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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم:

حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲بهمن ،ضربهای کوبند ه بر سیاستهای دشمن وارد خواهد کرد
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی صبح چهارش��نبه  16بهم��ن در دیدار
هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم ،راهپیمایی
 ۲۲بهمن و انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی را
دو آزم��ون بزرگ ملت ای��ران خواندند و با تبیین
خصوصیات نامزدهای شایس��ته مجلس ،حضور
پرش��ور و آگاهانه همه مردم در انتخابات  ۲اسفند
را در ح��ل مش��کالت داخل��ی و بینالمللی مؤثر
برش��مردند و تأکید کردند :هرک��س ایران عزیز،
امنی��ت میهن و آبروی وطن را دوس��ت دارد و در
پی حل مشکالت است ،باید در پای صندوق رأی
حض��ور یابد تا عزم و اقتدار ملی ایرانیان بار دیگر
به منصه ظهور برسد.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی مقام معظم
رهبری ،ایش��ان همچنین طرح امریکا موس��وم
ب��ه معامل��ه قرن را طرح��ی احمقان��ه ،خبیثانه و
شکس��تخورده خواندند و افزودن��د :راه مقابله با
ای��ن طرح ،ایس��تادگی و جهاد ش��جاعانه ملت و
گروههای فلسطینی و حمایت جهان اسالم است
و عالج اساسی مسئله فلسطین نیز روی کار آمدن
نظ��ام مورد نظر و منتخب همه مردم فلس��طینی
االصل در یک نظرخواهی عمومی است.
رهبر انقالب اس�لامی ایام دهه فجر را برای
کش��ور ایامی بیبدیل و مظهر اقتدار و عزم ملی
دانستند و گفتند :ملت ایران در دهه فجر توانست
با عزم راس��خ خود و با رهبری ام��ام بزرگوار که
رهبری بینظیر در دنیا بود ،بنای پوس��یده و فاسد
چندهزار ساله استبداد ،ظلم ،فساد ،سلطه بیگانگان
و لگدمال ش��دن مردم را واژگ��ون و بنای مردم
ساالری را به جای آن پایه ریزی کند.
حضرت آیتاهلل خامن��های برگزاری انتخابات
مختل��ف از ابت��دای پی��روزی انقالب اس�لامی
تاکنون را نشان دهنده استواری نظام اسالمی بر
رأی مردم دانس��تند و افزودند :البته نظام اسالمی
عالوه بر مردمی بودن ،دینی نیز هست و بر همین
اس��اس مردم س��االری در ایران مردم س��االری
اسالمی است.
ایش��ان پ��رورش اف��رادی همچ��ون ش��هید
س��لیمانی ،رزمندگان دفاع مقدس ،مدافعان حرم
و روحیه قوی و ایس��تادگی خانوادههای شهدا را
از آثار نظام دینی برش��مردند و خاطرنشان کردند:
از جمله ویژگیهای بارز ش��هید سلیمانی ،تعهد و
ایمان ب��ود و اصو ًال هنگامی ک��ه ایمان با عمل
صالح و روحیه جهادی همراه میشود ،شخصیتی
همچون سردار سلیمانی شکل می گیرد که حتی
دشمنان مجبور به تحسین ویژگیهای شخصیتی
او میشوند.
رهبر انقالب اس�لامی در ادامه با اشاره به در
پیش بودن راهپیمایی سراسری  ۲۲بهمن ،گفتند:
ملت ایران در چهل س��ال گذشته و با وجود سرما
و یخبندان با حضور پر ش��کوه در راهپیمایی ۲۲
بهم��ن ،اجتماع عظیم خ��ود را ب��ه رخ جهانیان
کش��یده اس��ت که من با همهوجود از ملت ایران
تشکر میکنم.
حضرت آیتاهلل خامنهای همزمانی  ۲۲بهمن
امس��ال با ایام چهلم ش��هید سردار س��لیمانی را
زمینهس��از انگیزه مضاعف مردم دانستند و تأکید

کردند :انش��اءاهلل مل��ت ایران ب��ا حضور عظیم
خود در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،ضربه کوبندهای بر
سیاستهای دشمن وارد خواهد کرد.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره
به انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند،
انتخابات را برای کش��ور و ملت ،فرصتی بس��یار
بزرگ و برای دش��منان تهدید خواندند و افزودند:
برگزاری پرشور انتخابات و حضور همگانی مردم
در پ��ای صندوق های رأی ،تضمین کننده امنیت
کش��ور خواهد بود زیرا دشمنان از پشتوانه مردمی
نظام بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس دارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای انتخابات را نش��ان
دهن��ده عظمت ،اقتدار و بصیرت ملی دانس��تند و
افزودند :در کشور مشکالت و گرفتاریهایی وجود
دارد که برخی ناشی از تحریمها ،و علت برخی هم
کم کاریها است اما با وجود این مشکالت ،مردم
ب��ه دلیل آنکه در انتخابات موض��وع آبروی نظام
و امنیت کش��ور در میان است ،به میدان خواهند
آمد.
ایشان انتخابات را در حل مشکالت بینالمللی
نیز مهم خواندند و خاطرنشان کردند :در قضاوت
ناظران بینالمللی نس��بت به هر کش��ور ،مسائلی
نظیر میزان حضور مردم در انتخابات و چگونگی
روی کار آم��دن مس��ئوالن و نهادهای��ی نظی��ر
مجلس ،تأثیرگذار اس��ت ،بنابراین ش��رکت انبوه
م��ردم در انتخابات مجلس از این زاویه نیز کام ً
ال
ضروری است.
رهب��ر انقالب اس�لامی همچنی��ن انتخابات
ریاس��ت جمه��وری و مجلس را فرصت��ی برای
ورود افکار جدی��د و راههای نو در چرخه تصمیم
سازی و تصمیم گیری کشور برشمردند و افزودند:
بخص��وص هنگامی ک��ه مردم افراد شایس��ته را
برگزینند ،راههای تازه و چاره اندیش��یهای جدید
در روند حل مش��کالت کش��ور و م��ردم پدیدار
میشود.
حضرت آیتاهلل خامن��های انتخابات را از بُعد
کلی ،اساسی ترین مسئله کشور دانستند و افزودند:
اقتصاد ،فرهنگ ،پیشرفت علمی و مسائلی از این
قبیل بسیار مهم است اما اساس همه این مسائل
انتخابات است چرا که اگر انتخابی عمومی ،قوی
و درست انجام شود ،همه مشکالت بهتدریج حل
خواهد شد.
ایشان با ابراز تأسف و انتقاد از برخی حرفهای
حاشیه ساز در زمینه انتخابات تأکید کردند :وقتی

انتخابات از ابعاد مختلف دارای این همه اهمیت و
تأثیرگذاری اس��ت ،نباید با حاشیه سازی ،سخنان
گوناگون و حرفهای دلس��رد کننده آن را از رونق
انداخت.
حض��رت آیتاهلل خامنهای تالش همیش��گی
دشمنان ایران برای خدشهدار جلوه دادن انتخابات
را مسئلهای طبیعی خواندند و افزودند :وقتی برخی
رسانههای خائن خارجی ،جمعیت عظیم میلیونی
مل��ت را چند هزار نفره میخوانند اما تحرک چند
صد نفر در خیابانها را به اسم ملت ایران جا میزنند،
طبع ًا مردم به این رس��انهها اعتماد نمیکنند البته
به شرطیکه از داخل به این رسانهها مایه تبلیغات
سوء داده نشود.
رهب��ر انقالب تأکی��د کردن��د :گویندگانی که
تریبون دارند یا بهواس��طه جایگاه خود می توانند
در رس��انهها و فضای مجازی ح��رف بزنند ،نباید
جوری اظهار نظر کنند که دش��من با بزرگنمایی
ح��رف آنها ،برای دلس��رد کردن م��ردم ،خوراک
گیرش بیاید.
ایش��ان انتخابات در ایران را جزو س��المترین
انتخاب��ات در جه��ان خواندند و خط��اب به افراد
حاشیهس��از افزودند :وقتی شما به دروغ میگویید
این انتخابات مهندس��ی شده و یا اینکه انتخابات
نیست انتصابات است ،مردم دلسرد میشوند.
رهبر انقالب با ابراز تعجب از س��خنان برخی
ک��ه بهوس��یله انتخابات ب��ه جایی رس��یدهاند اما
انتخابات را زیر س��ؤال می برن��د ،گفتند :چگونه
است که انتخابات وقتی به نفع شما است صحیح
و متقن است اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات
خراب است.
ایش��ان افزودن��د :در انتخاب��ات مجلس بارها
بعضی افراد نامه دادند که تقلب ش��ده یا اش��کال
دارد ،بنده نیز هیأتهایی تعیین کردم که با دقت
رسیدگی کردند و بعد معلوم شد این گزارش ها و
نامهها درست نبوده است.
حضرت آی��تاهلل خامنهای گفتند :از دش��من
نمیشود گالیه کرد اما فالن نویسنده ،مرتبطین
با فضای مجازی ،نماینده مجلس و فالن مسئول
مهم دولتی باید مراقب باش��ند و اینجور نشود که
بگوییم مردم ش��رکت کنید ام��ا در عین حال ،به
غل��ط ،جوری حرف بزنیم که م��ردم از حضور در
انتخابات دلسرد شوند.
رهبر انقالب حمله به شورای نگهبان را از غلط
ترین کارها دانس��تند و افزودند :ش��ورای نگهبان

آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی:

بهخاطر خشکمقدسها نمیتوان از فناوری چشم پوشید

آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی گفت :برخی افراد
خش��کمقدس و تندرو به اس��تفاده از فناوری روز
اشکال میکنند ،باید آنها را تحمل کرد؛ نمیشود
به خاطر آنها از برنامههای مفید دست کشید.
به گزارش فرارو ،آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی
از مراج��ع تقلید ب��ا انتقاد از برخی اف��راد کجفهم
در اس��تفاده از فن��اوری روز گف��ت :برخ��ی افراد
خش��کمقدس و تندرو به اینگونه کارها اش��کال
میکنن��د ،باید آنها را تحمل ک��رد و جاهایی که
باع��ث حساس��یت آنه��ا میش��ود را مراقب بود؛

نمیش��ود به خاطر آنها از برنامههای مفید دست
کشید ،بلکه باید قویتر انجام داد.
وی در دیدار دستاندرکاران تولیدات رسانهای

 Makarem.irاف��زود :م��ا در دنیای��ی زندگی
میکنیم که ش��رایط آن با دنیای گذش��ته متفاوت
ش��ده است ،سابقا بیش��تر برنامههای امربهمعروف
و نه��ی از منکر ،تبلیغات دین��ی ،مواعظ و نصایح
اخالقی تنها منحصر به مساجد ،حسینیهها و منابر
ب��ود ،اما در دنیای امروز راههای زیادی برای ابالغ
ایدهها وجود دارد.
وی بابی��ان اینکه خطابهه��ا و منابر همچنان
باید محفوظ باشند تصریح کرد :اگر بخواهیم تنها
به خطبهها در مسجد و حسینیه قناعت کنیم ،عقب

مرکب از ش��ش فقیه عادل و ش��ش حقوقدان
برجسته منتخب مجلس ،در قانون اساسی شأنی
دارد و مجموع��ه ای قاب��ل اعتماد اس��ت چگونه
انس��ان می تواند ب��ه راحتی ای��ن مجموعه را به
غرض ورزی درباره برخی افراد متهم کند.
رهبر انقالب با اش��اره به سخنانش��ان در نماز
جمعه اخیر درباره لزوم قوی شدن ایران در مقابل
دش��منان قویپنجه و بیرحم بینالمللی افزودند:
مجلس قوی از مؤلفههای قوی شدن ایران است
و تش��کیل مجلس قوی نیز ب��ه رأی باالی ملت
وابسته اس��ت.حضرت آیتاهلل خامنهای گلههای
غالب ًا بحق مردم درباره مس��ائل معیشتی را مربوط
به برخی قوانین و عملکرد بعضی مسئوالن اجرایی
دانس��تند و افزودن��د :گالیههای م��ردم به اصل
انتخابات مربوط نمیش��ود ،این گالیه از کس��ان
دیگری است و ملت قدر مجلس قوی را که متعلق
به همه کشور و عموم مردم است ،می داند.
رهب��ر انقالب با دعوت همگانی از مردم برای
شرکت در انتخابات افزودند :ممکن است کسی از
بنده خوش��ش نیاید اما اگر ایران را دوس��ت دارد،
باید به پای صندوق رأی بیاید ،بنابراین هرکس به
ایران عالقهمند اس��ت و امنیت کشور ،حل شدن
مش��کالت و گردش صحیح نخبگانی را دوست
دارد ،در انتخابات شرکت کند.
ایش��ان در همین زمینه افزودند :افراد مؤمن و
انقالبی با انگیزه قوی در انتخابات شرکت خواهند
کرد اما اگر کس��ی انگیزه دین��ی و انقالبی ندارد
اما میهن عزیز را دوس��ت دارد الزم است به پای
صندوقهای رأی بیاید.
رهبر انقالب اس�لامی در ادامه سخنانش��ان
ب��ه موضوع ش��اخص ه��ای انتخاب درس��ت و
خصوصی��ات فرد منتخب اش��اره کردند و گفتند:
باید فردی را برای مجلس انتخاب کرد که مؤمن،
انقالبی ،شجاع ،دارای روحیه جهادی ،کارآمد و به
معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشد.
حضرت آیتاهلل خامن��های افزودند :فردی که
از سخن گفتن بر ضد فالن قدرت خارجی هراس
دارد ،الی��ق نمایندگ��ی مردم با ع��زت ،مقتدر و
شجاع ایران نیست.ایشان با تقدیر از مصوبه خوب
و ش��جاعانه مجلس شورای اسالمی علیه امریکا
بعد از شهادت سردار سلیمانی ،خاطرنشان کردند:
باید افرادی را انتخاب کرد که بتوانند پرچم عدالت
اعم از عدالت اقتصادی ،حقوقی و سیاس��ی را در
کشور برافراشته نگه دارند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :مردم باید
افرادی با چنین ویژگیهایی را بشناسند و به آنها
رأی دهند اما اگر خودشان نمی توانند به شناخت
برس��ند ،از راهنمایی و مشورت افراد بصیر و مورد
اعتماد اس��تفاده کنند بنابراین هیچ کس��ی نباید
بگوید چون افراد را نمی شناس��م رأی نمیدهم.
هم��ه باید با اتکاء به خداوند وارد میدان ش��وند و
رأی دهند.
رهبر انقالب اس�لامی در بخ��ش دیگری از
سخنانش��ان با اش��اره ب��ه رونمای��ی زورگویان و
س��رگردنهبگیران آمریکای��ی از طرح موس��وم به
معامله قرن گفتند :آمریکاییها دلش��ان را خوش
کردهاند که با گذاشتن اسم بزرگ ،طرحشان علیه
میمانیم؛ باید ببینیم دنیا از چه وس��ایلی اس��تفاده
میکن��د ما هم در کن��ار حفظ ح��دود الهی از آن
وسایل برای نشر معارف دینی استفاده کنیم.
آیتاهلل مکارم شیرازی تاکید کرد :اگر بخواهیم
عق��ب نمانیم راهش این اس��ت ک��ه در راه ترویج
مکتب اس�لام از وس��ایل و فن��اوری روز نیز بهره
مناسب ببریم.
وی بابی��ان اینکه پیامبر گرامی اس�لام(ص)
مس��لمانان را تشویق به عقب نماندن از قافله علم
و دان��ش میکردند ابراز داش��ت :در زم��ان پیامبر
اس�لام(ص) به ایش��ان اطالع دادند که در طائف
یک ابزار جدید جنگی ساختهشده است ،بالفاصله
حضرت دستور دادند به مسلمانان که بروید ببینید
آن وسیله چیست شما هم بسازید؛ بنابراین نهتنها

ملت فلسطین موفق شود در حالی که این کار آنها
احمقانه و خبیثانه است و از همین شروع قضیه به
ضررشان تمام شده است.
حض��رت آیتاهلل خامنهای ب��ا تأکید بر اینکه
این طرح قب��ل از ُمردن ترامپ میمیرد ،افزودند:
ای��ن کار قطع ًا به نتیجه نخواهد رس��ید ،بنابراین
رفتوآمد و هزینه کردن برای آن و جنجال بهراه
انداختن و رونمایی از آن کاری احمقانه است.
ایش��ان طرح موس��وم به معامله قرن را نشانه
آشکاری از دغلکاری آمریکاییها خواندند و گفتند:
آمریکاییها با صهیونیس��تها درباره چیزی معامله
آن
کردهاند که متعلق به آنها نیس��ت .فلسطین از ِ
فلس��طینیها و تصمیمگی��ری درباره آن مختص
آنهاست .ش��ما چهکاره هس��تید که درباره زمین
و خان��ه دیگران تصمیمگیری کنید؟ این نش��انه
خباثت ،دغلکاری و بدنهادی شماست.
رهبر انقالب اس�لامی توطئه اخیر را به ضرر
آمریکاییها و موجب زندهش��دن مسئله فلسطین
دانستند و افزودند :اس��تقبال و کف زدن چند تن
از س��ران خائن عرب که در می��ان ملتهای خود
نیز بیارزش و بیآبرو هس��تند اهمیت��ی ندارد و
بر خالف سیاس��ت ثابت دس��تگاه استکبار یعنی
بهفراموشی سپردن مسئله فلسطین ،این کار آنها
موجب زنده ش��دن مسئله فلسطین شد و در همه
دنیا ن��ام و مظلومیت فلس��طین و مجموعههای
فلسطینی بر سر زبانها افتاد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به تالش
شبُرد این ط��رح با تکیه بر
مس��تکبران برای پی 
س�لاح و پول ،راه عالج را ایس��تادگی و مقاومت
ش��جاعانه خواندند و تأکید کردند :ملت ،عناصر و
سازمانهای فلسطینی باید با جهاد فداکارانه عرصه
را بر آمریکا و دش��من صهیونیستی تنگ ،و همه
دنیای اسالم نیز از این مقاومت شجاعانه حمایت
و پشتیبانی کنند.
ایشان با اشاره به گسترش روزافزون محدوده
مقاومت علیه استکبار در منطقه غرب آسیا ،تأکید
کردند :معتقدیم س��ازمانهای مس��لح فلس��طینی
خواهن��د ایس��تاد و مقاومت را ادام��ه خواهند داد
و نظ��ام جمهوری اس�لامی نیز وظیف��ه خود را
پشتیبانی از گروههای فلسطینی میداند ،بنابراین
هر گونه و هر قدر که بتواند از آنها حمایت میکند
و این پش��تیبانی ،خواس��ت نظام اسالمی و ملت
ایران است.
رهب��ر انقالب اس�لامی عالج اصلی مس��ئله
فلسطین را راهحل اصولی ،اعالمشده و ثبتشده
جمهوری اس�لامی ای��ران در مراکز جهانی یعنی
نظرخواهی از مردم فلس��طینیاالصل خواندند و
گفتند :تنها راه برای صلح و حل مسئله فلسطین،
نظرخواهی از مردم فلسطینیاالصل با هر مذهبی
اعم از مس��لمان ،مس��یحی و یهودی اس��ت تا با
رأی عمومی آنها نظام مورد نظرش��ان بر سراسر
سرزمین فلسطین حاکم شود و درباره فلسطین و
امثال نتانیاهو و دیگران نیز خودشان تصمیمگیری
کنند.حض��رت آیتاهلل خامن��های در پایان تأکید
کردند :انش��اءاهلل این هدف محقق خواهد شد و
شما جوانان آن روز را خواهید دید و به توفیق الهی
در بیتالمقدس نماز خواهید خواند.
نباید عقب بمانیم ،بلکه باید جلوتر هم باشیم.
وی با تقدی��ر از فعالیتهای جمع حاضر گفت:
کار ش��ما یک کار مثبت دینی اس��ت و حتما مفید
واق��ع خواهد ش��د و بهیقین م��ورد رضایت خدا و
امام زمان (عج) خواهد گرف��ت؛ بههرحال کارتان
را دنبال کنید و مراقب باشید از زمان عقب نمایند،
چراک��ه در روایت آمده اس��ت که کس��ی که عالم
به زمان خویش باش��د مس��ائل پیچیده دامنش را
نمیگی��رد.وی در پایان ضم��ن توصیهای اخالقی
گفت :در گذش��ته ما هیچ راهی برای تبلیغ اسالم
جز منابر و مجالت نداش��تیم ،اما ام��روزه از انواع
وسایل میشود استفاده کرد بنابراین باید همراه با
زمان پیش رف��ت البته باید مراقبت کرد از خطوط
قرمز شریعت عبور نشود.
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حجت االسالم سید حسن خمینی در دیدار با مدیران و کارکنان صداوسیما:

دروغ ،حیثیتی را برای کسی باقی نمی گذارد

ی��ادگار ام��ام گف��ت :ای��ن س��نت
پیامبر(ص) اس��ت که زب��ان به یاوه نباید
باز کرد و وجه تمایز حکومت الهی و غیر
الهی در این است.
ب��ه گزارش جم��اران ،حجت االس�لام
و المسلمین سید حس��ن خمینی در مراسم
تجدید میثاق رئیس و مدیران سازمان صدا
و سیما با آرمان های امام خمینی(س) گفت:
یکی از ویژگیه��ای بزرگ انقالب ما الهی
بودن آن اس��ت .تمایز یک مجموعه الهی،
که نمادش حکومت امیرالمؤمنین(ع) باشد،
با یک حکومت شیطانی که نماد آن حکومت
معاویه اس��ت ،به نظر من در دو حوزه نیت و
روش ها است.
یادگار امام تصریح کرد :حکومت معاویه
منیت
و هر حکومت ش��یطانی دیگ��ر برای ّ
خود حرک��ت میکن��د .در حال��ی که نیت
حکومت الهی و علوی نفسانی نیست .نیتی
که برای آن عمل میکنیم به افعال ما رنگ
می ده��د .وی ادامه داد :نیت الزاما یک امر
ماورائی نیس��ت .همه قضی��ه از همین قدم
گذاش��تن بر نفس آغاز می شود .باید لحظه
به لحظه خودمان را واصل کنیم؛ ش��یطان
در بزنگاههای عمیقی انس��ان را گرفتار نیت
خودش میکن��د و «من» حاکم بر حقیقتی
می شود که انسان باید آن را دنبال کند.
سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه اگر
دلتان را صاف کنید حکومت علوی می شود،
اف��زود :روزی که امام ب��رای آخرین بار به
بیمارستان می رفت من ،خانم امام و یکی از
بستگان به بیمارستان رفتیم .ایشان مقداری

مضط��رب بود .آن فردی ک��ه همراه ما بود
گفت چرا ناراحتید؟ ایشان گفت« ،یک نفس
من برای خدا نبود».
وی در تبیین این جمله امام گفت :چنین
ش��ناخت و معرفتی اس��ت که معنای نفس
کش��یدن برای خدا را می فهم��د و متوجه
می ش��ود که دنیا در کجا می تواند انس��ان
را فریب دهد.سید حسن خمینی یادآور شد:
حوادث میآی��د و می رود و روزهای خوش
و ناخ��وش با خود دارد ،اما نیت نباید عوض
شود .خیلیها سرسفره انداخته شده آمدند؛ اما
روزهای سختی هم بوده است .پیغمبر(ص)
ه��م همین طور ب��وده اس��ت .آزارهایی که
پیامب��ر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) دیده اند کم
نیس��ت .روزهای خوش مثل فتح مکه هم
غره ش��دند که
داش��ته اند .آنها نه از فتح ها ّ
منیتی در آنها پیدا ش��ود و نه از شکس��تها
ّ
دلسرد شدند که راه را گم کنند.
وی در خص��وص «روش» انجام کارها
نی��ز اظهار داش��ت :تعبیری را اولی��ن بار از
رهبر معظم انقالب ش��نیدم که «با دستمال

کثی��ف نمی توان شیش��ه را تمیز کرد» .در
حکوم��ت اله��ی روش ها نبای��د غیر الهی
باشد .امیرالمؤمنین(ع) به شدت وامدار قرآن
اس��ت و م��ی فرماید عقل ،دی��ن و وجدان
اخالقی باعث شده که من دروغ نمیگویم،
تهم��ت نمی زنم ،دهان به ه��ر یاوه ای باز
نمیکنم .امام با تبعیت از امیرالمؤمنین(ع) و
پیامبر(ص) روش های اخالقی داشت.
یادگار ام��ام افزود :در رابط��ه با دروغ از
پیامب��ر(ص) روایت اس��ت ک��ه مؤمن دروغ
نمیگوید .برای اینکه آفت دروغ در خودش
هست و اول از همه برکت را از زندگی میبرد
و در دراز م��دت حیثیت��ی را برای هیچ کس
باقی نمی گذارد .این سنت پیامبر(ص) است
ک��ه زبان به یاوه نباید ب��از کرد و وجه تمایز
حکومت الهی و غیر الهی در این است.
به گ��زارش جم��اران ،علی عس��کری،
رئیس س��ازمان صدا و س��یما نی��ز پیش از
س��خنان یادگار امام گفت :ای��ام دهه فجر
یادآور شخصیت بزرگی است که مسیر تاریخ
را تغیی��ر داد .امام خمینی(س) ش��خصیت

بزرگی بود که یک عمر خودسازی کرد و در
فلسفه ،تفکر ،اندیشه ،شناخت عالم ،شناخت
ابرقدرتها و ظلم هایی که بر ملت ایران روا
داشته بودند ،تالش کرد .این ایام باید خاطره
او را زنده کنیم.
وی یادآور شد :نتیجه فداکاریهای ملت
این شد که انقالب بزرگی شکل گرفت که
مس��یر تاریخ را عوض کرد و عصر جدیدی
را رق��م زد که دی��ن و دنی��ا را در کنار هم
مدیریت میکند .کس��ی باور نمیکرد نظام
پهلوی سرنگون شود .به خاطر اخالص امام
و فداکاریهای ملت ایران این انقالب پیروز
شد و امروز افتخار میکنیم که تحت رهبری
خلف شایسته ایشان در ادامه راه امام زندگی
میکنیم.علی عسکری افزود :شیطان بزرگ
همه گونه دشمنیها و هجمهها و ظلم ها را
کرد اما ملت بزرگ ایران در سختیهایی که
به او وارد شد ریش��ههای خود را مستحکم
کرد و از لحظه ای که انقالب در این کشور
پیروز شد ،هر روز قدرت ملت ایران افزایش
پیدا کرده است .در شهادت سردار سلیمانی
مردم سر تا پا شور و مقاومت آمدند و دیدید
که وقتی آن س��یلی به صورت آمریکا خورد
جرأت عکس العمل نداشت .این اوج قدرت
ملت ایران اس��توی تأکید کرد :امروز قیافه
ایران با رژیم گذش��ته هیچ شباهتی ندارد و
تولی��د کاال و قدرت و عظمت در همه جای
ای��ران جری��ان دارد و ان ش��اء اهلل آینده را
خواهیم ساخت و عصر جدید را با یک تمدن
جدید ش��کل دهیم که اله��ام بخش دنیای
کنونی خواهد بود.

علی مطهری:

نباید با سختگیریهای بیجا همه افعال و نیات کاندیداها بررسی
و گزینش اصلی در شورای نگهبان انجام شود

نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس،
تاکید کرد که نباید خودمان را در جایگاه
خدا قرار دهیم و نی��ات و افعال مردم را
بررس��ی کنیم و در ادام��ه گفت :نباید با
سختگیریهای بیجا مانع حضور مردم
در انتخابات شویم .باید اجازه دهیم مردم
خودشان تصمیم بگیرند و نگران فریب
خوردن آنها هم نباشیم.
به گزارش جماران ،وقتی عباس��علی
کدخدایی ،سخنگوی ش��ورای نگهبان،
اعالم ک��رد بی��ش از  90نماینده فعلی
مجل��س به دلی��ل مش��کالت مالی رد
صالحیت ش��دهاند .برخی از نمایندگان
به اعتراض برخاس��تند .علی مطهری و
محمود صادقی از جمله نمایندگانی بودند
که به این اظهارات واکنش نشان دادند.
فاطمه سعیدی و غالمرضا حیدری هم از
دیگر نمایندگانی بودند که موضعگیری

سیاس��ی و نطقهایش��ان را دلی��ل رد
صالحیت خود دانستند .هرچند کدخدایی
اعالم کرد که موضعگیری سیاسی کسی
دلیل رد صالحیت او نبوده است.
علی مطهری ،نماین��ده مردم تهران
در مجل��س ،نگاه بازتر ش��ورای نگهبان
به مس��اله تایی��د صالحی��ت نامزدهای
انتخابات��ی مجلس را ض��روری خواند و
گفت :نباید با سختگیریهای بیجا مانع
حضور مردم در انتخابات شویم.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم

ادامه داد :باید به اشخاصی که فساد مالی
یا اخالقی ثابتشده و مهمی ندارند و در
عین حال قانون اساس��ی را قبول دارند
اج��ازه بدهی��م نامزد انتخابات ش��وند و
بقیه کار را به مردم واگذار کنیم تا رش��د
اجتماعی پیدا کنند.فرزند شهید مطهری
تاکی��د کرد :ش��ورای نگهب��ان برای رد
کردن یک نامزد باید عدم صالحیت او را
احراز کند ،یعنی اگر مدرکی دال بر فساد
مالی یا اخالقی مهم از کسی دارد او را رد
کند .ول��ی االن برعکس عمل میکنند؛
میگویند ما مدرکی دال بر صالحیت او
نیافتیم یا زمان کافی نداشتیم و شناختی
از او پیدا نکردیم ،پس صالحیت او احراز
نشد.
مطهری توضیح داد :این مساله باعث
میشود که حق افراد زیادی پایمال شود.
اظهارنظرها نی��ز نباید مالک تایید یا رد

صالحی��ت باش��د .در غیر ای��ن صورت
آزادی بی��ان مخدوش میش��ود ،همین
طور که االن مخدوش شده است.
ای��ن نماینده مجلس اف��زود :همین
که کس��ی ش��رایط عمومی را داراست و
قانون اساس��ی را قبول دارد و فساد مالی
یا اخالقی مهمی هم نداش��ته است باید
بتواند کاندیدا ش��ود .نباید نگران فریب
خ��وردن مردم بود چون مردم به کس��ی
که نشناسند رأی نمیدهند.نماینده مردم
ته��ران در مجلس همچنین گفت :نباید
خودمان را در جای��گاه خدا قرار دهیم و
همه افعال و نیات مردم را بررسی کنیم
و گزین��ش اصلی را در ش��ورای نگهبان
انجام دهیم .به نظر من این روشی که در
پیش گرفتهاند درست نیست و با برخی از
اعضای ش��ورای نگهبان هم در این باره
صحبت کردهام.

سردار حاجیزاده ،فرمانده نیروی هوافضای سپاه :

به تمام فرکانسها ،کدها و رمزهای پهپاد آمریکایی دست پیدا کردیم

در نخس��تین ساعات بامداد پنجشنبه ۳۰ ،خرداد سال
جاری ،یک فروند پهپاد جاسوسی  4C-MQآمریکا بعد
از تجاوز به حریم س��رزمینی جمهوری اسالمی ایران در
منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان ،هدف آتش
پدافند نیروی هوا فضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
قرار گرفت و سرنگون شد.
به گزارش جماران ،فرمانده نیروی هوافضای سپاه با
بی��ان اینکه پهپاد  4-MQهواپیمای فوقالعاده با ارزش
اس��ت ،گفت :اما دیگ��ر یک خط قرمز بای��د بر روی آن
کشید چراکه دیگر برای ایران کارایی ندارد چراکه به تمام
فرکانس ها ،کدها و رمزهای آن آشنایی پیدا کردیم.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای

س��پاه در حاش��یه رونمایی از قطعات جدید کشف شده از
پهپاد  4-MQآمریکایی که اخیرا توسط نیروی دریایی
س��پاه از اعماق آبهای جنوب کش��ور کشف شده است
با بی��ان اینکه این پهپاد بزرگترین هواپیمای جاسوس��ی
بدون سرنشین جهان است ،گفت :این هواپیما مشخصات
منحصر به فردی دارد و به واس��طه پرواز در ارتفاع خیلی
باال قادر اس��ت بدون محدودیت همه مس��یرها را بدون
تحت تاثیر قرار دادن مسیرهای هوایی پرواز کند ،مثال از
آمریکا پرواز میکند و به خلیج فارس میآید.
وی ب��ا بیان اینکه چ��ون این هواپیم��ا خیلی بزرگ
اس��ت همه گونه تجهیزات جاسوس��ی در آن تعبیه شده
اس��ت ،گفت :ب��ه دلیل برخ��ورداری از مجموع��های از

سنس��ورها ،دوربینها ،رادار  SARو سنس��ورهای جمع
آوری الکترونیک ،این هواپیما دارای یک س��وپرکامپیوتر
پیشرفته اس��ت که همه این دادهها را در لحظه تجزیه و
تحلیل و قابل بهره برداری میکند.
س��ردار حاجی زاده ادامه داد :ای��ن هواپیما فوقالعاده
با ارزش اس��ت ،اما دیگر ی��ک خط قرمز باید بر روی آن
کش��ید که دیگر برای ایران کارایی ندارد چراکه به تمام
فرکانس ها ،کدها و رمزهای آن آشنایی پیدا کردیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کرد :نه اینکه از
فاصله ۱۰۰ ،۵۰ ،ی��ا  ۱۵۰کیلومتر ،بلکه از همین تهران
می توانیم ت��ا چندهزار کیلومتر ای��ن هواپیما را ناکارآمد
کنیم.

یادداشت

خواندن درس این قرن

محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
ی��ک س��ال دیگر ق��رن چهارده��م هجری
شمس��ی که با نوروز  ۱۳۰۰آغاز شد ،با  ۲۹اسفند
 ۱۳۹۹پایان مییابد .صدای پایان قرن س��یزدهم
که داش��ت در گ��وش تاریخ میپیچید ،در س��وم
اس��فند  ،۱۲۹۹لشکر رضاخان میرپنج برای کودتا
راهی ته��ران بود و به این ترتیب چهار س��ال از
قرن جدید در دوران قاجار ،پنجاهوس��ه س��ال در
دوران پهلوی و باقیمانده دوره جمهوری اسالمی ایران بوده است؛ یک قرن
با سه حکومت.
ایران اما در این قرن تحوالتی بس��یار افزونتر از س��ه حکومت به خود
دیده اس��ت و طوفانی از س��ؤاالت ما را در یک درصد پایانی این قرن در بر
گرفتهاند و گویی گذر از دریای مهیب تاریخ ،به س��وی قرن پانزدهم هجری
شمس��ی ،در گرو آن است که از پاس��خ این سؤاالت انبوه ،کشتی بسازیم به
سوی آینده .شاید دس��تور کار سال  ۱۳۹۹خواندن #درس_این_قرن باشد؛
خوانشی در همه زمینهها.
اول این قرن کجای تاریخ ایس��تاده بودیم؟ جامعه ،سیاست ،هنر ،دولت،
پزش��کی ،صنعت ،علوم انس��انی ،اقتصاد ،محیطزیس��ت ،فقه ،قانون ،ارتش،
ش��هرها ،روس��تاها ،طبیعت و هر آنچه آن روز ایران و ایرانی خوانده میشد
چه وضعی داشت؟
چ��ه بر س��ر م��ا در این ق��رن رف��ت و ما خود چ��ه کردیم؟ ش��ورش،
انقالب ،جنبش ،تحصیل ،اس��تخراج نفت ،مدرن ش��دن ،نوسازی اندیشهها،
ضداستعمارگری ،جنگ ،اشغالشدگی ،تورم ،رکود ،افتخار ،تباهی و  ...یا هر
آنچه نام رخداد ،تحول ،تغییر یا کنشگری بر آن مینهیم.
م��ا کج��ای هر چه هس��ت در این جهان ایس��تادهایم؟ وض��ع ما ،وضع
حکومت ،صنعت ،پزش��کی ،ش��هر ،پایداری ،محیطزیس��ت ،اندیشه ،افتخار،
هوی��ت ،حاکمیت قانون ،عدال��ت ،آزادی و  ...هر آنچه ب��ودن ما را حاال و
اینجا میسازد ،اکنون چگونه است؟
م��ا به کجا میرویم؟ وضع زیرس��اختها ،کیفیت زندگی ،اخالق ،روابط
انسانی ،مناسبات اجتماعی ،امنیت ملی ،قدرت نسبی ما در برابر دیگر کشورها
و صنعت و تجارتمان در ادامه مس��یری که یک قرن گذشته پیمودهایم ،به
کجا خواهد رسید؟
یک س��ال پایانی قرن چهاردهم را میش��ود کارزاری برای انجمنهای
علمی همه رش��تهها؛ س��رآمدان هنرها ،علوم ،صنعت و سیاس��ت؛ اتاقهای
بازرگانی و اصناف؛ و هر دس��ته و گروهی دانست برای آنکه یک قرن را در
عرصه تخصص و منافع خود بازخوانی کنند.
س��ال  ۱۳۹۹فرصت کمنظیری اس��ت برای تعریف صدها رساله درباره
تاریخ هر چه بوده و هس��ت ،هزاران مقاله و کتاب درباره آنچه انجام دادیم
و بر ما گذش��ت؛ و ضرورتی اس��ت برای درک جایگاهمان در تاریخ ،فراسوی
هر خودکمبینی یا توهم خودبزرگبینی؛ برای رس��یدن به درکی واقعبینانه از
آنچه هستیم ،و سنجیدن کردارهای تاریخی درست و اشتباهمان.
سال  ۱۳۹۹فرصتی است تا مجالت این کشور شمارههای ویژه بازخوانی
درسه��ای این قرن منتش��ر کنند .مجالت تخصصی گاوداری تا سیاس��ت،
کش��اورزی تا علوم فضایی ،علوم سیاس��ی تا معماری؛ در همه این عرصهها
میتواننند اول و آخر قرن را مقایس��ه کنند و به س��نجش دس��تآوردها و از
دسترفتههای آن بپردازند.
سال  ۱۳۹۹مهلتی است برای بازخوانی کتابها ،موسیقیها ،ساختمانها،
انتخاباتها ،آدمها ،مصنوعات و هر آنچه از جنس شاهکارهای بهیادماندنی
است .آنها که استوانههای هویت شدهاند.
آخرین سال قرن چهاردهم هجری شمسی ،فرصتی برای بازنگریستن در
هوی��ت چهل ّ
تکه برآمده از میراث متنوع قومی ،مذهبی ،زبانی ،دینی ،مدرن،
جنس��یتی و  ...ماست .مدارا و مهربانی ،صلح درونی و گشودگی به جهان ،از
درون این بازخوانی هویتها فرصتی برای زادن و زیستن پیدا میکنند.
پیشنهاد

بیایید همه ب��ا هم ،قرن حاضر را بازخوانی کنیم .ما ایرانیان در یک قرن
گذش��ته آنقدر نهادها ،سازمانها ،نخبگان و منابع خلق کردهایم که قادر به
این بازخوانی باشیم .آن قدر ایران برای همه ما عزیز هست که سفید و سیاه
تاریخاش را مرور کنیم.
بیایی��د ق��درت و حکومت را هم به مش��ارکت در ای��ن بازخوانی دعوت
کنیم .س��ازمانهای حکومت بخش مهمی از این تاریخ را رقم زدهاند و خود
محصول این تاریخ هستند .ایرادی دارد که وزارت علوم دستورکارش در سال
 ۱۳۹۹بازخوان��ی پیدایش و تحول علوم در ایران این قرن باش��د؟ یا وزارت
نفت و نیرو به تاریخ آب و انرژی مشغول شوند؟ و همین طور الی آخر .شرط
این ش��راکت البته آن اس��ت که قدرت میل نکند تاریخ بهفرموده بسازد و به
میل ،سیاه و سفید کند.
خوانش درس این قرن تا ابد ادامه خواهد داشت ،اما این ماییم که تصمیم
میگیریم در آخرین س��ال این قرن ،از بازخوانی آن ،توش��های روشنیبخش
برای قرن نو – قرن پانزدهم هجری شمسی – برگیریم ،یا به سیاق گذشته،
راه بسپریم به امید قضا و قدر.
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مرغ سحر ،خاطرات پروانه بهار
سایه اقتصادینیا
چهارمین فرزند ملکالشعرا بهار ،پروانه بهار ،دو بار
خاطراتش را منتشر کرده :یک بار به فارسی در تهران
(مرغ سحر ،نشر شهاب )۱۳۸۲ ،و یک بار به انگلیسی
در امریکا (The Poet's Daughter, Larson
.)2011 ,16th Publications, November
در ه��ر دو کت��اب ،وی ضمن ش��رح خاطراتی از ایام
کودکی و زندگ��ی خانوادگی ،چهره پدرش را در چند
دوره مختلف از زندگانیاش رسم میکند :سکونت و
کار و آمدورفتها در منزل تهران ،حبس ،بیماری ،سفر به سوئیس ،بازگشت به
ایران و درگذشت .بخشی از اطالعات مندرج در خاطرات پروانه بهار ،پیشتر در
مقاالت و نوش��تههای دیگران هم منعکس شده بود اما قرار گرفتن آنها در دل
روایتی خانوادگی ،با قلم روان و ش��یرین فرزند ش��اعر ،آنها را در قاب پنجرهای
دیگر نشانده است.
شاید گزاف نباشد اگر بگویم آنچه پس از خواندن کتاب بیش از همه در من
اثر کرد ،آگاهی از فقر بهار بود .من میدانستم بهار در دورههایی از زندگانیاش
با فقر دستوگریبان بوده ،تا جایی که مجبور میشده کتابهایش را بفروشد و
برای ﺗﺄمین معاش متحمل سختی شود؛ ولی حد آن را ،چنین که دخترش وصف
کرده ،نشناخته بودم .ملکالشعرای روزگار ما حتی گرفتار نان شب بوده :بیشغل،
عیالوار ،در حبس و تبعید و خانهبهدوشی .چهها نرفته بود بر مردی که با اشعار و
تحقیقاتش ثروتی ابدی برای ما فارسیزبانان بر جای گذاشته است.
از خواندن س��طوری که مس��کنت او را وصف میکرد ،غرق خجالت شدم.
ملکالش��عرای مملکت باشی ،وزیر و وکیل بوده باشی ،اما آخر عمر نه حقوقی،
نه بیمهای ،نه تقاعدی .همس��رت آینه و گلدان و کاسه و کوزه را بفروشد ،خانه
را ب��ه ه��زار م ّنت گرو بگذارد ـ و تازه آن هم کفایت نکند به خرجوبرج فرزندان
ـ کتابها و نس��خهها را حراج کند .حتی پول خرید دانه و ارزن آن کبوترهای
من دانشجوی
دلخواه را هم نداشته باشی .هیهات ،هیهات .از خودم پرسیدم چرا ِ
ادبیات فارس��ی که عمرم را با اشعار این ش��اعر بزرگ سر کردهام ،با کبوترها و
دماوندیه و مرغ س��حرش عیش کردهام و اش��ک ریختهام ،نباید میدانستم او
چنین رنجی برده است؟ کجا را نخوانده بودم؟ چه چیز را ندیده بودم؟
تصوی��ر عمومیای ک��ه از بهار وجود دارد نمودار فقر نیس��ت .این تصویر از
لقبش شروع میشود :ملکالشعرا ،که مرادف کامیابی و کامرانی است .بهعالوه،
او در عکسهایش همیشه آراسته است :اغلب با کت و کراوات ،ریش تراشیده و
قامت صاف .جز چند عکس که در بیمارستان گرفته شده و او در لباس بیماری
و در حال بستری است ،در بقیه عکسها کام ً
ال مرتب و خوشلباس است .یک
عکس معروف هم در کسوت وزارت دارد که از همه گمراهکنندهتر است :وزارتی
چندماهه در کابینه قوام ،که تا آخر عمر اسباب پشیمانیاش بود .هم تصاویرش
او را با صالبت در اذهان عمومی نقش میکرد ،هم اشعارش که قصایدی فاخر
و مفخم و مطنطن بود .حتی خودش ش��عری دارد در کارنامه زندان ،که در آن
به فقرش اش��اره دارد اما چون به زبان طنز اس��ت و در دل ماجرایی دیگر ،از بار
رنج او خبر نمیدهد:
شب نوروز و کیسه خالی
خرج بسیار و همت عالی
بچهها لخت و لخت کلفتها
باغبان لخت و پیشخدمتها
همسر من اگر سکوت کند
اکتفا با کهن ُرخوت کند
کودکان را که میکند ساکت؟
کفش خواهند و پالتو و ژاکت
پروانه تعریف میکند که برای ﺗﺄمین هزینه درمان پدرش ،ناچار به فکر گرو
گذاش��تن خانه در بانک ملی میافتند ،ام��ا رئیس بانک نمیپذیرد و او را جواب
میکند .پروانه ،س��رخورده و دلس��رد ،از در بانک ملی ،واقع در میدان فردوسی،
بیرون میآید؛ درحالیکه مجسمه فردوسی را وسط میدان میبیند .قرابت غریبی
دارد سرنوش��ت فردوسی که نمیخواست ایران ویران شود ،با آنچه بر سر بهار،
سراینده ای خطه ایران مهین ،ای وطن من ،آمد .گویی این است تقدیر آنانی که
عمر بر سر آزادی و آبادی ایران نهادند.
تنگنای فقر س��بب شد خانواده بهار کتابخانه او را بفروشند :گنجی عظیم به
ثمن بخس .اگر امروز میبینیم هنوز پس از نیم قرن چاپ کاملی از دیوان بهار
وجود ندارد ،جای گله از خانواده و ش��اگردان و ناشران او نیست؛ خجالتش برای
همه ماست .نسخهای که خود بهار در زمان حیاتش آماده چاپ کرده بود خمی ِر
اس��تبداد رضاشاهی ش��د .پروانه بهار شرح میدهد که با چه گرفتاری و زحمتی
جمعآوری اش��عار بهار را پس از فوت او متقبل ش��دهاند ـ هر برگی از جایی ،هر
دستخطی از گوشه و کناری .او از یاری محمد قهرمان در جمعآوری اولیه اشعار
بهار نیز با ذکر جزئیات یاد میکند و من این را هم ،بدین تفصیل ،نمیدانستم.
یاد محمد قهرمان نیک و بزرگ.
 ...جزئیاتی که دختر ش��اعر از پدرش وص��ف کرده ،چون تکههای پازلی در
تکمیل چهره این ادیب فرزانه به کار میآید ...:شاعری خویشتندار ،آزادیخواه،
مهربان و مقاوم .درویشی در کسوت پادشاه.
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وزیر آموزش و پرورش خبرداد

استخدام  ۲۶هزار معلم حقالتدریسی در سال۹۹

حاجی میرزایی درباره آخرین وضعیت اس��تخدام
معلمان حق التدریسی در سال آینده توضیحاتی داد.
به گزارش تابناک ،محس��ن حاج��ی میرزایی در
جلسه شورای عالی اس��تانها در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه ش��ورای عالی استانها یکی از مهمترین
نهادهاس��ت که اختیارات مهمی دارد ،افرود :شورای
عالی اس��تانها مدیریت ش��هری را به مدیریت ملی
و کش��وری پیوند زده اس��ت و از ای��ن رو ما همواره
استقبال میکنیم که با توجه به حضور بخش زیادی
از فرهنگیان در نهاد ش��وراها ب��ا یکدیگر مأموریت
مشترکی در جهت حل مشکل آنها داشته باشیم .ما
در زمینه تفاهمنامه میتوانیم به این موضوع اشراف
پیدا کنیم که چه کمک��ی میتوانیم برای فرهنگیان
انج��ام دهی��م و از آنها چه کمکهای��ی میتوانیم
دریافت کنیم.
وزیر آموزش و پرورش به تفاهمنامه امضا ش��ده
بین شورای عالی استانها و وزارت آموزش و پرورش
اش��اره کرد و گفت :این تفاهمنامه پیشتر نیز وجود
داش��ت و در این بازه زمانی با بازنگری انجام ش��ده

مج��دد به امضا رس��ید و امیدواری��م بتوانیم با وجود
چش��ماندازهای مش��ترک کار آموزش و پرورش در
شهرها را تسریع ببخشیم.
وی درب��اره آخرین اصالحات در کتب آموزش��ی
م��دارس گف��ت :تولی��د کت��ب درس��ی فرآین��د و
پیچیدگیهای خاصی دارد که این پیچیدگیها فرآیند
تولید را کند میکند ،اما تمام احکام و دستورهای ارائه
شده برای تغییرات در کتب درسی در دستور کار است

و در شروع سال تحصیلی آینده اعمال میشود.
وی با بی��ان اینکه مهارت آم��وزی دانشآموزان
برای آموزش و پرورش اهمی��ت باالیی دارد ،گفت:
اکنون  ۳۵درصد از دانش آموزان در دوره متوس��طه
در رش��ته کاردانش مش��غول به فعالیت هستند و هر
کدام یک مه��ارت را آموزش میبینند ،اما باید گفت
که هدفگذاری در این حوزه این است که این میزان
به  ۵۰درصد افزایش پیدا کند و دانش آموزان در این
ح��وزه باید پس از پایان تحصی�لات یک مهارت را
آموزش دیده باشند.
حاجی میرزای��ی درباره سیاس��تهای آموزش و
پ��رورش در ح��وزه کاهش تنوع م��دارس گفت۱۱ :
درصد مدارس کش��ور غیردولتی و  ۸۹درصد دولتی
است و در برخی از عشایر مدارسی وجود دارد که این
مدارس با آهنگی متوسط در حال تغییر است.
وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین وضع معلمان
حق التدریس گفت :طبق قانون موجود پیش از سال
 ۹۱برای تبدی��ل وضعیت آنها اقدام کردیم و اوایل
سال آینده  ۲۶هزار نفر جذب میشوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

آغاز پرداخت مستمری ماهانه بین  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار تومان
به خانوارهای دارای سه قلو به باال

رئی��س س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از پرداخت
مس��تمری ماهانه بین  ۴۰۰ت��ا  ۵۰۰هزار تومان به
خانوارهای دارای سه قلو به باال خبر داد.
ب��ه گزارش ایس��نا ،وحید قبادی دانا در جش��ن
انقالب که ب��ا حضور خانوادهه��ای دارای فرزندان
چندقل��و برگزار ش��د ،گفت :ب��ا حمایتهای دولت
و در راس��تای سیاس��تهای ابالغی جمعیتی تمام
خانوادههای دارای س��ه قلو و بیش��تر از این به بعد
قرار اس��ت ماهانه مستمری و کمک هزینه معیشت
دریافت کنند.
وی با بیان اینکه این چراغ به دس��ت س��ازمان
بهزیس��تی روش��ن ش��ده و امیدواریم این کمک را
بیش��تر کنیم ،اظهار کرد :از سال  ۹۳تا  ۹۷هرسال
بی��ن یک میلیون و  ۵۰۰تا یک میلیون و  ۳۰۰هزار
تولد داریم که حدود سه درصد از این تولدها بیش از
یک قلو و نیم درصد سه قلو بیشتر هستند.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور  ،ساالنه
حدود  ۲۰هزار تولد دوقلویی در کش��ور داریم که به
این ترتیب ساالنه  ۴۰هزار فرزند دو قلو به جمعیت
ایران اضافه میشود.
قبادی دانا با اش��اره به اینکه هر سال بین ۶۵۰
تا  ۸۵۰تولد س��ه قلویی در کش��ور وجود دارد ،ادامه

داد :همچنین بین  ۲۰تا  ۴۰تولد  ۴قلویی هرس��ال
در کشور وجود داشته است .تعداد تولدهای  ۵قلویی
هم بین  ۱تا  ۸تولد در سالهای اخیر بوده است به
طوریکه در س��ال  ۸ ،۹۳خانواده و  ۲ ۹۷خانواده ۵
قلوبه دنیا آوردهاند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در  ۹۳نیز  ۸۶۸خانوار فرزند
س��ه قلو به دنیا آوردهاند ،گفت :در سال  ۹۴نیز ۸۸۳
خانوار ،در س��ال ۷۷۴ ۹۵نیز و در سال ۹۷هم ۶۴۶
خانوار فرزندان  ۳قلو به دنیا آوردهاند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه
به خانوادههای دارای دوقلو که مشکل معیشتی دارند
ه��م هم کمکهایی صورت میگی��رد ،توضیح داد:
حمایتهای مذکور از زمان تولد تا پایان  ۶س��الگی
ادام��ه دارد و ای��ن خانوادهها ماهان��ه کمکهزینه

دریافت میکنند .درمجموع تعداد خانوارهای دارای
سه قلو به باال و خانوارهای دهکهای پایین دارای
فرزند دوقلو  ،بیش از  ۱۷هزار خانوار است که واریز
کمکها از بهمن ماه آغاز شده است.
قب��ادی دان��ا همچنی��ن تاکی��د کرد ک��ه تعداد
خانواره��ای دارای فرزندان بیش از س��ه قلو ۴۵۰۰
خانوار خانوار هستند و مبلغاریز شده برای آنها بین
 ۴۰۰ت��ا  ۵۰۰هزار تومان بوده اس��ت و در ماههای
آینده هم تا  ۱۵هر ماه واریز می شود.
همچنین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی
کش��ور حبیباهلل مس��عودی فرید نیز در خصوص
خدمات سازمان بهزیستی به افراد دارای فرزند چند
قلو افزود :شیرخشک تامین شده از سوی بهزیستی
ب��ه افراد دارای چن��د قلو در ش��یرخوارگاهها توزیع
میش��ود .همچنین براس��اس برنامه نظام سالمت
م��ادران ای��ن چند قلوه��ا میتوانند ب��رای دریافت
شیرخشک به مرکز بهداشت مراجعه کنند.
وی با بیان اینک��ه در صورتی که نیازمند بودن
این افراد به کمک س��ازمان بهزیس��تی احراز شود
آنها میتوانند از شیرخش��ک رایگان بهرهمند شوند،
اظهار کرد :میزان شیرخش��ک مذکور براساس نیاز
کودک است.

دستگیری شیاد تبهکار معروف به «پدر ماساژ درمانی ایران»
به اتهام کالهبرداری  2میلیارد تومانی از طریق فضای مجازی

فردی که خود را «پدر ماساژ ایران» معرفی کرده و
از این طری��ق  ۲۰میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود،
دستگیر شد.
به گزارش ایس��نا ،نوزدهم فروردین ماه امسال زنی
ب��ه همراه پروندهای از مرج��ع قضایی به پایگاه چهارم
س آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و گفت :مدتی
پلی�� 
پیش در فضای مجازی با تبلیغات فردی که خود را پدر
ماس��اژ ایران نامیده بود مواجه ش��دم .او عکسهایی از
برگزاری سمینار در ش��هرهای مختلف و حتی چندین
کلیپ از نمونه برنامههای پخش ش��ده در ش��بکههای
فارسی زبان خارجی که به عنوان استاد مدعو در رابطه
با ماس��اژ و مقوله انرژی درمانی در آن همایش شرکت
کرده را در صفحه شخصی اش بارگذاری کرده بود.
ش��اکی ادام��ه داد :این فرد پ��س از پرداخت هزینه
ش��رکت در س��مینار به حس��اب بانکی که اعالم کرده
ب��ود ،به محل برگزاری مراجع��ه کردم .با پایان کالس
آموزش��ی وی به کلیه حاضران که تعداد کثیری بودند

ق��ول اعطای م��درک مربیگری ماس��اژ را داد ،ولی به
بنده پیشنهاد همکاری و س��رمایه گذاری در خصوص
برگزاری همین نمونه س��مینارها در خارج از کش��ور را
ارائه کرد و مقرر ش��د در س��ود حاصله شریک باشیم.
بدین ترتیب مبلغ  90میلیون تومان را به حساب دو نفر
به نام های شیرین و میالد واریز کردم .اما پس از مدتی
متوجه فریبکاری اش شده و درخواست وجه پرداختی را
کردم که پس از مدتی متواری شد.
در هم��ان ابتدای مراجعه ش��اکی ،ن��ام متهم برای
کارآگاه��ان این پایگاه آش��نا بود و س��وابق قبلی وی
برایش��ان تداعی ش��د و به محض اس��تعالم ،محرز و
مشخص شد که وی دقیقا همان شخصی است که در
س��ال  1396نیز در پرونده ای به اتهام کالهبرداری از
خانوادههای دارای فرزند مبتال به اوتیسم و وعده درمان
آنها با ماساژ داده بود.
همچنی��ن پرونده دیگ��ری هم در رابطه با ماس��اژ
درمانی با شش ش��اکی در یکی دیگر از شعب در حال

رسیدگی بود که با فرار متهم ناتمام مانده بود.
در ادامه رس��یدگی به این پرونده افرادی که پول به
حساب آنها منتقل شده بود احضار و در تحقیقات پلیسی
مشخص ش��د آنان نیز فریب وعدههای دروغین متهم
را خورده اند به طوری که نه تنها پول بلکه مشخصات
حس��اب و کارت بانکی متصل به آن را در اختیار متهم
قرار داده اند و آنها نیز در زمره شاکیان قرار دارند.
کارآگاهان موفق شدند با انجام تحقیقات گسترده و
ردزنیهای پی در پی متهم را با همکاری پلیس فرودگاه
هنگام ورود به کشور دستگیر و به پایگاه چهارم منتقل
کنن��د ،که این فرد در تحقیق��ات اولیه به کالهبرداری
اعتراف کرد و با دستور قضائی روانه زندان شد.
س��رهنگ جاننثاری رئیس پای��گاه چهارم پلیس
آگاهی درباره آخرین وضعیت ای��ن پرونده اعالم کرد:
تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه
دارد و تاکنون ارزش ریالی کالهبرداری صورت گرفته
20میلیارد ریال برآورد شده است.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

ارجاع الیحه ساماندهی سهمیههای کنکور از دولت به شورای عالی انقالب فرهنگی
حذف سهمیهها در کنکور  ۹۹اعمال نمیشود

وزرای عل��وم و بهداش��ت در روز  ۱۶آذر الیحه
س��اماندهی س��همیههای کنکور را ب��ه دولت تقدیم
کردن��د که برای تصوی��ب به ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی ارجاع شد.
وزی��ر عل��وم ،تحقیق��ات و فناوری گف��ت :حذف
سهمیهها با توجه به شروع ثبتنام کنکور ،در آزمون
سراسری  ۹۹اعمال نمیشود.
به گ��زارش ایرنا ،منص��ور غالمی درب��اره آزمون
سراس��ری اظهار داش��ت :برنامه ثبتنام برای کنکور
همچن��ان ادام��ه دارد؛ چ��را که پذی��رش در برخی از
رشتههای پر رقابت بر اساس کنکور باید صورت گیرد.
وی اف��زود :پذیرش بدون آزمون برای س��ال ۹۹
همچن��ان برقرار اس��ت و داوطلبانی ک��ه عالقه مند
ب��ه ثبتن��ام در این دورهها هس��تند ،در رش��تهها و

دانشگاههای مورد عالقه ثبتنام کنند.
به گفته وزی��ر علوم ،ظرفیت پذی��رش در کنکور
سراسری استاندارد میشود.
پنجاهمین کنکور سراس��ری دانش��گاهها و مراکز
آم��وزش عالی کش��ور روزه��ای  ۱۲و  ۱۳تیرماه ۹۹
برگزار میشود.

وزرای عل��وم و بهداش��ت در روز  ۱۶آذر الیح��ه
س��اماندهی س��همیههای کنکور را ب��ه دولت تقدیم
کردن��د که برای تصوی��ب به ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی ارجاع ش��د.بر اس��اس این الیحه فقط چند
سهمیه مهم در کنکور اعمال خواهد شد.
ثبتنام برای ش��رکت در کنکور سراس��ری سال
 ۹۹ب��رای پذیرش دانش��جو در رش��تههای با آزمون
دورههای روزانه ،نوبت دوم(ش��بانه) ،نیمه حضوری،
مجازی و پردیسهای خودگردان دانشگاهها ،دانشگاه
پیام نور ،موسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی،
همچنین رش��تههای با آزمون دانشگاه آزاد از طریق
سایت س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور به نشانی
اینترنت��ی  www.sanjesh.orgاز روز  16بهمن
آغاز شده و تا  ۲۴بهمن ماه ادامه دارد.

مدیر واحد ساماندهی محدودهها و طرحهای ترافیک شهرداری تهران خبر داد

ورود به طرح ترافیک تهران در سال آینده رزروی میشود
مدی��ر واح��د س��اماندهی
محدودهه��ا و طرحه��ای ترافیک
ش��هرداری تهران اعالم کرد :طبق
برنامهریزیهای انجام شده ورود به
طرح ترافیک پایتخت در سال آینده
به صورت رزروی خواهد بود.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،عم��ار
س��عیدیانفر اظهارداش��ت :رزروی
ش��دن ط��رح ترافیک ب��ه صورت
عملیاتی و پایلوت در سالهای ۹۷
و  ۹۸انج��ام ش��ده و موضوع رزرو
در س��ال  ۱۳۹۹سیاس��ت جدیدی
نیست.
وی گفت :شهروندان میتوانند
از چهارش��نبه هر هفته برای هفته
بعد ورود به ط��رح ترافیک را رزرو
کنن��د و تا  ۶صبح ه��ر روز امکان
حذف و کنسلی آن وجود دارد.
سعیدیانفر افزود :اگر شهروندان
به هر علتی ط��رح ترافیک خود را
رزرو نکنن��د و وارد طرح ش��وند تا
ساعت  ۲۴همان روز فرصت دارند
رزرو الزم را انج��ام دهن��د البته به
شرطی که سقف رزروها در آن روز
پر نشده باشد.
وی تاکی��د کرد :اگر به س��قف
رزرو در روز رسیده باشیم بیشترین
رقم ورود به محدوده طرح ترافیک
از ش��هروندانی ک��ه ورود به طرح
ترافی��ک (ب��دون رزرو) انجام داده
باشند اخذ میشود.
مدیر واحد ساماندهی محدودهها
و طرحه��ای ترافیک ش��هرداری
تهران اظهارداش��ت :طبق مصوبه

شورای ش��هر و ش��ورای ترافیک
پایتخ��ت ام��کان رزرو  ۴۰ه��زار
طرح ترافی��ک به ص��ورت روزانه
برای سال  ۹۹وجود خواهد داشت
و ش��هروندان میتوانن��د از طریق
س��امانه تهران م��ن در این زمینه
اقدام کنند.
س��عیدیانفر در مورد بیشترین
و کمتری��ن ن��رخ ط��رح ترافی��ک
در پایتخ��ت گف��ت :در صورت��ی
که ش��هروندان معاین��ه فنی برتر
برای خودروهایش��ان داشته باشند
کمتری��ن مبل��غ برابر ب��ا  ۱۶هزار
و  ۴۶۴توم��ان از آنه��ا بابت ورود
به ط��رح ترافیک اخذ میش��ود و
بیش��ترین میزان نرخ طرح ترافیک
در صورت��ی ک��ه ش��هروندان فاقد
معاینه فنی برتر باش��ند  ۵۴هزار و
 ۴۰۰تومان خواهد بود.
وی خاطرنش��ان کرد :رانندگان
دارای معاین��ه فن��ی برت��ر ب��رای
خودروها  ۳۰درصد تخفیف نسبت

به رقم پایه ط��رح ترافیک خواهند
داشت که این میزان تخفیف نسبت
به س��ال  ۹۸حدود  ۵درصد بیشتر
ش��ده و به عبارتی تعرف��ه تردد در
طرح ترافیک برای دارندگان معاینه
فن��ی برت��ر ۱۳.۵د رص��د و برای
کسانی که معاینه فنی عادی دارند
 ۲۱درصد در سال  ۱۳۹۹نسبت به
سال  ۱۳۹۸افزایش یافته است.
س��عیدیانفر گف��ت :خبرنگاران
متقاضی طرح ترافیک س��ال  ۹۹از
اول اسفند امسال آغاز میشود و با
توجه به مش��غله خبرنگاران تالش
میش��ود تا بازه ثبتنام از این قشر
مناسب باشد.
مدیر واحد ساماندهی محدودهها
و طرحه��ای ترافیک ش��هرداری
تهران افزود :به��ای خدمات طرح
ترافی��ک خبرن��گاران س��ال  ۹۹از
 ۱۲۰ه��زار توم��ان ب��ه  ۱۵۰هزار
تومان افزایش پیدا میکند.
س��عیدیانفر بیان ک��رد :زمان

اج��رای طرح ترافیک س��ال  ۹۹از
 ۱۶فروردین خواهد بود.
از اول تیرماه امس��ال محدوده
زوج و فرد ش��هر تهران حذف و به
جای آن و در همان محدوده حلقه
دوم طرح اصل��ی ترافیک با عنوان
طرح کنترل یا کاهش آلودگی هوا
اجرایی شد.
خودروهای پالک تهران در هر
فصل از س��ال میتوانن��د  ۲۰روز
و خ��ودرو های پالک شهرس��تان
 ۱۵روز در مح��دوده طرح کاهش
آلودگی هوا به صورت رایگان تردد
کنند و دیگر براساس رقمهای زوج
یا فرد پالکشان نمیتوانند وارد آن
محدوده شوند.
افرادی که قصد ورود بیش��تر از
 ۲۰روز را به محدوده طرح کنترل
آلودگی هوا دارند برای آنکه جریمه
نشوند باید هزینه ورود به محدوده
(نصف هزینه طرح ترافیک اصلی)
را بپردازند؛ البته خودروهای دارای
معاین��ه فن��ی برتر و س��اکنان این
مح��دوده از تخفیفهایی برخوردار
میشوند.
اعضای ش��ورای اسالمی شهر
تهران  ۱۳بهمن ماه ،الیحه تعیین
نرخ عوارض ورود به محدودههای
ترافیکی سال  ۹۹شهر تهران را با
 ۲۱درصد افزایش تصویب کردند.
بر این اس��اس ،ن��رخ پایه به ۲
ه��زار و  ۸۰۰توم��ان افزایش پیدا
کرد که نسبت به نرخ سال گذشته
 ۲۱درصد افزایش داشت.

هشدار پلیس نسبت به سرقت و کالهبرداری
در پوشش شرکتهای خدماتی ،نظافتی و قالیشویی در روزهای پایانی سال

رئی��س اداره اجتماعی پلیس آگاه��ی ناجا درباره
س��رقت و کالهب��رداری در پوش��ش ش��رکتهای
خدماتی ،نظافتی و قالیشویی در روزهای پایانی سال
هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،س��رهنگ شهاب
امینی با اش��اره به رسم خانه تکانی در روزهای پایانی
س��ال ،اظهار داشت :در این راس��تا توزیع آگهیهای
تبلیغاتی گسترده در سطح شهر و ارسال پیامک های
فریبنده ،ممکن است دامی برای کالهبرداری و سرقت

اموال هموطنان باشد.
وی افزود :شرکتهای صوری و جعلی فاقد مجوز
در ابت��دا اعتماد مردم را از طری��ق درج آگهی به خود
جلب کرده و پس از دس��تیابی به اهداف ش��وم خود،
متواری میش��وند.رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی
ناجا با بیان اینکه شهروندان می بایست قبل از سپردن
اموال خود به دیگران ،تحقیقات الزم را به عمل آورند،
بیان کرد :شرکتهای معتبر و دارای پروانه خدمات از
طریق استعالم از اتحادیههای مربوطه قابل شناسایی

و پیگیری بوده و معموال با مراجعه به س��ایت مربوطه
یا روزنامه رس��می ،می توان نسبت به درستی ادعای
مطرح شده پی برد.
وی در پایان توصیه کرد :شهروندان هنگام مراجعه
نمایندگان یا کارگران شرکتهای خدماتی دقت کنند
و عالوه بر درخواس��ت کارت شناس��ایی ،مشخصات
ظاهری افراد و ش��ماره پالک خودرو آنان را یادداشت
تا در صورت بروز مش��کالت احتمال��ی ،پلیس بتواند
مجرمان را در اسرع وقت شناسایی و دستگیر کند.

قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

هیچ مالیاتی از عیدی مستمری بگیران
و بازنشستگان کسر نمیشود

محمد حس��ن زدا قائم مقام مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی درباره
آخرین جزئیات کس��ر مالیات از عیدی مس��تمری بگیران و بازنشس��تگان
تأمین اجتماعی توضیحاتی داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،محمد حس��ن زدا با انتشار فیلمی
در صفحه اینس��تاگرام خود درباره کسر مالیات از عیدی مستمری بگیران
و بازنشس��تگان تأمین اجتماعی اظهار کرد :از عیدی مس��تمری بگیران و
بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ مالیاتی کسر نمیشود.
قائم مقام مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی بیان کرد :به دلیل اینکه
این افراد بازنشسته هستند ،حق بیمه از عیدی آنها کسر نخواهد شد.
زدا خاطرنشان کرد :مبلغی به عنوان عیدی مشخص میشود ،به عنوان
مثال یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان که امسال تعیین شده ،به طور کامل
برای آنها واریز میشود.
دادستانی تهران اعالم کرد

دستگیری  ۱۲مدعی نفوذ در فرایند تأیید
صالحیتهای انتخابات مجلس به اتهام کالهبرداری
دادستانی تهران از دستگیری مدعیان نفوذ در شورای نگهبان در رابطه
ب��ا تأیید صالحیت انتخاب��ات مجلس با گزارش این ش��ورا و اقدام فوری
قوهقضائیه خبر داد.
به گزارش مهر ،دادس��تانی تهران از دستگیری مدعیان نفوذ در شورای
نگهبان در رابطه با تأیید صالحیت انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی با
گ��زارش این ش��ورا و اقدام فوری قوه قضائیه خب��ر داد و اعالم کرد :طی
روزهای گذش��ته  ۱۲کالهبردار و مدعی نفوذ در شورای نگهبان ،در رابطه
با فرایند تأیید صالحیتهای انتخابات مجلس ،دستگیر شدند.
طب��ق بررس��یهای ب��ه عمل آم��ده ،این ش��یادان در حال��ی اقدام به
کالهبرداری میکردند که طبق بررس��یهای انجام شده نه تنها هیچ گونه
ارتباطی در شورای نگهبان نداشتند ،بلکه رصدهای دقیق زیرمجموعههای
نظارتی این شورا ،منجر به شناسایی متهمان شده است.
کالهبرداران طی تماس با کاندیداهای مجلس ش��ورای اس�لامی که
صالحیت آنها از س��وی شورای نگهبان احراز نشده ،به دروغ ادعای نفوذ
در این ش��ورا و حل مشکل پرونده آنها در قبال دریافت مبالغ هنگفت را
داشتند که با رصد دقیق حفاظت و اطالعات شورای نگهبان ،موضوع فوراً
در دس��تور کار دادستانی تهران قرار گرفت و با همکاری نیروی انتظامی و
در طی  ۲۴ساعت این افراد دستگیر شدند.
بی شک دستگاه قضائی با قاطعیت به پرونده متهمان رسیدگی میکند،
اما این موضوع که برخی از نامزدهای انتخاباتی و برخی از نمایندگان فعلی
مجلس ش��ورای اسالمی که صالحیتشان احراز نشده است ،سادهلوحانه به
دام کالهبرداران افتادند ،جای تأمل فراوان دارد!متهمان در حال حاضر در
بازداشت به سر میبرند و تحقیقات قضائی در حال انجام است.

دستگیری عامل انتشار کلیپ کذب
ابتالی فردی بهکرونا در کردستان

عام��ل انتش��ار کلیپ کذب مبتال ش��دن فردی در کردس��تان به کرونا
دستگیر شد.
ب��ه گزارش مهر ،مع��اون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دس��تگیری فردی
که با انتش��ار کلیپی در فضای مجازی با عنوان بس��تری ش��دن فردی به
علت بیماری کرونا در کردس��تان باعث تش��ویش اذهان عمومی شده بود،
خبر داد.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح جزئیات
این خبر اظهار داش��ت :در پی دریافت گزارش��ی مبنی بر پخش کلیپی در
فضای مجازی با عنوان بستری شدن اولین فرد مبتال شده به بیماری کرونا
در یکی از بیمارس��تانهای کردستان ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس
فتا استان قرار گرفت.
این مقام انتظامی ادامه داد :بازتاب گسترده این خبر در فضای مجازی،
باعث تش��ویش اذهان عموم��ی و نگرانی مردم از انتش��ار این ویروس در
سطح اس��تان شده بود؛ در این خصوص برابر تکذیب مسئوالن بهداشت و
دانش��گاه علوم پزشکی استان کردستان ،اقدامات پلیس فتا جهت شناسایی
این فرد آغاز شد.
این مقام مس��ئول ادامه داد :با ش��روع تحقیقات پلیس فتا کردس��تان،
انتشار دهنده این کلیپ مورد شناسایی قرار گرفت و با کسب مجوز قضائی
دس��تگیر و به دادس��را معرفی ش��د و انگیزه خود را از انتش��ار این کلیپ،
سرگرمی و شوخی عنوان کرد .وی خاطر نشان کرد :هرگونه انتشار شایعات
در فضای مجازی که باعث تش��ویش اذهان عمومی و نگرانی ش��هروندان
شود جرم تلقی شده و پلیس فتا با خاطیان برخورد قانونی خواهد کرد.
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جدیدترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
درباره مهمترین پروندههای مطرح در دستگاه قضایی
غالمحس��ین اس��ماعیلی درباره ش��کایت
خانواده ش��هید س��ردار س��لیمانی ی��ا وزارت
امورخارج��ه در رابط��ه با ترور ایش��ان گفت:
خانواده ش��هدا اعالم کردند ک��ه بعد از چهلم
شکایت را مطرح میکنند.
به گزارش مهر ،غالمحسین اسماعیلی در
نوزدهمین نشس��ت خبری خود با خبرنگاران
ضمن تبریک ای��ام اهلل دهه فجر گفت :امروز
همه وظیفه داریم در فرایند عملیاتی و اجرایی
ش��دن بیانیه گام دوم انقالب ،ترس��یم ش��ده
از ناحی��ه رهب��ر فرزانه انق�لاب ،تالشهای
خودم��ان را برای اس��تمرار نهضت امام راحل
تحت زعامت رهبری انجام دهیم.
آزادی عیسی شریفی کذب است

اس��ماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص
آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی و آزادی
این فرد گفت :آزادی این فرد کذب اس��ت .در
این پرونده کیفرخواس��ت صادر و رسیدگی در
دادگاه ش��روع شده اس��ت .جلسات به صورت
مس��تمر در س��ازمان قضائی نیروهای مسلح
در حال برگزاری اس��ت و پس از پایان دادگاه
نتیجه به اطالع مردم میرسد.
تأیید حکم اعدام جاسوس سازمان سیا
در دیوان عالی کشور

اس��ماعیلی در خصوص آخری��ن وضعیت
پرونده بازداش��ت برخی جاسوسان آمریکایی
گفت :دش��منی آمریکا در ابع��اد مختلف قابل
رؤیت اس��ت .معتقدیم از هش��ت سال جنگ
تحمیل��ی ت��ا زدن هواپیم��ای مس��افربری تا
اقدامات دیگر در این چهل سال اخیر از جمله
اقدامات دش��منانه آمریکا است .بهره گیری از
جواس��یس برای بهره وری از اطالعات یکی
دیگ��ر از فعالیتهای خصمان��ه دولت آمریکا
علیه ایران اس��ت اما به لطف خدا و هوشیاری
مردم و توانمندی بخشهای مختلف امنیتی و
انتظامی ما در هیچکدام از این زمینهها توفیق
آمریکا محقق نشده است.
اسماعیلی تصریح کرد :نظام عالوه بر اشراف
اطالعاتی برخورد قاطع خواهد کرد .امیر رحیم
پور که جاسوس سازمان سیا بود و ضمن ارتباط
با سازمان جاسوسی از آنها دستمزدهای کالنی
ب��ه عنوان حق الزحمه دریاف��ت و تالش کرده
ب��ود اطالعات هس��تهای را در اختیار س��ازمان
جاسوس��ی آمریکا قرار بدهد ،به اعدام محکوم
ش��د و اخیراً دیوان عالی کش��ور حکم اعدام را

تأیید و به زودی به سزای اعمال خود میرسد.
وی گفت :اخیراً هم دو جاس��وس دیگر به  ۱۰و
پنج س��ال حبس محکوم ش��دند .این دو نفر در
قالب بنیاد خیریه فعالیت داشتند.

آخرین وضعیت پرونده روح اهلل زم

محکومیت زیبا حالت منفرد
به  25سال حبس و رد مال

وی در خص��وص آخری��ن وضعیت پرونده
علیرض��ا زیب��ا حالت منفرد گف��ت :زیبا حالت
منفرد به بیس��توپنج س��ال حبس و رد مال
محک��وم ش��د وی همچنین به ج��زای نقدی
معادل میزان کالهبرداری محکوم شده و این
حکم قطعیت یافته است.
س��خنگوی قوه قضائی��ه در خصوص پاک
سازی قوه قضائیه از عناصر فاسد بیان کرد :در
نیمه ماه گذشته رئیس قوه قضائیه بخشنامهای
در رابط��ه با رس��یدگی ب��ه پروندههای معوق
صادر کردند .پیش ت��ر هم اعالم کرده بودیم
که عیدی ما به مردم عیدی خدمت است.
وی افزود :با کوچکترین مفس��ده در قوه
قضائیه برخورد خواهی��م کرد .به عنوان مثال
ی��ک قاضی را به خاطر خری��د ملکی از یکی
از طرفین پرونده ،سلب صالحیت کردیم .این
فرد حتی پول ملک را پرداخت کرده بود اما ما
آن را سلب صالحیت کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که وزارت
بهداش��ت در مورد لغو پروازها به چین هش��دار
داده ب��ود اما باز هم پروازها در جریان اس��ت،
آی��ا مدعی العموم به این موضوع ورود میکند،
گفت :تا جایی که ما خبر داریم پروازها لغو شده
و قرار ش��د یک پرواز برای بازگشت دانشجوها
انجام ش��ود .ما به عنوان دس��تگاه قضا پیگیر
عملیاتی ش��دن این موضوع هستیم .با مورد و
مطالبه گری دس��تگاه قضا حسگرهای حرارتی
نصب شد.
س��خنگوی دس��تگاه قضا در پاسخ به این
س��وال که با توجه به تأیید صالحیت ش��دن
محمدباق��ر قالیب��اف پرونده این ف��رد به کجا
رسید؟ گفت :ما نسبت به موضوعات شهرداری
تهران در دوره گذش��ته آن ،پروندهای که آن
هم به لحاظ انتس��اب به مجموعه شهرداری
تشکیل شده اس��ت و فعالیتهایش بیشتر به
نیروهای مس��لح باز میگش��ت تشکیل دادیم
که ایشان در آن زمان معاون شهرداری بودند.
در این پرونده فردی که از او اس��م برده ش��د
و ج��ز کاندیداهای مجلس اس��ت جز متهمان

نیس��ت و کیفرخواس��ت برای وی صادر نشده
است .در س��ایر پروندههایی که گفته میشود
نیز رس��یدگیها انجام و با کس��انی که مجرم
بودند برخورد شده است.
س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص احضار
پروانه سلحش��وری یکی از نمایندگان مجلس
به دادس��را گفت :اینکه نماین��دگان مصونیت
دارند و در قانون اساسی آمده در رابطه با رأی
و نطقی که در مجلس ارائه میکنند است .اگر
یک نماینده مجلس بیرون از مجلس تصادفی
ک��رد نباید با آن برخورد کرد؟ قانون اساس��ی
در راس��تای وظایف نمایندگی مصونیت قائل
شده است .آیا وظایف نمایندگی اتهام و افترا و
پول گرفتن از موکل است؟ البته اینها ناظر به
شخص نامبرده نیست.
وی اف��زود :م��ا از افتخاراتم��ان در نظ��ام
جمه��وری اس�لامی و در نظ��ام قضائی این
اس��ت که همه در برابر قانون مساوی باشند.
تعجبم از برخی سیاس��یون اس��ت ک��ه گاه ًا
یکی از مجموعه خودش��ان تحت تعقیب قرار
میگیرد ،میگویند ما طبقه ممتازان هس��تیم
اما در س��ایر موارد ط��ور دیگر میگویند .اینها
باید یک منطق داشته باشند .اتهامات این فرد
نامبرده در مرحله بررس��ی اس��ت و به نتیجه
نرسیده است.
اس��ماعیلی در خصوص کشف انبار نعمت
زاده در ک��رج و تخلف��ات تعزیرات البرز گفت:
تخلفات صنفی مربوط به خودش��ان است .اگر
کس��ی از پرس��نل تعزیرات عمل مجرمانهای
انجام دهد رس��یدگی میکنی��م اما اگر وصف
مجرمانه نداشته باشد خود نظارتهای صنفی

ورود خواهد کرد.
س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص پلمب
منزل مس��کونی یک��ی از مداحان و ربط آن به
پرونده بابک زنجانی و طبری گفت :آنچه اتفاق
افتاد ربطی به پروندههای قضائی نداش��ت .این
ملک را بابت اخذ تسهیالت از یکی از بانکها
بهعنوان ره��ن و تضمین ارائه ک��رده بودند و
گیرن��ده هم خود ف��رد نبود .دیگ��ری از بانک
وام گرفت��ه بود و با ضمانتی ک��ه از مالک این
ملک داش��ت این زمین را بهعنوان وثیقه قرار
داده بود.
شکایت خانواده سردار سلیمانی
پس از چهلم شهدا

اس��ماعیلی در پاسخ به این س��وال که آیا
خانواده سردار سلیمانی و یا وزارت امورخارجه
ش��کایتی در رابط��ه ب��ا ترور داش��تند؟ گفت:
اقداماتی را قوه قضائی��ه و وزارت امور خارجه
انجام دادند .ای��ن موضوع باید در ایران عراق
و در س��طح بینالملل مطرح شود .به دادستان
تهران برای تشکیل پرونده قضائی اعالم شده
اس��ت .خانواده ش��هدا اعالم کردند که بعد از
چهلم ش��کایت را مطرح میکند .در عراق هم
پروندهای در این رابطه تش��کیل ش��ده است.
وی در خص��وص عف��و زندانیان به مناس��بت
دهه فجر گفت :ما عفو را به رهبری پیش��نهاد
میدهیم و تصمیم گیرنده ایشان هستند .البته
رهب��ری با رأفتی که دارند ب��ا عفو محکومان
معم��و ًال موافق��ت میکنند .با ای��ن حال باید
صب��ر کرد و ببینیم از ناحیه رهبری چه چیزی
اعالم میش��ود ایشان ممکن اس��ت فراتر از
پیشنهادهایی که میش��ود دستوراتی را صادر
کنند.

آگهی تغییرات موسسه افق آینده آریا به شماره ثبت  25667و
شناسه ملی  10320246729به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  02/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم
تکتم موسوی با کدملی  0938057960با دریافت پانصد هزار ریال
سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید .سرمایه
مؤسسه از مبلغ 1500000ریال به  1000000ریال کاهش یافت
در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد .لیست شرکا
و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد :آقای عباس
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز سهامی خاص
الوندی راد به شماره ملی  3872763644دارای پانصد هزار ریال به شماره ثبت  379839و شناسه ملی  10320311765به استناد
سهم الشرکه مرتضی الوندی راد به شماره ملی  3873976791صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1398
دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1397
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ( )760613مورد تصویب قرار گرفت .آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی

مدیره شرکت مرکب از  3نفر می باشد که در مجمع عمومی عادی برای
مدت دو سال انتخاب می شود و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح
اصالح گردید .دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک
– سفته -بروات – اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق
عادی و اداری را هیئت مدیره تعیین میکند .در نتیجه ماده مربوطه در
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()760614

آگهی تغییرات شرکت لرزه زمین ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت
 308995و شناسه ملی  10103439301به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  20/07/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :هیئت

 0058741062به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به
شماره ملی  0049663488به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال
مالی انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()760615

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین
وضعی��ت پرونده روح اهلل زم و اینکه چه تعداد
متهم در این پرونده مطرح هس��تند؟ گفت :در
این پرونده کیفرخواس��ت صادر و به شعبه ۱۵
دادگاه انقالب ارجاع ش��ده است .قب ً
ال هم در
رابطه ب��ا این فرد در همین ش��عبه پروندهای
تش��کیل ش��ده بود .به موجب قان��ون باید به
اتهامات این فرد در همین ش��عبه رس��یدگی
میشد .تعیین وقت نشده و شاید امروز تعیین
وقت بش��ود .فواصل قانون��ی باید بین ابالغ و
برگزاری دادگاه رعایت شود.
وی افزود :برای این دادگاه به زودی وقت
تعیین میش��ود .ب��ه غیر از مته��م اصلی پنج
نفر در بازداش��ت هس��تند که هنوز برای آنها
کیفرخواست صادر نش��ده است و شاید ظرف
چند روز آینده کیفرخواست صادر شود.
اس��ماعیلی ادامه داد :افراد زیاد دیگری در
این پرونده مطرح هس��تند در رابطه با س��ایر
افراد تحقیقات در حال انجام است .البته برخی
افراد هم در جریان رس��یدگی با خود اظهاری
و اب��راز ندامت ارتباطات خود با این ش��بکه را
اعالم کردند.
خانوادههای جانباختگان سقوط هواپیمای
اوکراینی شکایتی دارند ،اعالم کنند

اس��ماعیلی در خصوص آخری��ن وضعیت
رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
گفت :ای��ن پرونده ابعاد مختلفی از جمله ابعاد
اقتص��ادی ،فنی و بینالملل��ی و قضائی دارد.
پروندهای تش��کیل ش��ده و اقدامات مختلفی
ص��ورت گرفته و در ح��وزه قضائی از  ۹گروه
کارشناسی برای بررس��ی زوایای مختلف آن
به��ره می بری��م .قطع ًا ابعاد دیگ��ر پرونده هر
کدام متولیان خاص خود را دارد.
وی ادامه داد :نتیجه کمیس��یون س��وانح به
درد پرون��ده قضائی میخورد .تم��ام ابعاد این
حادثه در حال بررس��ی است .تا االن عالوه بر
تیمهای کارشناس��ی از افراد مختلف تحقیقات
فضایی انجام شده است .در مورد برخی متهمان
قرارهای تأمین صادر ش��ده و برخی نیز منجر
به بازداشت شده است .هر کدام از خانوادههای
شهدای این حادثه اگر شکایتی در رابطه با اصل
حادث��ه و یا اموال مس��افران دارند ،میتوانند با
مراجع��ه به س��ازمان قضائی نیروهای مس��لح
خواستههای خود را اعالم کنند.

آگهی تغییرات شرکت لرزه زمین ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت 308995
و شناسه ملی  10103439301به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  20/07/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مرتضی
حسینیان امیری به شماره ملی  2063351791و آقای مجید محمدی به شماره
ملی  0050531360به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل
برای مدت یکسال انتخاب شدند  .افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره و
مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند  :آقای اسمعیل فدوی امیری به
شماره ملی  2060562635به سمت رئیس هیئت مدیره  ،خانم غزاله گودرزی
به شماره ملی  0068105320به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  ،آقای میثم
طالبی به شماره ملی  0453715249به سمت مدیر عامل خارج از اعضای
هیئت مدیره و خارج از سهامداران ،آقای محمدرضا فدوی امیری به شماره
ملی  2063515921به سمت عضو هیئت مدیره حق امضای قراردادها و عقود
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفق ًا
همراه با مهر شرکت و حق امضای چک ،کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل
سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفق ًا
همراه مهر شرکت معتبر می باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()760616

7
معاون وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

دانشجویان بازگشته از چین
در سالمت کامل هستند

مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت ،از س�لامت کامل
دانشجویان بازگشته از کشور چین خبر داد و گفت :دانشجویان
بازگش��ته از شهر ووهان چین هم اکنون در سالمت کامل و
در قرنطینه به س��ر میبرند و تاکنون هیچ موردی از ویروس
کرونای جدید در کشور دیده نشده است
به گزارش ایرنا ،علیرضا رئیسی با اشاره به رسیدگی کامل
به این دانش��جویان افزود :عالوه بر امکان��ات کامل رفاهی
یک اکیپ سالمت شامل پزش��کان متخصص ،کارشناسان
بهداش��ت محیط ،کارشناس��ان امور بیماریها و کارشناسان
اورژانس در محل قرنطینه مستقر هستند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد :تاکنون
هیچ موردی از ویروس کرونای جدید در سراس��ر کشور دیده
نش��ده است و تمام نیروهای بهداش��ت و سالمت در تمامی
مبادی مرزی هوایی ،زمینی و دریائی در حال کنترل بهداشتی
تردده��ای مرزی هستند.رئیس��ی پیش از ای��ن گفته بود که
ویروس کرونا تاکنون  ۶نوع ویروس مختلف دارد .چهار نوع
آن سرماخوردگی معمولی ایجاد میکند و ممکن است افرادی
عادی که در کشور دچار سرماخوردگی می شوند به این نوع
ویروس مبتال باشند .نوع چهارم آن ویروس سارس است که
در سال  ۲۰۰۲در چین از خفاش به گربه و از گربه به انسان
منتقل ش��د و  ۱۰درصد مرگآوری داش��ت .این ویروس از
تابس��تان س��ال  ۲۰۰۴دیگر دیده نشده است .ویروس پنجم
ویروس مرس است که در سال  ۲۰۱۲در عربستان دیده شد
و از خفاش به ش��تر و از شتر به انسان منتقل شد و هنوز هم
در عربستان وجود دارد .مرگ آوری ویروس سارس حدود ۳۰
درصد است .به دنبال شیوع کرونا در چین ،دانشجویان ایرانی
مقی��م ووهان با یک پرواز اختصاص��ی و با همکاری وزارت
بهداشت به کشور بازگش��تند .این دانشجویان تا دو هفته در
قرنطینه خواهند بود .دوره پنهان بیماری کرونا حداکثر چهار
روز اس��ت و اگر یکی از این دانش��جویان بیمار باشد تا شنبه
مشخص میشود .این افراد همگی دانشجو هستند و  ۱۶نفر
آنها با خانواده هستند .یک کودک نیز همراه آنان است .همراه
با  ۵۷دانشجوی ایرانی و در این پرواز  ۶۵عراقی و  ۲۴سوری
نیز بودند که هیچکدام وارد ایران نشدند و از فرودگاه به کشور
خودشان رفتند.
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 ۱۱مورد از شایعترین نشانههای ابتال به سرطان

خس��تگی مزمن ،تب کردنه��ای مکرر،
تغییرات پوس��تی ،درد مداوم ،تغییر در اجابت
م��زاج از جمله نش��انههای ابتال به س��رطان
هس��تند ک��ه اغل��ب از چش��م اف��راد پنهان
میمانند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،س��رطان یک��ی از
مرگبارتری��ن و ترس��ناکترین بیماریها در
جهان است .اگرچه تشخیص این بیماری در
اغلب موارد بیمار را غافلگیر میکند اما توجه
داش��تن به برخی از نش��انههای اولیه امکان
تش��خیص زودهنگام را فراهم میکند .بیشتر
س��رطانها وقتی در مراحل اولیه تش��خیص
داده ش��وند قابل درمان هستند ،بنابراین الزم
است همواره نس��بت به این نشانهها هوشیار
بود و از نادیده گرفتن آنها خودداری کرد.
در زیر به  ۱۱مورد از ش��ایعترین نشانهها
که در بیماران مبتال به سرطان ظاهر میشود،
اشاره میکنیم.
خستگی مزمن

خس��تگی مزمن میتواند نشانهای جدی
از س��رطانهای خ��ون ،روده ب��زرگ و معده
باشد که با خس��تگیهای روزانه تفاوت دارد.
خستگی ناشی از س��رطان اغلب پس از یک
خواب خ��وب از بین نمیرود و بیش��تر طول
میکشد .خس��تگی مزمن همچنین میتواند
ناشی از خونریزی مخفی باشد.
کاهش غیرعادی وزن

اکثر مبتالیان به سرطان ممکن است در
بازه خاصی از زمان دچار کاهش وزن ش��وند.
اگر دلیل خاصی چون ورزش بیش��تر یا تغییر
رژیم غذایی برای کاهش وزن وجود نداش��ته
باش��د ،این تغییر غیرعادی و س��ریع میتواند
یک نشانه خطرناک باشد.
کاهش یکب��اره  ۱۰پون��د ( ۴.۵کیلوگرم)
یا بیش��تر ممکن اس��ت یکی از اولین عالئم
ابتال به سرطان باشد که میتوان از آن برای
تشخیص زودهنگام این بیماری استفاده کرد.
ایجاد تودههای سفت غیرعادی

ب��دن خ��ود را مرتب معاینه کنی��د .وجود

آگهی تغییرات شرکت باستان پل طراح شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  405571و شناسه ملی 10320569791
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 18/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افراد ذیل به عنوان اعضای
هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند :آقای محمدصادق
اسعدی به شماره ملی 2410881408به سمت مدیرعامل و عضو
هیات مدیره(خارج از شرکا) آقای مسعود نیکبخت به شماره ملی
0056010771به سمت رییس هیات مدیره آقای وحید قراخانی نیا
به شماره ملی 2949639283به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای
رضا علی زاده به شماره ملی 0067079954به سمت عضو هیات
مدیره آقای مسعود شهبازی نیا به شماره ملی 6170059818به سمت
عضو هیات مدیره خانم فاطمه مقصدی به شماره ملی1262189802
به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) آقای داود صانعی ارانی
به شماره ملی  0451096851به سمت عضو هیات مدیره (خارج
از شرکا) آقای علی مهدی زاده به شماره ملی  0056845588به
سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) آقای حسن محبت به
شماره ملی  0038900408به سمت عضو هیات مدیره (خارج از
شرکا) آقای مصطفی همتی به شماره ملی 0077790111به سمت
عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) خانم زینب فالحی به شماره ملی
 0076877728به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)  -حق
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین اوراق عادی و اداری
شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()760617

هرگونه توده یا س��فت ش��دگی ممکن است
نش��انهای از ابت�لا به س��رطان باش��د و باید
فورا به پزش��ک اطالع داده ش��ود .به توده و
برآمدگیه��ای جدید یا تغییر اندازه تودههایی
که از قبل در بدن خود داشتید ،توجه کنید .با
این حال زیاد خود را نگران نکنید ،بسیاری از
این تغییرات میتوانند بیخطر باشند.
درد مداوم

احس��اس درد عالوه بر آن ک��ه میتواند
نش��انهای از بیماریهای مختلف باشد ،یکی
از نش��انههای ابتال به سرطان نیز هست .اگر
دردی که احساس میکنید غیر قابل توضیح
اس��ت و از بین نمیرود و ب��ا درمان نیز بهتر
نمیشود ،این یک عالمت هشداردهنده است
که بس��ته به محل درد ،میتواند نشانهای از
ابتال ب��ه تومور مغزی ،س��رطان روده بزرگ،
رکتوم یا تخمدان باشد.
تب کردنهای مکرر

تقریب��ا تم��ام مبتالی��ان به س��رطان در
مرحلهای از بیماری خود به تب دچار میشوند
به ویژه اگر سرطان سیستم ایمنی بدن آنها
را نشانه گرفته باشد.
اگرچ��ه تب ک��ردن در مراحل پیش��رفته
سرطان شایعتر اس��ت اما همچنین میتواند
در مراحل اولیه انواع سرطانهای خون چون
لوسمی یا لنفوم نیز ظاهر شود .در هر صورت
اگر به ط��ور مرتب و بدون هی��چ دلیلی تب
میکنید ،بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
تغییرات پوستی

سرطان پوس��ت به عنوان شایعترین نوع
سرطان محسوب میشود و گاهی تشخیص
آن در مراحل اولیه دشوار است .هر وقت لک،
زگی��ل یا خالی درآوردید که رن��گ  ،اندازه یا
ش��کل آن تغیی��ر میکند ،باید ب��ا مراجعه به
پزش��ک احتمال ابتال به سرطان مالنوما و یا
دیگر انواع سرطان پوست را بررسی کنید.
با این وجود ،عالوه بر سرطانهای پوست
س��ایر س��رطانها نیز میتوانند باعث ایجاد
تغییرات پوستی شوند .به عالئم و نشانههایی

چون تیره ،زرد یا قرمز ش��دن پوست ،خارش،
خونریزی و غیره توجه کنید.
تغییر در اجابت مزاج

اگ��ر به یبوس��ت طوالنی مدت ،اس��هال
ی��ا تغییر در اندازه مدفوع دچار ش��دهاید ،بهتر
است به پزش��ک مراجعه کنید .این عالئم از
نشانههای سرطان روده بزرگ هستند.
از عالئم ابتال به سرطان مثانه یا پروستات
نی��ز میتوان به احس��اس درد به هنگام ادرار
کردن ،وجود خون در ادرار یا تغییر در عملکرد
مثانه اشاره کرد.
اگر هرک��دام از این عالئ��م غیرعادی را
دارید باید آن را به پزش��ک اطالع دهید .البته
به یاد داشته باش��ید که این عالئم همچنین
میتواند نشانهای از عفونت ادراری باشند.
سرفه طوالنی مدت یا خشن شدن صدا

این که هر از چندگاهی به س��رفه بیفتید
جای نگران��ی ندارد .اما س��رفههای طوالنی
مدتی که خوب نمیشوند را باید جدی گرفت.
به این توجه کنید که آیا سرفهها باعث ایجاد
درد در ناحیه سینه  ،شانه یا پشتتان میشوند
یا نه.
اگرچه بیش��تر س��رفهها نش��انه سرطان
نیس��تند ،اما همچنان باید توس��ط پزش��ک
متخصص ارزیابی شوند.
خونریزی غیرعادی

خونری��زی غیرمعم��ول ممکن اس��ت در
مراحل ابتدایی یا پیشرفته سرطان اتفاق افتد
با این حال این مش��کل حتی اگر نشانهای از

آگهی تغییرات شرکت کیاسان طرح گستر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  222983و شناسه ملی  10102642271به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  21/10/1398سرمایه
شرکت از مبلغ  10000000ریال به مبلغ  4000000000ریال منقسم
به  4000000سهم  1000ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده
افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل
ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده
است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()760618

سرطان نباشد نیز باید بررسی شود.
باال آوردن خون ،وجود خون در مدفوع یا
ادرار ،خونریزی غیر طبیع��ی از واژن همگی
عالئم خطرناکی هستند.
سوء هاضمه یا مشکل در بلع

س��وء هاضم��های ک��ه از بی��ن نمیرود
م��ی تواند عالمت س��رطان باش��د .از علل و
ریش��ههای احتمالی این مش��کل میتوان به
س��رطان مری ،معده یا گلو اشاره کرد .با این
حال ،در اکثر موارد ،سوء هاضمه یا اختالل در
بلع از وجود مشکالت دیگری به جز سرطان
حکایت دارند.
دیگر نشانهها

عالئمی که به آنها اشاره شد ،از شایعترین
نش��انههایی هس��تند که در بیماران سرطانی
ب��روز می یایند با این ح��ال ،طیف گوناگونی
از عالئم دیگر نی��ز وجود دارند که از ابتال به
س��رطان خبر میدهند.به عنوان مثال ،اگرچه
ورم پاها لزوم ًا نشانه سرطان نیست بلکه یکی
از ع��وارض جانبی مصرف داروها یا اس��تفاده
از دیگ��ر روشهای درمان آن اس��ت ،اما اگر
پاهایتان بدون دلیل متورم شدهاند بهتر است
به پزشک مراجعه کنید.به طور کلی اگر متوجه
بروز هرگونه تغییر عمده در بدن خود ش��دید،
به خصوص تغییراتی ک��ه در دراز مدت باقی
میمانند ،آن را با پزشک درمیان بگذارید.
ب��ه خاطر داش��ته باش��ید که تش��خیص
زودهنگام س��رطان میتواند شانس درمان و
بقا را افزایش دهد.

آگهی تغییرات شرکت کیاسان طرح گستر سهامی خاص
به شماره ثبت  222983و شناسه ملی  10102642271به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 21/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :امیر حسین کربالئی
حسین با شماره ملی - 0075385155مهدی کربالئی حسین با
شماره ملی  0046456201و مسعود کربالئی حسینی با شماره
ملی  0072855835به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت
 2سال انتخاب شدند .افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت
 1سال مالی انتخاب شدند :فرشته درویش خانی به شماره ملی
 0050030744به سمت بازرس اصلی و الهام رنجور به شماره
ملی  0383725305به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1
سال مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()760620

آگهی تغییرات شرکت کیاسان طرح گستر سهامی خاص به
شماره ثبت  222983و شناسه ملی  10102642271به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  21/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :امیر حسین کربالئی حسین با شماره ملی  0075385155به
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -مهدی کربالئی حسین با
آگهی تغییرات شرکت خط چین سازه شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ملی  0046456201به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود
شماره ثبت  222037و شناسه ملی  10102632978به استناد صورتجلسه
کربالئی حسینی با شماره ملی  0072855835به سمت نایب رئیس
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  23/09/1398تصمیمات
هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
ذیل اتخاذ شد  - :آقای چنگیز سهرابی به شماره ملی 0065920805
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،برات  ،قراردادها و عقود با امضای دو به سمت رئیس هیات مدیره  -آقای مجید مبشری به شماره ملی
نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی  4889850104به سمت عضو هیات مدیره  -آقای محمد لطفی به شماره
و اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ملی  0410191310به سمت عضو هیات مدیره  -آقای وحید منصوری
شرکت معتبر می باشد .کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان گواری با کد ملی  0059864974به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سهام پرداخت گردیده است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره برای مدت نا محدود انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()760621
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()760619
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افزایش عجیب و غریب و روزانه قیمت خودرو!

دالیل افزایش قیمت افسار گسیخته چیست؟

قیمت خودرو این روزها در شرایطی افزایش قابل توجهی را تجربه میکند که بررسیها
نشان میدهد سایر بازارها نوسانی اندک را تجربه کردهاند.
به گزارش خبرآنالین ،بازار خودرو در هفته گذش��ته با ش��دتی بی سابقه رو به افزایش
میرود و این در حالی است که بازار خودرو با کاهش چشمگیر خرید و فروش مواجه شده
اس��ت .این افزایش قیمت در حالی صورت می گیرد که بقیه بخش های اقتصاد ایران در
یک هفته گذشته روزهای چندان پرنوسانی را سپری نکردند و به همین دلیل از نظر برخی
این افزایش قیمتها نامحتمل بوده است.
حسین اردوخانی ،نایب رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در رابطه با وضعیت
خودرو در بازار تهران و دالیل افزایش پرش��تاب قیمت آن در روزهای گذشته گفت :دلیل
اصلی این مساله همانی است که بارها هم در مصاحبههای قبلی خودم به آن اشاره کرده
امد .از یک س��و ما به ش��کل واقعی خودروساز نیستیم یعنی خودرویی وجود ندارد که تمام
قطعات آن را ما بسازیم و مثال همین پراید  ۱۲درصد قطعاتش وابسته به تولید کره جنوبی
است .درنتیجه ما واقعا هنوز خودروساز نیستیم و همچنان به مونتاژ کاری ادامه میدهیم.
او افزود :در مقابل از سوی دیگر خودروسازان با کاهش تولید روبرو بودهاند و همین امر
سبب شده است نتوانند به تعهدات خود به درستی عمل کنند.
وی تاکید کرد :طبق آمارهای ارائه شده یکی از خودروسازان  ۱۲هزار خودرو به مردم
بدهکار است و نتوانسته نیاز موجود در بازار را تولید کند.
او در پاس��خ به این س��ئوال که سخنان وزیر صنعت در خصوص افزایش حجم تولید و
هشدار به فروشندگان خودرو تا چه حد می تواند وضعیت بازار را عادی کند ،گفت :اگر واقعا
تولید خودرو رونق گیرد و کاستیها برطرف شود ،قیمتها در بازار واقعی میشود و آن وقت
مشتریان با بازار خودرو آشتی میکنند اما همه اینها در گرو این است مه تولید افزایش یابد
تا فضا برای سودجویان دیگر مساعد نباشد.
مشتری نیست
در ای��ن میان نه تنها اردوخانی رکود بازار رت بی س��ابقه توصیف میکند بلکه س��ایر
فعاالن بازار نیز میگویند میزان کاهش بیسابقه است و قیمتها در شرایطی باال میرود
که خبری از مش��تری نیس��ت .برخی گزارش ها نیز از خرید و فروشهای صوری در بازار
با هدف جا انداختن قیمتهای جدید داللت دارد و به این ترتیب مش��تری واقعی در بازار
وجود ندارد.فعاالن بازار میگویند بخش مهمی از کسانی که حتی در شرایط کنونی خودرو
پیشخرید میکنند نیز کسانی هستند که قصد دارند خودروهایشان را بفروشند و در حقیقت
مصرفکننده واقعی نیس��تند در نتیجه طوالنیتر ش��دن دوره رکود س��بب میشود خواب
سرمایههایشان باال برود.
نظارت نیست
اردوخانی در بخش دیگری از س��خنانش به مس��اله نظارت نیز اشاره کرد و گفت :من
فک��ر میکنم نظارت مافی بر بازار خودرو صورت نمیگیرد و هنوز در حوزه تحویل خودرو
به مصرف کننده واقعی با مشکالتی روبرو هستیم .
در رابط��ه با تاثیر بازار ارز بر بازار خودرو گفت :گرانی بازار خودرو هیچ ارتباطی به بازار
ارز همان طور که می دانیم در هفته گذش��ته بازار ارز وتب و تاب خاصی نداشت ولی بازار
خودرو با افزایش شدید قیمت مواجه شد .به نظر من مشکل بازار خودرو قطعا داخلی است.
او با اشاره به رکود بازار گفت :بازار قفل شده ولی قیمتها باال میروند و اکنون گهگاه در بازار
خودروهای کارکرده فروش میرود ولی مش��تری برای خودروهای نو وجود ندارد .به بیان
دیگر وضعیتی که برای بازار خودرو ایجاد شده شبیه بازار مسکن است؛ قیمتها آن قدر باال
رفته که دیگر نه خریدار توان خرید دارد و نه فروشنده موفق به فروش با قیمتها شد.
به گفته وی قیمتها واقعی نیست و برای راه افتادن بازار خودرو باید تدبیری جدی اتخاذ
شود.این تدبیر از سوی سیاستگذار یعنی وزارت صنعت ،معدن پ تجارت و خودروساز و نهادهای
نظارتی باید اجرایی ش��ود تا بازار خودرو از پس رک��ودی طوالنی به حرکت درآمد در غیر این
صورت عواقب این رکود بزرگترین صنعت غیر نفتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
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 ۷۵میلیون تومان ،مبلغ وام طرح ملی مسکن
با سود  18درصد و بازپرداخت  10ساله

دور جدی��د ثبتن��ام مس��کن مل��ی بن��ا ب��ر اع�لام
وزیر راه و شهرسازی در آخرین ماه سال انجام میگیرد.
به گزارش خبرآنالین ،در حالی دور جدید ثبتنام مسکن
ملی در دس��تور کار قرار دارد که بررس��یها نشان میدهد
نزدیک به  ۴۲درصد از ثبتنام کنندگان در مرحله پیش��ین
واجد شرایط دریافت مسکن ملی نبودند.
برخ��ی پیش بینیها حتی نش��ان میدهد بخش��ی از
واجدین شرایط نیز در مراحل پیش رو انصراف دهند از این
رو ظرفیت قطعی ب��رای دور جدید ثبتنام به زودی اعالم
خواهد شد.
طرح مس��کن ملی با هدف س��اخت  ۴۰۰ه��زار واحد
مسکونی تا پایان سال  ۱۴۰۰در دستور کار قرار گرفته است
 .هدف از اجرای این طرح خانه دار کردن بخش��ی از جامعه
است که واحد مسکونی ملکی در اختیار ندارند.
بررس��ی آمارهای حوزه مسکن در س��ال  ۱۳۹۷نشان
میده��د ۲۶ ،درص��د خانواره��ای ش��هری و  ۵درص��د از
خانوارهای روستایی اجاره نشین بودند و این در حالی است
که در س��ال  ،۱۳۹۶این درصدها به ترتیب  ۲۵درصد و ۴.۷
درصد بوده است .این امر نشانگر افزایش نرخ اجاره نشینی
در سال گذشته است  .مسکن گران ترین کاال در سبد خانوار
ایرانی است و بخش عمدهای از هزینههای خانوار را به خود
اختصاص میدهد به طوری که در س��ال  ۱۳۹۶حدود ۳۳
درصد از هزینههای خانوار ایرانی مربوط به بخش مس��کن
بود و این رقم در سال گذشته به  ۳۴درصد افزایش یافت.از
حدود  ۴۰۰هزار واحد مسکونی قابل احداث در قالب مسکن
ملی  ۲۰۰هزار واحد در ش��هرهای جدی��د ۱۳۸ ،هزار واحد
توسط بنیاد مسکن و  ۱۰۰هزار واحد در بافتهای فرسوده
و ناکارآمد عرضه شود.
مبلغ وام طرح اقدام ملی مس��کن همانطور که پیش از
این توس��ط بنیاد مسکن اعالم شده بود ۷۵ ،میلیون تومان
است .با راهاندازی س��امانه آباد ،جزئیات جدیدی از این وام
منتش��ر شده که نشان میدهد نرخ سود بازپرداخت این وام
 ۱۸درصد است که رقم نسبتا باالیی به نظر میرسد .آنطور
که در ش��رایط سامانه آباد آمده ،دوره ساخت خانهها حداکثر
دو سال است و بعد از آن پرداخت اقساط شروع میشود .بر
اساس اطالعات سامانه آباد دوره بازپرداخت اقساط وام طرح
اقدام ملی مس��کن حدود  ۱۰سال است و اقساط ماهانه آن
رقمی حدود یک و نیم میلیون تومان خواهد بود.
شرایط و ضوابط بهرهمندی از طرح ملی مسکن

اولین شرط برای ثبتنام در طرح اقدام ملی مسکن این

است که فرم ج متقاضی سبز باشد .آنطور که در سامانه آباد
بنیاد مسکن آمده ،متقاضی نباید تا کنون از امکانات دولتی و
نهادهای عمومی در حوزه مسکن استفاده کرده باشد .به این
ترتیب اگر متقاضی زمین ،مسکن یا تسهیالت وام مسکن
دریافت کرده باش��د ،امکان ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن
برای وی وجود ندارد.
س��امانه آباد بنیاد مسکن امکان ثبتنام طرح اقدام ملی
مسکن برای مجردها ندارد .به عبارتی متقاضی باید متاهل
یا سرپرست خانوار باشد .البته تبصره ای خاص در این زمینه
وجود دارد  ،پیش بینی ش��ده اس��ت زنان خودسرپرست با
حداقل  ۳۵س��ال س��ن امکان ثبتنام در طرح مسکن ملی
را داشته باشند.
شهری که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت میکنید ،باید
همان ش��هری باشد که در پنج س��ال اخیر در آن سکونت
داشتهاید .به عبارتی نمیتوانید از یک شهر ،برای طرح اقدام
ملی مسکن در شهر دیگر استفاده کنید .یکی دیگر از شرایط
ثبتن��ام طرح اقدام ملی مس��کن که در س��امانه آباد آمده،
داشتن شرایط الزم برای دریافت تسهیالت بانکی است که
جزئیات آن در شرایط سامانه آباد تشریح نشده.
س��امانه آباد بنیاد مسکن شرط دیگر ثبتنام طرح اقدام
ملی مس��کن را توانایی تامین هزینه ساخت در نظر گرفته
است .به عبارتی متقاضی به غیر از تسهیالت  ۷۵میلیونی،
باید س��رمایه کافی برای ساخت مس��کن را داشته باشد .به
این ترتیب دریافت وام تس��هیالت طرح اقدام ملی مسکن،
مشروط به سپردهگذاری  ۳۰میلیون تومانی در بانک مسکن
است تا بنیاد مس��کن مطمئن شود متقاضی توانایی تامین
هزینههای س��اخت مسکن را دارد.این  ۳۰میلیون تومان تا
زمان اجرای پروژه ساخت نزد بانک باقی میماند .طوری که
 ۲۵میلیون تومان آن همراه قس��ط اول وام و بعد از اجرای
فنداسیون و پنج میلیون تومان دیگر همراه قسط دوم وام در
مرحله اجرای اسکلت بازگردانده خواهد شد.
آنطور که پیش از این وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده
بود ،کس��انی که در صندوق مسکن یکم برای دریافت وام
مسکن سپردهگذاری کردهاند ،میتوانند از همان سپرده برای
ثبتنام در طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند و نیازی به
سپردهگذاری مجدد ندارند.
یکی دیگر از ش��رایط مندرج در سامانه آباد بنیاد مسکن
برای ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن ،توانایی پرداخت ماهانه
حداقل یک و نیم میلیون تومان اقس��اط وام است که بعد از
پایان کار ساخت خانهها از متقاضیان دریافت میشود.

لزوم ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت
برای دریافت سود
بیش از 200هزار تومان ،سود هرسهم یک میلیون تومانی در سال جاری

درحالیکه کمتر از یک ماه تا زمانی که مسئوالن برای
واریز سود سهام عدالت اعالم کردهاند ،باقی مانده است،
هنوز برخی از مشموالن سهام عدالت شماره شبای خود
را برای دریافت س��ود ثبت نکردهان��د و تا زمانی که این
فراین��د را انجام ندهند ،س��ود برای آنه��ا واریز نخواهد
شد.
به گزارش ایس��نا ،طبق آخرین وعده مسئوالن سود
س��هام عدالت امس��ال از سوم اس��فند ماه ،یعنی کمتر از
یک ماه دیگر به حس��اب مشموالن با اولویت مشمولین
کمیته امداد و بهزیس��تی واریز خواهد ش��د .میزان سود
هنوز مش��خص نیست اما با توجه به اینکه میزان سود در
سال  ۱۳۹۵به ازای هر یک میلیون سهم  ۱۵۰و در سال
 ۱۷۵ ،۱۳۹۶هزار تومان بود ،این میزان در س��ال جاری
بی��ش از  ۲۰۰هزار توم��ان خواهد بود .با این حال میزان
دقیق سود تا  ۲۲بهمنماه مشخص خواهد شد.
به طور کلی جمع کل مش��موالن سهام عدالت بیش
از  ۴۹میلی��ون نفر اس��ت که از این می��زان بیش از ۴۶
میلی��ون نفر در قید حیات هس��تند .در این راس��تا چندی
پیش قبل از اینکه س��ازمان خصوصیس��ازی نسبت به
واریز س��ود س��هام عدالت اقدام کند ،از مش��موالن این
سهام درخواس��ت کرد که شماره شبای بانکی خود را در
س��امانه س��هام عدالت وارد کنند تا سود سهام عدالت به
حسابشان واریز شود.
طبق اعالم س��ازمان خصوصیس��ازی ،توزیع س��ود
س��هام عدالت س��ال مالی شرکتهای س��رمایهپذیر در

حالی از س��ال  ۹۵تاکنون در حال اجراست که مشموالن
برای دریافت س��ود این س��هام باید شماره شبای حساب
بانکی خود و اعضای مش��مول خانوار خود را در س��امانه
س��هام عدالت ثبت کنند.بر اس��اس این گزارش ،ورود و
ثبت شماره شبای بانکی مستقل برای هر یک از اعضای
خانوار که مشمول سهام عدالت باشند به تفکیک ضروری
بوده و صرف ثبت ش��ماره ش��بای سرپرست خانوار برای
برخورداری از اصل س��هام و سود س��هام عدالت کفایت
نمیکند و باعث محروم ش��دن س��ایر اعض��ای خانوار از
س��هام عدالت و س��ود متعلق به آن خواهد شد .برخالف
توزیع یارانهها ،در توزیع س��ود سهام عدالت سود فقط به
حساب هر مشمول بطور مجزا واریز خواهد شد ،در نتیجه
باید ش��ماره شبای بانکی هر مش��مولی ولو زیر  ۱۸سال
مستقال و جداگانه وارد سامانه سهام فوق الذکر شود.
با وج��ود ضرورت ثبت ش��ماره ش��بای بانکی برای
دریافت س��ود س��هام عدالت ،پنج میلیون مشمول هنوز
ش��ماره ش��بای خود را ثبت نکردهان��د و چنانچه تا زمان
واریز س��ود سهام عدالت س��ال  ۱۳۹۷این اقدام را انجام
ندهند از دریافت سود سال  ۱۳۹۷هم جا خواهند ماند .با
این حال سود سهام برایشان محفوظ میماند و به محض
ثبت شماره شبا سود سهام را چه برای سال  ۱۳۹۶و چه
برای سال  ۱۳۹۷به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.
در این راستا هنوز هم سامانه سهام عدالت به نشانی
 www.samanese.irب��ه صورت  ۲۴س��اعته آماده
ثبت شماره شبای مشموالن سهام عدالت است.

رئیس کل بانک مرکزی:

روسای شعب بانکها باید
مشتریان را در  3حوزه اطالعات
هویتی ،اقتصادی و ذی نفع
به طور کامل شناسایی کنند

گردش ساالنه  ۲۰۰۰میلیارد ریالی
حساب یک کودک  ۲ساله!
بان��ک مرک��زی مصم��م
اس��ت جل��وی گ��ردش
بی حس��اب و کت��اب ریال در
سیستم بانکی که با هدف پول
ش��ویی و عملیات سفته بازانه
انجام شود را بگیرد.
به گزارش خبرآنالی��ن ،عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در مراسم
تقدیر از روسای شعب نظام بانکی با اشاره به اینکه در
حال حاضر بیش از  ۷۵درصد ریسک بانکها ناشی از
ریسک اعتباری است تاکید کرد :شناسایی عوامل موثر
بر ریسک اعتباری بانک ها مهم است و روسای شعب
نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.
وی افزود :روس��ای شعب با نقش آفرینی مناسب
می توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات و سالمت
بانک را موجب شوند.رئیس کل بانک مرکزی گفت:
روسای ش��عب باید مش��تریان را درس��ه حوزه مهم
اطالعات هویتی ،اطالعات اقتصادی و اطالعات ذی
نفع شناسایی کامل بکنند .شعب بانک ها باید بدانند
نقل و انتقال پول برای چه هدفی است .مگر میشود
یک کودک دو س��ال یا چهار س��اله در سال بیش از
 ۲۰۰۰میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه
از آن بی خبر باشد .مگر میشود ماهانه هزاران میلیارد
ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیس��تم بانکی
جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع
اطالع نداشته باش��د.همتی تاکید کرد :بانک مرکزی
مصمم اس��ت جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال
در سیس��تم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات
س��فته بازانه انجام ش��ود را بگیرد.رئی��س کل بانک
مرکزی ضمن اینکه از روسای شعب بانکها خواست
در اعتبارسنجی و توانایی بازپرداخت مشتریان بانکی
دقت نمایند برضرورت نظارت بعد از اعطای تسهیالت
جهت اطمینان از مصرف آن در محل و موضوع تعیین
شده تاکید کرد.

توصیه دبیرکل کانون کارگزاران بورس
به سرمایهگذاران برای خودداری
از ورود مستقیم به بازار سرمایه

روند رو به رش��د بازار سرمایه در ماههای اخیر و
رکورد شکنی این بازار از یک طرف و کاهش بازدهی
بازارهای موازی باعث افزایش جذابیت بازار سرمایه
ن��زد مردم و انتخاب این بازار برای س��رمایهگذاری
شده است ،این درحالی است که کارشناسان بر این
باورند که بهتر است عموم مردم برای ورود به بازار
سرمایه به صورت غیرمستقیم وارد شوند.
به گزارش ایسنا ،روح اهلل میرصانع دبیرکل کانون
کارگ��زاران بورس با تاکید ب��ر اینکه مردم حرفهای
بازار س��رمایه نیس��تند ،اظهار کرد :توصیه اکید به
مردم این است که مستقیم وارد بازار سرمایه نشوند.
اینکه اگرچه یکی از دوستان یا اقوام فردی وارد بازار
ش��ده و به دلیل صعود بازار س��ود کرده است دلیل
نمیش��ود آنها هم وقتی وارد بازار شوند شرنوشت
مشابهی داشته باشند.وی با بیان اینکه مردم فرصت
کاف��ی برای تحلیل بازار را ندارن��د ،گفت :این بازار
هم همیشه سودی نیس��ت .بازار سرمایه سود دارد
نزول هم دارد .این را تاریخ  ۴۰ساله بازار نشان داده
اس��ت .س��ود و نزولها باعث میشود ریسک برای
این دس��ته از س��هامداران افزایش پیدا کند.دبیرکل
کان��ون کارگزاران بورس ادامه داد :س��رمایهگذاران
حتم��ا ب��رای ورود به ب��ازار س��رمایه ب��ه صورت
غیرمستقیم و از طرق صندوقهای سرمایهگذاری،
سبدگردانها و ...اقدام کنند.

