معاون وزیر راه و شهرسازی:

امکان ثبت نام مجدد برخی حذفشدگان طرح ملی مسکن فراهم شد

صفحه 8

دستور ویژه
رئیسقوهقضاییه
برای رسیدگیهای
بهداشتی و درمانی
و اعطای مرخصی
به زنان زندانی

رئیس سازمان امور مالیاتی
هشداد داد

صفحه 4

جریمه سنگین برای وکال
و پزشکان در صورت
عدم ثبت نام در سامانه
امور مالیاتی

صفحه 8

یکشنبه  27بهمن  - 1398شماره  8 - 105صفحه  1500 -تومان

قطعه نخست آزادراه تهران -شمال پس از گذشت ۲دهه افتتاح شد

تهران-چالوس؛
یکساعتونیم سریعتر

صفحه 8

حجت االسالم و المسلمین سید محمود دعایی:

شهید سپهبد قاسم سلیمانی شاگرد
راستین و با استعداد مکتب امام(ره) بود
صفحه 2

وزیر آموزش و پرورش خبرداد

پرداخت عیدی به دانشجو معلمان
به نسبت مدت تحصیل تماموقت
رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

افزایش یارانه کودکان بیسرپرست
به ازای هر فرزند
از  ۴۵۰به  ۶۵۰هزار تومان

صفحه 4

پایان کار« ال جی»
و «سامسونگ» در بازار
لوازم خانگی ایران

صفحه 5

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر خبر داد

پرداخت وام  3میلیونتومانی به بیش از
 ۱۶هزار نفر از مستمریبگیران صندوق بیمه
روستاییان با بازپرداخت  ۳۶ماهه صفحه 8

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

صفحه 4

تمدید مهلت تقسیط جرایم رانندگی
تا پایان سال

تعذیه مناسب
بهترین راهکار برای
حفظ سالمتی و جلوگیری
از ورود ویروسهای عفونی
به بدن

صفحه 7

 ۱۲نشانه
ابتال به دیابت

صفحه 7

 ۹۹ضربه شالق
برای عکاس سلبریتیها

صفحه 5

صفحه 5

افزایش یارانه نقدی
از  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان
به  ۷۲هزار تومان در سال 99

صفحه 8

هشدار پلیس فتا
نسبت به کالهبرداری
از طریق سایتها و کانالهای
همسریابی و دوستیابی
صفحه 6

دستگیریدامادتبهکاربهاتهامربودن
برادرزنش با اجیر کردن 2آدم ربابه خاطر
اختالف بر سر ارثیه میلیاردی پدرزن در تهران

صفحه 6

2

سیاسی

یکشنبه  27بهمن  - 1398شماره 105

حجت االسالم و المسلمین سید محمود دعایی:

شهیدسپهبدقاسمسلیمانیشاگرد راستینوبااستعدادمکتبامام(ره)بود

او هرچه داشت از امام داشت .یعنی حاجقاسم
«اوستا بنایی» بود که در مسیر آرمانهای امام
جذب ش��د و عنصر با استعداد و هوشمندی بود
که از ضریب باالی هوشی برخوردار بود .بیش
از همه ما اهمیت و ارزش فرمایشات ،حرکت و
توصیههای امام را درک میکرد و هرچه داشت
در آن مس��یر بود .یکی از پیروان راس��تین بود؛
منتها به دلیل خودداری از تظاهر و تفاخر سعی
نمیک��رد که خودش را ای��ن طرف و آن طرف
نزدیک کند و بشناساند.
به گزارش جماران ،چهل روز پس از شهادت
س��ردار بزرگ اس�لام و ایران سپهبد حاجقاسم
سلیمانی ،تحلیل شخصیت چند بُعدی و خدمات
تأثیرگذار این شهید واالمقام امری ضروری می
نماید؛ به ویژه از آن رو که مراسم متعدد تشییع
پیکر و سوگواری برای ایشان که با حضور کم
نظیر طیف های مختلف مردم در ایران و جهان
مواجه شد ،بهت و حیرت تحلیل گران و ناظران
مختلف را در پی داش��ت و سواالت متعددی را
برانگیخت.چرا حاجقاس��م سلیمانی اینگونه در
میان مردم محبوبیت یافت؟ شخصیت او دارای
چ��ه ویژگیهایی بود که توانس��ت طیف های
متکثری از مردم را به سوی خود متوجه کند؟
برای گرفتن پاس��خ این سواالت به گفت و
گو با حجت االسالم و المسلمین سید محمود
دعایی نشس��تیم .ب��ه جرأت می ت��وان گفت،
ایش��ان و حاجقاسم عالوه بر هم استانی بودن،
دارای مشرب فکری و عملی مشابهی در میان
ش��خصیت های انقالبی بودن��د و از این حیث
ش��نیدن خاطرات و نظرات دعایی در خصوص
آن شهید بزرگوار جالب توجه بود.
فرزند منطقه ای استعدادخیز
در آس��تانه چهلمین روز ش��هادت س��ردار
سپهبدحاجقاسم سلیمانی هستیم .ایشان عالوه
بر اینکه یک چهره ملی بودند ،اهل استان کرمان
بودند و به این اعتبار ،بین حضرتعالی و ایش��ان
ش��ناخت متقابلی بوده است .لطفا در ابتدا آنچه
را که در این سالهای متمادی از شخصیت این
شهید بزرگوار دریافتید را برای ما شرح دهید؛ به
خصوص اینکه مراسم عظیم و اعجابآور تشییع
پیکر پاک ایشان ،تأمل در خصوص ابعاد مختلف
شخصیتی آن بزرگوار را ضروریتر میسازد.
مرحوم حاجقاسم سلیمانی یکی از افتخارات
فوقالع��اده عزیز و ارجمند ایران اس��ت؛ و چون
زادگاهش در اس��تان کرمان ب��وده ،کرمانیها
ب��ه وجود ایش��ان افتخار میکنن��د و میبالند.
خود ایش��ان هم عالقه شدیدی به هموطنان و
همش��هریانش داشت و تقریبا در اوقات فراغت
و یا اگر مجالی پیش میآمد که امکان داش��ت
به جایی س��ر بزند یا حضوری داش��ته باشد ،در
کرمان بود.ش��هید سلیمانی اهل منطقه «رابر»
کرمان است .رابر و راین کرمان منطقهای نوع ًا
استعدادخیز است .یعنی ساکنین آنجا از استعداد
و ضریب هوشی باالیی برخوردار هستند .علتش
این است که رابر و راین و بافت مرتفعترین نقطه
ایران از سطح دریا است .یعنی آب و هوای آنجا
خیلی بکر و فارغ از هر آلودگی است .منطقهای
اس��ت که گردو زیاد دارد و جایی که گردو زیاد
اس��ت مردمانش ضریب هوشی و قوت مغزی
باالیی دارند.
ایش��ان از یک خانواده عشایری هم بودند
و ب��ا کار دامداری و کش��اورزی محلی زندگی
میکردن��د و به دور از هیاهو و مش��غولیتهای
شهری ،زندگی آرامی در پناه طبیعت داشتهاند.

پدرش بیش��ترکار دامداری میکرد .حتی تعبیر
میکنند که یک چوپان م��ورد اعتماد و عالقه
همه ساکنین و آشنایان بودهاند.
حاجقاس��م در آن خان��واده رش��د ک��رد و
تحصیالتش را ه��م در همان منطقه ادامه داد.
ظاهراً دیپلم خود را همان جا گرفت و بعد روانه
بازار کار شد .معروف هست که به کار ساختمان
(ب ّنایی) عالقه داش��ت و در این شغل رشد کرده
بود و حتی پروژه ساختمان سازمان آب منطقهای
آنجا را بر عهده گرفته بود.
قبل از انقالب در دوران فعالیتهای انقالبی
حض��رت امام و روش��نگریهایی که میش��د،
شخصیتهایی برای تبلیغ به کرمان میآمدند.
مرحوم آقای کامیاب یکی از روحانیون محترم و
ارجمند خراسان و از شاگردان و دست پروردگان
مق��ام معظم رهبری در آن منطقه بود .ایش��ان
برای تبلی��غ به کرمان آمده ب��ود و خیلی روی
جوانان تأثیرگذار بود .یکی از کس��انی که جذب
کرده بود ،همین حاجقاسم بود و حاجقاسم تحت
تأثیر منش و شیوه تبلیغی او ،گرایش عمیقی به
انقالب و نهضت پیدا کرد و در این مس��یر قرار
گرفت.
با پی��روزی انق�لاب هم به عن��وان جوان
روش��ن ،عالقمند ،خوشطینت و خوش باوری
که در منطقه درخشیده بود ،خودش را در جریان
امر انقالب قرار داد و با تأسیس سپاه پاسداران و
ضرورت حمایت از این نهاد انقالبی ایشان هم
جذب شد و طبیعت ًا در مسیر قرار گرفت.
با این پیشینه و خمیر مایهفکری ،تربیتی و
آرمانی ،او در سپاه درخشید و به دلیل استعداد و
هوش باالیی که داشت ،رشد کرد و به مراحلی
رسید که اول به عنوان جانشین فرمانده و بعد به
عنوان فرمانده بخشی از سپاه ثاراهلل(ع) کرمان
انتخاب ش��د و موقعیتهای باالیی کسب کرد.
مهمتر از همه ،در مسیر حرکت به جلو و در مسیر
نبرد ،رزم ،دالوری و کوشش برای دستاوردهای
بزرگ نظام خودش را نشان داد و در همین مسیر
ب��ه عنوان یک چهره ش��اخص در جریان نهاد
ارجمند سپاه پاس��داران انقالب اسالمی مطرح
ش��د و به درجات عالی رسید .در نهایت فرمانده
س��پاه قدس شد که در آن حد از تأثیرگذاری در
منطقه و جهان قرار گرفت.
در کنار این همه دس��تاوردی که نصیبش
ش��ده بود و فیوضاتی که به ایشان رسیده بود،
ویژگیهای آرمانی ،اخالق��ی و تربیتی باالیی
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و آسایش ابدی و برای حضرتعالی و بستگان عزادار صبر و اجر و سالمتی
مسالت داریم.
هفتهنامه صدای جامعه

داش��ت .هرچ��ه موقعیت اجتماع��ی ،نظامی و
تأثیرگذاری در فرماندهیهای مختلف در ایشان
بیشتر نمود پیدا میکرد ،ماهیت معنوی ،فروتنی،
خود ندیدن و انقالب و رهب��ری را دیدن ،بروز
کرد .به همین دلیل ،علیرغم همه موقعیتهایی
که پیدا میکرد ،کسانی که شناختی از او نداشتند
و یا او را به قیافه و چهره نمیش��ناختند ،اگر با
ایشان برخورد میکردند باور نمیکردند که این
شخصیت همان کسی است که آن موقعیتها،
دستاوردها و ش��هرت آنچنانی را دارد.فوقالعاده
فروت��ن و سادهزیس��ت بود و از تفاخر و نش��ان
دادن ی��ک زندگ��ی متفاوت با دیگ��ران پرهیز
داش��ت .خودش ،خانواده و بستگانش به عنوان
الگوها و نمونههایی بودند که در مس��یر زندگی
میتوانستند برای همه سرمشق باشند .البته فراتر
از همه این خصلتها ،ماهیت از خود گذشتگی،
جان نثاری و آمادگی هر نوع فداکاری در ایشان
مث��ال زدنی بود.به دلیل همین موقعیت بود که
گاهی خودش را در قلب دش��من قرار میداد و
نفوذ میکرد .ریسکهای خیلی بزرگی را انجام
میداد .نمونه آن را اخیرا مقام معظم رهبری در
یک سخنرانی ابراز فرمودند که عناصر خشن و
بیرحم داعش منطقهای را محاصره کرده بودند
و بن��ا بود که هم��ه را قتلعام کنند .این عنصر
شبانه خودش را با هلیکوپتر در آن منطقه فرود
میآورد و هدایت ،رهبری و ساماندهی میکند
و آن منطق��ه را نجات میده��د و محاصره را
میشکند .نفس این حرکت خودش نشان دهنده
توان باالی ریسکپذیری ،از خود گذشتگی ،از
جان گذشتگی و آمادگی برای پذیرش هر نوع
خطر در مسیر آرمان و هدفی است که تشخیص
میدهد باید به سوی آن برود.
در کنار همه اینها ،خصلت مردمی حاجقاسم
زبانزد ب��ود .گاهی که به شهرس��تان میرفت،
کسانی که ایشان را میشناختند و به خصوص
کسانی که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی
همرزم ایشان بودند و نیروهایی بودند که انتخاب
ش��ده بودند و زیر فرماندهی او کار میکردند و
بعد از پایان جنگ هر کدام مسئولیتی داشتند و
جایی بودند ،باز هم به سراغ ایشان میآمدند و به
دلیل درک درستی که از بینش و راهنماییهای
او داشتند ،سعی میکردند که باز هم از فیوضات
ایش��ان بهرهمند شوند .یعنی حاجقاسم همیشه
مورد مشاوره و توجه بود .نقطه نظراتش مقبول
و پذیرفته شده بود .چون میدانستند که از روی
هوای نفس حرف نمیزند؛ بلکه از روی واقعبینی
و خدمت به نظام ،انقالب ،رهبری و جامعه حرف
میزند .این اعتماد باعث شده بود که همه با جان
و دل خودشان را در خدمت ایشان قرار دهند.
در موقعیتهای بس��یار حس��اس و تعیین
کنندهای س��عی میکرد که گرهها را بگش��اید.
مث ً
ال برای حل اختالف بین طیفهای مختلف
سیاسی در استان کرمان ،سعی میکرد با حفظ
احترام نس��بت به همه تش��کلها و گرایشها،
همین که در مسیر انقالب هستند و اهداف عالی
انق�لاب و رهبری را قب��ول دارند ،آنها را به هم
نزدیک کند و به فرآیندی برساند که روی امری

توافق کنند .بس��یاری از استاندارانی که انتخاب
میشدند با کوش��ش یا هدایت و درایت ایشان
بود که انتخاب میشدند و آنها هم به دلیل اینکه
حاجقاسم از آنها خواسته بود ،با جان و دل همه
امکانات خودشان را در اختیار میگذاشتند.نمونه
آخرش این اس��ت که در اس��تان کرمان برای
انتخاب اس��تاندار مش��کالتی ایجاد ش��ده بود.
کسی که برای آنجا انتخاب شد آقای مهندس
رزم حسینی بود که جانشین حاجقاسم در سپاه
ثاراهلل(ع) بود؛ اما بعد از پایان جنگ به کارهای
شخصی پرداخته بود و موقعیتهای اقتصادی
خوبی هم به او رس��یده بود .وقتی حاجقاس��م
به او پیش��نهاد داد به هم��ه موفقیتهای مالی
و اقتصادی پش��ت پا زد و خ��ودش را در اختیار
حاجقاس��م و اهداف انقالب در کرمان قرار داد
و مسئولیت اس��تانداری را پذیرفت .گرچه او به
خاطر اینکه همس��رش مریض شده بود و ناچار
بود مدتی فراغت داش��ته باشد استعفا داد ،اما به
دلیل عملکرد صحیح و س��وابق روشنش و به
دلیل اعتمادی که طیف «حاجقاسمیها» به او
داش��تند ،مطرح شده بود که وزیر صنایع شود و
موقعیتهای دیگری داش��ته باشد .به هر حال
پذیرفت که استانداری خراسان رضوی را داشته
باشد و االن در آنجا مشغول است .حاجقاسمیها
س��مبلهای صداقت ،بیطرف��ی و خیرخواهی
در کش��ور بودند.اینها نمونههای کارگشایی و
راهگش��ایی حاجقاسم در منطقه است که برای
حل مشکالت اجتماعی تأثیرگذاری خودش را
نشان داده بود.
اشک یک هموطن زرتشتی
برای شهادت حاجقاسم
فرات��ر از این ،در برخورد به مردم طوری بود
که همه طیفها و گروههایی که مشکل داشتند
راحت میتوانس��تند مش��کل خود را با ایش��ان
درمیان بگذارند و ایش��ان با سعهصدر ،تواضع و
فروتنی گوش میکرد و وقتی تشخیص میداد
که ضرورت دارد حمایت کند ،سعی میکرد در
ح��د توانش حمایت کند.یک نمون��ه آن را من
اخیراً شنیدهام که خیلی جالب هم هست .یکی
از دوس��تان گفت که در فرودگاه کرمان پروازی
بود که بنا بود مس��افران حرکت کنند و از سالن
فرودگاه اعالم میش��ود که آماده پرواز باش��ید.
مسافران س��وار اتوبوسی میشوند که آنها را به
کنار هواپیما برس��اند .حاجقاسم هم یکی از این
مسافران بوده است.
آقای سروشیان از بزرگان زرتشتیان کرمان
اس��ت .زرتش��تیان در کرمان طایفه محبوب و
نجیبی هستند .آدمهایی خوشنام ،امین و مورد
احترام هس��تند .آنه��ا در عزاداریهای حضرت
اباعبداهلل(ع) ش��رکت میکنند ،نذر میدهند و
ش��ریک میش��وند .آدمهای خ��وش برخورد و
خوشقلبی هس��تند .سروش��یان وقتی میبیند
حاجقاسم در اتوبوس نشسته روی شانه ایشان
دس��ت میگذارد و میگوید «حاج آقا ما شما را
دوست داریم» .حاجقاسم وقتی او را میشناسد
بلند میشود ،بغلش میکند ،میبوسد و کنار هم
مینشینند .بعد میپرسد مشکل شما چیست؟
میگوید مش��کل قضای��ی داریم و ب��ه تهران
میرویم .ایشان میگوید شما تلفنتان را بدهید
و من میگویم یکی از دوس��تان کمک کند تا
مشکل شما حل شود .او هم تلفنش را میدهد.
روز بعد از دفتر حاجقاس��م به سراغش میروند،
مدارک��ش را میگیرن��د ،اظهارات��ش را گوش
میکنند ،دنب��ال کارش را میگیرند و به نتیجه
مطلوبی هم میرس د.
این را یکی از وکالی برجس��ته دادگستری
کرمان ،آقای دکتر انوش��یروان منشیزاده ،نقل
میکرد .گفت ،ایش��ان وقتی از حادثه شهادت
حاجقاسم مطلع شد مثل ابر بهار اشک میریخت.
من گفتم« ،شما که زرتشتی هستید»؛ آن وقت
او (سروش��یان) داس��تان را نقل کرد .گفت که
این مرد علیرغم موقعیت و گرفتاریهایی که
داشت ،به درد دل یک همشهری زرتشتیاش به
قدری صمیمانه گوش کرد و به قدری مسئوالنه
پیگیری کرد که من تا ابد فراموش نمیکنم .این
از نمونههایی است که یک انسان در دل مردم

نفوذ کرده و خیلی طبیعی ،نرفته خودش را نشان
دهد ،وقتی تش��خیص داد که اینها شایستگی
کمک و یاری دارند ،کم��ک کر د.افراد دیگری
در کرمان هس��تند که نس��بت به هیچ جریان
و گروه��ی س��مپاتی و عالقه ندارن��د؛ فقط به
امر انقالب و توجه به م��ردم عنایت دارند .آنها
کسانی هستند که در فقدان و شهادت حاجقاسم
س��وختند .آنها اهمیت و ارزش فراجناحی بودن
را درک میکردن��د .ارزش فقط خ��دا و مردم را
دیدن را درک میکردند .یکی از آنها آقای عطاء
احمدی ،پهلوان معروف کرمان است .و دیگران
هم فراوان هستند.
این طیف بیشتر در چه صنف
و گروهی از کرمان هستند؟
م��ردم عادی دردمند و زخم دیده هس��تند.
خیل��ی از اینها به دلیل موقعیت و جذابیتی که
حاجقاسم داشته در جریان جنگ تحمیلی جذب
س��پاه میش��دند و به عنوان نیروهای بسیج در
جبههها حضور پیدا میکردند.
یکی از رس��التهایی که ب��ا خودش حس
میکرد ای��ن بود که اینها را فراموش نکند .بعد
از جنگ از کسانی که مجروح شده بودند عیادت
میکرد و به خانواده ش��هدا سر میزد و دلداری
میداد و اگر نیازی داش��تند و در حد توانش بود،
س��عی میکرد که کمکشان کند ،غم را از روی
دل آنها بردارد و آنها در شرایط مناسب و خوبی
قرارشان دهد.اینها نمونههای اخالقی ویژهای بود
که این انس��ان داشت و در کنار اینها ،موقعیت
تأثیرگذار استراتژیک و بنیادی در جریان مقاومت
در جهان داشت .همه زخم دیدگان جهان اسالم
و جهان س��وم که درصدد راهحل��ی برای پایان
دادن این همه ستم و ظلم بودند و حرکتهایی
را ش��روع کرده بودند ،پناهشان حاجقاسم بود و
از تجربیات ،راهنماییها و حمایتهای او بهره
میبردند و به موقعیتها و موفقیتهای باالیی
هم دست یافته بودند .نمونه آن ،حزباهلل لبنان
است .نمونه دیگرش جریان حشدالشعبی عراق
اس��ت .نمونه آن حرکتی اس��ت که در یمن و
جاهای دیگر جهان اس�لام دارد اتفاق میافتد.
اینها از حاجقاس��م به عنوان یک سمبل ،نمود
و ش��اخص در انتخاب راه اس��تفاده میکردند و
البته با راهنماییها و مس��اعدتهای ایشان به
دستاوردهایی هم میرسیدند.همسر با کماالت
و فهمیدهای دارد که از خانوادهای مانند خانواده
حاجقاسم هستند .فرزندانش هم فروتن ،مؤدب و
شایسته فرزند حاجقاسم بودن هستند.
شما اولین بار چه زمانی اسم ایشان
را شنیدید؟
در سمینار کرمانشناسی
چه سالی؟
دوران جنگ تحمیلی بود و ایش��ان هم به
عنوان یکی از مهمانان آمده بود و سخنرانی کرد
و ما هم استفاده کردیم.
آن موقع فرمانده لش�کر  31ثاراهلل
بود.
بله
روایتی ناگفته از تالشهای
حاجقاسم برای وحدت
ح��اج آقا ،یک��ی از چیزهایی ک��ه در مورد
حاجقاس��م گفته میشود این است که ایشان با
طیفهای مختلف اجتماعی ،که شاید ما فکرش
را هم نکنیم ،ارتباط و رفاقت داشت...
اصلی که ایش��ان در نظر داشت ،اعتقاد به
انق�لاب و احترام به والی��ت و رهبری بود .اگر
جریانی بود که امام را قبول داش��ت و یا رهبری
فعلی را قبول دارد که در خط مش��ی سیاسی با
جریانات دیگر متفاوت است ،به دلیل اینکه اصل
اصلی مورد اعتقاد حاجقاسم را پایبند است ،مورد
احترام قرار میداد.
ش�ما نمونههای�ی از ای�ن رواب�ط
گس�ترده ایش�ان با اف�راد و گروههای
مختلف سراغ دارید؟
م��ن دو جریانی که خود حاجقاس��م با من در
میان گذاش��ت را ش��اهد میگیرم .ی��ک دفعه در
بیت مقام معظم رهبری مناسبتی بود که ما با هم
برخورد کردیم .دو هفته بعد از مراسمی بود که به

اسم نکوداشت برای من در کتابخانه ملی گذاشته
بودند .البت��ه دیر به من اط�لاع دادند و علیرغم
مخالفت من برنامه را گذاش��تند و من هم به رغم
میل باطنی و به احترام برگزار کنندگان ،پذیرفتم.
طیفهای مختلفی آنجا آمدند و صحبت کردند و
پیام دادند .حاجقاس��م یک هفت��ه بعد من را دید و
با یک لحن بس��یار صمیمی و انسانی گفت« ،به
ما خبر ندادید؛ من هم دلم میخواس��ت آنجا بیایم
و چیزهایی بگویم» .من ش��رمنده ش��دم و سعی
کردم دستش را ببوس��م.یک مورد دیگر اینکه ،او
م یدانس��ت من برای بازگرداندن فضای مالطفت
و مهر فیمابین آقای خاتمی و مقام معظم رهبری
و بیتایش��ان ،تالشها و حرکتهایی داشتهام ،و
م یدانس��ت که من نسبت به آقای خاتمی عالقه
دارم و هنوز وفادار به عهدی هس��تم که نیم قرن
پیش با یکدیگر داش��تیم .چ��ون معتقدم که آقای
خاتمی عوض نش��د .آقای خاتمی سالم ،معتقد و
یکی از عالقمن��دان و خدمتگزاران جدی انقالب،
امام و مقام معظم رهبری اس��ت .حاجقاسم حتی
م یدانس��ت که ما بعد از کنار رفتن آقای خاتمی و
انزوای ایشان برای نوعی ادای احترام و نشا ن دادن
یک وفای ویژه س��الروز تولدشان را آنجا میرویم
و تبریک میگوییم .ایش��ان یک بار به من گفت،
«شما با ارتباطاتی که داشتهاید سعی کنید مسأله
بین آق��ا و اصالحطلبان را ح��ل کنید و پیگیری
کنید» .این یک خواسته خیلی خیرخواهانه بود.آقای
جهانگیری گفت« ،ما شب قبل از اینکه حاجقاسم
به منطقه برود با ایشان صحبت کرده بودیم که به
دلیل اعتماد و عالقهای که آقا به ایشان دارند برای
وساطت ایشان خدمت آقا حرکتی صورت بگیرد و
ایشان تالشی کند که روابط بین دوستان تلطیف
ش��ود؛ به خصوص طیف مورد حصر» .چون یک
نگرانی وجود داشت که به دلیل سن باالی آنها و
شاید بیماری اتفاقاتی بیفتد که خوشایند نباشد.
یعن�ی چن�د روز قب�ل از ش�هادت
ایشان؟
بله
میگف��ت با حاجقاس��م صحب��ت کردیم و
حاجقاس��م هم پذیرفت که مط��رح کند و گفت،
«من وقتی از سفر برگشتم سعی میکنم که دنبال
کنم» .یعنی در این موقعیت بود که هم بش��نود
و هم بپذیرد.نمونه دیگ��ری که خیلی برای من
جالب هست این اس��ت که حاجقاسم همه ساله
ی��ک روز در منزلش روض��ه میگرفت؛ یا محرم
و یا ش��هادت بیبی حضرت زهرا(س) بود .سعی
میکرد دوس��تان نزدیک و همشهریان را دعوت
کند .من را هم دعوت میکرد .ما هم خوش��حال
بودیم و میرفتیم .البته س��عی میکردند با همان
ش��یوه سنتی محلی خودشان عزاداری و پذیرایی
کنند.در پذیرایی هم «آش حس��ینی» میدادند.
آش حسینی معروف است به آبگوشتی که با روش
ویژه درست میکنند .حاجقاسم همین کار را انجام
میداد .یعنی سفارش میداد چند گوسفند سالم از
کرمان میفرستادند و اینجا ذبح میکردند و بساط
را برپا میکرد.مراسم اینطور که اگر نماز جماعت
بود اول نماز جماعت و اگر نماز را خوانده بودند سر
وقت میآمدند و روضه شروع میشد و منبریهای
محلی کرمان را دعوت میکرد .یعنی یا امام جمعه
بم و یا ش��هرهای اطراف بودند .آنها س��خنرانی
میکردن��د و بعد از س��خنرانی چراغها خاموش
میشد و مداحی میکردند .ما هم بلند میشدیم
و س��ینه میزدیم .دو نفر در تاریکی آن جمعیت
بیخ گوش من گفتند که «س�لام م��ا را به آقای
خاتمی برسان» .یعنی این طیفها هم آنجا دعوت
میشدند؛ در حالی که در آن منطقه مسکونی یعنی
شهرک شهید دقایقی نوع ًا همرزمان سطح باالی
ایشان در سپاه ساکن هستند.این به دلیل رواداری
و یک ن��وع نظربلندی و نگاه فراجناحی اس��ت.
آنها همه میدانس��تند من شهره هستم به اینکه
کاکایم (آقای خاتمی) را دوس��ت دارم .شاید هم
بعضی از آنها گالیه میکردن��د که چرا اینها را
دع��وت کردهاید .ولی او هم دعوت میکرد و هم
فضایی بود که همگنان اینچنینی حضور داشتند و
در تاریکی در گوش من میگفتند که سالم ما را
به آقای خاتمی برسان.
ادامه در صفحه3
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ادامه از صفحه2
نفهمیدید چه کسانی هستند ؟
من اصرار نداشتم بدانم.
آخرین باری هم که در مؤسس��ه اطالعات
خدمت ایش��ان رس��یدیم جالب بود .شبی بود
که عدهای از دوس��تان کرمانی بنا داشتند برای
بررس��ی مسائل کرمان و منطقه جلسه ویژهای
اینجا داشته باشند .طبق معمول اگر تهران بودند
و میخواستند جایی بنشینند به اینجا میآمدند.
آقای مرعش��ی ،آقای انص��اری ،آقای کریمی
(اس��تاندار س��ابق کرمان) و چند نفر دیگر هم
بودن��د؛ فکر میکنم آقای باهن��ر هم بود .یک
مرتبه من دیدم که حاجقاس��م وارد ش��د .آنقدر
خوشحال ش��دم .حاجقاسم برای ما قد ّیس بود.
یک س��مبل مورد احترام و ارجمند بود که همه
آنچه که ما عالقه داشتیم در ایشان میدیدیم.
پاک��ی ،صداقت ،دوری از ری��ا ،تواضع ،فروتنی،
از خود گذش��تگی ،و مهمتر از همه ،ذوب شدن
در انقالب ،آرمانهای انقالب ،امام و رهبری و
والیت بود.من س��عی کردم دستش را ببوسم.
البته من چند بار دستش را بوسیدم .گاهی پشت
سرش قرار گرفتم و دزدکی دستش را بوسیدم.
البته خیلی با بزرگواری برخورد کرد.
ما در جلسه نشس��تیم و در سالن غدیر آن
جلس��ه برگزار شد .دوستی که در اتاق ما گاهی
تلفنها را جواب م��یداد به من گفت که آقای
شفیعی آمدهاند و با ش��ما کار دارند .من متوجه
نش��دم کدام «ش��فیعی» اس��ت .گفتم بگویید
باش��ند ،من خدمتش��ان میآی��م .لحظاتی بعد
آمدم و دیدم که اس��تاد ش��فیعیکدکنی است.
خیل��ی خجالت کش��یدم .ع��رض ادب کردم و
توضیح دادم علت اینکه دیر خدمتش��ان رسیدم
جلس��های بود که حاجقاسم هم حضور داشت.
حاجقاس��م را میشناخت و به ایشان عالقه هم
داش��ت .تأثیرگذاری ایشان در انقالب و منطقه
را شنیده بود و دعایشان میکرد.آقای شفیعی آن
ش��ب برای تفقدی از من آمده بودند و با لطفی
که داش��تند یکی از آثار جدیدش��ان را هم برای
من آورده بودند .تحقیقی بود که راجع به عطار
کرده بودند .ایش��ان به من مرحمت کردند .من
برای اینکه ثابت کنم چرا تأخیر کردهام دستشان
را گرفتم و جلوی س��الن بردم و حاجقاس��م را
نشان دادم .گفت اآلن چون وقت ندارم و جای
دیگری باید بروم نمیآیم و وقت دیگری ایشان
را میبینم.آن کتاب را آن شب به حاجقاسم دادم.
گفتم دلم میخواست هدیهای خدمت شما تقدیم
کنم .چه هدیهای از این ارزشمندتر که اثر یکی
از مفاخر علمی کشور را خدمت شما تقدیم کنم؟!
حاجقاسم خیلی خوشش آمد .معلوم شد که اهل
مطالعه اس��ت و مطالعات فراوان ادبی ،سیاسی،
انقالبی ،اجتماعی و حقوقی دارند .دوستانی هم
که به آنها گفتم ای��ن اتفاق افتاده گفتند که ما
هرجای��ی میرفتیم اگر کتابخانهای بود س��راغ
قفس��ه کتاب میرفت ،انتخاب میک��رد و اگر
مجالی بود مطالعه میکرد.
به هر ح��ال ،یک��ی از ویژگیهای خاصی
که داشت ،مثل همه پیش��گامان امر انقالب و
نهضت ،آرزوی شهادت داشت .علی رغم اینکه
میدانس��ت چه نقش تاثیرگ��ذاری در جامعه و
منطقه دارد و فقدانش چقدر فاجعه بار خواهد بود،
آرمان و عش��ق واقعیاش را هیچ گاه فراموش
نمیکرد؛ و آن امر ش��هادت بود .آماده شهادت
بود.علیرغم اینکه خس��ارت سنگینی در جریان
ش��هادت ایش��ان اتفاق افتاد .اما برخوردی که
جامعه ما و جامعه مقاومت با شهادت ایشان کرد
یکی از دس��تاوردهای بسیار ارجمند و غیرقابل
پیشبین��ی بود ک��ه جریان «حاجقاس��میها»
میتوانند به جامعه نش��ان دهند و عرضه کنند.
یعنی این هیجان و شوری که اتفاق افتاد؛ همه
حمایت کردند و همه راه افتادند .همه طیفها،
حتی غیر مس��لمانها .زلزلهای در کشور اتفاق
افتاد و رس��تاخیزی در کشور بود .سیل جمعیت
همه چیز را شس��ت و بُرد و به آرامش و وحدت
رس��اند .ای کاش حوادث بعد اتفاق نمیافتاد و
این جریان باز تداوم داشت و آرامش و وفاق تأثیر
خود را میگذاشت.
«حاجقاسمیها»
چه کسانی هستند؟
چن�د ب�ار در صحبتهایت�ان از
«حاجقاس�میها» گفتی�د .اینه�ا چه
کسانی هستند؟ تفکر و مرام اینها چه
هویت و مؤلفههایی دارد ؟

سیاسی
کسانی هس��تند که از خود گذشته باشند و
خودشان ،بستگان و قوم و خویششان را نبینند.
هدف واال و نهایی که عهد کردهاند در مسیرش
ق��رار بگیرند را ببینن��د؛ و آن ،رهب��ری ،مردم،
انقالب ،مقاومت ،نهضت و مهم تر از همه دفع
شر صهیونیسم و آمریکا است.
ّ
م�ا در کش�ور چق�در از ای�ن
«حاجقاسمیها»داریم؟
زیاد هس��تند .همین کسانی هستند که در
مراسم تشییع حاجقاسم جان دادند ،آسیب دیدند
و به دور از هر ریا و خودنمایی ،صادقانه اش��ک
ریختند ،حضور پیدا کردند و غمزده شدند .اینها
نمونهها هستند .البته در مسیر هدایت هر کدام
از اینه��ا عنصری وجود دارد .هر کدام از اینها در
مسیری که میروند و گاهی این طوری خودشان
را نشان میدهند یکی تأثیرگذار است .البته ما در
درون سپاه و ارتش و بخشهای مختلف جامعه،
حتی طیفهای سیاسی مختلف ،سراغ داریم که
هستند کسانی که ریشههایی از صداقت ،ادب و
احترام دارند .همه اینها کس��انی هستند که ما
میگوییم راه حاجقاسم را میروند.
ش�ما وقتی صحبت آق�ای محمود
دولتآب�ادی و یا حتی اردش�یر زاهدی
را در مورد حاجقاس�م شنیدید تعجب
نکردید؟ اینها را چطور تحلیل میکنید؟
تعجب من از این شد که چرا آنچه حاجقاسم
در زمان حیاتش با اینها داشته را نمیدانستیم.
مث ً
ال آقای مهاجرانی در سایتش خاطرهای را نقل
کرد که مطلب جالبی بود« :یکی از همدورههای
مجل��س اول به من زن��گ زد» .البته فهمیدم
چه کس��ی بود؛ چون تلفن آقای مهاجرانی را از
من گرفته بود« .زن��گ زد و ضمن حرفهایی
که زد گفت آقای حاجقاس��م سلیمانی از کتاب
حاج آخوند ش��ما خیلی تعریف کرده و از ش��ما
ب��رای تنظیم این کتاب تش��کر کرده اس��ت».
البته حاجقاسم توصیههای دیگری هم به آقای
مهاجرانی داشتند که با ادب واحترام ویژهای در
سایت خود راجع به این ماجرا چیزی نوشته بود.
س��روش هم از کسانی اس��ت که در وضعیتی
قرار گرفته ک��ه آدم متأثر میش��ود .مع ذلک،
نوع ارتباطی که امثال حاجقاس��م با آنها داشتند
و تأثیراتی که گرفته بود را بیان کرده است .آقای
دولتآبادی هم در داخل آن حرفها را زد .اینها
را از خارج مثال زدم.
نقشی که حاجقاسم در خنثی کردن توطئه
آمریکا در منطقه داش��ته نقش��ی ب��ود که هر
میهندوس��ت و ایران دوستی سعی میکند که
ای��ن نقش را درک کند و آفتاب را ببیند؛ ولو اگر
داماد شاه باشد ،ولو اگر اردشیر زاهدی باشد.
نمونههای دیگری از این چیزهای متفاوت
س��راغ دارید؟ مث ً
ال از قول آقای محمدحس��ین
کریمیپور خواندم که ایشان با رئیس انتشارات
فرانکلین ،آقای صنعتی ،رفیق بود .یعنی با اینکه
او در حکومت ش��اه بود و منتسب به آمریکا بود
ولی حاجقاسم تا همین آخر با او رفیق بود.
صنعتی(خداون��د رحمتش کند) یک عنصر
فوقالعاده توانمن��د در برنامهری��زی و طراحی
بود .تأسیس مؤسسه «فرانکلین» و مهمتر از او
تأس��یس شرکت اُفست و کارهای خیلی بزرگ
دیگر ،یادگار او بود .البته او اول انقالب زیر سؤال
بود و بازجوییها و برخوردهایی با او شد .ولی به
واسطه پاسخهای منطقی و مستنداتی که ارائه
کرده بود به این نتیجه رس��یدند که نباید تحت
تعقیب باش��د.بعد از آزادی ه��م خدمات بزرگی
ب��ه منطقه ک��رده بود .مث ً
ال یک��ی از خدماتش
این بود که منطقهای را کش��ف ک��رده بود که
در آن بهتری��ن گل محمدی به دس��ت میآید.
از آن گله��ا بهترین اس��انس ،عطر و گالب را
گرفته بود .طوری ش��ده بود که حتی مهد تهیه
و عرضه عطر جهانی فرانس��ه به سراغ او آمده
بود و قراردادی بس��ته بودند و با آنها همکاری
میکرد .او کس��ی بود که در س��فری که مقام
معظم رهبری به استان کرمان داشتند در جمع
نخبگان و فریختگانی که با مقام معظم رهبری
دیدار داش��تند سخنرانی کرد و سخنرانی جالبی
هم کرد که خیلی شیرین بود.
جالب اینجا اس��ت که به دلیل اینکه در آن
سفر یکی از میزبانان آقا ،سپاه و بسیج کرمان و
حاجقاسم بود ،آن سفر از طوالنیترین سفرهای
مقام معظ��م رهبری بود .چون آقا هر جایی که
میرفتند بین س��ه چهار روز آنج��ا بودند؛ ولی
 10روز در کرمان ماندند .به ایش��ان هم خیلی

خوش گذشته بود .طبیعت ًا هم مهماننوازی امثال
حاجقاس��مها خیلی ارزش داشته و هم صفای
باطن��ی که بین این عالقمندان و فداکارانی که
در کنار حاجقاس��م بودند باعث شد که آقا علقه
ویژهای را داشته باشند.به همین دلیل در جریان
اقامه نماز برای ایشان تأثری که آقا داشتند دل
هم��ه را آب کرد .یعنی قلبی نب��ود که نلرزد و
چش��می نبود که گریان نشود .ما همیشه در آقا
ی��ک نوع مقاومت و پذی��رش درد و مصیبت را
سراغ داشتیم .یعنی با یک صالبت و استقامت
و تحمل فوقالعاده غیر قابل پیشبینی میدیدیم
که ایش��ان نس��بت به حوادث بسیار سهمگین
مقاومت میکنند .در دو جا ایش��ان نتوانس��تند
صبوری خودشان را نشان دهند .یکی وقتی که
وصیتنامه امام را در مجلس میخواندند .یکی
هم در نمازی که بر پیکر پاک حاجقاسم خواندند
و به حق ،اش��ک ریختند.آقا در برخورد مناسب
با هر جریان س��خت و مصیبت شهره و بسیار
خویشتندار هستند و برای تحمل به پیرامونیان
روحیه میدهند .ولی گاهی و جایی هس��ت که
نمیشود گریه نکرد و حق مطلب این است که
انسان تأثرش را به نوعی بیان کند.
نمونه مجسم «ملی-مذهبی»
حاجقاسم در همه س�خنرانیها از
امام اس�م میب�رد و در مورد اندیش�ه
ام�ام خیلی صحبت میک�رد .من یادم
هست هفت هشت سال پیش یکی از
سخنرانیهای ایشان را خواندم و بعدا ً
ه�م بارها تکرار کردند که معتقد بودند
امام شخصیتی بود که در تاریخ ایران
ملیت و اسالمیت را در کنار هم گذاشت
و از طریق اسلام کشور ایران را بیمه
کرد .ش�ما در خص�وص ای�ن دیدگاه
ایشان نکتهای دارید؟
یکی از فرهیخت��گان کرمانی تعبیر زیبایی
مجسم و
داش��ت .گفت که اگر بخواهیم نمونه ّ
واقعی ملی ـ مذهبی را نش��ان دهیم ،حاجقاسم
بود .ملی به این دلیل که نسبت به مردم ،میهن
و تمامیت ارضی کشورش معتقد ،وفادار و پایدار
بود و از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد .مذهبی
بودنش هم که در اوج بود .آن والیتی که ایشان
معتقد بود و اعتقادی که ب��ه امر رهبری دینی
داشت و خلوصی که نس��بت به ائمه اطهار(ع)
داش��ت ،منشأ بسیاری از خدماتی شد که بعد از
فروپاشی رژیم صدام در عراق اتفاق افتاد.
توس��عهای که در مکانه��ای مقدس آنجا
انجام شد و آخرین عشق و عالقهای که داشت و
دائم ًا هم پیگیری میکرد تعویض گنبد حضرت
اباعبداهلل الحس��ین(ع) بود .کار بسیار سنگین و
بزرگی اس��ت که کرمانیها با نظارت یاران او و
ستادی که تنظیم کرده بود دارند انجام میدهند.
او نسبت به حضرت ابوالفضل العباس(ع) عالقه
خاصی داشت .یعنی او فداکاری ،گذشت ،تحمل،
ادب و همه ویژگیهای یک فرمانده یا یک سپاه
در صحن��ه را از حضرت ابوالفض��ل العباس(ع)
میگرفت و او را سمبل خودش میدانست.
گاهی که حالت زیارت به ایش��ان دس��ت
میداد ،اش��کی که میریخت وحش��تناک بود.
به ضریح که میچس��بید ،سعی میکرد کسی
دقت نکند که ایش��ان را ببیند و رازی با معبود
و معشوقش داشته باش��د .از صورت اشکآلود
ایشان آدم پی میبرد که چقدر این انسان شیفته
و واله و شیدا است.نسبت به پدر و مادر فوقالعاده
ادب داشت .مرتب سر میزد ،صله رحم میکرد
و دست مادر را میبوسید .روز آخری که ایشان
برای عیادت مادرش در بیمارس��تان رفته بود،
طبق معم��ول وقتی هر جای��ی میرفت یک
نفر همراهش بود .ب��ه همراهش گفته بود که
ش��ما چند دقیقهای از من فاصله بگیرید .مثل
اینکه پرده را میکش��د که کسی نبیند .اما این
فرد حس مسئولیتش میگوید ببیند چیزی آنجا
نباش��د .دیده بود که حاجقاس��م صورت و پای
مادرش را بوسید و به پای مادرش افتاد و اشک
ریخت .در آن حالش میگوید مادر ببخش که
من به دلیل گرفتاریها نتوانستم دائم در کنارت
باشم.
به هر حال ،یک عش��ق و حالت اینچنینی
داش��ت .همینها عاقبتش را به این روز رساند
که به عنوان یک چهره محبوب بینالمللی که
بزرگترین فرماندهان استراتژیست دشمن آرزو
میکنند که مثل اویی را در اختیار داشته باشند.
این چیز کمی نیست.
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در مورد بحث ارادتش به امام...
او هرچه داشت از امام داشت .یعنی حاجقاسم
«اوس��تا بنایی» بود که در مسیر آرمانهای امام
جذب ش��د و عنصر با استعداد و هوشمندی بود
که از ضریب باالی هوش��ی برخوردار بود .بیش
از همه ما اهمیت و ارزش فرمایشات ،حرکت و
توصیههای امام را درک میکرد و هرچه داشت
در آن مسیر بود .یکی از پیروان راستین بود؛ منتها
به دلیل خودداری از تظاهر و تفاخر سعی نمیکرد
که خودش را این طرف و آن طرف نزدیک کند
و بشناساند.سعی میکرد درست امام را درک کند
و به همین دلیل هم چیزی که برای امام اهمیت
داشت را با تمام وجود و از صمیم قلب انجام داد؛
و آن پیروزی در جبههها بود و حرکتی که بتواند
دل امام را شاد کند .منطقهای را آزاد کنند ،اسیری
بگیرند ،دستاورد نظامی داشته باشند و مثالهای
از این دست زیاد است.
خیل�ی عجی�ب اس�ت که ایش�ان
به قول ش�ما اوس�تا بنا بودن�د و احیانا
تحصیالت دانشگاهی هم نداشتند .یک
فرد عادی و بعد از انقالب هم همیش�ه
در جبه�ه و جن�گ بودند .آدم�ی که در
چنین محیطی هس�ت چطور میش�ود
که یک نگاه وس�یع به تعبیر شما ملی
و مذهبی پیدا میکند ؟
به دلیل تعهدی که داشت در مسیر جبهه و
جنگ قرار گرفت و سعی میکرد آنچه را که باید
بیاموزد مطالعه و پیگیری کند و در سطح باال هم
پیگیری کند .مطالعات و تحقیقات وسیعی داشت
و عم��ر را به بطالت نمیگذراند .س��عی میکرد
درباره حوادث بینالمللی روز اطالعات درست و
دقیق داشته باشد .در برخوردها و اظهارنظرهایی
که با بسیاری از فرماندهان ردهباال داشت همه به
تیزهوشی ،جامعیت و احاطه ایشان اذعان داشتند.
یکی از تعبیرات زیبایی که سیدحس��ن نصراهلل
نس��بت به ایشان داشت این است که «هر موقع
اظهارنظر میکرد ما از دقت نظر او لذت میبردیم
و به اهمیت نقطه نظرات او پی میبردیم» .خود
مقام معظم رهبری بیش از همه ایشان را درک
کرده بودن��د .در زمان حیات حضرت امام ،حلقه
وصل بین امام و حاجقاس��مها ،آقا بودند .بعد هم
آقا ایشان را درک و کشف کردند و در این بعضی
مناسبتها آقا تعبیر کردند که اگر حاجقاسم نظری
را اظهار میکرد ما به پختگی و جامعیت نظری
ایش��ان پی میبردیم.به هر ح��ال اینها همان
نسلی هستند که ابتدای قیام امام در گهواره بودند،
در کنار امام به عنوان س��ربازان امام در پیروزی
انقالب حرکت کردند و در حوادث بعد از انقالب
ه��م یارانی بودند که در کن��ار امام برای حل آن
مسائل و دفاع از انقالب و آرمان کوشیدند.
در سالهایی که اختالفات سیاسی
در کش�ور جریان داش�ت ،مث�ل  88و
بعد از آن ،مورد دیگری از نظر ایش�ان
در م�ورد دعواهای سیاس�ی و یا کارها
و وس�اطتهایی که احیاناً کرده باشد،
سراغ دارید؟
م��ن ش��نیدم ک��ه در جریان خانهنش��ینی
احمدینژاد ،ایشان یک برخورد خیلی منطقی و
دقیقی با آن پدیده داشته است .طبیعت ًا هم هشدار
و همان��ذار و نصیحت در آن بوده اس��ت .البته
تأثیری روی او (احمدی نژاد) نداشت.در مجموع،
بعد از آن ماجراها ایشان (حاجقاسم) در کنار آقا
بوده و سعی میکرده که همان مشی بیطرفی،
فراجناحی و تأثیرگذاری بنیادی و آرمانی خودش
را نسبت به همه طیفها و گروهها حفظ کند.
عکس�ی از آخری�ن مالقاتت�ان ب�ا
حاجقاسم به ما دادهاید .این مالقات چه
زمانی و کجا بود و چه چیزی گفتید؟
اس��تاندار کرمان به مناس��بت فوت یکی از
بستگانش مراسمی برای دوستان کرمانی مقیم
تهران داش��ت و در یکی از باشگاههای وزارت
صنایع در دارآباد مراس��می گرف��ت و عدهای را
دعوت کرد .ما هم با خانواده به آنجا رفتیم و به
ایشان و خانواده تسلیت گفتیم.
حاجقاس��م هم آنجا بودند و محبت کردند
و ما کنار حاجقاس��م نشستیم و صفایی کردیم.
عباس ما هم یک گوشی داشت و شکار لحظهها
میکرد و عکسی از ما گرفت .حاجقاسم فروتن
بود ولی اجازه نمیداد که از ایش��ان سوءاستفاده
ش��ود .مث�ل ً
ا خاطر من هس��ت که عروس��ی
صبیهاش در تاالر طالئیه ما را دعوت کرده بود.
مجلس آبرومند و خوبی بود و افراد از طیفهای

مختلفی هم آمده بودند .ایشان هم با بزرگواری
پای هر میزی مینشس��ت که نس��بت به همه
ادای احت��رام کند .آنجا هم فرصتهایی بود که
دوس��تان میخواستند عکس بگیرند و ایشان با
فروتنی سعی میکرد که مانع شود.
در جلسهای که در مؤسسه اطالعات
داشتیدایشانچطورصحبت،اظهارنظر
و در بحثها شرکت میکرد ؟
یک جلسه دیگر فراتر از این بود .من خاطرم
هس��ت که دعوت کرد ما در دفترش در تهران
ش��رکت کردیم .آن هم باز همین کرمانیهای
تأثیرگذار بودند .مث ً
ال آقای رزم حسینی استاندار و
چند نفر دیگر بودند .نمایندگان کرمان و دوستان
دیگر آنجا بودند .من نمیدانس��تم دفتر ایشان
آنجا است .در خیابان شهید آقایی نیاوران ایشان
دفتری داشت و مالقاتهای خاصی آنجا داشتند.
من به دلیل احترامی که برای ایشان قائل بودم
و نگرانی که از س�لامتی ایشان داشتم .به هیچ
کس نگفتم که اینجا دفتر حاجقاسم بوده است؛
که ی��ک وقت گوش نامحرمی چنین چیزی را
کشف نکند.در آن مجلس آنچه در کرمان باید به
آن توجه داشت و اعتنا کرد را مطرح میکردند.
مث ً
ال آبادانی و مشکل آب کرمان ،مشکل صنایع
و جریانات سیاسی کرمان و مسائلی از این قبیل
بود .من خاطرم هس��ت در آن جلسه گفتم البته
کرمان یک س��ری مفاخر دارد ک��ه در خارج از
کرمان هس��تند و جریانات تن��درو حزباللهی
ما گاهی نس��بت به اینها گاه��ی بیاحترامی
میکنند و خوب اس��ت که از اینها تفقد شود و
حضور داشته باش��ند .مث ً
ال گفتم که در جریان
کرمانشناسی آقای مرعشی جذب شدند.
کرمانشناسی عنوان یک همایش
بود؟
یک سمینار بود که آقای مرعشی پایهگذاری
کرد .اما بعد که آقای احمدینژاد بر سر کار آمد،
این جریان به محاق رفت و نه تنها دیگر برگزار
نش��د ،بلکه گاهی نسبت به دس��تاوردهای آن
موضعگیری میش��د .من این را مطرح کردم و
ایشان هم اذعان داشت که آن جریان خوبی بوده
و االن هم باید به آن توجه شود و نباید این طور
باشد که ما نسبت به مفاخر کرمان در هر رشته و
جریانی که هستند بیاعتنا باشیم .دو سه تا مثال
هم زد که یکی از آنها باستانی پاریزی بود.
البته من آنجا از باستانی یاد کردم و گفتم که
باس��تانی نسبت به شما احساس غرور میکند.
چون باس��تانی تعصب وی��ژهای روی کرمان و
کرمانیها داشت .هر افتخاری که یک کرمانی
میآفرید او مباهات میکرد و میبالید .من جمله
به حاجقاسم به عنوان یک فرمانده و شخصیت
تأثیرگذاری که در تاریخ کرمان وجود دارد.
مس��ائل دیگ��ری ب��ود که هم نس��بت به
اقلیتهایمذهبیکرمانبحثشد.زرتشتیهای
کرمان طیف تأثیرگذار و خوشنامی هستند .خانم
توران ش��هریاری (شاعره کرمانی) هم از فامیل
سروش��یان اس��ت .اینها خانهای داش��تند که
همیش��ه در بیرونی آن باز بود و همه کس��انی
که غریب بودند و در کرمان جایی نداش��تند به
آنجا میرفتند .س��ید بزرگواری به کرمان آمده
و س��راغ پیشوای مذهبی یا همان روحانی شهر
رفته بود .در زده بود و گفته بود هوا س��رد است
و من از راه دور آم��دهام .جوابش را نداده بودند.
ب��ه او گفته بودند که بیرونی سروش��یان جایی

هست که شما میتوانید آنجا استراحت کنید .او
هم علیرغم اینکه نمیخواسته به غیر مسلمان
مراجعه کند ناچار به آنجا میرود و میبیند جای
آبرومند ،اتاق و حتی وس��یله پذیرایی هست و
آنجا اس��تراحت میکند.آن روحانی که او را راه
نداده بوده ،ش��ب حضرت رسول(ص) را خواب
میبیند که از او گالیه میکند تو فرزند ما را راه
ندادهای .بیدار میشود و میفهمد که ایشان به
خانه سروشیان رفته است .در خانه سروشیان را
میزند و میگوید چنین کسی اینجا آمده است.
او میگوید همان کسی که در خواب به تو گفته،
به من هم گفته است.میخواهم بگویم این تبار
تباری هستند که در آنها امثال پدر آقای حجتی
پیدا میش��ود؛ میرزا عبدالحسین حجتی در آن
حد از قداس��ت ،پاکی و صفا .مع��روف بوده در
معامالتی که اینها در تجارتخانهها میکردند،
اگر مثال جنسی را فروخته و بخشی از قیمتش را
گرفته بودند و آن جنس طبیعت ًا مال خریدار بوده
و دو روز بعد این جنس گرانتر میشد ،دیگر پول
اضافه از او نمیگرفتند و میگفتند همان قیمت
قبلی را پرداخت کند.باید به همه اینها توجه کرد
و به عنوان واقعیته��ای نابی که در جامعه ما
هست به آنها توجه کنیم.
اگر باز هم خاطره خاصی از ایشان
دارید ،از مواضع اجتماعی و رویکردهای
فرهنگی و...
من همه اینه��ا را در تواضع میبینم .یعنی
ایشان خیلی پرهیز داشت از اینکه حاال که فرمانده
سپاه قدس و یکی از چهرههای شاخص نظامی
و تأثیرگذار هست ،در هر جمعی که وارد میشد
سعی میکرد کنار یا آخر باشد و جلو نیاید.
اگر بخواهیم خالص�ه بگوییم ،چرا
تش�ییع ایشان آنقدر ش�لوغ و گستره
عزاداران ایشان آنقدر وسیع شد؟
چ��ون خلوص داش��ت .خل��وص و صفا و
معنویت ایشان تأثیر خودش را گذاشت.
آین�ده ب�دون حاجقاس�م را چطور
میبینید؟
البته ایشان به دلیل هوشمندی و حرکت و
راه رفتن اصولی س��عی کرده پازلها را درست
انتخاب کند و بچیند .آن طور نباش��د که متکی
به خودش باشد و اگر نبود همه چیز فرو بریزد.
ما نمیدانستیم ایشان قائم مقامی در این سطح
داش��ته است .قائممقامش هم معرفی شد .البته
اینها کسانی هستند که در کنار او آموزش دیده
و رش��د کرده بودند .تقویت شده بودند و در کنار
او در نقشهایی که ایفا ش��ده بود سهم داشتند.
ب��دون تردید به دلیل همان حضورش��ان آثار و
پدیدههای قابل احترام��ی از راه او را میتوانیم
س��راغ داش��ته باش��یم .یعنی جای خوشبختی
است که هستند و بودهاندکسانی در کنارش که
رشد کنند ،پرورش بیابند ،تجربه کسب کنند و
آب دیده ش��وند .طبیعت ًا ماهیت امر نظامی که
محرمانه است باعث میشود که ما پی به وجود
خیل��ی از آنها نبریم ولی واقعیت این اس��ت که
هستند .دستاوردهایشان را االن داریم میبینیم.
برای نمونه حرکات خیلی بزرگی در منطقه اتفاق
افتاده است .یکی از آنها هواپیمایی است که در
افغانستان سقوط کرد و آن حجم باالی دشمن
و کسانی که مسبب خیلی از جنایات بودند در آن
به درک رفتند .اینها نش��ان میدهد که بعد از
ایشان هم عناصری تأثیرگذار هستند.
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کاش جشنواره سیاست فجر داشتیم
محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي
اختتامیه سیوهش��تمین جش��نواره فیلم
فجر را دیش��ب با حس��رت ن��گاه میکردم.
پی��ش خ��ودم میگفت��م کاش سیاس��ت هم
محمدحسین مهدویان ،اصغر فرهادی ،مجید
مجیدی ،پیم��ان معادی ،ترانه علیدوس��تی،
فاطم��ه معتمد آریا ،س��عید مل��کان ،نرگس
آبیار ،طناز طباطبائی ،پرویز پرستویی ،حسین
علیزاده ،علی نصیریان ،عبداله اس��کندری ،امیر آقایی ،ش��هاب حسینی،
ابراهیم حاتمیکیا ،مریال زارعی ،نوید محمدزاده و  ...داشت.
کاش سیاس��ت هم آدمهایی مثل هنرمندان سینمای ایران داشت که
فکرهای جدید داش��ته باشند ،سناریوهای جدید بنویسند ،تکراری نباشند،
از نگاه دوربینش��ان دنیای جدیدی تصویر کنن��د ،نقشهای جدید بازی
کنند ،نواهای نو بیافرینند و سالی یک بار جامعه را به فکر کردن ،جوشش
و جنب��ش فرابخوانند و از تکرار و خم��ودی برهانند و گاه به وجد بیاورند
یا بگریانند.
کاش جش��نواره سیاس��ت فجر هم داش��تیم .فکر کنید سالی یک بار
هم��ه احزاب و گروههای سیاس��ی ،عین گروههایی که فیلم س��اختهاند،
روی صحن��ه میآمدن��د و مردم کارش��ان را میدیدن��د ،برنامههای نقد
آزادانه برگزار میش��د و یکی مثل مس��عود فراس��تی بود که دائم به جان
سیاستمداران میافتاد و میگفت در نیامده است.
فک��ر کنید مردم آزاد بودند عین تماش��اچیهای س��ینما ،برای برخی
سیاستها هورا بکشند و دست بزنند؛ و برخی را ممتد هو کنند.
فک��ر کنید بعد از ارائ��ه برنامههای هر گروه سیاس��ی و کارنامه یک
س��الهاش ،مجبور میشدند به سالن کنفرانس مطبوعاتی بروند ،بالاستثنا،
و جلوی دوربین و میکروفون خبرنگارها بنش��ینند و منتقدان س��یر تا پیاز
برنامه و عملکردش��ان را نقد کنند؛ و یکی هم پیدا ش��ود بگوید این چه
نقش مزخرفی است که بازی میکنی؟ یا این چه طرز کارگردانی سیاست
است؟
فکر کنید قرار میشد نقش اول زن و نقش مکمل زن انتخاب کنند.
آن وقت قش��نگ به رخ همه کشیده میشد که پس زنان در سیاست چرا
بهاندازه کافی نیس��تند .زن نقش اول درست و درمان چرا نداریم؟ و یکی
میپرسید مگر مردها چه گلی به عرصه سیاست زدهاند که زنها را روی
صحنه سیاست راه نمیدهند؟
فکر کنید قرار میش��د بهتری��ن برنامه (همان فیلمنام��ه) را انتخاب
کنند .چ��ه حالی میداد اگر مردم هو میکردند و میگفتند امس��ال هیچ
فیلمنامه سیاس��ی (هیچ برنامه) به درد بخ��وری نبوده و همه فیلمنامهها
مردود میشدند.
خی��ال کنی��د چه صحنهای میش��د وقتی قرار بود جای��زه نگاه نو به
احزاب ،گروهها و اش��خاص سیاس��ی بدهند؛ و بعد داوران و مردم زل زل
به هم نگاه میکردند و میپرس��یدند نگاه نو؟؟ و بعد یک دفعه س��الن از
ص��دای خنده میترکید و بعد همه از این که هیچ نگاه نویی روی صحنه
سیاست ندیدهاند ،حالشان بد میشد.
خیال کنید ،جایزه بهترین گریم را بدهند به آن حزب و گروه سیاسی
ک��ه فریبکارانهتر از همه چهره ش��خصیتهای خ��ودش را بزک کرده و
گنجشک را جای قناری فروخته است.
خیال کنید قرار میشد جایزه بهترین موسیقی را بدهند ،آن جریان و
اندیشه سیاسی که ملودی شادی و زیبایی را به گوش مردم رسانده است
جای��زه بگیرد ،و مردم هو کنند آن اندیش��ه و جریانی را که ملودی مرگ
به زندگی میپاشد.
خیال کنید درباره سیاس��تمدارانی که برنامهشان افقهای نو به روی
بیننده میگش��ایند و آنها که دائم حرفهای تک��راری میزنند و بیننده
همین که در س��الن س��ینمای سیاست مینش��یند ،لحظه لحظه فیلم را
تکراری و قابل پیشبینی احساس میکند ،و غصهاش میگیرد از عاقبت
و آخر کار تکراری و ماللآور.
کاش سیاس��ت هم مجبور میش��د س��الی یک بار روی صحنه همه
لیاق��ت و توانش را ب��ه نمایش بگذارد تا مردم درب��ارهاش قضاوت کنند.
کاش سیاس��ت اسلحه ،قدرت ،دستبند و زندان نداشت تا عین سینما فقط
با خالقیت ،فکر ،عاطفه و زیبایی بخواهد مردم را قانع کند.
کاش سیاس��ت هم عین سینما باید نگران فروش گیشه بود تا نگران
عملکردش باشد ،و اگر بد بود ،نفروشد و تهیهکنندهاش ورشکست شود و
برود پی کارش ،دست از سر مردم بردارد.
کاش سیاس��ت هم عین س��ینما بود که وقتی کارگردان و هنرپیش��ه
حرف زش��ت میزنند و بیاخالقی میکنند ،عالم و آدم بیترس و واهمه
روی سرش بریزند و حسابش را برسند تا دیگر حرف بیربط نزند.
کاش عرصه سیاس��ت فقط تا اندازهای مانند س��ینما ،عرصه رقابت و
خالقیت بود .کاش جشنواره سیاست فجر داشتیم.

یکشنبه  27بهمن  - 1398شماره 105

دستور ویژه رئیس قوهقضاییه برای رسیدگیهای بهداشتی و درمانی
و اعطای مرخصی به زنان زندانی

رئی��س قوهقضاییه در ادامه ضمن حض��ور در بند مادران
زندانی به رس��یدگی به پروندههای آنها پرداخت و وضعیت
ش��رایط زندان و نحوه تامین مایحتاج ک��ودکان این مادران
زندانی را از مددکار مربوطه جویا شد و نسبت به رسیدگیهای
ویژه بهداشتی و درمانی به مادران و فرزندان انها تاکید کرد.
رئی��س قوه قضائی��ه در جمع قضات حاض��ر در ندامتگاه
شهرری (زنان) دستور داد با عمل به قانون از سختگیریهای
بال وجه در مورد اعطای مرخصی و همچنین پذیرش وثایق
خودداری شود.
به گزارش میزان ،در آس��تانه سالروز والدت حضرت زهرا
(س) و روز زن ،آیتاهلل رئیسی ،رئیس دستگاه قضا از ندامتگاه
ش��هرری (زنان) بازدید کرد .آیتاهلل رئیس��ی در بدو ورود در
کارگاههای خیاطی ،معرق کاری و قالیبافی ندامتگاه شهرری
حضور یافت و به صورت چهره به چهره با مددجویان به گفتگو
پرداخت و در جریان مش��کالت آنها قرار گرفت.رئیس قوه
قضائی��ه در جریان این بازدید ضم��ن حضور در جمع قضات
و دادیاران زندان دس��تور داد حداکثر تا قبل از پایان سال ۹۸
ضمن پاالیش زندانیان وضعیت بالتکلیفها ،ازادی مشروطها
و همچنین اعطای مرخصی پایان حبس مشخص شود.
آیتاهلل رئیس��ی همچنین هیئت قضایی را که به همراه
خ��ود به زندان زنان قرچ��ک اورده بود را مام��ور کرد که به
تهران برنگردند و در محل زندان به بررسی وضعیت زندانیان
و مس��تحقان تخفیف و عفو بپردازند و گ��زارش آن را هم به
فوریت به حوزه ریاس��ت قوه قضائیه اعالم کنند .قوه قضائیه.
رئیس دستگاه قضا همچنین در جمع قضات حاضر در زندان
دستور داد با عمل به قانون از سختگیریهای بال وجه در مورد
اعطای مرخصی و همچنین پذیرش وثایق خودداری ش��ود.
آیتاهلل رئیسی همچنین بازاجتماعی و اصالح کردن زندانیان
را وظیفه اصلی زندان دانست و بر قرار گرفتن زندانها در این
مسیر تاکید کرد.

وی در ای��ن بازدید وضعیت س��ابقه مددجویان و جرایم و
اتهامات آنها را پرس و جو کرد و ضمن استماع صحبتهای
آنها ،از آنها خواس��ت تا تفاضاهای خود را نوش��ته و برای
بررسی ارس��ال کنند .آیتاهلل رئیسی در رابطه با مددجویانی
که نسبت به بالتکلیف بودن پرونده خود گالیههایی را مطرح
کرده بودند ،نکاتی را به مس��ئوالن ذیربط متذکر شد.در ادامه
این بازدید وقتی یکی از زنان زندانی محکوم مالی از ممانعت
خانواده همس��رش برای مالقات او و فرزندانش سخن گفت،
آیتاهلل رئیس��ی تاکید کرد که با صدور دستور قضایی شرایط
مالقات این مادر با فرزندانش میس��ر شود.رئیس قوهقضاییه
همچنین در مورد محکومی که پرونده او بالتکلیفی چند ماهه
داشت ،دستور پیگیری ویژه صادر کرد.
وی همچنین نس��بت ب��ه مددجویی که ب��ا بدهی ۳۰۰
میلیون��ی در زندان اس��ت و خود را تولیدکنن��ده معرفی کرد،
خطاب به مسئوالن ذیربط تاکید کرد که تقاضای این زندانی
مورد بررسی قرار گیرد.
آیتاهلل رئیس��ی در ادامه و پس از بازدی��د از کارگاههای
زندان ،به اندرزگاه رفت و پ��س از حضور در واحد مددکاری،
از سالنهای زندان بازدید کرد.
رئیس قوهقضاییه با حضور در سالنهای زندان و با مطالعه
تقاضاهای مددجویان ،در برخی موارد دستورات الزم را صادر

کرد.مش��کالت اغل��ب زندانیان در رابطه با آزادی مش��روط،
اعس��ار ،عدم رضایت ش��کات در پروندهه��ای مالی بود که
رئیس قوهقضاییه مورد به مورد به سئواالت و درخواستهای
مددجویان پاسخ داد و در این زمینه نیز دستوراتی را به مقامات
قضایی داد .وی همچنین در رابطه با دو مددجو که اهل ایالم
بودند و تقاضای حضور در زندان شهر خود برای سپری کردن
دوران محکومیت را داشتند ،خطاب به رئیس سازمان زندانها
دستور داد که شرایط انتقال این دو زندانی و همه افراد مشابه
که چنین شرایطی را دارند فراهم شود.
آیتاهلل رئیسی پس از ش��نیدن سخنان مددجویان ،طی
سخنانی در جمع زندانیان مالی ،از آنها خواست که تقاضاهای
خود را به صورت مکتوب ارایه کرد و در رابطه با جلب رضایت
شاکی تالش کنند.رئیس قوهقضاییه در ادامه ضمن حضور در
بند مادران زندانی به رسیدگی به پروندههای آنها پرداخت و
وضعیت ش��رایط زندان و نح��وه تامین مایحتاج کودکان این
م��ادران زندانی را از مددکار مربوطه جویا ش��د و نس��بت به
رسیدگیهای ویژه بهداش��تی و درمانی به مادران و فرزندان
انها تاکید کرد.
گفتنی است طی روزهای گذشته نیز در راستای برنامههای
تحولی ریاس��ت قوه قضائیه و سیاستهای کاهش جمعیت
کیفری و در اجرای دس��تورالعمل س��اماندهی امور زندانیان و
زندانیان زن ندامتگاه
کاهش جمعیت کیفری تعداد  ۶۰نفر از
ِ
ته��ران با اعطای مرخصی پایان حب��س (زنانی که باقیمانده
حب��س آنها کمتر از  ۴ماه اس��ت) آزاد ش��دند و در مجموع
تعداد زنان آزاد شده  ۱۰درصد مجموع کل زندانیان زن زندان
قرچک اس��ت همچنین حسب دستور ریاس��ت قوه قضائیه
تعدادی از زنان که واجد ش��رایط عفو بودند لیس��ت آنها در
کمیس��یون عفو و بخش��ودگی قرار گرفت همزمان تعداد ۵۰
نفر از زنان زندانی نیز به همین مناسبت به مرخصی چند روزه
اعزام شدند.

وزیر آموزش و پرورش خبرداد

پرداخت عیدی به دانشجو معلمان به نسبت مدت تحصیل تماموقت

وزی��ر آموزشوپرورش از پرداخت عیدی به دانش��جو
معلمان خبر داد.
در حالیکه معاون برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت
آم��وزش و پ��رورش صدور هرگونه بخش��نامه از س��وی
ای��ن معاون��ت در فض��ای مج��ازی مبنی ب��ر موافقت با
پرداخ��ت عیدی به دانش��جومعلمان را تکذیب کرد ،وزیر
آموزشوپ��رورش از پرداخت عیدی به دانش��جو معلمان
خبر داد.
به گ��زارش مرک��ز اطالعرس��انی و رواب��ط عمومی
وزارت آموزشوپرورش ،محس��ن حاجی میرزایی با اشاره
به تصویبنام��ه /۱۴۳۸۸۹ت  ۵۶۰۰ه مورخ  ۸بهمن ماه
 ۱۳۹۸هی��ات وزیران با موضوع نحوه پرداخت پاداش آخر
سال  ،۱۳۹۸از پرداخت عیدی به دانشجو معلمان خبر داد.
وی در ادامه با اشاره به ماده  ۶قانون مستخدمین خدمت
به وزارت آموزشوپرورش ،خاطرنش��ان کرد :دانشجویان
متعهد خدمت در آموزشوپرورش به نسبت مدت تحصیل
تماموق��ت در س��ال  ،۱۳۹۸از پ��اداش آخر س��ال عیدی

بهرهمند خواهند شد.
ای��ن در حالیس��ت ک��ه علی الهی��ار ترکم��ن معاون
برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش امروز
در این ب��اره گفته بود :بخش��نامه پرداخت عیدی چندی
پیش از سوی دولت صادر شده که بر اساس بند یک این
مصوبه ،شرط پرداخت عیدی اشتغال به خدمت تمام وقت
کارکنان است ،اما دانشجومعلمان اشتغال به تحصیل دارند
و مشمول عیدی نمیشوند.

وی اظه��ار کرده بود :با این ح��ال یکی از نمایندگان
مجلس عنوان کرده بود هر کسی از دولت حقوق میگیرد
باید عیدی نیز دریافت کند ،این نظر شخصی ایشان است
و بای��د مراجع ذیصالح این نظری��ه را تایید کنند .ما نیز
موضوع را از طریق س��ازمان اداری و استخدامی و دیوان
محاسبات پیگیری میکنیم.
مع��اون برنامهریزی و توس��عه مناب��ع وزارت آموزش
و پ��رورش با بیان اینکه متاس��فانه اخیرا بخش��نامهای از
س��وی این معاونت مبنی بر موافقت با پرداخت عیدی به
دانشجومعلمان در فضای مجازی منتشر شده است گفته
بود :این کار غیراخالقی اس��ت و ما از طریق حراس��ت و
نهادهای امنیتی با عامالن برخورد میکنیم.
الهی��ار یان ک��رده بود :ضمن آنکه م��ا دریافت مجوز
ب��رای پرداخت عیدی را دنبال کرده و پیگیر آن هس��تیم.
درخواست میکنیم همکاران به اخبار غیرواقعی در فضای
مج��ازی توجه نک��رده و اخبار را از طری��ق مراجع اطالع
رسانی رسمی دنبال کنند.

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

افزایش یارانه کودکان بیسرپرست به ازای هر فرزند از  ۴۵۰به  ۶۵۰هزار تومان
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :مبلغ یارانه فرزندان
بیسرپرست و بدسرپرست در مراکز شبه خانواده از بهمن ماه
از ماهان��ه  ۴۵۰هزار تومان ب��ه ازای هر فرزند به  ۶۵۰هزار
تومان معادل  ۵۵درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرن��ا ،وحید قبادی دانا افزود :این مبلغ یارانه
ماهانه برای فرزندان دارای معلولیت با توجه به اجرای قانون
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از  ۵۷۰هزار تومان به
 ۹۲۴هزار تومان معادل ۶۲درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنش��ان کرد :با توجه به مخارج بیشتر فرزندان
بزرگ تر مبلغ این یارانه برای فرزندان  ۱۲تا  ۱۸سال از ۴۲۰
ه��زار تومان به  ۷۵۰هزار تومان مع��ادل  ۷۹درصد افزایش
خواهد داشت.رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد :در
مجموع یارانه مراکز ش��به خانواده از  ۵۵درصد تا  ۷۹درصد
با توجه به سن فرزندان و وجود معلولیت افزایش می یابد و
روی کارت مدیران مراکز شبه خانواده شارژ میشود.
قب��ادی دانا اف��زود :همچنین یارانه مراکز ش��به خانواده
از اردیبهشت س��ال آینده به صورت الکترونیکی و متمرکز

پرداخت میشود.
رئیس س��ازمان بهزیستی کشور گفت :میزان مبلغ امداد
خانوادههای جایگزین از مبلغ یارانه مراکز شبه خانواده کمتر
ب��وده ،بطوریکه میزان مبلغ یارانه مراکز ش��به خانواده برای
هر فرزند حداقل  ۴۲۰هزار تومان اما مبلغ امداد خانوادههای
جایگزین  ۳۷۰هزار تومان بود که حال از  ۳۷۰هزار تومان به
 ۶۵۰هزار تومان معادل  ۷۶درصد افزایش یافت.
قب��ادی دانا افزود :این افزایشها محصول ش��فافیت و
انضباط مالی در بهزیس��تی ب��وده و از محل صرفهجوییها

نبوده است.
وی تصریح ک��رد :هر ماه بی��ش از  ۳۰۰میلیارد تومان
به صورت الکترونیکی ،کارت گروه هدف بهزیس��تی ش��ارژ
میش��ود که با کد ملی از سایت شفافیت بهزیستی قابلیت
رهگیری دارد.
قبادی دانا خاطرنش��ان کرد :اطالع��ات دو هزار و ۸۰۰
ملک بهزیستی در سایت شفافیت بهزیستی ثبت شده است.
وی درباره اشتغال فرزندان بهزیستی نیز گفت :با توجه به
اینکه هر س��ال  ۷۵۰نفر از فرزندان بهزیستی به سن باالی
 ۱۸سال میرسند ،پرداختن به اشتغال آنها کار سختی نیست
اما نیاز به برنامهریزی دارد.
قب��ادی دانا درباره لزوم دس��تور قضائی ب��رای مالقات
خانوادهها با کودکان ارجاع داده ش��ده به مراکز بهزیستی از
طریق اورژانس اجتماعی افزود :یکی از درخواس��تهای ما
این بود که فرآیند های موجود برای تس��ریع و تس��هیل در
این زمینه و موانع قانونی آن بررسی شود که نیاز به پیگیری
دارد.
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پایان کار« ال جی» و «سامسونگ» در بازار لوازم خانگی ایران
بدنبال قط��ع همکاری ش��رکتهای ال جی و
سامس��ونگ کرهجنوب��ی با ش��رکتهای ایرانی در
ماههای گذش��ته متاث��ر از تحریمه��ای آمریکایی،
آخرین تابلوهای این دو ش��رکت در حال جمعآوری
از سطح شهر ،فروشگاهها و مغازههاست و مشتریان
و خانوادهها میتوانند محصوالت جایگزین س��ام و
جیپالس را استفاده کنند.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،در این زمینه «س��یدعلیرضا
موس��ویمجد» رئیس هیات مدی��ره انجمن لوازم
صوتی و تصویری ایران به ایرنا گفت :پایین آوردن
تابلوهای شرکت کرهای سامسونگ از مغازهها چند
وقتی است آغاز شده و در هفتههای آینده نخستین
محصوالت جایگزین سامس��ونگ با برند سام وارد
بازار میشود.
به گفته این مقام صنفی ،اکنون کارهای مقدماتی
انجام و تولیدات آزمایشی آغاز شده است و تا پایان
س��ال تلویزیون و مانیتور و از س��ال  ۹۹لباسشویی
و یخچ��ال تولی��دی این ش��رکت به ب��ازار عرضه
خواهند شد.موسویمجد خاطرنشانکرد :مشتریان
محصوالت سامس��ونگ نگرانی نداشته باشند ،زیرا
خدم��ت گارانتی را تا  ۱۸م��اه پس از تاریخ نصب و

خدم��ات پس از فروش را تا  ۱۰س��ال پس از خرید
دریافت خواهند کرد.
وی بیانداشت :زیرساختهای تولید محصوالت
جدید همان زیرس��اختهایی اس��ت ک��ه در زمان
همکاری با این ش��رکت کرهای به ایران آورده شده
بود و اکنون حدود  ۳۰درصد نیرویی که در پی تبعیت
کرهایها از تحریمهای آمریکایی به ناچار تعدیل یا
بیکار ش��ده بودند بهتدریج در حال بازگشت به کار
هس��تند.رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و
تصوی��ری ایران گفت :ش��رکتهای ایرانی با همه
قدرت در راس��تای سیاستهای کشور در حرکتند تا
خالهای بازار لوازمخانگی پوشش داده شود.
وی تاکیدک��رد :هرچند حرک��ت کرهایها خوب
نب��ود ،اما برکت آن برای کش��ور حرکت در مس��یر
خودکفایی و ارتقای داخلیسازی بود و محصوالت
یاد ش��ده از طریق منابع تامین خارجی جایگزین با
بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته میشوند.
«س��یدمرتضی می��ری» رئی��س اتحادیه صنف
توزیعکنندگان لوازمخانگی ایران نیز در این زمینه به
ایرنا گفت :پایین کشیده شدن تابلوهای سامسونگ
و ال جی ،پیشنهاد این اتحادیه بود که در پی حرکت

ناجوانمردانه کرهایها و تحویل ندادن جنس و مواد
اولیه به شرکتهای ایرانی اتفاق افتاد.
وی یادآورش��د :اکنون شرکت سام در حال تولید
آخرین تلویزیونها با استفاده از پنلهای باقیمانده
سامس��ونگ و عرضه آنها به بازار است و به زودی
تلویزیونه��ای جدید این ش��رکت راهی مغازهها و
فروشگاهها خواهد شد.
می��ری ادامهداد :یک س��الی از قط��ع همکاری
ش��رکت ایرانی هم��کار با الجی ک��ره میگذرد و
محصوالت تولیدی آن به جیپالس تغییر نام یافته
است ،این شرکت نیز از حدود هشت ماه قبل نسبت
به نصب تابلوهای جدید و جایگزینی آن با تابلوهای
الجی اقدام کرده بود.
بررس��ی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت حاکی از تولی��د  ۸۴۸هزار و ۳۰۰
دس��تگاه یخچال و فریزر از ابتدای امس��ال تا پایان
آذرماه و رش��د  ۳.۹درصدی آن در مقایسه با مدت
مشابه پارسال است.برپایه این آمارها ،در این مدت
 ۴۸۱هزار و  ۳۰۰دس��تگاه ماشین لباسشویی تولید
ش��د که رش��د  ۲۴.۲درصدی در مقایسه با  ۹ماهه
پارسال داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

تمدید مهلت تقسیط جرایم رانندگی تا پایان سال

مالکان وسایل نقلیه ای که به علت تخلف با مبالغ
باالی یک میلیون تومان در پارکینگ توقیف هستند
میتوانن��د ت��ا پایان س��ال از فرصت تقس��یط جرایم
استفاده کنند.
به گ��زارش مهر ،س��ردار س��ید کمالهادیانفر در
خصوص خودروهای توقیفی و تقس��یط جرایم اظهار
کرد :مالکان وس��ایل نقلیه ای ک��ه به علت تخلف با
مبالغ باالی یک میلی��ون تومان در پارکینگ توقیف
هستند میتوانند تا پایان سال از فرصت تقسیط جرایم
استفاده کنند .سردار هادیانفر در این باره افزود :مهلت
طرح تقس��یط تا پایان دی بود که به علت درخواست
هموطنان به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
این مهلت تا پایان اس��فند  ۹۸تمدید شد و هموطنان
میتوانند از این تس��هیالت که فرصت یک س��اله را

برای پرداخت جرایم فراهم میکند استفاده کنند.
وی در خصوص اینکه این تس��هیالت شامل چه
کسانی میشود گفت :این تسهیالت با هدف ترخیص
خودروهای توقیفی متعلق به اقش��ار ضعیف که برای
امرار معاش از آن استفاده میکنند در نظر گرفته شد،
بنابراین اساس�� ًا این امکان ب��رای جرایم باالی یک

میلیون تومان اجرا ش��د که تاکن��ون بالغ بر  ۵۰هزار
وس��یله نقلیه ترخیص ش��دهاند و بر اساس فرم تعهد
یک سال فرصت پرداخت دارند.
رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی ناجا با اش��اره
ب��ه دالی��ل مختلف توقی��ف خودروها گف��ت :حدود
 ۶۰۰ه��زار وس��یله نقلیه به دالی��ل مختلف از جمله
قضائی در سراس��ر کش��ور توقیف هس��تند که از این
تعداد حدود  ۱۰۰هزار وس��یله نقلی��ه به علت جرایم
باال توقیف هس��تند .با توجه به اینکه تنها این بخش
از توقیفها در حوزه اختیارات راهور است تنها در این
بخ��ش امکان رف��ع توقیف وجود دارد و کس��انی که
به دلیل ش��اکی خصوصی ،دستورات قضائی یا هزینه
باالی پارکینگ قادر به رفع توقیف نیس��تند در حوزه
اختیارات راهور نیست.

 ۹۹ضربه شالق برای عکاس سلبریتیها
چند س��ال قبل برادرم با پسری به نام بهنام دوست
ب��ود آنها رابطهای صمیمی با هم داش��تند تا این که
بهنام تصمیم گرفت به تهران بیاید من دورادور شنیدم
که بهنام در تهران عکاس��ی میکند .بعد از مدتی من
و بهن��ام در فضای مجازی با هم حرف میزدیم بدون
این که رابطهای عاطفی داش��ته باش��یم ت��ا این که از
او شنیدم عکاس س��لبریتیها شده است و وضع مالی
خوبی هم دارد.
به گزارش خراس��ان ،ع��کاس جوان ب��ا ادعاهای
وسوسه کننده ،دختر شهرستانی را به بهانه پیدا کردن
شغل مناسب به تهران کش��اند و در دام شیطانی خود
گرفتار کرد .این مرد که به دروغ گفته بود از سلبریتیها
عکاسی میکند در دادگاه به دلیل اتهام رابطه نامشروع
به مجازات شالق محکوم شد.
رس��یدگی به این پرونده به دنبال ش��کایت عجیب
یک دخت��ر جوان به ن��ام نازگل آغاز ش��د .نازگل که
گری��ان بود و هم��راه پدرش به پلی��س آگاهی تهران
مراجعه کرده بود نزد افس��ر تحقیق پرده از سرنوش��ت
شوم خود برداشت.
دختر جوان گفت :من و خانواده ام در تهران زندگی
نمیکنیم من از همان کودکی زندگی س��ختی داشتم
پدر و مادرم سالهاست از یکدیگر جدا شده اند و من با
پدرم زندگی میکنم و در بروجرد ساکن هستیم.
نازگل ادامه داد :چند س��ال قبل برادرم با پسری به
نام بهنام دوس��ت بود آنها رابط��های صمیمی با هم

داش��تند تا این که بهنام تصمیم گرفت به تهران بیاید
من دورادور شنیدم که بهنام در تهران عکاسی میکند.
بعد از مدتی من و بهنام در فضای مجازی با هم حرف
میزدیم بدون این که رابطهای عاطفی داشته باشیم تا
این که از او ش��نیدم عکاس س��لبریتیها شده است و
وضع مالی خوبی هم دارد.
دختر ساده لوح گفت :باورم نمیشد تا این که مدتی
پیش با من تماس گرفت و گفت :کار مناسبی در تهران
برایم پیدا کرده اس��ت .او برای��م بلیت گرفت و من به
ته��ران آمدم .اما وقتی ب��ه خانه بهنام رفتم فهمیدم او
مرا فریب داده اس��ت .بهنام در خانه اش ناگهان رنگ
عوض کرد اصال باور نمیکردم او یک شیطان باشد و
برای خواهر دوستش نقشه کشیده باشد وقتی خواست
من را آزار دهد التماسش کردم ،اما توجهی نکرد تا این
که من را تس��لیم نیت ش��ومش کرد .او من را در خانه
اش زندانی ک��رد حتی اجازه نمیداد با پ��در یا برادرم
تماس��ی داشته باشم تا این که پدرم به ماجرا پی برد و
ب��ه تهران آمد و بهنام ناچار ش��د مرا آزاد کند.به دنبال
اظهارات دختر شهرستانی ،پسر عکاس بازداشت شد و
در ش��عبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای
میز محاکمه ایس��تاد .در ابتدای جلسه رسیدگی به این
پرونده پدر نازگل گفت :دخترم به یک باره ناپدید شد.
من همه جا را برای یافتن او جست و جوکردم ،به پایانه
مس��افربری رفتم و پس از بررسی فهرست مسافرانی
که به تهران رفته بودند با اس��م بهنام روبه رو ش��دم.

من که به ماجرا مشکوک شده بودم با او تماس گرفتم
و فهمی��دم بهنام برای دخترم بلیت گرفت��ه و او را به
تهران کش��انده اس��ت .وقتی به تهران رسیدم او ناچار
ش��د دخترم را آزاد کند .من از او شکایت دارم و برایش
اش��د مجازات را میخواهم .سپس نازگل در حالی که
اشک میریخت ،گفت :من بعد ازاین ماجرا میخواستم
خودس��وزی کنم ،اما منصرف شدم .حاال از او شکایت
دارم.وقت��ی بهنام که با قرار وثیق��ه آزاد بود روبه روی
قض��ات ایس��تاد ،اتهامات��ش را ان��کار ک��رد و گفت::
زمان��ی که در بروجرد بودم ،ن��ازگل به خانه ما میآمد
و همیش��ه از بدرفتاریهای پ��درش گالیه میکرد .او
که آخرین بار عکسهای من را کنار بازیگران معروف
و فوتبالیستهای سرشناس در اینستاگرام دیده بود با
من تماس گرفت و از من خواس��ت ت��ا برایش کاری
مناس��ب در تهران پیدا کنم .او میگفت :قصد دارد در
تهران به خانه عمویش بیاید و خواس��ت تا در تهران با
م��ن مالقات کند .به همین دلیل برای او به نام خودم
بلیت تهیه کردم ،اما وقتی به تهران رسید گفت :تلفن
همراه عمویش خاموش ش��ده است .به همین دلیل او
به خواست خودش به خانه من آمد و چند روزی را آن
جا ماند.با پایان اظهارات پسر عکاس ،قضات وارد شور
شدند و با توجه به این که دختر شهرستانی خودش به
خانه پس��ر عکاس رفته بود بهن��ام را از اتهام تجاوز به
عنف تبرئه کردند و وی را به دلیل اتهام رابطه نامشروع
به  ۹۹ضربه شالق محکوم کردند.

یادداشت

در حاشیه فرزند انقالب
عبدالزهرا شاهرودی

شبکه بی بی سی در روزهای اخیر مستندی را درباره زندگی صادق قطبزاده پخش
کرده بود.نکاتی را می توان در حاشیه این مستند مطرح کرد:
اول آنکه تالش کارگردان در اینکه خود را راوی بی طرف نش��ان دهد ،در مواردی
ناموفق بوده است .فیلم اگر چه درباره قطبزاده ،روایت بی طرفی است ولی در داستان
آی��تاهلل ش��ریعتمداری و در مورد امام با پیش زمینه کامل ب��ه حکایتگری روی آورده
است.
مهم ترین حادثه در زندگی قطبزاده داس��تان کودتاس��ت .کارگردان به درستی و
بر خالف موج تبلیغاتی س��الهای گذشته خارج نش��ینان ،کودتا را یک توطئه ساختگی
معرفی نمیکند.
و از زب��ان نزدی��کان ایران��ی و خارجی قطبزاده به صحت اتهامات اش��اره کرده و
با زبانی رس��ا آن را تأیید میکند اما وقتی به ارتباط این کودتا که به روش��نی آن را با
عربس��تان و حکومتهای اروپایی مرتبط میداند ،با آیتاهلل ش��ریعتمداری میرسد ،به
سرعت از کنار آن می گذرد.
ناگفته نگذارم که همین مرور کوتاه هم به وضوح اطالع ش��ریعتمداری را از قضایا
معلوم میکند ولی در این بخش تنها یک مصاحبه شونده سخن می گوید و آن هم پسر
آیتاهلل ش��ریعتمداری اس��ت که یک بار اصل داستان کودتا را یک حرکت برای حذف
پدرش می خواند و یک بار می گوید پدرش وظیفه نداش��ته کودتا را به اطالع کس��ی
برساند و جایی هم می گوید که فکر نمی کرده این یک امر مهم و جدی باشد.
تا همین جا هم این مس��تند بر بس��یاری از خاطرات و تحلیلهای گذش��تگان خط
بطالن می کش��د .و اگر تنها یک نریشن کوتاه در این مستند اضافه می شد و توضیح
می داد که مطابق همه نظام نامههای حقوقی ،مش��ارکت در کودتا جزای معین دارد و
اطالع مرحوم شریعتمداری از آن نمی توانست نکته ای قابل گذشت باشد ،نتیجه روشن
تری قابل استفاده بود.
در هر حال عبور س��ریع کارگردان از مهم ترین اتفاق در زندگی سیاس��ی قطبزاده
قابل دفاع نیست.
نکته دوم که کارگردان می توانست به نوعی دیگر آن را حکایت کند ،محبت خارج
از حد امام به قطبزاده در روزهای بعد از دستگیری اول است.
چنانک��ه متن فیلم حکایت میکند قطبزاده بعد از اینکه به س��بب مصاحبه علیه
حزب جمهوری اسالمی و مرحوم الجوردی به زندان می افتد ،در فاصله بسیار کوتاهی
آزاد میشود و بالفاصله نزد امام به قم برده میشود.
برای هر کس که امام و شرایط آن روزها را بشناسد روشن است که این اتفاق جز به
سبب عالقه امام نمی توانسته باشد .معنای صریح این کار  ،آن بوده که امام دستگیری
قطبزاده را قبول نداشتهاند و نسبت به زحمات سابق او تا حد توان توجه داشتهاند.
همراهی داماد امام با قطبزاده در سخنرانی بعد از دستگیری تنها با همراهی سید
احمد آقا خمینی با مرحوم طالقانی بعد از قهر معروف قابل مقایس��ه اس��ت .این محبت
امام می تواند یک نقطه روشن عاطفی و نمونه راستین ارج گذاری به خدمات قطبزاده
بوده باشد که در فیلم از کنار آن به سادگی عبور میشود و حتی حضور مرحوم آیتاهلل
اشراقی هم به جهت ممانعت از سخنرانی قطبزاده معرفی می گردد.
نکته س��وم جمالت آخر قسمت سوم اس��ت که مرگ او را نوعی قهرمانی و مرگ
عزتمندان��ه بازتاب میدهد .از قول بازرگان و دیگران هم چنین مضامینی درباره مرگ
او گفته میشود.
البته معلوم نیست که مراد گویندگان ،تطهیر شرکت در کودتا باشد ولی با توجه به
خبط قطبزاده که در یک بازی بچه گانه وارد شده و عملکرد نابخردانه او در دست دراز
کردن پیش اروپاییها و اعراب و درگیر کردن کینه و دشمنی امثال مرحوم شریعتمداری
و  ...معلوم نیست که کدام قسمت این مرگ عزتمندانه است.
تنها ممکن است این نکته در ذهن گویندگان بوده باشد که او در مسیر اعدام عجز
و ناله نکرده اس��ت که دقت آن هم با توجه به آنچه در نکته بعد خواهم آورد روش��ن
میشود.
نکته چهارم آنکه مرگ دردناک قطبزاده که این مقدار در فیلم مورد تأکید اس��ت
به گونه ای که در تیتراژ هر س��ه قس��مت فیلم تکرار میشود ،توسط کدام ناظر حاضر
روایت شده است؟
این نکته یکی از همان بخشهایی اس��ت که کارگردان در سناریوی خویش به آن
احتیاج داشته و چنانکه در ابتدای نوشته گفتم او را از حکایت گری منصفانه خارج کرده
است.گوینده این حکایت کیست؟ از چه کسی آن را نقل میکند؟ و کارگردان چرا اینقدر
به این نقل غیر مستند اعتماد دارد؟
و نکته آخر آنکه سناریوی ذهنی کارگردان بر دو اصل نهفته است .یکی اینکه نشان
دهد امام بر س��ر عاطفه نبوده و در مس��یر انقالب حتی به مریدانش رحم نکرده و آن
مریدان که حاضر بودهاند جان خود را در راه او فدا کنند هم بعد از مدتی فهمیدهاند که
اشتباه میکنند و لذا انقالب یک فریب یا اشتباه بوده است.
ب��ه دو دقی��ق آخر فیلم توجه کنید که چه س��ان از روی قبر بی نام و نش��ان او به
صدای قطبزاده در تعریف از امام بر می گردد و بعد فیلم لبخند شیرین امام به قطبزاده
را در هواپیما نش��ان میدهد .کند کردن س��رود خمینی ای امام در پایان قسمت اول و
ایس��تادن آن در عبارت ای گذش��ته ز جان در ره هدف بر روی صورت قطبزاده و....
شواهد این امر است.
و دقیق��ا به همی��ن جهت کارگردان جرم قطبزاده در کودت��ا و محبت امام بعد از
دستگیری را پر رنگ نمیکند تا اعدام قطبزاده را نه به عنوان نتیجه عملکرد شخص
او که به عنوان بی مهری امام جلوه دهد.
و اصل دوم در سناریوی کارگردان آن است که نشان دهد دشمن اصلی قطبزاده،
حزب توده و شوروی بوده و آنها در مسیر حذف او مؤثر بودهاند.
در این باره می توان به این موارد اش��اره کرد :جمالت معاون رئیس جمهور سوریه
و وزیر خارجه روس��یه و بعدها س��خنان کیانوری و بعد هم داس��تان بسته پیدا شده در
کیوسک تلفن در تهران که البته کارگردان معلوم نمیکند از کجا به این نکته رسیده که
این توطئه کا گ ب بوده است.
و در پای��ان دو نکته کوتاه یکی آنکه این فیلم از آنچه قبال توس��ط خارج نش��ینان
س��اخته ش��ده بهتر و منصفانه تر اس��ت و دوم آنکه ای کاش صدا و سیما خود به این
گونه امور ورود پیدا کند.

6
نکات ایمنی
که باید پیش از سفر بدانید

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهران برخی از نکات ایمنی که باید هنگام ترک منزل برای
رفتن به سفر رعایت کرد را تشریح کرد.
به گزارش ایس��نا ،س��ید جالل ملکی در این باره اظهار
ک��رد :برخی مواق��ع در طی س��ال ،مواردی پی��ش میآید
ک��ه چند روز متوالی تعطیل اس��ت و در ای��ن ایام برخی از
شهروندان برای اس��تفاده از زمان خود به سفر میروند .اما
باید دقت کنند که نکات ایمنی الزم را مد نظر قرار دهند و
آنها را رعایت کنند.
وی ادام��ه داد :بهت��ر اس��ت افرادی که قص��د رفتن به
س��فر دارند یک لیس��ت از اقداماتی که بای��د انجام دهند را
تهی��ه کنند تا زمان��ی که میخواهند خان��ه را ترک کنند از
انج��ام دادن تمام��ی اقدامات الزم مطمئن ش��وند .یکی از
این اقدامات این اس��ت که شهروندان باید شیر آب را مورد
کنترل قرار داده و آخرین فلکه آب منزل را هم حتما ببندند.
همچنین ش��هروندان باید ش��یر فلکه اصل��ی گاز را هم به
طور کامل ببندند و از بس��ته بودن ش��یر تمام وس��یلههای
گاز س��وز هم اطمینان حاصل کنند یا اگر برای گرم کردن
منزل از شوفاژ استفاده میشود باید آن را خاموش و در غیر
اینصورت شیر رادیاتور به طور کامل بسته شود.
س��خنگوی س��ازمان آتشنش��انی تهران با بیان اینکه
بهتر اس��ت کلید های اصلی برق نیز قطع ش��ود ،گفت :اگر
ضروری اس��ت که یخچال یا فریزر خانه روش��ن باشد بهتر
اس��ت بقیه کلیدها قطع و فقط فیوز آش��پزخانه روشن نگه
داش��ته ش��ود .همچنین روزنامه ،کاغذ باطله ،پارچه ،نایلون
و ..نباید پشت یخچال و فریزر یا اطراف دیگر وسایل برقی
نگهداری ش��ود .چرا که اگر این وس��ایل روشن باشند گرما
تولید میکنند و گاهی این اتفاق میافتد که همین مس��ئله
باعث به وجود آمدن حریق میشود.
ملکی افزود :درصورتی که مواد قابل اش��تعالی مثل تینر
یا بنزین درون خانه نگهداری میشود باید آنها را از فضای
خانه خارج ک��رد .ظروف بنزینی یا الکل��ی نیز بر اثر تابش
خورش��ید دچار آتشسوزی میشوند و ش��اید همین اتفاق
باعث وقوع یک حادثه گسترده شود.
وی ب��ا بیان اینکه برخی از منازل دارای سیس��تم اعالم
و اطفای حریق هس��تند ،گفت :شهروندانی که در خانه خود
سیستم اعالم و اطفای حریق دارند باید حتما پیش از ترک
منزل از س��الم بودن این سیستمها اطمینان حاصل کرده و
سپس منزل را ترک کنند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی در پایان با اشاره به اینکه
ن��کات ایمنی دیگری نیز وجود دارد که ش��هروندان باید در
حین س��فر و تردد در محورهای مواصالت��ی رعایت کنند،
اظهار کرد :برای مثال ش��هروندان پیش از آغاز سفر باید از
ایمنی خودرو و سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل کنند
و بهتر اس��ت که در هر خودرو ی��ک خاموش کننده حریق
دستی و پودری وجود داشته باشد.
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هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری
از طریق سایتها و کانالهای همسریابی و دوستیابی

با یک جس��تجوی س��اده در فضای مجازی میتوانید شاهد
فعالیت کانالها و سایتهایی باشید که مدعی یافتن نیمه گمشد ه
شما در کوتاه ترین مدت هستند .بعضی از آنها برای عضویتشان
از ش��ما مبالغی هم دریافت میکنند و با ثبت اطالعاتی که البته
از هیچ طریق��ی امکان صحتیابی آن وجود ندارد ،ش��ما را وارد
جریانی میکنند که ظاهرا مورد تایید دستگاههای قانونی در کشور
نیست.
به گزارش جم��اران ،موضوع همس��ریابی در فضای مجازی
سالهاس��ت که با حضور اینترنت در زندگی روزمره مطرح ش��ده
اس��ت .در برخی از بازههای زمانی بحث آن داغ ش��ده و با ظهور
آس��یبها و گاه��ی کالهبرداریها از این طریق بارها با هش��دار
مس��ئوالن و البت پلیس نیز همراه بوده است .به طوریکه چندی
پیش رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نس��بت به کالهبرداری از
طریق سایتها و کانالهای همسریابی و دوستیابی هشدار داد.
سرهنگ تورج کاظمی درباره تداوم فعالیت سایتها و کانالهایی

تحت عنوان همس��ریابی و دوس��تایابی گفته بود که هیچ یک از
این سایتها مجوز ندارند و از این رو فعالیتشان غیر قانونی است،
اگر کاربری وارد یکی از این س��ایتها شود ،ابتدا از او مشخصات
هویتی ،ظاهری و تصاویرش دریافت میش��ود و در مرحله بعدی
افراد مورد نظر را به آنان معرفی میکنند .در برخی از این سایتها
حتی مبلغ اندکی نیز از کاربران دریافت میشود که میتواند منجر

به کپی اطالعات کارت بانکی نیز بشود .در این شرایط چند اتفاق
رخ میدهد ،نخس��ت اینکه بس��یاری از کارب��ران با هویت اصلی
خود در این فضا حاضر نمیش��وند و چه بس��ا ممکن است حتی
جنسیتشان نیز متفاوت باش��د ،از این رو میتواند منجر به جرائم
دیگری نظیر خفتگیری ،سواستفاده  ،اخاذی و  ...شود .در برخی
موارد نیز از مش��خصات هویتی و ظاهری افراد سوءاس��تفاده نیز
میش��ود و عالوه بر آن موارد مجرمانه بس��یار زیاد دیگری نیز
وجود دارد که ممکن است در این فضاها رخ دهد.
بر همین اس��اس محمدمهدی تندگویان ،معاون امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان نسبت به فعالیت این سایتها و کانالهای
به جوانان هشدار داد و با بیان اینکه هیچکدام از سایتها ،کانالها
یا گروههای همس��ریابی ،مجوز رس��می ندارن��د ،گفت :به مردم،
جوان��ان ،اعضای این کانالها و ...هش��دار میدهی��م که افراد و
گروههایی که در این بسترها اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج
موقت میکنند ،هیچکدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند.

دستگیری داماد تبهکار به اتهام ربودن برادرزنش با اجیر کردن  2آدم ربا
به خاطر اختالف بر سر ارثیه میلیاردی پدرزن در تهران

داماد خان��واده که تصور می کرد برادرزن��ش قصد دارد ارث
میلیاردی همسرش را باال بکشد و سر آنها کاله بگذارد در یک
ماج��رای عجیب دس��ت به آدم ربایی زد .دو مرد از س��وی داماد
جوان اجیر ش��ده بودن��د تا ب��رادر زن او را در نقش مامور قالبی
گروگان بگیرند.
به گزارش تابناک ،عقربهها ساعت  15دقیقه شامگاه دوشنبه
 14بهمن امس��ال را نش��ان می داد که زنگ خانه ای در خیابان
جهان آرا به صدا در آمد و مرد جوان که از صدای زنگ ش��وکه
شده بود پشت آیفون رفت و دید دو مرد جوان ایستادهاند و وقتی
علت زنگزدن آنها را پرس��ید یکی از آنها اس��م و فامیلی مرد
جوان را صدا زد و ادعا کرد که مامور پلیس است.
منصور که ش��وکه شده بود  ،پس از عوض کردن لباسهای
راحت��ی اش ب��ه آرام��ی جل��وی در رف��ت و دو مرد ج��وان که
لباس ش��خصی به تن داش��تند خودشان را س��رهنگ و سروان
نیرویانتظامی معرفی کردند و پس از پرسیدن مشخصات منصور
با نقش پردازی از او خواستند تا همراه آنها برود.
مرد جوان حیرت زده علت این همراهی و بازداش��ت خودش
را پرس��ید .در این لحظه یکی از ماموران ادعا کرد که منصور در
کار قاچاق مواد مخدر فعالیت داش��ته و دادگاه انقالب به صورت
غیاب��ی او را به زندان محکوم کرده اس��ت و باید همراه آنها به
اداره پلی��س برود.منصور که به حرفهای آنها اعتماد کرده بود
با وج��ود ادعای بی گناهی و با بیان این که حتما س��وءتفاهمی
شده اس��ت پذیرفت تا همراه آنها به اداره پلیس برود تا مسئله
اش حل شود.
در ابتدا دو مرد جوان دس��تان او را بس��تند و س��پس یکی از
ماموران اقدام به بستن چشمان منصور کرد که مرد جوان به این
رفتار اعتراض کرد اما مامور جوان با خونسردی گفت که باید شما
را به مقر اطالعاتی ببریم و نباید آدرس را یاد بگیرید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی صبح تجارت شرق سهامی
خاص به شماره ثبت  168294و شناسه ملی  10102108165به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  23/02/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای حمید رضا نخعی کد ملی 0491217668به
عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای مهرداد حبیبی کد ملی
 0014965798به عنوان رئیس هیات مدیره خانم شهال مدرس
انشائی کد ملی  2219719308به سمت نایب رئیس هیات مدیره
انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک،
سفته  ،بروات و قراردادهای عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل منفردا
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .کلیه اعضای هیئت مدیره
به آقای حمید رضا نخعی احد از سهامداران با حق توکیل بغیر،
وکالت میده سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()768197

منصور که نمیدانس��ت چه نقشه ای برای ربودن او طراحی
ش��ده است بدون مقاومت س��وار بر خودروی مردان مرموز شد و
همان لحظه متوجه شد یک مرد دیگر همراه این دو مامور پلیس
داخل خودرو حضور دارد .
خودروی آنها شروع به حرکت کرد اما هنوز لحظاتی نگذشته
بود که خودروی گشت پلیس وارد خیابان شد و با مرد جوانی که
با دست و چش��مان بس��ته داخل خودروی مردان مشکوک بود
روبهرو شد.وقتی خودروی گشت سد راه خودروی آدم ربایان شد
آنها مجبور به توقف ش��دند و ناگه��ان یکی از مردان تبهکار از
خودرو پیاده ش��د و پا به فرار گذاش��ت .دو مرد جوان که خود را
مام��ور معرفی ک��رده بودند با پرتاب کردن منص��ور به بیرون از
ماشین تصمیم به فرار گرفتند اما ماموران گشت کالنتری مسیر
آنها را بس��تند و با اقدامی به موقع هردوی مامورنماهای آدم ربا
را دستگیر کردند.
در صحنه دس��تگیری ،یکی از ماموران پلیس کالنتری مرد
فراری را تعقیب کرد و توانست او را نیز زمین گیر کند.
دو م��رد جوان وقتی ک��ه در همان صحنه آدم ربایی ش��ان
دستگیر شده بودند ،ادعا کردند که داماد خانواده منصور مدتی بود
بر سر ارث و میراث زنش با برادرزنش اختالف پیدا کرده بود و به
ما پیشنهاد داد با پرداخت  50میلیون تومان به هر یک از ما اقدام
ب��ه ربودن منصور کنیم تا برگه ای را که از قبل تهیه ش��ده بود،
امض��ا کند.یکی از متهمان ادعا کرد که ما در نقش مامور قالبی
منصور را از خانه بیرون کش��یدیم و این در حالی بود که س��هیل
داماد این خانواده در ماش��ین حضور داشت و قرار بود منصور را با
دستان و چشمان بسته سوار بر ماشین کنیم که تا این جا نقشه به
درستی پیش رفت اما خیلی زود ماموران گشت کالنتری در محل
حاضر شدند و ما را مشاهده کردند تا راهی برای فرار پیدا کنیم
دستگیر شدیم.منصور که هنوز باور نداشت همه این اتفاقات ،یک

اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و
عقود اسالمی با امضا مدیرعامل ( خانم فاطمه کشوردوست) منفرداً
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()768199

____________________

آگهی تغییرمحل شرکت تابان پرتو کوش شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  5750و شناسه ملی  10220192360به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت به استان تهران -
منطقه  ، 13شهرستان شهریار  ،بخش مرکزی  ،شهر شهریار،
محله کرشته جدید  ،کوچه پارسا  ،خیابان معلم  ،پالک ، 21-
طبقه منفی  1کد پستی  3351635193تلفن 02165297065
انتقال یافت در نتیجه ماده مذکور اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات
____________________
آگهی تغییرات شرکت مینا تاب با مسئولیت محدود به شماره ثبت غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و
 108294و شناسه ملی  10101521500به استناد صورتجلسه مجمع امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  17/10/1398تصمیمات ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()768201
اتخاذ شد  :خانم فاطمه کشوردوست به کدملی  0076256235به سمت
مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .کلیه اوراق عادی و

____________________

نقش��ه برای ربودنش از سوی دامادش��ان بوده است به ماموران
گفت :پدرم چهار سال قبل فوت کرد و هیچ مشکلی بین اعضای
خانواده بر س��ر تقسیم ارث پدری نداشتیم تا این که چندی قبل
تصمیم گرفتیم یک واحد آپارتمان را که برای پدرم بود به فروش
برسانیم و سهم همه وراث را تقسیم کنیم.
وی افزود :من نیاز به پول نداش��تم و به ماجرای فروش زیاد
راضی نبودم اما چون سهم اعضای خانواده ام بود با آنها همراه
شدم و قیمت فروش خانه را به دست آوردیم و من تصمیم گرفتم
به جای فروش و پرداخت سهم خواهرم  ،از جیب خودم سهم او را
بپردازم و خانه را برای خودم بخرم.
م��رد ج��وان ادامه داد :س��هم خواهرم از خان��ه  150میلیون
تومان می ش��د و من نیز پولش را تهی��ه کرده بودم اما نمیدانم
چرا دامادمان فکر می کرد من قصد دارم س��ر او کاله بگذارم و
ش��روع به بهانهگیری کرد و به دلیل طمعی که داشت این نقشه
را طراحی کرده و قصد داشته است پس از ربودن من ،برگه سهم
االرث را به زور و تهدید امضا کنم که پلیس س��ر رس��ید و نقشه
شان اجرا نشد.
س��هیل نیز در بازجوییها وقتی دید چاره ای جز اقرار ندارد،
گفت :برادرزنم سر همسرم کاله گذاشت قیمت واقعی خانه باالتر
از آن چیزی است که منصور می گوید بارها به او اعتراض کردم،
نپذیرفت .اشک زنم را درآورده بود به همین دلیل تصمیم گرفتم
حق زنم را از برادرش بگیرم از این رو بود که از دو همدستم که
از دوس��تان قدیمی ام هستند خواس��تم در ازای دریافت پول این
کار را برایم انجام دهند اما ناکام ماندیم.
بنا به این گزارش ،تحقیقات تکمیلی در این پرونده آدم ربایی
خانوادگی ادامه دارد و متهمان به دس��تور بازپرس دادسرای امور
جنایی ته��ران در اختیار مام��وران اداره  11پلیس آگاهی تهران
قرار گرفتهاند.

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل
اندیشان پارس به شماره ثبت  31089و شناسه ملی 10320852352
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  13/11/1396و
مجوز شماره  195700/96مورخ  16/11/96جامعه حسابداران رسمی
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محمدتقی رستمی به شماره ملی
 0073712426و سید سعید صادقی به شماره ملی  0058829229با
دریافت مبلغی از صندوق موسسه میزان سهم الشرکههای خود را به
مبلغ  9000000ریال کاهش دادند.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ
 22000000ریال به مبلغ  20000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید  - .شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس
از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد :محمد تقی رستمی به شماره
ملی  0073712426دارای مبلغ  9000000ریال سید سعید صادقی به
شماره ملی  0058829229دارای مبلغ  9000000ریال اسمعیل جانثاری
به شماره ملی  0034899405دارای مبلغ  2000000ریال  -ماده 29
اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :سال مالی موسسه از اول فروردین
ماه هرسال شروع و تا پایان آخرین روز اسفند ماه همان یال خاتمه می
یابد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()768203

____________________
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بیم��اری قند ی��ا دیابت یکی از ش��ایعترین
بیماریه��ای متابولیک��ی در جهان اس��ت که
آشنایی با عالئم اولیه آن به تشخیص زودهنگام
و کنترل این بیماری کمک میکند.
به گزارش ایرنا ،طبق آمار ۴۱۵ ،میلیون نفر
از جمعیت جهان با بیماری دیابت دست و پنجه
نرم میکنند و این در حالی است که ۴۶درصد از
ای��ن افراد از بیماری خود بیخبرند .تخمین زده
میشود تعداد مبتالیان به دیابت تا سال ۲۰۴۰
میالدی به  ۶۴۲میلیون نفر افزایش یابد.
ای��ن بیم��اری در عین قابل کنت��رل بودن
میتوان��د طول عم��ر بیمار را به می��زان قابل
توجهی کاهش ده��د .ابتال به دیابت همچنین
خط��ر نابینای��ی ،حمله قلبی و حت��ی قطع و از
دست دادن پا را در فرد مبتال افزایش میدهد.
عالئم دیابت نامحسوس و در عین حالی جدی
و خطرناک هس��تند .در ادامه لیس��ت کاملی از
این عالئم فهرست ش��ده است که الزم است
مطالع��ه کنی��د و در صورتی که در مورد ش��ما
صدق میکنند ،به پزشک مراجعه کنید.
خستگی

اگرچه خس��تگی عوامل متعددی دارد و در
س��ادهترین حالت میتواند ناشی از کم خوابی
یا کمبود ویتامین باش��د ،این مش��کل یکی از
عالئم همیشگی دیابت است .علت این امر آن
است که بدن فرد مبتال به سختی سعی میکند
تا از س��وخت دریافتی اس��تفاده کند اما موفق
نمیش��ود .اگر بعد از غذا خوردن که طبعا باید
انرژی بیشتری داش��ته باشید ،خستگی زیادی
احس��اس میکنید ،به احتمال زی��اد به دیابت
مبتال هستید.
تشنگی و گرسنگی بیش از حد

اتفاقی که در دیابت میافتد این اس��ت که
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ب��دن بیمار توان پ��ردازش گلوک��ز را در خون
از دس��ت میدهد .آب از داخل س��لولها برای
شس��تن گلوکز اضاف��ی خارج میش��ود اما در
جری��ان این فرآیند تمام مواد مغذی مهم برای
بدن از جمله گلوکز از بین میروند .برآیند تمام
اینها ایج��اد یک چرخه کمآبی و گرس��نگی
اس��ت که خوردن و آشامیدن بیشتر تنها باعث
استمرار آن میشود.
تکرر ادرار

از آنج��ا که در بیماران دیابت��ی آب از تمام
س��لولهای موجود برای شستن گلوکز اضافی
خارج میشود ،کلیهها موفق به تصفیه و جذب
مجدد این حجم از آب نمیشوند .این امر باعث
میشود تا بیمار بیش از حد معمول به دفع ادرار
نیاز پیدا کند .این تک��رر ادرار عالوه بر کمآبی
با تاثیر بر خواب شب بیمار باعث خستگی وی
نیز میشود.
عفونتهای مخمری

اگرچه عفونتهای مخمری اغلب در بافت
واژن اتفاق میافتند ،اما این بدان معنا نیس��ت
که آقایان به طور کامل در برابر آنها مصونند.
مخمر از قند اضافی تغذیه میکند که میتواند
در عرق ،ادرار و مخاط ترش��ح ش��ود .بر همین
اس��اس ،ام��کان ایجاد عفونته��ای مخمری
تقریب ًا در هر جای پوس��ت و ب��ه ویژه در نقاط
مرطوب بدن وجود دارد .ضعف سیس��تم ایمنی
کنترل ای��ن ن��وع از عفونته��ا را در بیماران
دیابتی دشوار میکند.
اختالل نعوظ

اخت�لال نع��وظ در مردان��ی ک��ه از دیابت
کنترل نش��ده رنج میبرند ،احتماال در آس��یب
به رش��تههای عصبی و رگهای خونی ریشه
دارد .از آنجایی که این اختالل رابطه زناشویی

را تحت تاثیر قرار میده��د ،مردان دیابتی که
با این مش��کل روبه رو هس��تند الزم است به
پزشک مراجعه کنند.
تاری دید

دیابت از آنجایی باعث تاری دید میشود که
چشمها برایآنکه کار خود را به درستی انجام
دهند به مایعات داخل و پیرامون خود وابستهاند.
یک عدسی که مایع خود را از دست داده است،
در تمرکز بر یک نقطه دچار مش��کل میشود.
ت��اری دید اغل��ب با مدیریت صحی��ح بیماری
دیاب��ت از بی��ن م��یرود .با این ح��ال اگر این
بیم��اری به حال خود رها ش��ود میتواند منجر
به آس��یب به رش��تههای عصبی شود .این که
رگهای جدید در پشت چشم بر روی رگهای
آس��یب دیده تشکیل شوند ،میتواند بیمار را به
نابینایی دائمی دچار کند.
تاخیر در ترمیم زخم

وج��ود بریدگی یا زخمی که مدتهاس��ت
درمان نش��ده میتواند نشانی از ابتال به دیابت
باش��د .نه تنها سیس��تم ایمنی بیمار دیابتی در
نتیج��ه تالشه��ا ب��رای دفع گلوک��ز اضافی
تضعیف ش��ده ،بلکه عفونتهای فرصت طلب
نیز هیچ فرصتی را برای تغذیه از قند از دس��ت
نمیدهن��د .به همی��ن دلیل ترمی��م زخمها و
بریدگیه��ا در بیماران مبتال به دیابت با تاخیر
همراه است.
کاهش غیرقابل توضیح وزن

بدن بیماران دیابتی نمیتواند س��وخت الزم
را از غذای خورده شده دریافت کند و در عوض
برای بقای خود چربی میسوزاند .این فرآیند در
درازمدت برای بدن قابل تحمل نیست و نشان
میدهد که بیماری دیابت فارغ از آن که چقدر
غذا میخورید ،به شما گرسنگی میدهد.

تهوع و استفراغ

وقتی دیابت کنترل نش��ده به از دست دادن
س��ریع وزن منجر میش��ود ،یعنی بدن بیمار با
س��رعتی غیرقابل تحمل چربی میسوزاند .این
فرآیند کتون میس��ازد که ممکن است سطح
خطرناک��ی از آن در خ��ون فرد بیم��ار تجمع
کرده و به ایجاد وضعیت مرگباری موس��وم به
کتواس��یدوز دیابتی منجر شود .این کتونها در
بیمارانی که معده حساسی دارند باعث تهوع و
حتی استفراغ میشود.
درد و بیحسی پاها

بیماری دیابت باعث سخت شدن شریانها
و آس��یب به رش��تههای عصبی میشود و این
عالئم در پاها به طور مش��هود خود را نش��ان
میدهن��د .ترکیبی از گردش خ��ون ضعیف و
آس��یب به رش��تههای عصبی میتواند به بروز
زخمها ی��ا عفونتهای پوس��تی در پاها منجر
ش��ود که به این زودیها ترمیم نخواهند ش��د.
ب��ه عالوه از آنجایی که پاه��ا احتماال بیحس
نیز ش��دهاند ،بیمار دیابتی متوجه شدت درد در
پاهای خود نمیشود.

تورم لثه

دیابت توان بدن برای مبارزه با جرمها را که
تقریبا همه جا هس��تند ،تضعیف میکند .دهان
با توجه به محیط مرطوبی که دارد ،دندانهای
تی��زی که ب��ا بافتهای نرم احاطه ش��دهاند و
هم��ه چیزهایی که در ط��ول روز به داخل آن
وارد میش��ود ،به طور خاص نسبت به عفونت
حس��اس هس��تند .بنابراین بیماران دیابتی در
معرض تورم یا حساسیت لثه قرار دارند.
بوی بد دهان

بوی بد دهان در بیماران دیابتی که نسبت به
عفونت آسیبپذیرند رایج است .لثههای ملتهب و
عفونی باعث بوی بد دهان شده و حتی میتوانند
بر سوخت و ساز بدن نیز تاثیر گذاشته و قند خون
را بیش از پیش افزایش دهند .دیگر ریشه بوی بد
دهان ناشی از دیابت از کتواسیدوز و سطح باالی
کتون در خون ناشی میشود.دیابت اگر در مراحل
اولیه تش��خیص داده ش��ود ،قابل کنترل اس��ت.
بنابراین نسبت به عالئمی که به آنها اشاره شد،
هش��یار باش��ید و اگر هر کدام از این نشانهها را
دارید بیدرنگ به پزشک مراجعه کنید.

تعذیه مناسب؛ بهترین راهکار برای حفظ سالمتی و جلوگیری از ورود ویروسهای عفونی به بدن
تعذیه مناسب از جمله راههای مهم حفظ سالمتی است
و از ای��ن طریق میتوان بس��یاری از بیماریهای را مهار
ک��رد و مان��ع از ورود ویروسهای عفون��ی از جمله کرونا
به بدن شد.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،یک متخصص تغذی��ه افزود :برای
پیش��گیری از ابت�لا به وی��روس کرونا ع�لاوه بر رعایت
بهداش��ت فردی ،الزم اس��ت افراد جه��ت دریافت مقدار
کافی ویتامین ث ،روزانه حداقل یک عدد پرتقال یا دوعدد

نارنگی یا لیموترش مصرف کنند.
میترا زراتی اظهار داش��ت :مصرف ک��دو حلوایی را در
رژیم روزانه الزم بوده و باید مواد غذایی شیرین را محدود
و از از روغنهای جامد استفاده نشود.
وی با بیان اینکه روزانه حتما یک عدد تخم مرغ یا دو
ن مصرف شود ،ادامه داد :افراد از ادویه جاتی
عدد سفیده آ 
مانند زردچوبه و زعفران در این روزها بیش��تر استفاده و از
جوانهه��ای جو ،گندم ،ماش و ش��بدر در رژیم روزانه خود

آگهی تغییرات شرکت ایده و اجرا هیراد سهامی خاص به شماره
ثبت  440015و شناسه ملی  10320877341به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای
مدت دو سال تعیین گردیدند :آقای مهدی مهدی نژاد ش م
 0058293541به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  -خانم
ندا ماندگاری ش م  0452607231به سمت نایب رئیس هیات
مدیره  -آقای میالد مهدی نژاد به ش م  0083067337به سمت
عضو هیات مدیره  -امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل :چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و
نامههای عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()768204

____________________

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری عصر دانایی پارسیان به شماره
ثبت  41264و شناسه ملی  14006666482به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  20/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شکوفه
محققی به شماره ملی0071673369به سمت مدیرعامل و رئیس
هیات مدیره حمید کمرهء به شماره ملی 0066431603به سمت

مصرف کنند.
زرات��ی تصری��ح کرد :از بی��ن انواع مغزه��ای گیاهی،
گردوی داخل پوس��ته چوبی ،بهترین گزینه اس��ت که در
طول روز مصرف ش��و و روزانه یک عدد پیاز خام بنفش
استفاده کنید.
وی با بیان اینکه مصرف روزانه خانواده کلم را فراموش
نکنید ،توصیه کرد از مواد غذایی کنس��روی استفاده نشود
و افراد سوس��یس و کالباس را از برنامه خود حذف کنند از

نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداسالمی با امضای متفق رئیس هیات مدیره ومدیرعامل خانم
شکوفه محققی ونایب رئیس هیات مدیره آقای حمید کمرهء همراه
با مهر موسسه معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()768205

____________________

آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تصفیه شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  237945و شناسه ملی
 10102788155به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  15/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء
هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند :مرتضی
مهرجو بسمت عضو هیئت مدیره  4219580786رزیتا شکیبا
بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره  0064417085ارسطو یاری
نصرآبادی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 3369923688
حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک و سفته و بروات
و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضا بهزاد شکیبا منفردا
با مهر شرکت معتبر باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()768206

فرآوردههای پروبیوتیکی یا مکمل آن استفاده کنید.
به گفته این متخصص تغذیه ،شکالت تلخ بخورید ،از
کنج��د و ارده در برنامه غذایی خود اس��تفاده و آهن خون
خ��ود را چک کنید زیرا کم خونی س��بب ضعف سیس��تم
ایمنی میشود.
وی افزود :استرس و فشارهای جسمی و روحی سیستم
ایمنی را ضعیف میکند ،مراقب خود باشید و پیشگیری را
جدی بگیرید.

____________________

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بعثت
سیر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  417200و
شناسه ملی  10320688967به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 01/04/1398و نامه شماره  15699مورخ  03/04/1398سازمان
هواپیمایی کشوری و نامه شماره  10360/982303مورخ 10/04/1398
سازمان میراث فرهنگی و صنایه دستی و گردشگری تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :خانم مریم شیخ السالمی به شماره ملی1284894843
به سمت رئیس هیات مدیره آقای ابراهیم گلچین به شماره ملی
 2092035592به نمایندگی شرکت بعثت کیش به شناسه ملی
14000219408به سمت نایب هیات مدیره خانم صفیه فنائی کهرانی
به شماره ملی 1273168682به سمت عضو هیات مدیره آقای ناصر
امینیان به شماره ملی  0068731531خارج از شرکاء به سمت
مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و
عقود اسالمی با مضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر است  .کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به
همراه مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()768207
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اقتصادی

افزایش یارانه نقدی از  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان
به  ۷۲هزار تومان در سال 99

بر اساس مصوبه کمیسیون در سال آینده ۲۷هزار تومان به مبلغ یارانه در سال
 ۹۹اضافه خواهد شد و از ابتدای فروردین سال آینده رقم یارانه نقدی از  ۴۵هزار
و  ۵۰۰تومان به  ۷۲هزار تومان افزایش مییابد.
به گزارش خبرآنالین ،به گفتههادی قوامی ،بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق
از مبل��غ  ۳۱هزار میلیارد تومانی که در الیح��ه بودجه برای اجرای طرح حمایت
معیش��تی خانوارها در نظر گرفته ش��ده بود ۲۰ ،درصد برای افراد تحت پوش��ش
کمیته امداد و بهزیس��تی که  ۷میلیون نفر هس��تند اختصاص مییابد و  ۲۸هزار
میلیارد تومان باقیمانده بین  ۷۸میلیون یارانهبگیر به صورت یکسان توزیع خواهد
شد .با این مصوبه کمیسیون تلفیق  ۱۸میلیون نفری که یارانه معیشت نمیگرفتند
از این به بعد این یارانه را متناسب با اعضای خانوار دریافت میکنند و مبلغ یارانه
مددجویان بهزیس��تی و کمیته امداد نیز ب��ه  ۱۲۲هزار تومان افزایش پیدا خواهد
کرد.به گفت ه قوامی ،در سال آینده تنها یک یارانه که ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه
معیشتی بنزین است ،پرداخت میکنند.مصوبه کمیسیون تلفیق در این خصوص با
تصویب مجلس شورای اسالمی اجرایی خواهد شد .این در حالی است که در حال
حاضر دریافت کنندگان یارانه نقدی به ازای هر نفر  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان دریافت
میکنند و خانوارهایی که مش��مول دریافت یارانه معیشتی شناخته شدهاند نیز بین
 ۵۵هزار تومان تا  ۲۰۵هزار تومان یارانه دریافت میکنند.
بر اس��اس تصمیمات اتخاذ شده کمک معیشتی دولت به خانوار یک نفره ۵۵
هزار تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار تومان ،سه نفره  ۱۳۸هزار تومان ،چهار نفره ۱۷۲
هزارتومان و خانوار پنج نفر و بیشتر  ۲۰۵هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر خبر داد

پرداخت وام  3میلیونتومانی به بیش از  ۱۶هزار نفر از
مستمریبگیران صندوق بیمه روستاییان با بازپرداخت  ۳۶ماهه

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشایر از پرداخت تسهیالت کمبهره به بیش از  ۱۶هزار
نف��ر از مس��تمریبگیران این صندوق ب��رای اولین بار از
 ۲۳بهمن ماه خبر داد.
ب��ه گزارش ایس��نا ،علی ش��یرکانی گفت :بر اس��اس
تفاهمنامهای ک��ه میان صندوق و بانک ص��ادرات ایران
منعق��د ش��ده اس��ت ،تس��هیالت  ۳میلی��ون تومانی به
مس��تمریبگیران واجد شرایط پرداخت میشود.وی افزود :بازپرداخت این وام ۳۶
ماهه اس��ت و از مح��ل اعتبارات صندوق نزد بانک صادرات به مس��تمریبگیران
صندوق اختصاص مییابد.
ش��یرکانی در ادامه گفت :با توجه به اینکه صندوق برای اولین بار نس��بت به
پرداخت تسهیالت به مستمریبگیران خود اقدام کرده ،اولویت پرداخت تسهیالت
در این مرحله با افرادی است که سنوات مستمریبگیری بیشتری دارند .ویژگی این
تسهیالت ،پرداخت راحت و بدون ضامن است چراکه روستائیان و عشایر در اغلب
موارد امکان دسترسی به تسهیالت بانکی را به دلیل نداشتن ضامن ندارند بنابراین
فرایند اعطای این تس��هیالت به گونهای طراحی ش��ده که پرداخت آن بهراحتی و
بدون ضامن باشد.شیرکانی پرداخت تسهیالت  ۳میلیون تومانی به بیش از  ۱۶هزار
نفر از مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر برای
اولین بار را از جمله خدمات کوتاهمدت دانست و اظهارکرد :از آنجا که دسترسی به
تسهیالت کمبهره برای جامعه روستایی و عشایر اغلب با دشواریها و چالشهای
اداری روبرو اس��ت ،بر آن ش��دیم تا با ارائه این خدمت ،کمکی هرچند کوچک به
خانوارهای روستایی عضو صندوق داشته باشیم.
وی ادامه داد :اعزام بیمهشدگان صندوق به مشهد مقدس در قالب طرح ضیافت
رضوی نیز از جمله این خدمات است که تاکنون در استانهای هرمزگان و مازندران
اجرایی شده است و در حدود  ۱۰۰۰نفر از بیمهشدگانی که تاکنون به زیارت بارگاه
ملکوتی امام هشتم شیعیان مشرف نشده بودند ،به مشهد مقدس اعزام شدند.
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معاون وزیر راه و شهرسازی:

امکان ثبت نام مجدد
برخی حذفشدگان طرح ملی مسکن فراهم شد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:
آن دسته از رد شدگان طرح ملی مسکن که بی جهت فرم
ج آنها قرمز بوده ،میتوانند با مراجعه حضوری به ادارات راه
و شهرسازی ،ثبت نام خود را تثبیت کنند.
به گزارش مهر ،دور اول ثبت نام طرح ملی مس��کن از
 ۱۸آبان آغاز ش��د و در  ۳۰آذر ماه به اتمام رس��ید .اسامی
واجدان شرایط دریافت واحد مسکونی در این مرحله از ثبت
نام در  ۱۴بهمن ماه از طرق پیامک به آنها اعالم ش��د که
در این میان ،تعدادی از متقاضیان به دلیل دارا نبودن شرط
عدم دریافت تسهیالت مسکن یا استفاده از امکانات دولتی
بخش مسکن یا ثبت نام در طرح مسکن مهر که در سامانه
وزارت راه و شهرسازی به فرم ج مشهور است ،جز واجدان
شرایط شناخته نشدند.
حال آنکه بخش��ی از این افراد اگرچه در طرح مس��کن
مه��ر ثبت نام کرده بودند ،اما در ادامه آن انصراف داده و از
دریافت واحد مس��کونی یا تسهیالت مسکن منصرف شده
بودند که این انصراف در س��امانه وزارت راه و شهرس��ازی
درج نشده و لذا فرم ج افراد مذکور قرمز بوده است.

ب��ه گفت��ه مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و
شهرس��ازی ،ای��ن افراد میتوانن��د در بازه زمان��ی یکم تا
دهم اس��فند ماه س��ال جاری با مراجعه حضوری به ادارات
راه و شهرس��ازی اس��تانها و شهرس��تانهای مربوطه و
ارائه مس��تندات و مدارک خود ،نس��بت به سبز شدن فرم
ج اطمین��ان حاصل ک��رده و در ادامه طرح ملی مس��کن
حضور داش��ته باشند.در همین راس��تا ،محمود محمودزاده
معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی و دبیر
شورای عالی مسکن درباره حذف برخی از متقاضیان طرح
ملی مس��کن به دلی��ل قرمز بودن ف��رم ج آنها ،علی رغم
عدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن یا ثبت نام مسکن مهر
اظهار داش��ت :اگر این دسته از متقاضیان بین اول تا دهم
اسفند به سامانه مراجعه کنند با دستورالعملهای صادره در
این خصوص مواجه خواهند ش��د.وی ادامه داد :این دسته
از متقاضی��ان میبایس��ت به ادارات کل راه و شهرس��ازی
استانها یا ادارات راه و شهرسازی شهرستان محل اقامت
خود مراجعه کنند و با ارائه اس��ناد و مدارک ،به رفع مشکل
پیش آمده اقدام کنند.

قطعه نخست آزادراه تهران -شمال پس از گذشت ۲دهه افتتاح شد

تهران-چالوس؛ یکساعتونیم سریعتر

چهارشنبه  23بهمن قطعه نخست آزادراه تهران-
شمال به روی خودروها باز شد تا بعد از گذشت ۲دهه
از آغاز عملیات اجرایی این قطعه ،ششمین مسیر اصلی
دسترسی به شمال ایران نیز زیر بار ترافیک برود .
به گزارش همش��هری آنالین ،پیشت��ر ۲جاده از
سمت قزوین به رش��ت ،یک جاده از کرج به چالوس
در کنار جادههای فیروزکوه و هراز ،در مجموع ۵جاده
اتصال پایتخت به شمال کشور را تشکیل میدادند.
چندروز پیش رئیسجمهور در مراس��م بزرگداشت
س��الگرد پیروزی انقالب به وزارت راه و شهرس��ازی
دستور داد تا رفتوآمد آزمایشی در این مسیر را برقرار
کند تا مقدمات افتتاح رس��می آن در اوایل اس��فندماه
فراهمآید .مقامات وزارت راه و شهرس��ازی میگویند:
از این دستور روحانی غافلگیر شدهاند؛ اما بالفاصله با
برفروبی مسیر ،آن را برای تردد آزمایشی مهیا کردهاند
و پلیس نیز پیش از گشایش مسیر ،ایمنی آن را آزموده
است.طبق دس��تور حسن روحانی ،رئیسجمهور ،تردد
آزمایشی از قطعه نخس��ت آزادراه تهران -شمال ،حد
فاصل تقاطع بزرگراه شهید همت و آزادگان در تهران
تا س��هراهی شهرستانک آغاز شد و تا ساعت  ۱۴ادامه
پیدا کرد .خیراهلل خادمی ،معاون وزیر راه و شهرسازی
اعالم کرد ،دوره تردد آزمایش��ی۲ ،روزه خواهد بود .اما
بعد از آن دوباره رفتوآمد از این قطعه ،متوقف میشود
و این توقف تا افتتاح رسمی توسط رئیسجمهور ادامه
مییابد.
تهران  -شمال؛  1/5ساعت نزدیکتر
قطعه نخس��ت آزادراه تهران  -شمال ۳۲کیلومتر
طول دارد و فاصله ۲نقطه تهران تا دوآب شهرستانک
را ۶۵کیلومتر نسبت به جاده چالوس کاهش میدهد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی میگوی��د :با افتتاح این
قطع��ه ،زمان س��یر از تهران تا چال��وس و بالعکس تا
 ۱.۵ساعت کمتر میش��ود .خیراهلل خادمی میافزاید:
ع��وارض تردد از این مس��یر بهص��ورت الکترونیک و
بدون توقف محاسبه میشود ،اما هنوز مبلغ دقیق آن
در کارگروه مسئول قیمتگذاری بر عوارض آزادراهها
مشخص نشده است .البته آنگونه که خادمی میگوید:
تردد آزمایش��ی از قطعه نخس��ت آزادراه رایگان است
و هرچن��د مش��خصات خودروه��ا را پالکخوانهای
عوارضی ثبت میکنند اما عوارضی بهحس��اب مالکان
آنها منظور نخواهد ش��د .به گفته او ،پیشنهاد شرکت
آزادراهه��ا برای ع��وارض قطع��ه اول آزادراه تهران-
ش��مال ۵۰هزار تومان بوده ،اما کارگروه قیمتگذاری
تالش میکند برای تس��هیل تردد از این مسیر مبالغ
کمتری تعیین کند .او همچنین از بررسی اخذ عوارض
بهصورت پیمایشی و متناسب با وضعیت تردد در مسیر

خب��ر میدهد که البته هنوز جزئیات آن تدوین نش��ده
است.
حداکثر سرعت؛ ۸۰کیلومتر
مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای
حملونقل کش��ور میگوی��د :آزادراه تهران -ش��مال
صعبالعبورترین مسیر آزادراهی کشور است که بخش
عمده آن از دهلیزهای کوهستانی رد میشود و عبور از
آن در بحث راهسازی پرچالش است .به گفته خادمی،
نیمی از کل مسیر ۳۲کیلومتری قطعه نخست آزادراه
تهران  -شمال را تونلها تشکیل میدهند۳ ،کیلومتر
آن به پلها اختصاص دارد و ۸کیلومتر آن نیز ترانش��ه
و دیوارههای حائل بلند اس��ت؛ ازاینرو کل مس��یر با
محدودیت س��رعت مواجه خواهد ب��ود .او میافزاید:
بهواسطه صعبالعبور بودن مسیر ،سرعت مدنظر قرار
گرفته برای طراحی آزادراه ۱۰۰کیلومتر بر ساعت بوده
اما برای ایمنی بیش��تر ،سرعت س��یر خودروها در این
مس��یر ۸۰کیلومتر تعیین ش��ده که البته در تونلها به
۷۰کیلومتر کاهش مییابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شخصا
چندین بار مس��یر قطعه اول آزادراه تهران  -شمال را
برای بررس��ی جزئیات رانندگی کرده است ،میگوید:
در جریان  ۲روز تردد آزمایشی خودروها از این قطعه،
چنانچه مردم مس��ئلهای در مس��یر مش��اهده کردند
میتوانند به ایستگاههای پلیس و راهداری مستقر در
مس��یر یا دفتر ش��رکتآزادراهها در ورودی این قطعه
منعکس کنند تا به آن رسیدگی شود .به گفته خادمی،
نیروهای شرکت ساخت ،پلیس و راهداری نیز وضعیت
مسیر را رصد میکنند .او با اشاره به اینکه برای افتتاح
ای��ن قطعه در نیمه اول اس��فندماه برنامهریزی ش��ده
اس��ت ،میگوید :تردد آزمایش��ی در این مسیر ۲روزه
اس��ت و بع��دازآن تا روزی که بهرهبرداری رس��می از
ای��ن قطعه با حضور رئیسجمهور آغاز ش��ود ،عبور و
مرور در این مسیر ممنوع خواهد بود؛ زیرا وزارت راه و
شهرسازی نمیخواهد بعد از افتتاح رسمی ،انسدادی در
مسیر ایجاد کند و تالش میکند در زمان باقیمانده به
بهترین نحو به تکمیل جزئیات مسیر بپردازد.

رئیس سازمان امور مالیاتی هشداد داد

جریمه سنگین برای وکال
و پزشکان در صورت عدم
ثبت نام در سامانه امور مالیاتی
رئیس کل سازمان امور
مالیات��ی گف��ت :در صورت
س��رپیچی وکال و پزشکان
از ثبت نام در س��امانه امور
مالیاتی ،در زمان بررس��ی
اظهارنامه ،مالیات و جریمه
س��نگینی علی��ه متخلفان
اعمال خواهیم کرد.
ب��ه گزارش مهر ،یکی از معضالت اساس��ی در
اقتصاد ایران ،مرب��وط به عدم تعهد افراد حقیقی و
حقوقی ب��ه پرداخت مالیات اس��ت؛ این معضل به
قدری عمیق است که مسئوالن تاکنون برای فرار
مالیات��ی اعدادی از  ۲۵تا  ۶۰هزار میلیارد تومان را
تخمین زدهاند.
در ای��ن بین آنچه که بی��ش از این اعداد جلب
توجه میکند ،فرار مالیاتی اقش��اری اس��ت که در
جامعه به عنوان قش��ر مرفه ش��ناخته شده و حقوق
ماهیان��ه ای باال را دریافت میکنن��د .از جمله این
اقشار باید به پزش��کان و وکال اشاره کرد که علی
رغم دریافتی باالیی که دارند اما تمایلی به پرداخت
مالی��ات حقه خود ندارد و آنطور ک��ه آمار میگوید
میزان فرار مالیاتی این دو قش��ر باهم ش��اید تا ۱۴
هزار میلیارد تومان هم برسد( .البته به دلیل شفاف
نبودن س��ازوکارهای مالی در اقتص��اد ایران هنوز
عدد دقیقی برای این موضوع ذکر نشده است) این
در حالیس��ت که قشر کارمند در صورتی که حقوق
باالی  ۲,۷۰۰میلیون تومان داش��ته باشد ،پیش از
دریافت حقوق ،مالیات خود را پرداخت میکنند.
نکته جالبتر در این ماجرا آن اس��ت که اگرچه
اخیراً س��ازمان امور مالیاتی ب��ه صورت جدی عزم
خود را برای دریافت مالیات از اقش��ار ثروتمند جزم
کرده و ضمن فراهم کردن س��امانهای جهت ثبت
نام و حتی در نظر گرفتن مش��وق و جریمه ،باز هم
ش��اهد س��رپیچی درصد باالیی این قشر از قانون
هستیم.
در این راستا ،امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان
امور مالیاتی اظهار داش��ت :طبق قانون پزش��کان
وکال و  ۱۵صن��ف دیگر که اع�لام کردیم باید در
سیستم س��ازمان امور مالیاتی ثبت نام کنند .فرض
کنید حال اص ً
ال کس��ی ثبت نام نکند ،سازمان امور
مالیاتی زمان بررسی اظهارنامه مالیاتی شخص که
مربوط به خرداد ماه میش��ود ،به موضوع عدم ثبت
نام در سامانه ورود میکند.
وی افزود :در این حین ،با اس��تفاده از اطالعات
دیگ��ری که در س��ازمان امور مالیاتی داش��ته و به
اطالعات آن شخص دسترسی داریم ،از آن شخص
به عنوان کس��ی که تکالی��ف مالیاتی خود را انجام
نداده اس��ت یاد میش��ود و به ای��ن ترتیب مالیات
و جریمه س��نگینی ب��رای این ف��رد در نظر گرفته
میشود و اگر این شخص یک فرد اقتصادی باشد
میداند که نمیارزد فرار مالیاتی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :هنوز
با متولیان بخش وکالت جلس��اتی در مورد ضرورت
ثبت نام وکال در س��امانه امور مالیاتی نداش��ته ایم
اما حتم�� ًا باید ترتیب برگزاری چنین جلس��های را
بدهیم.
 ۵۰درصد پزشکان
هنوز ثبت نام نکردهاند

پارس��ا با اش��اره به مالیات پزشکان نیز گفت :با
پزش��کان تفاهم نامهای دو هفته قبل امضا کردیم
و قرار ش��د مجموعه نظام پزش��کی با تعامل خود
پزش��کان تا پای��ان بهمن ماه ،فراین��د ثبت نام در
س��امانه را انج��ام دهد ت��ا عدالتی که ب��ه دنبالش
هستیم ،محقق شود.
وی ادامه داد :تاکنون  ۵۰درصد پزش��کان ثبت
ن��ام کردهاند و این به معنای س��رپیچی  ۵۰درصد
دیگر اس��ت ک��ه حتم�� ًا در صورت ت��داوم تخلف،
جریمههای سنگینی اعمال خواهد شد.

