولت خواه در ادامه گفت  :هر دو متهم به
دستور بازپرس پرونده برای کشف زواياي پنهان پرونده
و جرائ��م احتمالي در اختيار پاي��گاه پنجم پليس آگاهي
قرار دارند.

جامعه
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معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور:

رانندگان فعال در حمل بار و مسافر شهری با یارانه دولتی بیمه میشوند
معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی وزیر
کش��ور گف��ت :پس از دو س��ال پیگیریهای مس��تمر با
امضای تفاهمنامه اصالح فهرس��ت رانندگان حمل و نقل
عمومی درونشهری ،برای رانندگان فعال در بخش حمل
بار و مسافر شهری امکان بهرهمندی از یارانه دولتی بیمه
تأمین اجتماعی فراهم شد.
به گ��زارش ایرنا ،مه��دی جمالینژاد اف��زود :پس از
پیگیریه��ای مس��تمر ص��ورت گرفته و ب��ا همکاری و
مش��ارکت ش��هرداری تهران ،به اس��تناد م��اده  ۷قانون
هدفمندس��ازی یارانهه��ا و بن��د ب م��اده  ۱۱آیین نامه
اجرایی مربوط به این ماده ،تفاهم نامه همکاری مشترک
ب��ه منظور اصالح فهرس��ت رانندگان حم��ل و نقل بار و
مس��افر درون شهری فی مابین سازمان تأمین اجتماعی،
س��ازمان ش��هرداریها و دهیاریهای کشور و شهرداری
تهران منعقد شد.
وی با اشاره به اینکه این فهرست از سال  ۱۳۹۲تاکنون
به روزرس��انی نشده بود ،افزود :طبق توافق با سازمان تأمین
اجتماعی و با همکاری ش��هرداری تهران،رانندگانی که در
بخش حمل و نقل عمومی شهری فعال هستند ،با اولویت
ناوگان تاکسیرانی شهری به مرور به فهرست بیمه شدگان

سازمان تأمین اجتماعی افزوده میشوند.همچنین رانندگانی
که پیش از این در این حرفه فعال بوده و هم اکنون در شغل
دیگری مشغول به خدمت هستند ،امکان بهره مندی از بیمه
خویش فرما را خواهند داشت.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری کشور با اشاره به
اینکه مرجع رسمی شناسایی رانندگان فعال در بخش حمل
و نقل عمومی شهری سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل
 wاست ،گفت :برای
شهری به نش��انی  ww.utcms.ir
اولین بار در کشور ،تمامی اطالعات رانندگان در یک درگاه
واحد و یکپارچه تجمیع شده و از طریق اتصال به بانکهای
داده ای کش��ور از جمله ثبت احوال ،ثبت شرکتها ،پست،

نیروی انتظامی صحت سنجی شده است.
جمالی نژاد ضمن تأکی��د بر اینکه از طریق اطالعات
س��امانه ،تمامی خدمات ش��هری از جمله سهمیه سوخت
و الس��تیک و قطع��ات ،به صورت عادالنه ب��ه ناوگان و
رانن��دگان واقعی تخصیص می یابد ،افزود :وضعیت فعال
بودن رانندگان ش��هری به صورت مس��تمر از روشهای
مختلف از جمله تجهیزات ناوبری هوش��مند ،دوربینهای
ش��هری و اسناد حمل و نقل ،رصد ش��ده و این اطمینان
حاصل میشود که یارانه دولتی به رانندگان واجد شرایط
تعل��ق گی��رد.وی اعالم کرد :در گذش��ته ب��ه دلیل عدم
ت سنجی بانکهای داده ای حاوی مشخصات این
اصال 
رانندگان و فقدان وحدت رویه در ارس��ال فهرس��ت بیمه
شدگان بخش شهری به سازمان تأمین اجتماعی ،گاهی
مشاهده می شد افرادی که در این بخش فعالیت حرفهای
ندارند ،به عنوان راننده فعال معرفی شدهاند.
وی گفت :بنابراین امید میرود انعقاد این تفاهم نامه،
گامی ارزش��مند در جهت افزای��ش عدالت در تخصیص
یارانههای دولتی و بهره من��دی رانندگان واقعی حمل و
نقل شهری از تس��هیالت و خدمات مربوط به این حوزه
باشد.

پلیس فتا به مردم هشدار داد

اگر پولی به حسابتان واریز و برداشت شدفورا به پلیس اطالع دهید
یک��ی از راههایی ک��ه میتوان از این اق��دام کالهبرداران
اینترنتی باخبر شد ،فعال کردن اس ام اس بانک است که بعد
از هر تراکنش یک پیامک برای صاحب حساب ارسال شود.
به گزارش مهر ،رئیس پلیس فتا پایتخت گفت :اگر پولی به
حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطالع دهید چراکه
مجرمان با این روش پولش��ویی میکنند و عدم اطالع ش��ما
یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به اینکه برخی از شهروندان
میگویند بدون اطالع ما پولی به حس��ابمان واریز میش��ود و
ظرف چند دقیقه همان مبلغ از حس��ابمان برداشت میشود آیا
این موضوع را باید از نظر پلیس فتا پیگیری کنیم یا خیر اظهار
کرد :مجرمین برای سو استفاده و یا حتی برای پولشویی ،مبلغ
پولی را که س��رقت کردهاند برای اینکه پلیس را گمراه کند به
حس��ابهای گوناگون واریز میکنند و بع��د از مدت زمانی از
آن حس��ابها مبلغ پول را برداش��ت و در نهایت هم پول را به
صورت فیزیکی از بانک خارج میکند.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد :رمز دوم پویا دسترس��ی
مجرمین را به حس��اب س��ختتر میکند و تا حد قابل قبولی
جل��وی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولش��ویی را میگیرد

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان
نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت  19554و
شناسه ملی  10103013428به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی شرکا مورخ  23/09/1398ومجوز238812/98
مورخ 30/9/1398جامعه حسابداران رسمی کشورتصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :آقایان محسن گنجی به شماره ملی
 2091721026و داراب ناظمی به شماره ملی 3731870002
و علیرضا فخرشفاییبه شماره ملی  2992007595به عنوان
اعضای هیات مدیره موسسه برای مدت سه سال انتخاب
گردیدند  .اسناد تعهد آور مشتمل بر چک وسفته با امضا
دو نفر از اعضای هیات مدیره و سایر مکاتبات با امضا
یک نفر از اعضاء هیات مدیره معتبر می باشد  .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()751234
____________________

و به همین دلیل اس��ت که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا
وجود دارد.کاظمی تصریح کرد :یکی از راههایی که میتوان از
این اقدام کالهبرداران اینترنتی باخبر شد ،فعال کردن اس ام
اس بانک است که بعد از هر تراکنش یک پیامک برای صاحب
حساب ارسال شود.
وی ادام��ه داد :از نظر قضائی اگر پولهای مختلفی به یک
حس��اب واریز و برداشت شود مش��کوک به پولشویی است و
فوراً حس��اب فرد بلوکه میش��ود و آن شخص را به پلیس فتا
احضار میکنند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  19/08/1398و مجوز
شماره  243699/15/982مورخ  4/10/98اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای عباس طریقت
منفرد به شماره ملی  0044344570به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم
ملک پور به شماره ملی  0035487674به سمت بازرس علی البدل شرکت
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .تراز نامه وحساب سود وزیان
منتهی به سال1397بتصویب رسید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()751235

____________________
آگهی تغییرات شرکت ویرا الکترونیک تیوا (با مسئولیت
محدود) به شماره ثبت  389605و شناسه ملی 10320396390
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 26/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افراد ذیل به سمت
اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند :آقای
رامین میری نژاد با شماره ملی  1377533212آقای امیر ناصری
راد با شماره ملی  0063306123سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان چلوکباب و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()751236
____________________
چلوخورش تهران به شماره ثبت  19061و شناسه ملی 10100643121

به گفت��ه کاظمی عدم مطلع کردن پلی��س یا بانک یعنی
ش��خصی که این مبالغ به حس��ابش واریز شده در جریان این
تراکنشها بوده و از دید پلیس مجرم اس��ت و باید او بازداشت
ش��ود.رئیس پلیس فتا پایتخت گفت :بهتر است هر زمانی که
صاحب حس��اب متوجه تراکنش مشکوکی شد سریع ًا به بانک
اعالم کند تا از نظر قضائی برایش مش��کلی به وجود نیاید.وی
ادام��ه داد :البته بع��د از اعالم به بانک احتمال اینکه پلیس فتا
صاحب حس��اب را نزد خود فرا بخوانند هم وجود دارد چرا که
باید آن فرد به پلیس فتا مراجعه کنند و س��واالتی در راستای
شفاف شدن آن تراکنشها پاسخ دهد.
رئی��س پلیس فتا تهران گفت :ای��ن توصیه را میکنم که
ش��هروندان حتم ًا رمز دوم پویا را فعال کنند چراکه کمتر دچار
مشکل و آسیب میشوند.
س��رهنگ کاظمی گف��ت :البته این را ه��م بگویم که اگر
ب��ا فعال کردن رمز دوم پویا چنین عملی یعنی برداش��تهای
غیرمجاز و یا واریزی به حس��اب افراد انجام ش��ود باید بدانند
که اطالعات کارتش��ان جایی لو رفته اس��ت و فرد دیگری به
اطالعات مربوط به حس��اب بانکی آنها دسترسی دارند و باید
این موضوع را سریع ًا از طریق بانک پیگیری کند.

آگهی تغییرات شرکت ویرا الکترونیک تیوا (با مسئولیت
محدود) به شماره ثبت  389605و شناسه ملی 10320396390
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 26/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت
مدیره مرکب از  2الی  4نفر میباشد در نتیجه ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح یاد شده اصالح گردید .آقایان سید عیسی
میری نژاد به شماره ملی  1550318306و سیاوش ع عابد به
شماره ملی  0070477965با دریافت کلیه سهمالشرکه خود از
صندوق شرکت ،از زمره شرکا خارج گردیدند بنابراین سرمایه
شرکت از مبلغ  300000000ریال به مبلغ  200000000ریال
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده
اصالح گردید .فهرست و میزان سهمالشرکه هریک از شرکا
پس از کاهش سرمایه عبارتست از :رامین میری نژاد با شماره
ملی  1377533212دارای  100000000ریال امیر ناصری راد
با شماره ملی  0063306123دارای  100000000ریال سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()751237
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وزارت بهداشت :کرونا وارد ایران هم خواهد شد

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
اعالم کرد که بیمارستانهای خاصی در همه استانها برای
پذیرش و مراقبت از بیماران احتمالی مبتال به ویروس کرونا
در نظر گرفته شده است.
ب��ه گزارش فرارو ،محمد مهدی گوی��ا درباره ویروس
کرونا گف��ت :آنچه در فضای مج��ازی در خصوص ورود
ویروس کرونا به کشورهای همسایه منتشر شده با فضای
واقع��ی ،تفاوتهای زیادی دارد .مرگ و میر ویروس کرونا
جدید نسبت به سایر ویروسهای کرونای مهم مانند مرس
و سارس کمتر است.
کرونا به کشورهای همسایه
وارد نشده است
گویا بیان کرد :آنچه ش��ایعه شده که ویروس کرونای
جدید به همسایگی ایران رس��یده ،بر اساس گزارشهای
سازمان جهانی بهداش��ت صحت ندارد .ویروس کرونای
جدید در عراق ،کردس��تان عراق و پاکستان و هیچ یک از
کشورهای همسایه که عنوان شده وارد نشده و تنها در یک
کشور در منطقه ،ابتال به این ویروس تایید شده که آن هم
امارات متحده عربی است.
وی ادام��ه داد :ویروس کرونای جدید خیلی ش��بیه به
آنفلوآنزا بوده و ممکن است پزشک نیز قادر به تشخیص آن
نباشد .اسم ویروس کرونا جدید ،نگرانی زیادی ایجاد کرده و
تا وقتی آزمایشات پزشکی اثبات نکرده که ویروس کرونای
جدید شناسایی نش��ده ،بهتر است که در محافل علمی با
احتیاط در مورد آن صحبت کنیم.
کلیپهای منتشر شده در فضای مجازی
غیرمعمولاست
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
اظهار کرد :کلیپهایی که از ویروس کرونا جدید در اینترنت
منتشر شده برای ما غیرمعمول است و مواردی مانند به یک
ب��اره به زمین افتادن بیمار مبتال به کرونا صحت ندارد که
باعث نگرانی مردم شده است.
وی ادامه داد :ویروس کرونا دس��تگاه تنفسی را گرفتار
میکند و عالئم آن کامال شبیه به آنفلوآنزا است و برخی از
مبتالیان که بیماری آنها شدید میشود ،دچار ذات الریه
میشوند.
گوی��ا افزود :عمدتا افرادی مانند کهن س��االن یا افراد
دارای بیماری زمینهای مانند دیابت کنترل نشده ،نارسایی
قلبی و عروقی و نارس��ایی تنفسی دچار انواع شدید کرونا
ویروس جدید شدهاند.
لزوم آشنایی مردم با واقعیتهای کرونا
رئی��س مرکز مدیری��ت بیماریهای واگی��ر وزارت
بهداشت گفت :بهتر است به جای ایجاد نگرانی در مردم،

اجازه دهیم مردم با واقعیتهای این ویروس آش��نا شوند
و از ایج��اد نگرانی پرهیز کنیم .چون تعدادی از اعضای
خانوادهه��ا و اق��وام هموطنان ما در ش��هر ووهان چین
سکونت دارند.
وی افزود :نباید اجازه دهیم که در مورد ویروس کرونا
جدید بزرگ نمایی شود که مردم به وحشت بیفتند.
کرونا هیچ مرزی نمیشناسد
گویا اظهار کرد :ویروس کرونا وارد ایران خواهد شد و
به تمام کشورها هم ممکن است وارد شود و هیچ مرزی
نمیشناسد و اگر کشوری مدعی شود که اجازه نمیدهیم
این ویروس وارد کشورش شود ،غیرعلمی صحبت کرده
است.
وی ادامه داد :همه کش��ورها در مقابل ویروس کرونا
جدید ۴ ،وظیفه دارند؛ اگر این ویروس وارد کشورش��ان
شد ،مردم باید با آموزشهای عمومی مانند شستوشوی
مداوم دس��تها و رعای��ت آداب تنفس��ی ،کمتر مبتال
ش��وند .اگر مردم به این ویروس مبتال ش��وند ،کمتر نیاز
به بیمارس��تان و خدمات درمانی داشته باشند و بیشتر از
گروههای پرخطر مانند افراد مسن و بیماران قلبی و ریوی
مراقبت کنند .اگر مبتالیان به این ویروس در بیمارستان
بس��تری ش��دند ،مراقبت خوبی از آنها شود و کار آنها
کمتر به بخشهای ویژه کشیده شود و باالخره مبتالیان،
کمتر جان خود را از دست بدهند.
رئی��س مرکز مدیری��ت بیماریهای واگی��ر وزارت
بهداش��ت اف��زود :ویروس کرون��ا جدید وارد کش��ور ما
خواهد ش��د و ما چیز پنهان کردنی با مردم نداریم و هر
روزی اولی��ن مورد این بیماری را مش��اهده کنیم پس از
تایید بیماری ،بالفاصله اعالم خواهیم کرد و چیز نگران
کنندهاینیست.
کرونا قابل انتقال به دیگران است
گویا بیان ک��رد :در مورد وی��روس کرونا جدید چند
روز پیش اثبات ش��د که اگر فردی مبتال باشد و در دوره
نهفتگی بیماری باش��د و وقتی وارد کش��ور ش��ود ،هیچ
عالئمی نداشته باشد ،قابل انتقال به دیگران است.
وی افزود :کار وزارت بهداش��ت این اس��ت که افراد
وارد ش��ده از چین به ایران به گروههای مختلف تقسیم
میشوند؛ گروه اول کسانی هستند که هیچ عالمتی ندارند
و سالم هستند ،اما به آنها آموزش میدهیم و شمارهای
در اختیار آنها قرار میدهیم که در صورت مشاهده عالئم
این بیماری با م��ا تماس بگیرند ،اما به این افراد توصیه
میکنیم که بهتر است تا دو هفته از رفت و آمد و تماس
با دیگران پرهیز کنند.
رئی��س مرکز مدیری��ت بیماریهای واگی��ر وزارت

آگهی تغییرات شرکت ویرا الکترونیک تیوا (با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  389605و شناسه ملی  10320396390به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  26/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای امیر ناصری راد با شماره ملی  0063306123به سمت رئیس
هیئت مدیره و آقای رامین میری نژاد با شماره ملی  1377533212به
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها و
عقود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()751238

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان ستاد ارتش
جمهوری اسالمی ایران به شماره ثبت  39118و شناسه ملی
 10100845276به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  12/08/1398و نامه شماره  241267/15/982مورخ
 26/9/1398اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نشانی شرکت به  :تهران ،سید خندان،
میدان سبالن ،خیابان شهید آیتاهلل قدوسی ،پالک  ، 0ستاد آجا،
طبقه همکف کد پستی  ) 1631718841انتقال یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید در ماده  18اساسنامه بجای
عبارت (ارزش روز ) عبارت ( ارزش اسمی ) جایگزین گردید .و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید تبصره ماده  21اساسنامه-
نحوه دعوت اعضا به مجامع عمومی -بشرح ذیل اصالح گردید :
(( تبصره ماده  =21دعوت مجامع عمومی از طریق انتشار اگهی
در روزنامه کثیر االنتشار صورت می پذیرد و عالوه بر این الصاق
اگهی دعوت در محل دفتر شرکت و شعب اصلی و فروشگاههای

بهداش��ت ادامه داد :گروه دوم افرادی هستند که عالئم
خفیفی مانند س��رماخوردگی دارن��د و از این افراد نمونه
برداری و به آنها توصیه میکنیم که در منازل خودشان
باش��ند و نیروهای ما روزانه ب��ا آنها تماس میگیرند یا
مراجع��ه حض��وری دارن��د و وضعیت آنها را بررس��ی
میکنن��د و اگر بیمار اعالم کند که وضعیت خوبی ندارد
به بیمارستان منتقل میکنیم و تحت مراقبتهای الزم
قرار میدهیم.
 ۶مورد مشکوک به کرونا
در ایران
گویا اظهار کرد :تاکنون  ۶مورد مش��وک به ویروس
کرونا جدید در استانهای مختلف از جمله دو مورد در یزد،
دو مورد در تبریز ،یک مورد در قم و یک مورد در تهران
به ما گزارش شده و همه آنها را در آزمایشگاههایی که
در نظر گرفته بررس��ی کردهای��م و همه این موارد منفی
بوده است.
کرونا درمان خاصی ندارد
وی بیان کرد :عفونت ویروس کرونا جدید ،درمان و
داروی خاصی ن��دارد و حتی در مورد دو داروی ضد ایدز
که گفته میشود در درمان مبتالیان موثر است ،محققان
به این نتیجه رس��یدهاند که این داروه��ا ارزش چندانی
ندارد.گوی��ا ادام��ه داد :در مورد درم��ان و داروی ویروس
کرون��ا جدید باید صبر کرد و دانش��مندان به دنبال پیدا
کردن دارویی برای آن هس��تند ،اما تاکنون هیچ داروی
اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد.
رئی��س مرکز مدیری��ت بیماریهای واگی��ر وزارت
بهداشت گفت :بیمارستانهای خاصی را در همه استانها
و چندین بیمارستان را در کشور برای پذیرش و مراقبت
از بیماران احتمالی مبتال به ویروس کرونا جدید در نظر
گرفتهایم و رایزنی کردهایم و بیمارستانهای خصوصی را
در نظر گرفتهایم تا اگر فردی خواست در این بیمارستانها
بستری شود ،این امکان فراهم باشد.
وی افزود :دو مورد مشکوک به ویروس کرونا جدید
روز گذش��ته در تبریز بستری شدند و جواب آزمایش هر
دو نفر آماده ش��د و این دو نفر مبت�لا به آنفلوآنزای نوع
 .Bبودند.
شیوع کرونا را به بازار آبزیان ووهان
نسبتمیدهند
گویا بیان کرد :شیوع ویروس کرونا جدید را به چند
بازار فروش آبزیان در ش��هر ووهان چین ربط میدهند
و اگر فیل��م این بازار را ببینید حی��رت میکنید .در این
بازار هم��ه نوع حیوانی وج��ود دارد و موارد بهداش��تی
رعایت نمیشده است .در این بازار گوشت سگ ،گربه،

انواع ماهیها و خفاش وجود دارد و کار س��ختی اس��ت
که بفهمند منش��ا این ویروس چه بوده اس��ت .شناخت
منشا ویروس کرونا جدید زمان بر است ،اما یک حیوان
یا چند حیوان ،ویروس جدید کرونا را به انس��ان منتقل
کرده و ممکن اس��ت از طریق خوردن ،تماس با گوشت
حیوان یا تنفس در فضا منتقل شده باشد.وی ادامه داد:
در حال حاضر ویروس کرونای جدید از انسان به انسان
منتقل میشود و باید رعایت آداب تنفسی را کنیم ،چون
از طریق قطرات تنفس��ی بیمار ،این ویروس به دیگران
منتقل میشود .ممکن اس��ت ویروس کرونای جدید از
طری��ق تماس با فرد بیمار باش��د و ب��ه همین خاطر بر
شستوشوی مداوم دس��تها تاکید میکنیم .حتی اگر
فرد بیمار به یک ش��ی دست بزند و فرد دیگری در بازه
زمانی کوتاهی به آن ش��ی دس��ت بزند ،احتمال انتقال
بیماری وجود دارد.
دستهایتان را بشویید
رئی��س مرکز مدیری��ت بیماریهای واگی��ر وزارت
بهداشت اظهار کرد :شستوشوی مداوم دستها یکی از
مهمترین راههای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا جدید
است .زدن ماسک برای کادر بهداشتی و درمانی است و از
مردم تقاضا میکنم که به این نکته توجه کنند ،چون زدن
ماسک مربوط به پزشکان ،پرستاران و کادر بهداشتی و
درمانی است که مستقیم با بیماران مبتال به ویروس کرونا
جدید سر و کار دارند.
وی افزود :اگر فردی فکر میکند که در خیابان ماسک
بزند ،تاثیری در انتقال ویروس ندارد و بهتر است که سعی
کنی��م که زدن ماس��ک برای همه م��ردم را بزرگنمایی
نکنیم .هیچ وقت زدن ماسک را برای مردم عادی توصیه
نمیکنیم و ماسک زدن مربوط به کادر بهداشتی و درمانی
است و ماسکها و لباسهای مخصوصی در اختیار این

تعاونی الزامیست )) .و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
ماده  36اساسنامه تعداد بازرسان اصلی از دو نفر به یک نفرکاهش
یافت .در بند  3ماده  46اساسنامه جدید  ،حداکثر پاداش مدیران
و بازرسان و  ....ده درصد( )%10تعیین گردید .اساسنامه جدید
شرکت تعاونی مشتمل بر  57ماده و  29تبصره تصویب گردید و
جایگزین اساسنامه قبلی شد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()751239

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان ستاد ارتش
جمهوری اسالمی ایران شرکت به شماره ثبت  39118و شناسه ملی
 10100845276به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ
 12/08/1398و نامه شماره 252710/15/982مورخ  15/10/1398اداره
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :صورتهای مالی سالهای -1393-1392-1391-1390-1389-1388
 1396-1395-1394و  1397به تصویب رسید .آقای جواد لشگری
بشماره ملی  5598928728 :و آقای علی اشرف جلیلی منش بشماره
ملی  3254859421 :و آقایهادی ثالثی بشماره ملی  4132183033 :و
آقای علیرضا عدلی بشماره ملی  2631075153 :و آقای محمود حسین
دامغانی بشماره ملی  1755636938 :بسمت اعضای اصلی هئیت مدیره
و آقای علی اصغر خسروی نژاد بشماره ملی  0031755976 :و آقای مراد
اسد بیگی بشماره ملی  3979795055 :و آقای وحید فوالدوند بشماره
ملی  4189671576 :ی بسمت اعضای علی البدل هئیت مدیره برای
مدت سه سال انتخاب گردیدند آقایان  .1 :آقای رضا سرابندی بشماره
ملی  4869719274 :بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی گنابادی بشماره
ملی  0053944623 :به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()751240

افراد قرار گرفته است .فردی که سرما خورده میتواند از
ماسک معمولی استفاده کند که بیماری خود را به دیگران
منتقلنکند.
سالمندان ،اکثر فوت شدگان بر اثر کرونا
گویا بیان کرد :اکثریت قریب به اتفاق موارد بیماری
ویروس کرونا جدید ،در افراد  ۱۰تا  ۹۰س��اله بوده است
و افراد کمتر از  ۱۰س��ال ،به ندرت به این بیماری مبتال
ش��دهاند .افرادی که ب��ر اثر ویروس کرون��ا جدید ،جان
خود را از دس��ت دادهاند ش��امل افراد مسن و افراد دارای
بیماریهای زمینهای بودهاند.
وی افزود :سفیر ایران در چین و همکاران ما در وزارت
امور خارجه در زمینه ویروس کرونا جدید زحمات بس��یار
زیادی کشیدند .هیچ راه قطعی برای پیشگیری از ابتال به
ویروس کرونای جدید ،مانند اس��تفاده از داروی گیاهی و
ضدعفونی کردن فضای منزل ،وجود ندارد.
رئیس مرک��ز مدیریت بیماریه��ای واگیر وزارت
بهداش��ت گفت :راههای پیش��گیری از کرونا ،ساده و
ش��امل شستوش��وی مداوم دس��تها و رعایت آداب
تنفسی مانند گرفتن دس��تمال جلوی دهان به هنگام
عطسه است.
اعالم وضعیت اضطراری
از سوی سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با شیوع ویروس
کرونا در جهان ،وضعیت اضطراری اعالم کرد.
این سازمان در گزارشی اعالم کرد که آمار مبتالیان
به ویروس کرونا در خارج از چین به  ۹۸تن رسیده است
و برای اینکه با این ویروس مقابله شود ،نیاز به این اعالم
ش��رایط اضطراری اس��ت.با این حال ،سازمان بهداشت
جهانی توصیه به ممنوعیت تجارت با چین و سفر به این
کشور که منشأ ویروس کشنده کروناست ،نکرد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی محیط اندیش سهامی خاص به شماره ثبت
 141258و شناسه ملی  10101842703به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  09/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از
مبلغ  90000000ریال به مبلغ  900000000ریال منقسم به  90000سهم
 10000ریالی با نام از طریق پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ 810000000
ریال بموجب گواهی شماره  219/65029مورخ  26/8/1398بانک ملت شعبه
میدان فرهنگ پرداخت گردیده است .ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق
اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء
گردیده است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()751241

____________________

آگهی تغییرات شرکت ویرا الکترونیک تیوا (با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  389605و شناسه ملی  10320396390به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  26/07/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :رامین میری نژاد با پرداخت مبلغ  50000000ریال
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  100000000ریال
افزایش داد  .امیر ناصری راد با پرداخت  50000000ریال به صندوق
شرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ  100000000ریال افزایش
داد بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ  200000000ریال به مبلغ
 300000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
یاد شده اصالح گردید .فهرست و میزان سهمالشرکه هر یک از شرکا
پس از افزایش سرمایه عبارتست از :رامین میری نژاد با شماره ملی
 1377533212دارای  100000000ریال .امیر ناصری راد با شماره
ملی  0063306123دارای  100000000ریال .سید عیسی میری نژاد
با شماره ملی  1550318306دارای  50000000ریال .سیاوش ع
عابد با شماره ملی  0070477965دارای  50000000ریال .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()751242
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اقتصادی
یادداشت

چرا با حمله نامشروط به خودروسازها همنوا نیستم؟
علی سرزعیم
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
مبانی اقتصاد خرد نش��ان میدهد انحص��ار ،قیمت را به زیان
مصرفکنن��ده باال میبرد ،رف��اه را کاهش و س��ود انحصارگر را
افزای��ش میده��د .مبانی تج��ارت بینالملل هم نش��ان میدهد
ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه به زیان مصرفکننده و به نفع
تولیدکننده اس��ت و انگیزه خالقیت ،نوآوری و بهبود کیفیت را از
بین میبرد لذا روی هم رفته به زیان کشور است .به همین دلیل
اقتصاددان��ان رفع موانع غیرتعرفهای و کاهش تعرفه و حذف انحصار را توصیه میکنند.
طبیعتا انحصار خودروس��ازها و حمایت تجاری از طری��ق ایجاد تعرفه باال را نباید تایید
کرد و من نیز آن را فینفس��ه تایید نمیکنم؛ اما وجه دیگری از واقعیت هم وجود دارد
که کمتر دیده میشود.
تثبی��ت قیمت دالر در ش��رایط تورمی در س��الهای طوالنی موجب ش��ده قیمت
خودروی خارجی برای مصرفکننده داخلی پایین جلوه کند .مصرفکنندگان قیمت قبل
از اعمال تعرفه خودروهای خارجی را با قیمت محصوالت خودروس��ازان داخلی مقایسه
کرده و طبع ًا ناراضی میش��وند .واقعیت این است که تثبیت قیمت دالر سیاست غلطی
بوده که تنها به مدد رانت نفت ممکن ش��ده اس��ت .اگر دولت به اش��تباه نرخ ارز را در
طی س��الیانی که درآمد ارزی خوبی داش��ته تثبیت کرده اس��ت ،طبیعتا جامعه به اشتباه
قیمت واقعی خودرو (قبل از تعرفه) را پایین قلمداد میکنند و در نتیجه مقایسه نادرستی
صورت میدهند .تثبیت نرخ ارز در ش��رایط تورم��ی به معنی یارانه به محصول خارجی
و تنبیه تولیدکننده داخلی اس��ت زیرا قطعاتی که در داخل تولید میش��وند کمابیش از
تورم داخل تأثیر میپذیرند و حداقل دس��تمزد کارگران با افزایش تورم کمابیش بیش��تر
شده و هزینه ساخت داخل دائما افزایش مییابد؛ اما قیمت خودرو داخلی معموال تثبیت
میش��ود که معنای آن کاهش حاشیه س��ود خودروسازهاست .سیاست تثبیت نرخ ارز و
تثبی��ت قیم��ت خودروهای تولید داخل در واقع در جهت منافع خودروس��ازان خارجی و
مصرفکنندگان آن در داخل و در جهت زیان به تولیدکنندگان داخلی است.
وضع تعرفه در شرایط عادی – نظیر شناور بودن نرخ ارز  -به لحاظ اقتصادی امر
قابل توصیهای نیس��ت ،اما وقتی نرخ ارز س��رکوب شده اس��ت اعمال تعرفه میتواند تا
حدی جبران کننده آن یارانه باش��د .به عبارت دیگر اگر نرخ ارز س��رکوب نمیشد شاید
قیمت آن دو برابر قیمت قبل میشد حال که این امر رخ نداده تعرفه  100درصد روی
خودرو میتواند اثر آن را جبران کند.
نکته دیگر در مورد کیفیت خودروهاس��ت .درس��ت است که انحصار و حمایتهای
تعرفهای با کاهش رقابت ،انگیزه نوآوری و بهبود کیفیت را کم میکند اما باید به رابطه
قیمت خودرو و قدرت خرید مصرفکننده داخلی نیز توجه کرد .درآمد سرانه مردم ایران
تا وقتی پایین باشد ،عموم مردم امکان خرید خودروی بهتر را نخواهند داشت .خودروی
بهتر گرانتر اس��ت و نمیش��ود آن را به قیمت پایینتر خرید .به یاد آوریم وقتی که به
مدیر پژو گفته ش��د که آیا خ��ودروی بهتری از  407در ایران تولی��د نخواهید کرد؟ در
پاس��خ گفت اگر درآمد سرانه شما باالتر برود میتوان خودروهای بهتری در ایران تولید
کرد! به یاد داش��ته باش��یم که اگر واردات خودرو آزاد ش��ود ،همه مردم سراتو و َکمِری
سوار نخواهند شد! بلکه خودروهای هندی و چینی که رقیب پراید هستند به بازار داخل
سرازیر میشوند.
رقابتی عملکردن خودروس��ازها الزاماتی دارد که یکی از آنها ،کاهش هزینههای
ناش��ی از نیروی انس��انی مازاد است که در خودروس��ازهای داخلی معضلی جدی است.
آیا جامعه حاضر اس��ت به این الزام تن دهد؟ آیا در شرایط فعلی بسته سیاستی و برنامه
مش��خصی برای جلوگیری از خسارات اجتماعی ،سیاسی و حتی امنیتی تعدیل نیروهای
مازاد در صنایع خودروسازی وجود دارد؟
رف��اه بلندم��دت ما ایرانی��ان در گرو حذف انحص��ارات ،سوبس��یدهای غیرمولد و
ایجادکننده رانت و فس��اد ،و کاس��تن از حمایتهای تعرفهای و غیرتعرفهای غیرمولد،
و س��وق دادن بخشهای مختلف اقتصاد به س��مت رقابت است .اما نباید فراموش کرد
که این کار باید در پرتو سیاستهای اقتصاد کالن مناسب (سرکوب نکردن قیمتها و
نرخها از جمله نرخ ارز ،نرخ بهره و  )...صورت گیرد.
همه ما از ایجاد فش��ار رقابتی بر صنایع از جمله خودروس��ازها برای بهبود کیفیت
محصول حمایت میکنیم و بر کاهش انحصارات و تعرفهها اصرار داریم اما این انتظارات
خود از خودروس��ازان را با اصالح متغیرهای اقتصاد کالن توامان میخواهیم و معتقدیم
منطقی نیس��ت که یکی را بدون دیگری طلب کنیم .بهبود سیاس��تهای اقتصادی در
س��طح کالن امکان بهبود عملکرد در س��طح خُ رد و سطح صنعت را ممکن میسازد در
غیر این صورت تمنای بهبود صرفا یک آرزوی محال و دستنیافتنی است.
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جزئیات دریافت وام مسکن
تا سقف  ۲۴۰میلیون تومان
اوراق تسهیالت یک راهحل میانبر محسوب میشود؛
یعنی برخالف وام صندوق مسکن یکم که اصوال نیازمند
صب��ر و ش��کیبایی زیاد اس��ت ،میتوانی��د در فرابورس با
پرداخ��ت پ��ول نوبت اف��رادی که پیش از ش��ما در بانک
مسکن س��پردهگذاری کرده بودند را بخرید .در این حالت
کل پروس��ه میتواند بین  ۱۶تا  ۲۳روز انجام ش��ود .پس
از اینمدت بانک بهش��ما تا سقف  ۲۴۰میلیون تومان (در
ته��ران) پول میدهد تا بتوانید خانهای با عمر کمتر از ۲۵
سال ساخت بخرید
به گزارش فرارو ،افزایش تس��هیالت مسکن از محل
اوراق تس��هیالت تا س��قف  ۲۴۰میلیون توم��ان یکی از
خبرهای مهم هفتههای اخیر بود ،اگرچه خیلیها موضوع
را زیاد جدی نگرفتند ،چون اعتقاد داش��تند با توجه بهرقم
سنگین اقساط آن ،افراد زیادی نمیتوانند سراغش بروند.
نرخ س��ود تسهیالت مس��کن از محل اوراق  ۱۷.۵درصد
است و کسی که تس��هیالت  ۲۰۰تا  ۲۴۰میلیون تومانی
دریافت میکند پذیرفته رقم نسبتا باالیی را بهعنوان اقساط
ماهیانه برگرداند .پس باید خیلی جدی درباره دریافت این
وام فکر کرد.
زوجهای��ی که در ته��ران دنبال خرید خانه هس��تند،
میتوانند در ابتدا تا س��قف  ۲۰۰میلی��ون تومان وام خرید
دریاف��ت کنند .این رقم برای مجردها معادل  ۱۰۰میلیون
تومان در نظر گرفته میش��ود .س��قف وام خرید مسکن از
محل اوراق برای هر زوج در مراکز اس��تانها و شهرهای
ب��زرگ که جمعیتی باالت��ر از  ۲۰۰هزار نف��ر دارند۱۶۰ ،
میلیون تومان است و مجردها در این شهرها میتوانند به
صورت انفرادی تا سقف  ۸۰میلیون تومان وام بگیرند.
سقف مبلغ وام مسکن برای دیگر شهرها که جمعیتشان
کمتر از  ۲۰۰هزار نفر اس��ت ۱۲۰ ،میلیون برای زوجها و
 ۶۰میلیون برای مجردها در نظر گرفته میشود .باید توجه
داشته باشید که متقاضیان وام خرید مسکن میتوانند برای
افزایش سرمایهش��ان ،روی وام جعاله هم حساب باز کنند
که س��قف آن اخی��را از  ۲۰میلیون ب��ه  ۴۰میلیون تومان
افزایش پیدا کرده است .بهاین ترتیب وام  ۲۴۰میلیونی در
اصل ،مجموع وام خرید و جعاله مس��کن است که هر زوج
در تهران میتواند آن را با خرید اوراق تسه ،دریافت کند.

منفی؛ اقساط ماهیانه بیش از چهار میلیون
اقس��اط تسهیالت  ۲۴۰میلیون تومانی خرید مسکن از
مح��ل اوراق ،با توجه به نرخ س��ود  ۱۷.۵درصدی بهحدود
چهار میلیون و  ۳۰۰هزار تومان میرس��د .طبیعی است در
چنین مواردی بعضی افراد باریکبین و نکتهسنج پیروزمندانه
از پش��ت دیوار بیرون بپرند و بگویند دیدی ما گفته بودیم؟
دیدی ما گفته بودیم؟ این دس��ته هم ح��ق دارند ،اما نباید
فراموش کرد که بخشی از مستاجران همین حاال دارند در
تهران و چند شهر مرکز استان کشور همین پول را بهعنوان
اجارهخانه پرداخت میکنند .دریافت تسهیالت و خرید خانه
با کمک آن قطعا بهنفع این دسته افراد خواهد بود.
مثبت؛ میانبر زدن برای دریافت وام
مدت زمان انتظار ب��رای دریافت وام گاهی از خود وام
بیش��تر اس��ترس به جان متقاضی میاندازد .برخالف وام
صندوق مس��کن یکم که اصوال نیازمند صبر و شکیبایی
اس��ت ،اوراق تس��هیالت ی��ک راهحل میانبر محس��وب
میشود .یعنی اگر این وام را نیاز داشته باشید عوض دندان
روی جگر گداش��تن میتوانید در فرابورس با پرداخت پول
نوبت افرادی که پیش از شما در بانک مسکن سپردهگذاری
کرد بودند را بخرید .در این حالت کل پروسه میتواند بین
 ۱۶تا  ۲۳روز انجام شود .پس از این مدت بانک بهشما تا
سقف  ۲۴۰میلیون تومان (در تهران) پول میدهد تا بتوانید
خانهای با عمر کمتر از  ۲۵سال ساخت بخرید .طبعا بخشی
از پول خرید خانه را باید خودتان داشته باشید.
مثبت؛ هم خرید هم ساخت
تس��هیالت اوراق تس��هیالت را میتوان به دو منظور
اس��تفاده کرد؛ هم برای خرید و هم برای س��اخت اس��ت.
یعنی سازندگان و انبوهسازان میتوانند با دریافت وکالتنامه
از افراد کلی پول بگیرند وبهش��کل صنعتی پروسه تکمیل
واحدها را با سرعت بیشتری پیش ببرند .اگر قصد متقاضی
خرید خانه باشد ،این زمان صاحبخانه شدن سریعتر خواهد
بود؛ تقریبا  ۱۰روز زمان میبرد تا پرونده تشکیل و ارزیابی
ش��ود .بعد متقاضی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکند.
در مرحله بعدی باید بهاداره مالیات و دارایی و ش��هرداری
مراجعه کنند .روی هم بهطور میانگین باید گفت :یک ماه
تا صاحبخانه شدن فاصله دارید.

در صورت یکی ش��دن یارانه نقدی و کمک معیش��تی
و تبدی��ل آن به یارانه  ۷۲ه��زار تومانی ۶۰ ،میلیون نفری
که اکنون ه��ر دو یارانه را دریافت میکنند با کاهش رقم
دریافتی مواجه میشوند ،در حالی که  ۱۸میلیون نفری که
کمک معیش��تی به آنان تعلق نمی گیرد و فقط یارانه ۴۵
هزار و  ۵۰۰تومانی دریافت میکنند ،منتفع خواهند ش��د.
در این حالت با مش��مولیت  ۱۸میلیون نفری که در س��ه
ده��ک باال قرار دارند ،مبلغ پرداخت��ی به گروههای هدف
(نیازمندان) کاهش مییابد.
به گزارش ایس��نا ،در حال حاضر دو گروه هس��تند که
دولت در هر ماه به حساب آنها مبلغی به عنوان یارانه واریز
میکند؛ گروه اول حدود  ۷۸میلیون نفر هس��تند که یارانه
نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی میگیرند که سالهاست آن
را دریافت میکنند و با وجود تکالیفی که برای غربالگری و
حذف پردرآمدها وجود داشته ،دولت به هر دلیلی نتوانسته
تاکنون آن را به طور کامل اجرایی کند.
دسته دوم گروهی هستند که به آنها از آبان ماه امسال
کمک معیش��تی از مح��ل منابع ناش��ی از افزایش قیمت
بنزین پرداخت میشود و در مجموع حدود  ۶۰میلیون نفر
میشوند که دولت ،آنها را از بین یارانهبگیران گزینش کرده
اس��ت .به عبارتی این افراد شامل  ۱۸میلیون نفری که در
س��ه دهک باالی درآمدی قرار دارند و اصطالحا پردرآمد
شناخته میشوند را شامل نمیشود.
در ای��ن حال��ت دولت هر ماه ب��رای  ۱۸میلیون نفر که
جزو پردرآمدها محسوب میش��وند فقط یارانه نقدی واریز
میکند و کمک معیش��تی به آنها نمیده��د؛ افرادی که به
نظر میرس��ید باید به تدریج از دریافت یارانه نقدی نیز کنار
گذاشته خواهند شد ،اما با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر یکی
شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و پرداخت رقم  ۷۲هزار
توم��ان به هم��ه  ۷۸میلیون نفر ،مج��ددا پرداخت یارانه به
آنه��ا نیز باید در دس��تور کار دولت قرار گیرد؛ مصوبهای که
مسئوالن دولتی با آن موافق نبوده و در برنامه آنها هم نبوده
است.برخالف یارانه نقدی که شامل مبلغ ثابتی برای هر نفر
( ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان) میشود ،واریز کمکهای معیشتی

به تناس��ب افراد خانوار است؛ به نحوی که برای خانوارهای
تکنفره  ۵۵هزار تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار تومان ،سه نفره
 ۱۳۸هزار توم��ان ،چهارنفره  ۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و
بیشتر  ۲۰۵هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اما اگر پرداخت یارانه  ۷۲هزار تومانی (میانگین تقریبی
رقم یارانه نقدی و کمک معیشتی) در دستور کار قرار گیرد
موجب تغییراتی در پرداخت به خانوارها نسبت به آنچه که
در حال حاضر دریافت میکنند ،خواهد ش��د؛ به طوریکه
ب��رای افرادی که فقط یارانه نق��دی دریافت میکنند (۱۸
میلی��ون پردرآمد) با افزایش مبلغ و برای افرادی که هر دو
یارانه نقدی و معیش��تی را میگیرند ( ۶۰میلیون در خانوار
هدف) با کاهش مبلغ همراه میشود.
این در حالی است که به عنوان نمونه اکنون به حساب
سرپرس��ت یک خانواده س��ه نفره که فق��ط یارانه نقدی
میگیرد ،در هر ماه  ۱۳۶هزار و  ۵۰۰تومان واریز میشود
و در ص��ورت پرداخت یارانه  ۷۲هزار تومانی ،دریافتی این
خانوار به  ۲۱۶هزار تومان افزایش مییابد و همچنین برای
خان��واده پنج نفره مبلغ یارانه از  ۲۲۷هزار و  ۵۰۰تومان به
 ۳۶۰هزار تومان افزایش مییابد.
اما در مورد افرادی که یارانه نقدی و کمک معیش��تی
میگیرند ،روند معکوس میش��ود؛ بهگونهای که به عنوان
مثال خانواده دو نفرهای که اکنون در مجموع ماهانه ۱۹۴
ه��زار تومان دریافت��ی دارد ،با اختص��اص یارانه  ۷۲هزار
تومانی رقم آن به  ۱۴۴هزار تومان میرس��د که  ۵۰هزار
تومان کمتر از حالت فعلی است .همچنین در یک خانواده
چهار نفره که اکنون از محل یارانه نقدی و کمک معیشتی
 ۳۵۴هزار تومان دریافت میکند ،این مبلغ با مصوبه جدید
مجلس به  ۲۸۸هزار تومان کاهش می یابد.
این در حالی اس��ت که اگر در طرح یکی ش��دن یارانه
نقدی و کمک معیشتی ۱۸ ،میلیون پردرآمد مشارکت داده
نمیش��دند ،دولت میتوانست از منابع قابل صرفهجویی از
این محل ،رقم پرداختی به  ۶۰میلیون نفر گزینش شده را
افزایش دهد؛ در حالی که اکنون منابع باید بین پردرآمدها
نیز توزیع شود.

یارانه  ۷۲هزار تومانی؛
به کام ۱۸میلیون ،به ضرر  ۶۰میلیون نفر!

تمدید بخشودگی جریمه دیرکرد
اقساط وام مسکن تا پایان سال

بانک عامل بخش مس��کن اع�لام کرد :طرح
میثاق مبنی بر بخش��ودگی جرایم دیرکرد پرداخت
اقساط تسهیالت مسکن و دیگر تسهیالت پرداختی
این بانک تا پایان امسال تمدید شده است.
به گزارش مه��ر ،طرح میثاق این بانک که با
هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی
شده ،حاوی امتیازهایی به نفع تسهیالتگیرندگان
بانکی است که بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود
جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به تناسب مدت
دیرکرد ،افزوده شده است.
اجرای این طرح از ابتدای ش��هریور ماه آغاز و
به دلیل امتیازهایی که به نفع مش��تریان تدارک
دیده ش��ده ،با اس��تقبال آنها روبرو شد .از این رو
با تصمیم هیأت مدیره بانک مسکن مدت اجرای
ای��ن طرح تا پایان س��ال جاری در تمام ش��عب
سراسر کشور تمدید شده است.
در قال��ب طرح میثاق در ص��ورت واریز نقدی
هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تس��هیالت
پرداختی اعم از انواع عقود مبادلهای ،مش��ارکتی،
وام ق��رض الحس��نه و … و همچنین مطالبات
مرب��وط به ضمانتنامههای ضبط ش��ده ،خالص
جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب
مورد  ۶تا  ۱۴درصد از نرخ وجه التزام) به نس��بت
واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار میگیرد.
در ای��ن ط��رح همچنین  ۱۰۰درص��د جرایم
س��ازندههایی که در قالب قراردادهای مشارکت
مدنی با بانک ،تسهیالت س��اخت دریافت کرده
بودن��د ،در ص��ورت پرداخ��ت یا تعیی��ن تکلیف
مطالبات به صورت تقسیط ،مورد بخشودگی قرار
خواهد گرفت.
بانک عامل بخش مس��کن عالوه بر اینکه با
اجرای طرح میثاق به دنبال تس��ریع در بازگشت
معوقات به منظور بکارگی��ری دوباره منابع برای
پرداخت تس��هیالت جدید به متقاضیان اس��ت،
در این طرح مس��اعدتهایی را برای مش��تریان
پیشبینی کرده اس��ت تا بتوانند در قبال پرداخت
ه��ر می��زان از بدهی خ��ود به همان نس��بت از
پرداخت کل جرای��م خود بابت تأخیر در پرداخت
بدهی معاف شوند.
در ایام اجرای این طرح تغییر نام مدیون بدون
نیاز به واریز درصدی از بدهی برای مشتریانی که
بدهی غیرجاری نداش��ته باشند یا آن را پرداخت
کنند ،میس��ر اس��ت .به این ترتیب آن دس��ته از
تسهیالتگیرندگان بانک مسکن که قصد فروش
خانه توأم با تس��هیالتی که قب�ل ً
ا اخذ کردهاند را
داشته باشند ،در مدت باقیمانده از بهمن و اسفند
امس��ال میتوانند بدون نیاز به پرداخت بخشی از
مانده بدهی ،تس��هیالت خ��ود را به خریدار خانه
انتقال دهند.
تس��هیالتگیرندگان برای اط�لاع از میزان
بخشودگی جرایم به ازای پرداخت تمام یا بخشی
از بده��ی خ��ود در جری��ان اجرای ط��رح میثاق
میتوانند به شعب این بانک مراجعه کنند .عالوه
بر این ،بانک مسکن از طریق ارسال پیامک برای
مش��تریانی که بابت بازپرداخت انواع تس��هیالت
مس��کن و یا ضمانتنامههای ضبط شده ،بدهی
غیر ج��اری دارند ،از ابتدای اج��رای این طرح تا
کنون پیامکهای اطالعرس��انی ارس��ال کرده و
آنه��ا را در جریان اجرای طرح میث��اق قرار داده
اس��ت تا در صورت تمایل از مزای��ای این طرح
برخوردار شوند.

