وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

تعداد مبتالیان قطعی کرونا در ایران  ۵نفر است

صفحه4

پیشنیازهایمقابله
با ویروس کرونا

آیا دموکراتیک شدن
راحت است؟

یادداشتی از
دکتر محمد فاضلي

یادداشتی از
محمود سریعالقلم

استاد علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی

استاد علوم اجتماعی
دانشگاه شهيد بهشتي
صفحه 4

صفحه 2
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محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه؛
حسن روحانی رئیسجمهور:

امیدواریم انتخابات ۱۴۰۰
به صورت کامل الکترونیکی برگزار شود
 ۹۸درصد صندوقها به صورت آنالین به ستاد انتخابات متصل هستند
و تعداد رای دهندگان مشخص است

صفحه 2

قائم مقام بیمه مرکزی:

با اجرای طرح راننده محورشدن بیمه شخصثالث تلفات
ساالنه  ۱۷هزار نفری حوادث رانندگی کاهش می یابد

صفحه 6

توضیح هواپیمایی ماهان
درباره پروازها به چین

صفحه 5

معاون پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

الزامی شدن بستن کمربند
ایمنی صندلیهای جلو
و عقب برای همه سرنشینان
خودروها در جادههای
برون شهری و بزرگراهها

صفحه 4

رئیس هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

لوازم خانگی بدون شناسه نخرید
تا امتیاز خدمات پس از فروش کاال
را از دست ندهید
صفحه 8

در تمام این سالها
من موظف به دفاع
از «تمام ایران» بودهام

جنجال بر سر دیدار
سناتور مورفی با ظریف

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور:
میتوانیم کرونا را کنترل کنیم
تا تلفات زیادی نداشته باشیم

کارخانهها باید  3شیفته
ماسک تولید کنند

صفحات  2و3

رئیس کل بانک مرکزی:

منتظر دالر  ۲۰هزار تومانی نباشید
قیمت ارز کنترل میشود

 13راهکار کلیدی
برای جلوگیری
از ابتال به کرونا

صفحه 3

صفحه 8

ایران در لیست سیاه FATF
قرار گرفت

صفحه 3

صفحه 7

سخنگوی ستاد شناسایی
مشموالن طرح حمایت معیشتی خبرداد

انتشار لیست جدید یارانه بگیران
حمایت معیشتی در نهم اسفند

صفحه 8

دستگیری فرد ماجراجو به اتهام
اقدام به تهیه کلیپ قتل ساختگی
با هدف شاخ شدن در اینستاگرام در تهران
صفحه 5

تیغ زنی ۵۰هزار دالری خانم هنرپیشه
از ستاره ملیپوش!

پشت پرده
قطع رابطه هنرپیشه
و فوتبالیست مشهور

صفحه 5

دستگیریزنتبهکار
ت زنجیرهای
به اتهام  25فقره سرق 
لوازم خودرو با پوشش مردانه در تهران

صفحه 7

2

سیاسی
یادداشت

آیا دموکراتیک شدن راحت است؟

محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

وقتی مش��کالت روی هم انباشته میشوند ،بعضی به
واژه و مفهوم دموکراس��ی متوسل میش��وند و تحقق آن
را به عنوان راه حل مطرح میکنند .البته اگر نروژ ،س��وئد،
دانمارک و آلمان نمونههای دموکراتیک تلقی ش��وند ،این
قضاوت منطقی است .اما آیا افراد میدانند دموکراتیک شدن
چه فرایندها ،اصول و تمرینهای س��ختی در بر دارد؟ این
افراد چقدر متون و ادبیات دموکراسی را خواندهاند و بر آنها
مسلط هس��تند؟ تا چه میزان با تاریخ این کشورها با دقت

و جزییات آشنایی دارند؟
اگر خروج از قرون وسطی و تحوالت جدی دوره رنسانس را حدود  ۱۵۰۰میالدی در نظر
بگیریم ،چه میزان متون و ادبیات در این  ۵۲۰سال برای تحقق ،تکامل و اصالح دموکراسی
تولید شده است؟ هزاران فیلسوف ،اقتصاددان ،جامعه شناس ،عالم علم سیاست ،روان شناس
و دانشمند علوم در کنار هم و با اصالح اندیشههای یکدیگر ،متون نوشت ه اند و اثر گذاشتهاند
تا آنکه امروز ،وزیر دانمارکی به عنوان یک قرارداد اجتماعی و بدون آنکه هزینهای بر بودجه
هابرماس
عمومی کش��ور تحمیل کند ،با دوچرخه به محل کار خود می��رود .متون امروزی
ِ
آلمان��ی ،صورتِ آخِر چندین قرن نوش��ته و فکر از ژان بُ��دن ( )۱۵۳۰-۱۵۹۶تا ماکس وبر
( )۱۸۶۴-۱۹۲۰است.
در نهایت ،دموکراسی نتیجه همکاری کسانی است که فکر میکنند ،حال این فکر کردن
برای فلسفه باشد یا کارآفرینی؛ برای قانون پذیری باشد یا تولید ثروت؛ برای افزایش امنیت
آموزش دبستانی باشد یا
ملّی باش��د یا حفاظت از محیط زیس��ت؛ برای ارتقای کارآمدی در
ِ
ارتقای ایمنی خودرو؛ برای اصالح نظام بانکداری باش��د یا تش��ویق شهروندان برای عبور از
حس اجتماعی و جزیی از جمع بودن و کار مثبت برای جمع کردن،
خط��وط عابر پیاده .این ِ
مبنای روانی و فلسفی دموکراسی است .جمعی تصمیم گرفتن ،با اکثریت تصمیم گرفتن ،به
فکر منافع و مصلحت عامه بودن و جلوگیری حقوقی از انحصار و عدم شفافیت ،نتیج ه چند
قرن کار فکری است .هرچند کتابخانهها و دانشگاههایی که قرنهاست به وجود آمدهاند بنیان
این زحمات فکری اس��ت ولی شخص عالقمند نیز میتواند ماهها در موزههای لندن ،برلین،
تاریخ اندیشه و سی ِر
پاریس ،فلورانس ،وین ،مادرید ،ونیز ،استکهلم و رم ،وقت کیفی بگذارد تا ِ
انباشتی و تکاملی هزاران نفر را مشاهده کند .بنظر میرسد حدود  ۵۰۰۰کتاب در پنج قرن اخیر
به صورت تکمیل کننده یکدیگر در فلسفه ،اقتصاد ،سیاست ،علم و جامعه شناسی نوشته شده
است تا اینکه خانم مرکل صدر اعظم آلمان قبول کند هر تصمیم او باید با افکار عمومی در
آلمان هماهنگ باشد و او خودش باید ،خرید منزلش را انجام دهد.
دموکراس��ی قرص مُسکّن نیست ،بلکه باور اس��ت :باوری که در اعماق وجودی انسانها
ریش��ه دوانده است .دموکراسی صرفاً میزگرد ،س��خنرانی و راهپیمایی نیست بلکه باورهای
ناخودآگاهِ نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه است که طی سالها و در یک نظام آموزشی
مش��ترک ،آنها را درونی ( )Internalizeکردهاند .اگر مجموع ه ی حاکمیت یک کش��ور،
متون مشترکی نخوانده باشند ،به باورهای مشترک نیز دست نخواهند یافت .دلیل اصلی اینکه
اروپا و آمریکا به راحتی به توافق دست مییابند ،متون مشترک فلسفی و اقتصادی است که
خواندهاند .طبیعی اس��ت وقتی نخبگان یک کشور از رشتههای مختلف با ادبیات متنوع دور
هم جمع ش��وند نمیتوانند به اشتراک نظر برسند و هر فرد ،کار خود را انجام میدهد و برآیند
این کارها ،حداقل ناهماهنگی و حداکثر هرج و مرج خواهد بود .در ش��رایطی دو یا چند نفر
میتوانند هماهنگ باشند ،قابل پیشبینی باشند و باهم کارها را پیش ببرند که از یک فرهنگ
استنباطی مشترک برخوردار باشند .آیا فردی میتواند ادعا کند که دموکراسی را میشناسد ولی
کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روس��و را (نه خودش) بلکه س��ر کالس و با اس��تاد نخوانده
است؟ ادبیات مربوط به دموکراسی را باید دهها بار خواند و بحث کرد تا بتدریج متوجه شد.
ناهماهنگی و ناکارآمدی ریش��ه در ازه م گسیختگی فکری دارد .وقتی دهها مدیر و تصمیم
گیرنده با دهها س��ابقه فکری و مطالعاتی و گرفتن مدرک در حین کار دور هم جمع ش��وند،
هریک نوعی استنباط شخصی از مفاهیم حکمرانی و مدیریت خواهند داشت و نتیجه کار آنها
نمیتواند مبتنی بر دقت ،کارآمدی و انباشت پیشرفتها باشد .اگر مجموعه نخبگان سیاسی یک
کشور ادبیات و متون مشترک فلسفی و اقتصادی و سیاسی نخوانده باشند ،نمیتوان در انتظا ِر
برآین ِد کارآم ِد عملکر ِد آنها نشست.
دموکراسی را دستکم گرفتهایم؛ کما اینکه در دوره قاجار نیز ،نویسندگانی تصور میکردند
با چند کتاب و گردهمایی میتوانند حکومت قانون بنا کنند .کلید دموکراسی در نوع ارتباطی
اس��ت که میان افراد فکری ،نوآور ،باهوش و توانا وجود دارد .کافی اس��ت خاطرات علینقی
عالیخانی ،وزیر اقتصاد ایران در دهه  ۱۳۴۰را بخوانید تا ببینید سیستم و جامعه با افراد توانا
چه نوع رفتارِ بدی میکند .دستیابی به توافق ،تفاهم ،هماهنگی ،اجماع ،قاعده مندی ،سیستم
داشتن و قابل پیشبینی بودن بسیار کار دشواری است .خاورمیانه راه طوالنی دارد تا از دایره
اطاعت به فضاهای مشترک فکری ،استنباطی و کارکردی برسد .یک دلیل اینکه وزیر خارجه
کانادا فرصت میکند با تک تک بازماندگان سانحه هوایی مالقات حضوری کند به این خاطر
است که سیاست خارجی کانادا یک سیستم است و مرتب کار میکند و وزیر خارجه فرصت
دارد تا این کار را انجام دهد .اگر سیاست خارجی کانادا به دلیل ناهماهنگیها ،سوء استنباطها،
خودخواهیها و انحصارها ،هر نیمروز یک بحران داشت ،چنین اهتمامی صورت نمیپذیرفت.
فکری جمعی است که باعث میشود مسئولین اجرایی در اروپا ساعت پنج عصر به بعد
توافق
ِ
به زندگی خصوصی خود بپردازند تا آنکه تا ساعت دوازده شب در جلسات باشند.
اگر جایی به دنبال دموکراسی میگردیم ،مکان آن در مدارهای نخبگان فکری و سیاسی
یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند و اصو ًال با فکر و اندیشه چگونه برخورد
میکنند :تبعی یا تکاملی؟ چینیها به تدریج از حالت تبعی به تکاملی حرکت کرده اند ،هرچند
راه طوالنی در پیش دارند .اگر دایره نخبگان سیاسی یک کشور چنین انتقالی را در جهان امروز
و با پیچیدگیهای تصمی م گیری امروز ،تجربه نکنند ،مرتب اشتباه خواهند کرد و اشتباهات
بر روی هم انباشته خواهند شد .لیبی ،عراق ،ونزوئال و کره شمالی نمونههایی از این وضعیت
هستند .با انباشته شدن اشتباهات و خطاهای محاسباتی به دلیل فقدان ساختار الیت ()Elite
در یک کش��ور ،یا خارجی در نهایت مس��لط می ش��ود و یا به زنگزدگی ()Corrosion
نظام مدیریتی میانجامد .در دموکراس��یها هم ،اش��تباه میشود ،ولی اشتبا ِه جمع است که
بسیار راحتتر اصالح میشود و تکرار نمیشود .اگر پهلوی دوم در رابطه با دموکراسی ،متونی
را خوانده بود و درونی کرده بود ،به ش��هروندان کش��ور خود نمیگفت که اگر فردی راه او را
نمیپسندد میتواند گذرنامه خود را مجانی گرفته و از کشور مهاجرت کند.
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حسن روحانی رئیسجمهور:

امیدواریم انتخابات  ۱۴۰۰به صورت کامل الکترونیکی برگزار شود
رئیس جمهوری با بیان اینکه در انتخابات تشخیص هویت
الکترونیکی اس��ت ،گفت :امیدواریم وزیر کش��ور تالش خود را
دوچندان کند و در س��ال  ۱۴۰۰مردم شاهد رایگیری دیجیتال
کامل باشند.
به گزارش ایرنا ،حجتاالس�لام والمسملین حسن روحانی
پس از بازدید از س��تاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت:
امروز س��الروز افتخارآمیز دیگری در تاریخ کشور و انقالب ما به
ثبت میرسد .ما در جدول صندوقهای سایر کشور که در صحنه
مش��خص بود ،ارتباط مستقیمی بین س��تاد انتخابات در وزارت
کشور با همه حوزهها به صورت آنالین برقرار است.
وی ادام��ه داد :در برخ��ی بخشه��ا  ۱۰۰درصد و در برخی
 ۹۹درصد و برخی ش��عب هم  ۹۸درصد اتص��ال دارند .در کل،
 ۹۸درصد صندوقها به صورت آنالین متصل به ستاد انتخابات
هستند و مشخص است چند نفر در تهران ،شهرستانهای تهران
و  ...رای دادهاند .تشخیص هویت الکترونیکی است و امیدواریم
وزیر کش��ور تالش خود را دوچندان کند و در سال  ۱۴۰۰مردم
شاهد رایگیری دیجیتال کامل باشند.
رئیس شورای امنیت ملی با اشاره به برگزاری نخستین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ابتدای انقالب اظهار داشت:
یاد میکنم از  ۴۰س��ال پیش یعنی اس��فند س��ال  ۵۸که اولین
انتخابات مجلس  -که نامش آن زمان مجلس شورای ملی بود
که در اصالح قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تغییر نام
داد  -برگزار شد.
روحانی افزود :اولین انتخابات مجلس در اس��فند  ۵۸برگزار
شد که پنجمین انتخابات از ابتدای انقالب بود .اولین انتخابات،
همهپرس��ی بود ،س��پس انتخابات نماین��دگان مجلس خبرگان

قانون اساس��ی ،س��پس انتخابات تائید قانون اساس��ی و سپس
ریاست جمهوری و پنجمین آن انتخابات مجلس بود.
وی با بیان اینکه  ۴۰س��ال از نخس��تین انتخابات مجلس
میگذرد و با وجود شرایط جنگ و سختیها ،انتخاباتها در سر
موقع خود برگزار ش��دهاند ،خاطرنش��ان کرد :امام همیشه تاکید
میکردند انتخابات به موقع برگزار شود و فاصله ایجاد نشود .در
 ۱۰مجلس قبلی هم تاکنون هیچ فاصلهای وجود نداش��ته است
که در تاریخ دموکراس��ی نظیر ندارد و در تاریخ ایران هم چنین
چیزی وجود نداشته است.
رئیس جمهوری گفت :در تمام دورههای مجالس ،مجلس از
روز اول تا روز آخر از تمام چهار سال خود استفاده و بهرهبرداری
کرده است و مجلس بالفاصله تشکیل شده است.
روحانی از برگ��زاری انتخابات نماین��دگان مجلس یازدهم
توسط مردم ابراز خرسندی کرد و گفت :این مجلس با رای بسیار
ارزش��مند مردم توانگر درحال تشکیل است و مردم ایران امروز
مجلس آینده کشور را با سلیقه و آرا خود تشکیل می دهند.
وی اف��زود :امیدواریم بهترینها به دوره یازدهم مجلس راه
پیدا کنند و آنچه خواست مردم است ،مجلسی فعالتر و پرشورتر

که مردم شاهد باشند مشکالت زندگی آنها را بهتر حل میکند
و قوانینی ضروری را به س��رعت تصویب کرده و نظارت خود را
انجام ،و نس��بت به نظارت واجرای قانون به قانون اساس��ی و
آیین نامهها مقید است ،تشکیل شود.
روحانی با ابراز امیدواری از این که شاهد یک مجلس خوب
در دوره یازده��م خواهیم بود ،گف��ت :همه ادوار مجالس ما فراز
ونشیب داشته ولی از مجلس اول که به اعتقاد من بهترین دوره
مجلس تا امروز بوده ،تمام ادوار ،مجالس شورای اسالمی خوبی
ب��وده اند وامیدواریم مجلس یازدهم هم مورد رضایت خداوند و
هم مورد رضایت مردم باشد.
وی با تش��کر و خسته نباشید به دس��ت اندرکاران برگزاری
انتخابات و س��تادهای سراس��ر کش��ور گفت :از تمام مجریان و
ناظ��ران انتخابات در پای صندوقه��ای رای وتمام افرادی که
مراحل بعدی انتخابات را در یکی دو روز آینده تا کسب نتایج آرا
انجام میدهند ،تشکر میکنم.
رئیس جمه��وری همچنین از افرادی که امنیت صندوق ها
را در سراسر کش��ور تامین می کنند تشکر کرد و افزود :از تمام
رسانهها نیز که در این مدت تالش کردند و مردم را به حضور در
انتخابات و آمدن پای صندوق رای دعوت کردند که کار بزرگی
انجام دادند ،قدردانی میکنم.
روحان��ی افزود :از ملت بزرگ و عزیز ایران که تا این لحظه
رای دادند تش��کر می کنم و خس��ته نباش��ید می گویم و برای
سایر مردم نیز که تا پایان ساعت قانونی انتخابات پای صندوق
رای میرون��د آرزوی موفقیت دارم .انش��ااهلل افتخار جدیدی را
ملت ایران خواهد آفرید و دش��منان ما بیش از گذش��ته مایوس
خواهند شد.

جنجال بر سر دیدار سناتور مورفی با ظریف

سناتور کریس مورفی که برای شرکت
در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر
کرده بود ،به هتل محل اقامت محمدجواد
ظری��ف رفته و با وزی��ر امورخارجه ایران
دیدار ک��رده اس��ت .کری��س مورفی در
توییت خود نوشته بود :اگر ترامپ تمایلی
به گفتگ��و با ایران ن��دارد ،بنابراین کس
دیگری باید این کار را بکند.
به گ��زارش ف��رارو ،رئیسجمهوری
آمری��کا گفت :خبر دیدار س��ناتور کریس
مورف��ی ب��ا وزیرخارجه ای��ران را دیده و
ش��اید ای��ن نقض قان��ون لوگان باش��د.
مایک پمپئو هم مدعی ش��ده که ظریف
وزیرخارجه کشوری است که بزرگترین
حامی دولتی تروریسم و یهود ستیزی در
جهان است .همزمان ظریف نیز گفته که
سناتورهای آمریکا از  ۲۰سال پیش با من
دیدار میکنند و ای��ن دیدار چیز جدیدی
نیست.
پای��گاه اینترنت��ی فدرالیس��ت روز
سهشنبه گذشته به نقل از منابعی که نام
آنها را ذکر نکرده ،از دیدار س��ناتورهای
دموک��رات آمریکا از جمله کریس مورفی
با محمدج��واد ظریف ،وزی��ر امورخارجه
ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ در هفته
گذشته خبر داد.
گفته ش��ده که این اق��دام مورفی در
راس��تای تضعی��ف سیاس��تهای دولت
ترامپ بوده اس��ت .خبر دی��دار ظریف و
مورفی پس از انتشار در فدرالیست از سوی
روزنامهه��ای پرتیراژ آمریکا ،و از جمله از
س��وی نیویورک��ر و واشنگتنپس��ت نیز
پوشش داده شده بود .در همین خصوص،
سهشنبه  ۲۹بهمن کریسمورفی سناتور
دموک��رات ایالت کنتیکت دی��دار خود با
محمد ج��واد ظری��ف ،وزیرخارجه ایران،
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ را تایید
کرد.
گفته میش��ود ک��ه س��ناتور کریس
مورفی که ب��رای ش��رکت در کنفرانس
امنیت��ی مونیخ به آلمان س��فر کرده بود،
به هتل محل اقام��ت محمدجواد ظریف
رفته و با وزیر امورخارجه ایران دیدار کرده
است .کریس مورفی در توییت خود نوشته
ب��ود :اگر ترامپ تمایلی به گفتگو با ایران
ندارد ،بنابراین کس دیگری باید این کار

را بکند.
دونال��د ترام��پ عصر هم��ان روز به
گروهی از خبرنگاران گفت :من این خبر
را دی��دم که س��ناتور مورفی ب��ا ایرانیها
دی��دار کرده اس��ت .آیا واقعی��ت دارد؟ او
س��پس افزوده آیا چیزی هست که الزم
اس��ت از آن مطلع باشم؟ رئیسجمهوری
آمریکا در عین حال این احتمال را مطرح
کرده که مبادرت به این دیدار نقض قانون
لوگان باشد.
قانون موسوم به لوگان در سال ۱۷۹۹
تصویب شده و شهروندان آمریکایی را که
بهطور رس��می مجاز به مذاکره نیس��تند،
از مذاک��ره با کش��ورهای خارج��ی که با
آمریکا اختالف دارن��د ،منع میکند .این
قانون که ترامپ مدعی نقض آن توس��ط
سناتور مورفی شده میگوید :هر شهروند
ایاالتمتحده ،صرفنظر از مکان سکونت
و منصبی ک��ه دارد ،در صورتی که بدون
اج��ازه ایاالتمتحده ،بهطور مس��تقیم یا
غیرمستقیم اقدام به آغاز یا انجام مکاتبه
ی��ا گفتگو با ه��ر دولت خارج��ی یا مقام
خارج��ی یا ماموران آنه��ا بکند و هدف
از ای��ن ارتباطات و مکالم��ات ،اثرگذاری
ب��ر اقدامات یا رفتار ه��ر دولت خارجی یا
مقام خارجی و مس��ووالن آنها در یکی
از مناقش��ات یا مجادالت مرتبط با دولت
آمری��کا یا به شکس��ت کش��اندن تدابیر
دولت ایاالتمتحده باشد ،باید به موجب
ای��ن قانون به پرداخت جریمه یا حبس تا
حداکثر سه سال یا هر دو محکوم شود.
کریس مورفی میگوید :در دیدارش با
محمدجواد ظریف خواسته است نیروهای
نیابتی ای��ران در ع��راق کنترل ش��وند،
آمریکاییهایی که ب��ه گفته او بهصورت
غیرقانونی در ایران زندانی ش��دهاند ،آزاد

ش��وند ،از حوثیهای یمن خواس��ته شود
در مس��یر کمکهای انساندوس��تانه به
م��ردم یمن مان��ع ایجاد نکنند .س��ناتور
کری��س مورفی با انتقاد از مواضع ترامپ،
سیاستهای کنونی آمریکا در قبال ایران
را کورکورانه خوانده اس��ت .س��خنگوی
س��ناتور مورفی گفته او پی��ش از دیدار با
ظریف وزارتخارجه کشورش را از طریق
سفارتخانه در آلمان مطلع کرده بود.
مورف��ی همچنی��ن در توییتی اعالم
کرد ک��ه سیاس��ت کنونی ترام��پ تنها
باعث قویتر ش��دن ایران ش��ده است.
این س��ناتور ب��ا تاکید بر ل��زوم مذاکره
میان ایران و آمریکا اظهار کرد سیاست
خارجی کورکورانه و غیرراهبردی کنونی
ترامپ تنه��ا باعث افزایش تنش ،قدرت
گرفت��ن ای��ران و تضعیف آمریکا ش��ده
است.
واکنش ظریف
همزم��ان با این تحوالت ،محمدجواد
ظریف در پاس��خ به سوالی پیرامون دیدار
او ب��ا س��ناتور مورفی نیز گف��ت :من در
سفرهای خارجی درخواستهای مالقات
دارم ،کس��انی ک��ه درخواس��ت میکنند
برخی نماینده مجلس و خبرنگار هستند،
سناتورهای آمریکا از  ۲۰سال پیش با من
دیدار میکنند و چیز جدیدی نیست.
ظری��ف تاکی��د ک��رد :ای��ن موضوع
نش��اندهنده این است که ترامپ و پمپئو
چق��در از اینک��ه یک س��ناتور آمریکایی
واقعی��ات را از وزی��ر امورخارج��ه ای��ران
بش��نود ،هراس��ان هس��تند .آنها تالش
کردهاند با تحریم وزیرخارجه ایران ،اجازه
ندهن��د صدای مردم کش��ورمان به مردم
آمریکا برس��د؛ تالش کردند با عدم ویزا
به بنده ،مانع از این شوند که صدای ایران

به نهادهای بینالمللی برسد .او تاکید کرد:
آنها غافل از این واقعیت هستند که وزیر
امورخارج��ه ایران یک فرد نیس��ت ،بلکه
وزیرخارج��ه ایران نماین��ده مردم بزرگی
اس��ت که صدای خود را هرجور ش��ده به
دنیا میرسانند و انش��اءاهلل با مقاومت و
ت�لاش ،بار دیگر این صدا را به تمام دنیا
خواهیم رساند.
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت
امورخارج��ه نی��ز دیدار ظری��ف با برخی
از اعض��ای کنگ��ره آمری��کا را بخش��ی
از دیپلماس��ی عمومی برش��مرده است.
پیشتر در  ۱۵ژوئیه سال  ۲۰۱۹و هنگام
حضور ظریف در نیویورک برای شرکت
در اج�لاس س��ازمان ملل ،رن��د پال و
مش��اورش ،دوگ استافورد با محمدجواد
ظری��ف در محل اقامت س��فیر ایران در
سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده بودند.
در ای��ن دیدار که حدود یک س��اعت
ادامه داشته ،محمدجواد ظریف از امضای
پیش از موعد پروتکل الحاقی سخن گفته
و پیشنهادهای ایران را برای حل مناقشه
با آمریکا به اطالع سناتور پال رسانده بود.
پال نی��ز پیش از دیدار با ظریف با ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا دی��دار کرده بود.
رند پال در این دیدار دعوت کاخ سفید از
ظری��ف به منظور دیدار با دونالد ترامپ را
به اطالع او رسانده است.
عصبانیت پمپئو
مایک پمپئو ،وزیرخارجه ایاالتمتحده
نیز با پرس��ش خبرن��گاران در مورد دیدار
ظریف و مورفی روبهرو ش��د .به نوش��ته
وب��گاه نش��ریه نیویورکپس��ت ،پمپئ��و
که ب��ه آفریقا س��فر ک��رده ،در گفتگو با
خبرنگاران از احتمال تضعیف اس��تراتژی
خارج��ی آمریکا علیه ای��ران در پی دیدار
دموکراتها با ظریف ،بهدلیل قرار داشتن
نام او در لیس��ت تحریمهای واش��نگتن،
اب��راز نگران��ی ک��رد .پمپئو مدعی ش��د
محمدجواد ظریف وزیرخارجه کش��وری
است که هدف [تحریم]آمریکا قرار گرفته
اس��ت .وزیرخارجه آمریکا س��پس افزوده
اگر دیداری ص��ورت گرفته ،نمیدانم چه
حرفهایی رد و بدل شده ،اما امیدوارم که
به تقویت سیاست خارجی آمریکا بینجامد
و نه [تقویت]خودشان.
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اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

ایران در لیست سیاه  FATFقرار گرفت

تحریمهای این کارگروه علیه ایران شامل محدودیت در
روابط مالی با شرکتهای ایرانی ،بررسی بیشتر تراکشنات
مالی مرتبط با ایران ،ارس��ال گ��زارش در خصوص انجام
هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از
احداث ش��بعه جدید بانکهای ایران در خارج و بالعکس
خواهد ش��د.کارگروه ویژه اقدام مال��ی( ) FATFاز قرار
گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد.
به گزارش رویت��رز ،دیدهبان کارگروه ویژه اقدام مالی
روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیس��ت سیاه این گروه
در پی عدم تصویب تامین مالی تروریس��م در این کشور
خبر داد.
سه سال هشدار FATF

این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه
ویژه اقدام مالی مبنی تصویب الیحه تامین مالی تروریسم
در ایران اتخاذ شده است.
گ��روه اقدام مالی پیش از این در جلس��ه مهر ماه خود
که در پاریس برگزار ش��د ،ضمن بررسی آخرین وضعیت
کشورمان ،با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون
پالرم��و و تامین مالی تروریس��م ،دو دس��ته اقدام جدید
مقابل��های علیه ایران وضع نم��ود که با توجه به تصویب
یک اقدام مقابلهای دیگر در خرداد ماه گذش��ته ،مجموعا
سه اقدام علیه کشورمان وضع شد.
ای��ن نهاد بینالمللی در یک بند جداگانه هش��دار داده
بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانس��یون نهایی
نش��وند ،کلیه اقدامات مقابلهای علیه ایران وضع خواهند
ش��د و عمال وضعیت کش��ورمان به پیش از خرداد سال
 ۱۳۹۵باز خواهد گشت.
گ��روه وی��ژه اقدام مال��ی همچنین تایید ک��رد که در
مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصالحیه قانونی مبارزه
با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م به تصویب نهایی
رسیدند و دو الیحه کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی
تروریسم ( )CFTدر مجلس ایران به تصویب رسیده ،اما
مراحل الزم االجرا شدن نهایی را طی نکردهاند.
مسیر تصویب لوایح  FATFو  CFTبه دلیل قبول
مرجعیت کمیس��یون نظارت مجمع تش��خیص مصلحت
نظام برای ش��ورای نگهبان به منظور نظارت بر حس��ن
اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون قبل از تصویب
این لوایح در مجلس و ارس��ال آن به ش��ورای نگهبان و
اس��تناد این ش��ورا به نامه فوق برای ع��دم قبول لوایح،
موجب پدید آمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شد.

میتوانیمکروناراکنترلکنیمتاتلفاتزیادینداشتهباشیم
کارخانهها باید سه شیفته ماسک تولید کنند

مع��اون اول رئی��س جمهوری
گف��ت :دول��ت تمام ت��وان خود را
ب��رای مهار ویروس کرونا بس��یج
ک��رده و رئیس جمهوری دس��تور
تش��کیل س��تاد مقابله با ویروس
کرونا و پیش��گیری از این ویروس
را داده است.
به گزارش خبرگزاریها ،اسحاق
جهانگیری شامگاه پنجشنبه گذشته
در حاشیه نشست ستاد پیشگیری و
مقابله با وی��روس کرونا در وزارت
بهداش��ت افزود :امش��ب اولین جلسه س��تاد مقابله با
وی��روس کرونا و پیش��گیری از این ویروس در وزارت
بهداش��ت تش��کیل ش��د .تعدادی از اعضای دولت و
نیروهای مس��لح و اعضای این ستاد در جلسه حضور
داش��تند .موضوع مقابله با وی��روس کرونا که در چین
اتفاق افتاده و به کشورهای مختلف سرایت کرده است.
آثار آن در برخی شهرها مثل قم ظاهر شده است.
وی ادامه داد :در این جلس��ه درباره مسائل مهمی
بحث ش��ده و دبیر س��تاد مشخص ش��د .کمکها و
نیازه��ای وزارت بهداش��ت در زمینههای مختلف نیز
اعالم ش��د و از امشب دبیرخانه این س��تاد در وزارت
بهداش��ت خواهد بود و به کمک نیروهای متخصص
وزارت بهداش��ت ،برنام��ه ری��زی میکند و ت��ا فردا
جلس��ههای مختلفی برگزار ش��ده و دستورالعملهای
مختلف تدوین میشود.
جهانگیری گفت :اختیارات این س��تاد کامل است
و همه دس��تگاهها مکلف هستند با این ستاد همکاری
کنند .کارخانههایی که ماسک طبی تولید میکنند در
چنین ش��رایط خاصی که پیش آم��ده باید طوری که
وزارت بهداش��ت و وزارت صنع��ت و معدن و تجارت
میخواهد ،س��ه شیفت تولید کنند و مردم برای برخی

نیازه��ای اولی��ه برای مقابل��ه با این
ویروس دچار مش��کل نش��وند و اگر
به چی��زی نیاز دارن��د ،در اختیار آنها
قرار بگیرد.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار
ک��رد :در اولین فرصت به اندازه مورد
نیاز ،ماسک و موارد دیگر تولید شده
و در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی بی��ان کرد :توان پزش��کی و
درمانی کشور بسیار باالست و کشور
ما در منطقه از نظر توانمندی پزشکی
حتی در سطح بین المللی جزو کشورهای مهمی است
که ظرفیت بسیار باالیی دارد و این ظرفیت در مقاطع
مختلف نش��ان داده شده است .مدیریت درمان کشور
نیز توانمند اس��ت و م��ردم به مدیری��ت و توانمندی
پزشکی کشور اعتماد داشته باشند .ما قادر هستیم این
مش��کل را در روزهای نخس��ت و با دعای خیر مردم
کنترل کنیم تا تلفات زیادی نداش��ته باش��یم و انشاهلل
نخواهیم داشت .وزارت بهداشت نیز با اطمینان مسلط
بر اوضاع هستند و در روزهای آینده خبرهای خوبی از
زبان مسئوالن مرتبط میشنویم.
جهانگیری گفت :مطال��ب مرتبط با این موضوع
را فق��ط از زب��ان مس��ئوالن وزارت بهداش��ت باید
بش��نویم و همه دستگاهها و رس��انهها و صداوسیما
و مطبوع��ات و فضای مجازی که برای دل س��وزی
مردم فعال هس��تند ،آنچه واقعیت دارد را با مردم در
می��ان بگذارند .نه قصد داری��م کمنمایی کرده و نه
بزرگنمایی کنیم تا مردم نگران نش��وند .کارگروهی
که برای اطالع رسانی تشکیل میشود ،وظیفه دارد
اطالع��ات دقیق بدهند و آموزشه��ای مورد نیاز به
مردم ارائه میش��ود و ب��ا اقدامات بهداش��تی مردم
میتوان با این مشکل مقابله کرد.

محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه؛

در تمام این سالها من موظف به دفاع از «تمام ایران» بودهام

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان ،در
صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«در تمام این سالها من موظف به دفاع از «تمام
ایران» بودهام ،حتی دفاع از کس��انی که منافع ملی را
آنچنان که باید درنمییابند و جهان را آنچنان که هست
نمیبینن��د ،حتی دفاع از آنها که بارها من و همکارانم
را آزردهان��د و در این آزردن ،لخت��ی درنگ نکردهاند.
وقتی از ح��ق هر ایرانی در برابر تحریم دفاع میکنم،
وقتی برای دفاع از قدرت مش��روع ایران ،از این س��و
به آن س��وی جهان میروم ،وقتی برای ناکام گذاشتن
کارزار ایرانستیزان ،از هر دریچهای برای سخن گفتن
با جه��ان بهره میجویم؛ هر لحظه ای��ران را خانهای
برای هم��ه میبینم نه فقط برای کس��انی که تاییدم
میکنند؛ ه��ر لحظه ایران را همان وطنی میبینم که

آگهی تغییرات شرکت سحر افروز شهاب با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  146511و شناسه ملی
 10101894180به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده مورخ  17/10/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند :خانم افسانه عطارها به شماره
ملی  0054066808به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره  -آقای آرین نوری به شماره ملی  0440836417به
سمت رئیس هیئت مدیره  -حق امضاء کلیه اوراق بهادار
و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل :چک -سفته -بروات-
قراردادها و عقوداسالمی و هر گونه قراردادی که برای
شرکت ایجاد تعهد نماید و نیز امضاء کلیه اوراق عادی و
مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر است 0سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()776374

م��ا را با تم��ام تفاوتهایمان و با تم��ام فاصلههایمان
در آغ��وش گرفته اس��ت .بارها با دیگران��ی که از دور
به ایران نگاه میکنند ،گفتگ��و کردهام؛ بیش از آنچه
تص��ور میکنیم ما را «همسرنوش��ت» میبینند و من
سالهاس��ت که دریافتهام :باور به ایران ،باور به همین
همسرنوشت بودن ماست .تسلیمناپذیری در برابر ظلم،
ارمغان این فرهنگ ایرانی است« ،سالح زیبا»یی که
ایران را سالهاس��ت محافظت کرده« .جمعه» تداوم
باور ایرانیان به همسرنوش��ت بودن اس��ت ،تصویری
روشن از ایرانی که هنوز باورمند حماسه است و نمایی
تمامق��د از پرچمی که سالهاس��ت بر خ��اک نیفتاده.
«جمعه» پژواک این پیام اس��ت که ایرانیان ،وفای به
عهد میکنند ،صلح را با صلح پاسخ میگویند و تکریم
را با تکریم ،اما تسلیم نمیشوند».

یادداشت

امام خمینی و مبارزات انتخاباتی!

علی ربیعی ،سخنگوی دولت

در مصاحبه مطبوعاتی گذش��ته رئیسجمهوری ،نوبت به
خبرنگار روزنامه کار و کارگر رس��ید .او در سؤال خود به جای
مبارزات انقالبی امام خمینی ،به ناخودآگاه با اشتباه سهوی به
مبارزات انتخاباتی امام اش��اره کرد .این بیان تلمیحدار موجب
خنده حضار شد .در نوش��تن این یادداشت ،من هم ناخودآگاه
یاد این س��ؤال پرمعنا و پرمفه��وم افتادم .اما در حقیقت تأکید
امام بر حق تعیین سرنوش��ت هر نس��ل در پای صندوقهای
رأی چنان جایگاهی محوری در مش��ی مبارزاتی او داش��ت که خطکشیهای مرسوم و
جزم��ی میان انقالب و انتخاب��ات را مخدوش میکرد .رهبری که با توس��ل به گفتمان
انتخابات آزاد و ضرورت ابتنای مشروعیت و قانونیت یک نظام بر انتخابات آزاد و واقعی به
مصاف رژیم دیکتاتوری رفت ،کام ً
ال طبیعی بود که در فردای انقالب میزان را رأی ملت
بداند و نظارت و حاکمیت ملت را جایگزین حاکمیت ش��اهانه نماید.به نظرم انقالب هم
یک انتخاب بود و مردم دست به یک انتخاب زدند .اساس ًا برگزیدن جمهوری اسالمی و
به ش��عار درآمدن آن هم یک انتخاب بود و حتی پذیرش رهبری امام از س��وی مردم هم
س جمهوری در س��خنرانی  ۲۲بهمن ،اش��ارهای داشت به اینکه اگر
یک انتخاب بود .رئی 
رژیم گذش��ته به مردم امکان انتخابات آزاد ،س��الم و ملی را میداد ،انقالب نمیشد .این
بی��ان مورد حمله و هجوم ع��دهای قرار گرفت .من میخواهم از چند جهت این نظریه را
واکاوی کنم .جامعهشناسان و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی در مطالعه چرایی انقالبها،
هر یک از منظری ،علل شکلگیری انقالبها را مورد واکاوی قرار دادهاند .به عنوان مثال
ت
تدا اس��کاچپل دولت رانتیر را مورد توجه قرار داده است ،یرواند آبراهامیان نظریه سیاس 
توس��عهناموزو ن را طرح کرده ،چارلز تیلی نظریه بس��یج منابع را واکاوی کرده و ویلفردو
پارتو مسأله گردش نخبگان را در شکلگیری انقالبها برجسته کرده که بنابر این نظریه
فقدان گردش نخبگان و انسداد سیاسی و رانده شدن نخبگان از بازیهای سیاسی یکی از
علل انقالب است .من پیشتر با ترکیبی از نظریههای انقالب جمعیتی و تغییرات نسلی و
فقدان مشارکت نسلهای جدید در گردش نخبگان به مقوله انقالب پرداخته بودم .اصو ًال
انقالبها پدیده اجتماعی هس��تند که به وقوع میپیوندند .انقالبها را کس��ی نمیسازد.
انقالبها در فرآیندهای اجتماعی به وجود میآیند و شکل میگیرند .از الیههای پایین به
س��طح کشیده میشوند .رئیس جمهوری با مطرح کردن زوج انقالب-انتخاب یا انقالب
به منزله انتخاب در حقیقت گزارشی بدیع از آن رخداد باشکوه ملی و معنوی به نسلهای
جدید عرضه کرد .رئیس جمهوری نشان داد که انقالب اسالمی یک انتخاب یک بار برای
همیش��ه نبوده بلکه این یک انتخاب مستمر است و هر نس��ل آن را به شیوه خود تکرار
میکن��د .به بیان رئیس جمه��وری انتخاب یک ملت فقط در لحظه  ۲۲بهمن  ۵۷تجلی
نیافت بلکه در همان سال نخستین آنگاه که ملت با رأی خود اراده تأسیسگرانه خود را
به نمایش گذاش��ت و نهادهای مردمس��االری را یکی پس از دیگری تأسیس کرد شاهد
تکرار همان عملیات انقالبی در شکلی سازنده بودیم .انقالب اسالمی را نمیتوان صرف ًا در
جنبه سلبی خود که منجر به تخریب بنای ظلم و دیکتاتوری شد تلخیص کرد .در جریان
رفراندوم تأسیس جمهوری اسالمی و تشکیل مجلس قانون اساسی و تأسیس نخستین
مجلس شورای اسالمی نیز همه اقشار و جریانهای ملت ،همه احزاب ملی و مذهبی و
نهضت آزادی و حتی جریانهای کمونیستی حق نامزد شدن یافتند و صدای همه احزاب
و همه مخالفین و موافقین شنیده شد و نهایت ًا در بطن چنین فضایی از آزادی انتخابات بود
که نهادهای مردمساالری تأسیس شدند .اکنون پس از  40سالی که از آن نخستینهای
طالیی (مجلس قانون اساسی نخست ،مجلس اول )...میگذرد ،شدت فشارهای تحریمها
و تروریسم اقتصادی به حدی است که جز از طریق تکرار آن حماسه تأسیسی نمیتوان
مقابله کارآمدی با امریکای کنونی در هیأت منحوس ترامپ به عمل آورد.در این انتخابات
مجلس که در ش��رایط دش��وار بینالمللی و نیز مسأله س��رمایه اجتماعی برگزار میشود،
شایس��ته بود نهادهای دستاندرکار انتخابات آنچنان شرایطی از حضور همگان را فراهم
میساختند تا صندوقهای رأی به مثابه انتخاب اکثریت جامعه ایدهها ،آرمانها و آرزوها،
خواستها و روشهای اداره کشور متبلور شود .به هر حال هم اکنون روی سخن با مردم
است که با حضور در انتخابات دو مفهوم را دنبال کنند؛ یک جنبه این حضور انتخاب افراد
مورد نظر مردم است .جهت دیگر حفظ صندوق رأی و روند انتخاب و پایدار کردن مفهوم
انتخاب توسط مردم به عنوان یک ارزش است.

آگهی افزایش سرمایه شرکت آب راه بنای تچر با مسئولیت و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع
محدود به شماره ثبت  4242و شناسه ملی  10195011627به ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()776375
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 14/11/1398
___________________
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای هومان لشکری نژاد به شماره
آگهی تغییرات شرکت صنعت کوشان بصیر با مسئولیت محدود
ملی  0063036002با پرداخت مبلغ  000/000/450/1ریال به به شماره ثبت  367107و شناسه ملی  10320128398به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از  000/000/50ریال به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 23/08/1398
 000/000/500/1ریال افزایش داد .خانم حانیه میرزائی به شماره تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای میالد کریمی فریرخ به شماره
ملی  4900511803با پرداخت مبلغ  000/000/450/1ریال به ملی  3240036835با پرداخت مبلغ  800000000ریال به صندوق
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از  000/000/50ریال به شرکت در زمرء شرکاء قرار گرفت- .در نتیجه سرمایه شرکت از
 000/000/500/1ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 200000000ریال به مبلغ ریال  1000000000افزایش یافت و
مبلغ  000/000/100ریال به  000/000/000/3ریال افزایش داد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد - .اسامی شرکاء و
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید- .لیست شرکاء میزان سهم الشرکهها بعد از افزایش سرمایه :آقای عبدالحسین زلقی
پس از افزایش سرمایه :آقای هومان لشکری نژاد به شماره ملی به شماره ملی 2003006389دارای  150000000ریال سهم الشرکه
 0063036002دارنده  000/000/500/1ریال سهم الشرکه ،خانم خانم ندا جنت مکان به شماره ملی 1751006158دارای 50000000
حانیه میرزائی به شماره ملی  4900511803دارنده  000/000/500/1ریال سهم الشرکه -آقای میالد کریمی فریرخ به شماره ملی
ریال سهم الشرکه .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و  3240036835دارای  800000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک
موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()776376
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یادداشت

پیشنیازهای مقابله با ویروس کرونا
محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي
مسئولین محترم ،من عضو کمیته تخصصی
اجتماعی ،فرهنگی و رسانه برای تدوین گزارش
ملی پالسکو و گزارش ملی سیالبها بودهام و
در این متن میکوشم در نهایت اختصار ،تجربه
حاصل از این دو گ��زارش برای مواجهه با یک
رخداد ملی را با شما و مردم به اشتراک بگذارم.
امیدوارم همه این تجارب در برابر مس��أله ورود
ویروس کرونا به ایران رعایت شده باشد ،اما به
جهت اثربخش کردن تجربه دو گزارش ملی ،مینویسم.
یک .مدیریت رخداد نیازمند فرمانده با وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای
مشخص است .فرمانده را مشخص و به مردم معرفی کنید .مراکز استانها
هم ستاد فرماندهی داشته باشند.
دو .اطالعرس��انی در ه��ر دو رخ��داد فروری��زی پالس��کو و مدیریت
سیالبها ،مش��کالت اساسی داش��ت .موارد زیر برای بهبود اطالعرسانی
ضروری است:
دو-یک .به هر یک از رس��انههای مهم (خبرگزاریها ،رزونامهها و )...
یک میز اختصاصی در ستاد فرماندهی اختصاص دهید.
دو-دو .به هر رس��انه رس��م ًا اعالم کنید ک��ه خبرنگار/خبرنگاران ویژه
پوش��ش خبری رخداد کرونا را به ستاد فرماندهی معرفی کنند .عین همین
کار را در مراکز استانها هم انجام دهید.
دو-س��ه .خبرنگاران ویژه پوشش خبری رخداد از هر رسانه را به مردم
معرفی کنید.
دو-چهار .یک حس��اب ویژه توئیتر و یک کانال تلگرام اختصاصی ستاد
فرماندهی رخداد با مسئولیت فرمانده ستاد ،راهاندازی کرده و از همه مراجع
اطالعرسانی به مردم و رسانهها اعالم کنید که فقط این دو مرجع رسانهای
اطالعرسانی درباره کرونا هستند.
س��ه .کلیه س��ازمانهای مردمنهاد (س��من) متخص��ص در زمینههای
بهداشت عمومی یا عالقمند به فعالیت در این زمینه را به مراکز فرماندهی
در ته��ران و اس��تانها دعوت کنی��د و درخصوص نظام هم��کاری با آنها
ب��رای ارائه آموزشهای عمومی ،توزیع ماس��ک ،مراقب��ت از بیماران و ...
هماهنگی کنید .درخصوص وظایف ،اختیارات و مس��ئولیتهای مش��خص
برای ستادهای فرماندهی و سمنها به توافق برسید.
چه��ار .از طریق حس��اب توئیتری ،کان��ال تلگرامی و کلیه رس��انهها،
پروتکلها (دس��تورالعملها ،استانداردهای ملی و  )...هر الزام قانونی درباره
بروز چنین شرایطی را به اطالع مردم و همه سازمانها برسانید.
پنج .مواجهه با ویروس کرونا از جنس کارهای میانبخشی است ،یعنی
س��ازمانهای مختلف و مردم باید با یکدیگ��ر همکاری کنند تا موفقیت به
س��طح مطلوبی برس��د .گروهی را مس��ئول کنید که کلیه شرایط را بررسی
کرده و در هر ش��رایطی ،فهرس��تی از وظایف دس��تگاههای دیگر و مردم
تهیه کنند.
شش .این فهرست وظایف را با مشارکت هر دستگاه بررسی کرده و به
آنها ابالغ کنید .وظایف دستگاهها را به اطالع مردم هم برسانید تا مطالبه
مردمی برای انجام وظایفشان افزایش یابد .وظایف و مسئولیتهای مردم،
و البته اختیارات مردم را هم از کلیه مجاری رسانهای اطالعرسانی کنید.
هفت .اگر امکانپذیر است به صورت موقت ،بخشی از برنامههای رادیو
و تلویزیونهای مرتبط با سالمت را با اطالعرسانی قبلی ،به رخداد ویروس
کرونا اختصاص دهید.
هش��ت .هیچ چیزی را پنهان نکنید .این ویروس س��بب بحران جهانی
ش��ده اس��ت و ورود آن به ایران مایه هیچ شرمساری نیست .ما در عصری
زندگی میکنیم که هیچ چیز را نمیشود پنهان کرد .اطالعرسانی شفاف و
بیکموکاست ،سبب ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی میشود.
نه .پروتکلهای رس��انهای مربوط به اطالعرس��انی این گونه رخدادها
را با کمک متخصصان رس��انه ،اخالق پزش��کی و  ...شناس��ایی کرده و به
اطالع خبرنگاران برسانید .مسأله عمومی است ،اما حریم خصوصی افراد و
خانوادههای بیماران احتمالی نباید خدشهدار شود.
ده .یک تیم تخصصی برای مستندس��ازی ،تهیه فیلم و عکس ،و ثبت
جزء به جزء نوع مواجهه ملی با این رخداد تعیین کنید .شواهد و مستنداتی
که این گروه تهیه میکنند ب��رای مدیریت رخدادهای آینده بهکار میآیند.
نش��ان دادن مقدار کار ملی انجامشده در خالل رخداد نیز به این مستندات
نیاز دارد.
یازده .انشاءاهلل مسأله هر چه زودتر پایان مییابد ،اما از هماکنون برای
ارائه گزارش��ی ش��فاف و توأم با ذکر تجارب ،شکس��تها و موفقیتها در
مواجهه با ش��یوع ویروس کرونا آماده باشید .این گزارش برای جلب اعتماد
عمومی ضروری است.
امید که همه با هم و با کمترین خسارت از این مسأله عبور کنیم .کرونا
مساله همه ،و نه فقط شما ،است.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

تعداد مبتالیان قطعی کرونا در ایران  ۵نفر است

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی با اعالم
اینکه تاکنون ابتالی  ۵نفر به ویروس کرونا در ایران
قطعی ش��ده است ،گفت :متاسفانه دو نفر از مبتالیان
ب��ه کرونا ف��وت کردهاند و در حال حاض��ر دو نفر از
مبتالیان به این بیماری در بیمارستانهای قم و یک
پزشک که از قم به اراک رفته بود ،در بیمارستان این
شهر در قرنطینه کامل به سر میبرند.
به گزارش ایس��نا ،س��عید نمکی ،وزیر بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��کی پس از پایان جلس��ه ستاد
پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا که به ریاس��ت
معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��د ،اظهار کرد :در
نخس��تین جلسه ستاد پیش��گیری و مقابله با ویروس
کرونا ،تصمیمات خوبی درخص��وص هماهنگی بین
بخشی دستگاههای مختلف و استفاده از ظرفیت همه
دستگاهها برای مهار بیماری کرونا اتخاذ شد.
وی ب��ا بیان اینکه امیدواریم ب��ا تصمیمات اتخاذ
ش��ده بتوانیم به حداقل ضایعه در این زمینه برس��یم،
تصریح کرد :ملت ش��ریف ایران بدانند که ما ویروس
آنفوالنزای  H۱N۱را در پاییز امس��ال با لطف خدا و
هوش��مندی مردم مهار کردیم و میزان کش��ندگی و
بیماریزایی این وی��روس به مراتب از ویروس کرونا
باالتر بود و خوش��بختانه میزان مرگ و میر در کشور
ما بر اس��اس اعالم س��ازمان جهانی بهداشت در حد
اروپای غربی بود.
وزیر بهداش��ت گفت:حتم��ا ویروس کرون��ا را با
هوش��مندی م��ردم و ت�لاش عزیزان م��ن در حوزه
بهداش��ت و درم��ان و همکاری بین بخش��ی س��ایر
دستگاهها در اسرع وقت به حد تعادل و مهار خواهیم
رساند.
نمک��ی با بی��ان اینکه بزرگترین کمک رس��انهها
درخص��وص پیش��گیری و مقابل��ه با کرونا ،اش��اعه
آموزشهای الزم اس��ت ،پرهیز از روبوس��ی کردن،
اس��تفاده از ماسک برای جلوگیری از انتشار ترشحات
تنفس��ی در صورت ابتال ب��ه آنفوالن��زا و مراجعه به
مراکز بهداش��تی در صورت بروز عالئ��م آنفوالنزای
س��رماخوردگی را از جمله مواردی عنوان کرد که در
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا تاثیرگذار است.
او در ادام��ه در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره آمار
متبالیان به ویروس کرونا در س��طح کش��ور با تاکید
بر اینکه آنچه که درباره ویروس کرونا باشد در لحظه
به مردم اعالم خواهم کرد خاطرنش��ان کرد :ما پیکی

از آنفوالنزای تیپ  Bرا که پیک زمس��تانه اس��ت در
اس��تانهای مختلف داشته و داریم؛ در شهرستان قم
نیز تعدادی از موارد مراجعه کننده پس از بررسیهای
انجام شده آنفوالنزای تیپ  Bتشخیص داده شد.
وزیر بهداش��ت ادامه داد :بر اس��اس پروتکلهای
س��ازمان جهانی بهداش��ت اگر م��واردی از آنفوالنزا
و ش��به آنفوالنزا در کش��وری بروز ک��رد و این موارد
افرادی بودن��د که از مناطق آلوده نیام��ده بودند و یا
اینکه با فردی که از این مناطق آمده تماسی نداشتند،
بر اس��اس پروتکل مشکوک به کرونا تلقی نمیشوند
و ما نیز بر همین اس��اس عمل کردهایم .اما متاسفانه
چند روز پیش دو مورد به یکی از بیمارس��تانهای قم
مراجعه کردند و شدیدا در حالت نارسایی تنفسی قرار
گرفتند و آزمایشهای انجام ش��ده از این افراد سینه
پهلو دو طرفه را نش��ان میداد که از دید همکاران ما
شکل بالینی این دو بیمار با انفوالنزا همخوانی نداشت.
بالفاصله تس��تهای مربوطه انجام ش��د اما سرعت
پیش��رفت بیماری به قدری بود که متاس��فانه این دو
نفر خیلی س��ریع از دست رفتند؛ نتایج تستهای این
افراد مثبت اعالم ش��د و بالفاصله همکاران ما روی
ق��م تمرکز کردن��د و تیمهای متعددی ب��رای انجام
بررسیهای گسترده به این شهر اعزام کردیم.
نمکی گفت :در حال حاضر تعدادی در قم به دلیل
نگرانی خود و همچنین دعوت ما که فقط سندرمهای
آنفوالن��زا و ش��به آنفوالنزا دارند م��ورد آزمایش قرار
گرفتهاند و تاکنون  ۵مورد مثبت شناسایی شدهاند که
دو مورد از آنها افراد فوتی و س��ه مورد دیگر در حال
حاضر به این ویروس مبتال شدهاند .دو نفر از این افراد
در قم و یک نفر نیز پزش��کی است که از قم به اراک
رفته بود .این سه نفر در شرایط ایزوله قرار گرفتهاند.
او خاطرنشان کرد :تاکنون موارد مشکوک دیگری
نیز به ما ارائه شده و ما در حال حاضر انجام تستهای

مربوطه هس��تیم وبه محض اینکه نتایج آزمایش این
افراد قطعی ش��ود حتما مراتب را به اس��تحضار مردم
خواهیم رساند.
نمک��ی تصری��ح کرد :م��ردم باید بدانن��د که این
بیماری بهاندازه آنفوالن��زای  H۱N۱بیماریزایی و
کش��ندگی ندارد .همچنین این بیم��اری افرادی را به
ش��دت گرفتار میکند که دچار بیماریهای زمینهای
از قبیل دیابت ،بیماریهای نقص ایمنی ،بیماریهای
قلبی و عروقی پیش��رفته و افرادی که کهولت س��ن
دارن��د .کرون��ا در بچهه��ا و جوانان معم��وال در حد
آنفوالنزا نه بیماریزایی دارد ونه ناتوانی و کش��ندگی
به همراه خواهد داش��ت .ویروس کرونا به خطرناکی
که ممکن است در اذهان برخی جا افتاده باشد نیست
و امیدواریم با هوشیاری مردم و همکاری بین بخشی
آن را در کشور مهار و کنترل کنیم.
او در پاسخ به پرسشی درباره منشاء ویروس کرونا
در کش��ور گفت :هنوز به منش��اء بیماری دست پیدا
نکردی��م و تیمی از کارشناس��ان اپیدمولوژی در حال
بررسی درخصوص منشاء اصلی بیماری هستند.
آزمایش  7بیمار اراکی مشکوک به کرونا
منفی بود

مرکزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با تاکید
بر اینکه با رعایت بهداش��ت فردی می توان ویروس
کرونا را پشت سر گذاشت ،گفت :از هشت مورد بیمار
مش��کوک به ویروس کرونا ،نتیجه آزمایش هفت نفر
مشکوک اعالم شد و وضعیت بیمار مبتال به ویروس
رو به بهبود است.
دکت��ر محمد جمالی��ان تصریح ک��رد 70 :درصد
افرادی که به ویروس کرونا مبتال میشوند می توانند
به صورت س��رپایی ،بدون هیچ گونه عوارضی درمان
ش��وند ،تنها تعداد کمی نیاز به بس��تری دارند ،ضمن
اینک��ه میزان مرگ و میر و عوارض آن بس��یار کمتر
از آنفلوآنزایی اس��ت که دو ماه پیش آن را پش��ت سر
گذاشتیم.
وی با بی��ان اینکه آنچ��ه در مورد ای��ن ویروس
نگران کننده است س��رعت انتشار آن است ،گفت :با
اقدامات پیشگیرانه فردی به راحتی می توان از انتشار
آن جلوگیری کرد ،که این اقدامات ش��امل شس��ت و
ش��وی مرتب دستها ،عدم دیده بوسی و دست دادن
و رعایت فاصله مناس��ب با افراد مشکوک به بیماری
میشود.

معاون پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

الزامی شدن بستن کمربند ایمنی صندلیهای جلو و عقب
برای همه سرنشینان خودروها در جادههای برون شهری و بزرگراهها
جریمه رانندگان خودرو با سرنشین بدون کمربند در صندلیهای جلو و عقب در جادههای برون شهری و بزرگراهها

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی گفت:
بس��تن کمربند ایمنی صندلیهای جل��و و عقب برای
همه سرنش��ینان خودروها در جادههای برون شهری و
بزرگراهها الزامی است ،در صورتی که سرنشینان کمربند
ایمنی خود را نبندند ،راننده خودرو جریمه میشود.
به گزارش ایرنا ،س��رهنگ عی��ناهلل جهانی افزود:
بخش عمدهای از س��فرها از طری��ق اتوبوسهای بین
شهری انجام میشود زیرا اتوبوسها در مقایسه با سایر
وس��ائل نقلیه از امنیت و ایمنی بیشتری برخوردارند .از
سوی دیگر هزینه سفر با این وسائل نقلیه نسبت به سایر
خودروها ،کمتر است بر این اساس به هموطنان توصیه
میشود به جای سفر با یک خودرو ،با اتوبوس سفر کرده
و در س��فرهای جاده ای از حمل و نقل عمومی استفاده
کنند.
وی ادامه داد :چنانچه حادثه ای در اتوبوس های برون
شهری رخ دهد ،آسیب پذیرترین افراد مسافران هستند
به ویژه افرادی که کمربند ایمنی خود را نبستهاند.
معاون اجتماعی پلیس راه��ور ادامه داد :برابر قانون
اس��تفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان وسائل
نقلیه در جادههای برون ش��هری و بزرگراهها از الزامات
قانونی است براین اساس چنانچه مسافران اتوبوس ها،

کمربند ایمنی خود را نبسته باشند ،راننده برابر قانون مبلغ
 ۳۰هزار تومان جریمه میشود.
جهانی اضافه کرد :با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز
و سفرهای نوروزی ،مسافران اتوبوس های برون شهری
ملزم هستند تا کمربندهای خود را ببندند .تجربه نشان
داده اس��ت که در تصادفات برون ش��هری با اتوبوس،
افرادی دچار مصدومیت و حتی فوت ش��دند که کمربند
ایمنی خود را نبس��ته بودند اما افرادی که کمربند ایمنی
خود را بسته بودند کمتر دچار آسیب شده بودند.
وی ادامه داد :با بس��تن کمربند ایمنی ،سرنش��ینان
خودرو گویا قطعهای از قطعات خودرو هستند اما افرادی
که کمربند نبس��تهاند مانند شی سرگردان داخل خودرو
هستند که در صورت تصادف و با کوچک ترین ضربه یا
واژگونی به شدت پرتاب شده و به سقف ،ستون یا شیشه

خودرو برخورد میکنند.
معاون اجتماعی راهور نیروی انتظامی گفت :نبستن
کمربند ایمنی سبب میش��ود تا تعداد آسیب دیدگان و
فوت شدهها افزایش یابد براین اساس برای اینکه تعداد
مصدومان و فوت شدهها به حداقل برسد ،کمربند ایمنی
همچون فرشته نجات عمل کرده و مسافران را از آسیب
و مرگ نجات میدهد.
جهانی افزود :مس��افرانی که در صندلی جلو خودرو
نشس��تهاند و همچنین راننده وسائل نقلیه که از کمربند
ایمنی اس��تفاده کردهاند از مرگ جان سالم به در بردهاند
اما افرادی که از کمربند ایمنی اس��تفاده نکردهاند ،بسیار
آسیب پذیر بودهاند.
وی اضافه کرد :یک فیلم آموزش��ی به شرکتهای
حمل و نقل عمومی بین ش��هری ارائه ش��ده و مکلف
ش��دهاند تا قبل از حرک��ت ،این فیلم را ب��رای آموزش
مس��افران در داخل اتوبوس پخش کنند و بعد از پخش
این فیلم شروع به حرکت کنند .از سوی دیگر مسافران
هر گونه تخلف از سوی راننده اعم از سرعت غیر مجاز
و سبقت غیر مجاز را به سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰اطالع
دهند تا وس��یله نقلیه مورد نظر در اولین پاسگاه پلیس
متوقف شده و تذکرات الزم به راننده اعالم شود.
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تیغ زنی ۵۰هزار دالری خانم هنرپیشه از ستاره ملیپوش!

پشت پرده قطع رابطه هنرپیشه و فوتبالیست مشهور
یک هنرپیشه مشهور در آخرین سفر خود مبلغی
ح��دود  ۵۰هزار دالر از فوتبالیس��ت سرش��ناس باال
کشید و به رابطهاش با او خاتمه داد!
به گزارش فرارو ،فوتبالیس��تهای امروز در کنار
رقابت فوتبالی یک رقابت آشکار نیز با یکدیگر دارند
و آن هم دوستی با هنرپیشههای معروف است! آنها
میدانند که حاصل ضرب ش��هرت و پول خودشان و
طرف میتواند شهرت و پولشان را نه دو برابر که چند
برابر کند .در عین حال به همبازی و دوستان خود پز
بدهند که با هنرپیشه معروفتری در ارتباط هستند!
چنین میش��ود که همه جا پر میشود از سینماییها
و فوتبالیس��تهایی که در کنار هم جنجال میسازند
و عکس و فیلم بار میگذارند که در آیندهای نزدیک
ممکن اس��ت ازدواج کنند و در آخر هم اگر کارشان
به فرجام نرسید؛ راه حاشا باز است! داستان بازیگران
و فوتبالیستها در سالهای اخیر کم جنجال نداشته
است .مث ً
ال چه کسی میتوانست فرجام رابطههافبک
ملیپ��وش و بازیگر جوان را ح��دس بزند که چنین
نامطلوب به پایان خواهد رسید؟
وقتی لژیونر جوان در روزهای محبوبیت و شهرت
زیر یکی از پستهای هنرپیشه جوان کامنتی گذاشت،
شاید خودش هم فکر نمیکرد که این کامنت تا این
حد جنجالی خواهد ش��د .آن کامنت ،اما کار خودش
را کرد و باعث ش��د گمان رود رابطه عاطفی بین این
دو برقرار شده است! همینطور فیلمی که از همراهی
ستاره پرسپولیسی با همین هنرپیشه خانم منتشر شد
و کلی جار و جنجال به پا کرد.

اما ش��اید بزرگترین جنجال یکی دو سال اخیر
مربوط به یک س��تاره اوج گرفته جنوبی بود .داستان
آقای فوتبالیست با خانم بازیگر همچون داستان لیلی
و مجنون همهگیر شد .داس��تان از آنجا آغاز شد که
یکی از دوس��تان هنرپیش��ه خانم که به بهانه دیدن
بازی پرس��پولیس برابر الهالل به امارات سفر کرده
بود ،به بهانه تولد دوست صمیمی اش پستی گذاشت
که این پست توسط آقای فوتبالیست الیک شد! این
موضوع ش��ایعاتی را که در این مورد وجود داش��ت،
شدت بخشید و وقتی چندی بعد ویدیویی نیز از این
دو چهره پخش ش��د ،س��یلی بود که دیگر نمیشد
جلویش را گرفت.
همبازی آقای فوتبالیس��ت هم در فضای مجازی
پس��تی گذاش��ت و حرف از عروس و عروسی زد تا
ش��ایعات به باالترین حد ممکن برسد! رابطه لیلی و
مجنون فوتبالی و س��ینمایی ادام��ه پیدا کرد و حتی
خیلیها بح��ث ازدواج قریبالوقوع این دو را مطرح
کردن��د در حالی که مادر آقای فوتبالیس��ت مخالف

صددرص��د بود .هرچند مخالفت ش��دید م��ادر آقای
فوتبالیس��ت جلوی ازدواج رسمی و قانونی این دو را
گرفت ،اما مانع ارتباط موقت آنها نشد!
در ادامه حتی تصاویری از این دو س��تاره فوتبالی
و س��ینمایی در یک مرکز خرید در یک کشور عربی
حاشیه خلیج فارس منتش��ر شد تا شایعات دوباره به
باالترین حد ممکن برس��د .در حالی که ظاهراً همه
چیز به خیر و خوشی پیش میرفت ناگهان این رابطه
عشقوالنه (!) قطع شد .ش��اید خیلیها تصور کردند
طرفین از یکدیگر خس��ته شده و به این رابطه پایان
داده باشند ،اما ماجرا چیز دیگری بود.
ش��نیدیم همه چیز به آخرین س��فر خانم بازیگر
ب��ه خارج از کش��ور و مح��ل زندگی و ب��ازی آقای
فوتبالیس��ت برمیگردد .هنرپیشه مشهور در آخرین
س��فر خ��ود مبلغ��ی ح��دود  ۵۰ه��زار دالر از آقای
فوتبالیس��ت باال میکشد! این در حالی بود که آقای
فوتبالیست همواره بلیت رفت و برگشت و هزینههای
اقامت خانم هنرپیش��ه به خارج از کش��ور و بازگشت
او را تأمین میک��رد ،اما این بار خانم بازیگر تصمیم
گرف��ت  ۵۰هزار دالر بردارد و برای همیش��ه به این
رابطه خاتمه بدهد! هرچند فوتبالیست قصه ما حسابی
از دست این بازیگر معروف شاکی و ناراحت است ،اما
دس��تش به جایی بند نیست .آقای فوتبالیست هم با
وجود ضرر  ۵۰هزار دالری تصمیم گرفت بیسروصدا
کارش را دنبال کند ،ولی یاد گرفت که همنش��ینی با
ستارههای مش��هور میتواند بهای سنگینی برای او
درپی داشته باشد!

دستگیری فرد ماجراجو به اتهام اقدام به تهیه کلیپ قتل ساختگی
با هدف شاخ شدن در اینستاگرام در تهران

رئیس پلیس پیش��گیری پایتخت از دستگیری
فردی که به بهانه جمع آوری فالوور در اینستاگرام
اقدام به تهیه کلیپ قتل کرده بود خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،سردار کیوان ظهیری در این
باره گفت :چند روز گذش��ته یکی از شهروندان در
تماس با مرک��ز فوریتهای  110اعالم کرد :یک
دستگاه خودروی سواری برلیانس با توقف در کنار
دریچ��ه کانال آب در منطق��ه قیطریه فردی نیمه
جان را از خودرو پیاده کرده و با وارد کردن چندین
ضربه ب��ه وی و فیلمبرداری از این صحنهها او را
در کانال رها کرد و متواری شد.
وی با بیان این که این شهروند در تماس خود
با س��امانه  110ادعا کرد که راننده این فرد را نیز
تهدید به مرگ کرده اس��ت گفت :ظاهرا راننده به
او گفته که اگر زیادی صحبت کند چنین بالیی را
بر سر او نیز خواهد اورد که به همین دلیل نیز این

شخص دچار ترس و متواری شده است.
رئیس پلیس پیش��گیری پایتخت با اش��اره به
ورود پلی��س به ماجرا خاطر نش��ان کرد:به محض
دریافت ای��ن خبر با توجه به حساس��یت موضوع
تیمی از ماموران کالنتری قیطریه در محل حاضر
ش��ده و رس��یدگی به موضوع را در دستور کارخود
قرار داده است که در جریان بررسیها مشاهده شد
که هیچ جسدی داخل کانال آب نیست .
در همی��ن راس��تا نی��ز موض��وع ب��ه بازپرس
کش��یک اطالع داده ش��د و با دستور مقام قضایی
اقدام��ات ب��رای یافتن خ��ودروی برلیانس مذکور
آغ��از ش��د.ظهیری با اش��اره به کش��ف خودروی
برلیانس در محدوده ش��یان خاطر نش��ان کرد :با
اطالعات به دس��ت آمده بالفاصله ماموران نسبت
به دس��تگیری راننده خودرو مذکور اقدام کرده که
در جریان آن این فرد به مقر پلیس منتقل ش��ده و

اعتراف کرد که قت��ل و جنایتی در کار نبوده بلکه
با اس��تفاده از مانکنهای ش��بیه به انسان اقدام به
ساخت کلیپهای جنایی میکرده تا از این طریق
در اینس��تاگرام و فضای مجازی دنبال کننده پیدا
کرده و معروف شود.
ب��ه گفتهی ظهری در بازس��ی از خودروی این
فرد نیز لوازم و ادوات مربوطه کش��ف شد و نشان
داد که ادعای متهم درس��ت بود ،در همین راس��تا
پرونده از دادس��رای ویژه قتل به دادس��رای ارشاد
ارجاع شد.
ظهیری در پایان با تاکید بر این که بر همزدن
امنیت و ارامش شهروندان جرم است گفت :برای
س��اخت کلی��پ و هر ن��وع ویدیویی الزم اس��ت
هماهنگیهای الزم با مراجع مربوطه انجام ش��ود
چ��را که نبای��د امنیت و آرامش ش��هروندان دچار
مخاطره شود.

توضیح هواپیمایی ماهان درباره پروازها به چین

ش��رکت هواپیمایی ماهان اطالع
داد که پروازهای خود را به مقصد چین
برای ارس��ال کمکهای بشردوستانه
ادامه داده است.
ش��رکت هواپیمایی ماهان اطالع
داد که پروازهای خود را به مقصد چین
برای ارس��ال کمکهای بشردوستانه
ادامه داده است.
ش��رکت هواپیمای��ی ماه��ان در
صفحه اینس��تاگرام خ��ود اعالم کرد:
پروازهای هواپیمای��ی ماهان در چند
روز اخیر به مقصد چین به درخواست
دولت جمهوری اس�لامی ایران ،برای
ارس��ال کمکهای بشر دوس��تانه ،با
رعایت تمام نکات ایمنی بوده است.

همچنی��ن پروازه��ای مس��افری
هواپیمایی ماهان ب��ه مقصد چین ،از
چند هفته پیش لغو ش��ده اس��ت و تا
اطالع ثانوی انجام نمیشود.
رضا جعفرزاده س��خنگوی سازمان

هواپیمایی کشوری گفت :هیچ پرواز
مسافری به چین از زمان صدور دستور
توق��ف پروازها تاکنون ،انجام نش��ده
اس��ت.پروازهای مس��تقیم بین ایران
و چی��ن و بالعکس به دلی��ل بیماری

کرون��ا و جلوگی��ری از ش��یوع آن به
داخل کشور از  ۱۱بهمن  ۹۸به دستور
مع��اون اول رئیسجمه��ور به صورت
موقت تعلیق شد.
همزم��ان ب��ا اعالم ف��وت دو نفر
در ای��ران ب��ه دلیل ابتال ب��ه ویروس
کرونا ،آمارهای رسمی نشان میدهد
 ۲ه��زار و  ۱۳۱تن در جهان به دلیل
ابت�لا به این بیماری که رس��ما به نام
کووید  )۱۹-COVID ( ۱۹شناخته
ش��ده اس��ت جان خ��ود را از دس��ت
دادهاند ۷۵.ه��زار و  ۲۰۴نفر در جهان
به ویروس کرونا مبتال ش��ده اند که از
این می��ان  ۷۴هزار و  ۶۷۹تن آنها در
چین هستند.

یادداشت

وقتی پای منافع وسط باشد!
علی سرزعیم
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
داس��تانی از بریتانیای ق��رن نوزدهم (دیوید
تامسن ،تاریخ اروپا از دوران ناپلئون ،ص )۲۴۹
کش��تیهای بخ��ار  ...به ط��ور روزافزون در
کش��تیرانی اقیانوس��ی بهکار گرفته میشدند... .
تجارت ماورای بحار برای برخی از صنایع بزرگ
بریتانی��ا آنقدر اهمی��ت یافته بود که تغییری بزرگ در سیاس��ت تجاری
بریتانی��ا را ایجاب کند .بحثها و جدلها همه در مورد دو مس��ئله بود:
قوانی��ن غله ،که کارخان��هداران و بازرگانان مخالف��ش بودند چون مانع
ص��ادرات آزاد ب��ود ... .در  ۱۸۳۶زمانی که قیمت غ�لات باال رفته بود،
رادیکالهای لندن نخستین انجمن ضد قوانین غالت را به وجود آوردند؛
اما لنکش��ر با آن کارخانههای نخریسیاش زادگاه طبیعی جنبش تجارت
آزاد بود .پنبه خام از کاالهای وارداتی بود و منسوجات نخی سهم بزرگی
از صادرات را تش��کیل میداد .رونق اقتصادی لنکشر بستگی مستقیم به
تجارت خارجی داشت و مانع اصلی بر سر راه تجارت خارجی ،قوانین غله
ب��ود که برای حمایت از تولید داخلی غله و حفظ قیمت باالی آن ،وضع
شده بود .شعار غذای ارزان ،شعاری ساده و همگانی بود... .
بر س��ر همین مسئله بود که کش��مکش میان محافظه کاران ذینفع
در کش��اورزی و لیبراله��ای ذینف��ع در تولید و تجارت به اوج رس��ید.
اتحادی��ه ضد قانون غله تش��کیل ش��د که س��تاد آن در منچس��تر بود.
ش��یوه تبلیغاتی این اتحادیه با استفاده از جزوهها ،مطبوعات ،اجتماعات
تودهای و نطقها و فش��ارهای پارلمانی ،الگوی تازهای برای تحریک و
ایجاد هیجان نیرومند ،ش��دید و س��اده و عمومی ب��ه وجود آورد ... .این
جنب��ش در مقاطعی مثال در  ۱۸۴۲خصلت��ی تقریب ًا انقالبی پیدا میکرد.
همزمان با گسترش فعالیت نهضت به روستاها ،آتش زدن مزارع غالت
و ناآرامیهای روستایی نیز شیوع پیدا کرد .در  ۱۸۴۵محصول اندک بود
و آفت ویرانگری تقریب ًا همه محصول س��یبزمینی را از میان برد .چون
غذای اصلی مردم در ایرلند س��یبزمینی بود ،این ناحیه دچار قحطی و
گرسنگی شدیدی شد .اتحادیه خواستار لغو سریع و کامل قوانینی شد که
در ش��رایطی که مردم گرسنگی میکشیدند مانع وارد کردن مواد غذایی
بود.
هر دو حزب سیاس��ی انگلس��تان دچار آش��فتگی و پریش��انی شدند.
نخس��توزیر از مقام خود استعفا کرد اما حزب رقیب نیز نتوانست دولت
اقلیتی تش��کیل دهد .نهایت ًا کابینه جدیدی تش��کیل ش��د که توانس��ت
تجدیدنظ��ر کامل��ی در نظام مالی به عم��ل آورد .دول��ت وی با حذف
عوارض گمرکی ذرت ،کاهش اساس��ی عوارض گمرکی سایر غالت از
جمله گن��دم ،و صدور مجوز واردات آزاد اکثر م��واد غذایی ،این روند را
کامل کرد.
چه شد که آن سیاست تغییر کرد؟
ای��ن حکای��ت درباره تاریخ تغییر سیاس��تی در یک کش��ور پیش��رو
توس��عه اس��ت .برخی فکر میکنند عرصه سیاس��تگذاری ،فقط عرصه
اس��تداللهای منطقی باریکبینانه است ،اما این حکایت نشان میدهد
حتی در بریتانیای پیشرو صنعتیشدن هم ،تعارض منافع زمیندارانی که
منافعش��ان در حفظ انحصار غالت و منع واردات غله بود با صنعتگران،
مانع تغییر سیاست بود.
تامس��ن توضیح میدهد که از زمان تش��کیل نخس��تین انجمن ضد
قانون غله ده س��ال طول کشید تا قوانین غلّه لغو شد ،ده سالی که مملو
از هیجان و بیقراری عمومی بود و س��رانجام نیز فقط به یاری قحطی
بود که دولت توانس��ت بر پارلمانی که تازه معتدلتر شده بود چیره شود.
اما صاحبان منافع تولیدی و تجاری س��رانجام با پشتیبانی گسترده مردم
توانستند به پیروزی کامل دست یابند.
تجویز راهبردی:
این داس��تان نشان میدهد که هر سیاست اقتصادی ،برنده و بازنده
و به عبارت دیگر ذینفعانی ایجاد میکند .ذینفعان سیاست فعلی ،اینرسی
الزم برای حفظ وضع موجود و تداوم سیاستها را فراهم میکنند.
این داس��تان نش��ان میدهد که اصوال تغییر سیاستها در اتاقهای
دربس��ته سیاس��تگذاران و بر اس��اس اس��تداللهای عمی��ق و ظریف
کارشناس��ی و محاس��به هزینه-فایده اقتصادی برای کل جامعه صورت
نمیگیرد بلکه هزینه-فایده سیاسی نقش مهمی ایفا میکند .فشارهای
اجتماعی که از جوانب مختلف وارد میش��ود برآیند نیروها را ایجاد کرده
و ای��ن برآیند نیروها نهایتا جهت بعدی یک سیاس��ت (حفظ یا تغییر) را
مشخص میکند.
بزنگاهه��ا و فرصتهایی که اتفاقات محیطی فراهم میکند در غلبه
بر قدرت فائقه نیروهای حفظ وضع موجود مهم هس��تند و باید از آنها
حداکثر استفاده را نمود.
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قائم مقام بیمه مرکزی:

با اجرای طرح راننده محورشدن بیمه شخصثالث تلفات ساالنه  ۱۷هزار نفری حوادث رانندگی کاهش می یابد

خس��ارت س��االنه حوادث رانندگ��ی به بیش
از  ۱۷هزار نفر کش��ته ۳۵۰ ،ه��زار مجروح و ۱۵
هزار میلیارد تومان رس��یده که هزینه اقتصادی و
اجتماعی سنگینی را به کشور تحمیل میکند؛ اما
قرار اس��ت با اجرای طرح راننده محورشدن بیمه
شخصثالث این آمار کاهش پیدا کند.
به گزارش ایرنا ،بر اساس برنامه ششم توسعه،
با هدف کاهش خس��ارات جانی و مالی ناش��ی از
حوادث رانندگی ،باید بیمههای شخص ثالث راننده
محور شوند که البته تاکنون اجرایی نشده است.
چندی است که زیرساختهای اجرای این طرح
ب��ا همکاری دولت و نیروی انتظامی در حال آماده
سازی است که انتظار می رود دراواسط سال آتی،
عملیاتی شود.
بر اساس این طرح ،شرکتهای بیمه موظفند
بر اساس رانندهمحور بودن در بیمه شخص ثالث به
هر دستگاه خودرو خسارت پرداخت کنند که طبق
آن ،رانندگان پرخطر که ریسک باالیی دارند حق
بیمه بیشتری پرداخت کرده و رانندگان قانونمدار از
تخفیف های ویژهای بهرهمند خواهند شد.
 پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی در
این باره گفت :در س��ال  ۹۷حدود ۱۲هزار میلیارد
تومان خسارت در بخش بیمه شخصثالث پرداخت
شده است که امس��ال برآورد میشود به  ۱۵هزار
میلیارد تومان افزایش یابد.
وی اضافه کرد :تجربه جهانی نش��ان میدهد
که تفکیک بیمهگزاران به کم ریسک و پر ریسک،
کارایی نظام بیمه را باال برده و باعث اصالح رفتار

رانندگان و کاهش حادثهآفرینی آنها میشود.
 9/5میلیون مورتورسیکلت فاقد
بیمهنامه
قائم مقام بیمه مرکزی اشاره به جزییات اجرای
طرح راننده محورشدن بیمه شخصثالث در سال
 ،۹۹اف��زود :اکنون حدود  ۸۵درصد وس��ایل نقلیه
موتوری (به جز موتورس��یکلت) بیمه شخصثالث
را خریداری میکنند.
خسروشاهی افزود :اما در بخش موتورسیکلت،
پوشش آن پایین است به طوری که از  ۱۱میلیون
موتورس��یکلت فعال در کش��ور حدود  ۱.۵میلیون
دارای بیمهنامه شخصثالث هستند.
وی با اش��اره به پیامدهای عدم پوش��ش بیمه
شخصثالث ،اضافه کرد :رانندگانی که دارای بیمه
شخصثالث نیستند ،به جزو پرداخت خسارت ،باید

آگهی تغییرات شرکت هتل و خاویار گرانیت رامسر با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  377768و شناسه ملی 10320270240
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 10/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم مونا میری به شماره
ملی  0062775162به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،
و آقای محمد حاج شیخی به شماره ملی  0020516959به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم السادات سلطانیان به شماره
ملی  0033963312بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضاء مدیر
عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه نامههای عادی و اداری
باامضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا معتبر
می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()776377

____________________

آگهی تغییرات شرکت هتل و خاویار گرانیت رامسر با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  377768و شناسه ملی  10320270240به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 10/04/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به آسمان گستر رامسر
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.
آقای محمد حاج شیخی به شماره ملی  0020516959با واریز
مبلغ  3500000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار
گرفت .درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ  5000000000ریال به مبلغ
 8500000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به
شرح فوق اصالح گردید .لیست شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه:
 -1خانم اکرم السادات سلطانیان به شماره ملی 0033963312
دارای  500000000ریال سهم الشرکه  -2آقای حسن حاج شیخی
به شماره ملی  1465514791دارای  3500000000ریال سهم
الشرکه  -3خانم مونا میری به شماره ملی  0062775162دارای
 1000000000ریال سهم الشرکه -4آقای محمد حاج شیخی
به شماره ملی  0020516959دارای  3500000000ریال سهم
الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()776378

دو برابر حق بیمه ش��خصثالث ،جریمه پرداخت
کنند.قائم مقام بیمه مرک��زی درباره زمان اجرای
طرح راننده محورش��دن بیمه شخصثالث ،اظهار
داش��ت :بعید است که این طرح از ابتدای سال ۹۹
اجرایی ش��ود اما تالش می کنیم که این طرح در
سال  ۹۹عملیاتی شود.
وی با اش��اره ب��ه تفاوته��ای ط��رح راننده
محورشدن بیمه شخصثالث با شیوه کنونی صدور
این نوع بیمهنام��ه ،گفت :اکنون برای تعیین حق
بیمه تنها بررسی میش��ود که آیا راننده ،خسارت
داشته است یا نه؟ و اینکه مثال خودرو چند سیلندر
است.
خسروش��اهی افزود :اما در ط��رح راننده محور
شدن بیمه شخصثالث ،ویژگیهای راننده در مرکز
توجه قرار میگیرد که مهمترین آنها رفتار رانندگی

فرد متقاضی اس��ت.وی اضافه کرد :رفتار رانندگی
افراد در بانک اطالعاتی نیروی انتظامی ،ثبت شده
است که باید آنها را اخذ و مدلسازی کرد.
قائم مقام بیمه مرکزی با بیان اینکه برای اخذ
این اطالعات از نیروی انتظامی نیاز به هماهنگی
بین دستگاهی و هماهنگ کردن سامانهها وجود
دارد ،ادامه داد :با مدلسازی میتوان نمره ریسک
را ب��رای رانندگان صادر و بر اس��اس آن اقدام به
تعیین مبلغ حق بیمه کرد.وی با بیان اینکه ضریب
خسارت بیمه شخصثالث اکنون حدود  ۱۱۴درصد
است ،گفت :با اجرای این طرح ضریب خسارت این
بخش کاهش خواهد یافت.
خسروش��اهی با اش��اره به ضریب خسارت ۵۰
تا  ۷۰درصدی بیمه ش��خصثالث در سایر کشور
ه��ا ،افزود :هدف اصلی از راننده محور کردن بیمه

____________________

شخصثالث ،کاهش حوادث رانندگی است.
وی اضافه کرد :حدود  ۱۷هزار کش��ته و ۳۶۰
هزار مجروح ناش��ی از حوادث رانندگی درسال ۹۷
بوده است که تالش میشود از طریق طرح راننده
محور کردن بیمه شخصثالث ،میزان آن را کاهش
دهیم.
قائم مق��ام بیمه مرکزی خاطر نش��ان کرد :با
اجرای این طرح ،افراد پر ریسک به دلیل افزایش
ح��ق بیمه به س��وی اصالح رفت��ار رانندگی خود
حرک��ت می کنند که کاهش ح��وادث را به دنبال
خواهد داشت.
کاهش حق بیمه رانندگان کمخطر
پی��ش از این نیز رئی��س کل بیمه مرکزی نیز
گفت��ه ب��ود :عامل ح��دود  ۷۵درص��د تصادفات،
اش��تباهات و عملکرد انسانی اس��ت که با راننده
محور کردن صدور بیمهنامه ،تالش میش��ود این
اشتباهات ،اصالح شود.
وی با بیان اینکه باید تالش شود که رانندگان
ناچار به رعایت بیش��تر قوانین ش��ده و در نتیجه
آمار تصادف��ات کاهش یابد ،افزود :در زمان صدور
بیمههای جدید به عواملی مانند سن راننده ،مدت
زمان اخذ گواهینامه ،س��ابقه تصادفات و  ...توجه
شده و حق بیمه بر اساس این عوامل تعیین و اخذ
خواهد شد.
وی گف��ت :بر اس��اس این ط��رح ،حق بیمه
رانندههای پرخط��ر افزایش مییابد ،اما در مقابل،
رانندههای کمخطر از معافیتها و تخفیفات بیمهای
برخوردار خواهند شد.

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارسا فن آوری ادیب شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  334715و شناسه ملی  10103760403به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  29/10/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ  80.000.000.000ریال به مبلغ
 110.000.000.000ریال منقسم به  440.000سهم  250.000ریالی از
محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()776381

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی
روزنامه نگاران ایران به شماره ثبت  209438و شناسه ملی
 10102509351به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 01/07/1398ومجوز 171885/15/982مورخ  9/7/1398اداره
کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای راهب هماوندی به کد ملی  0048147559به سمت
رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا خلجی به کد ملی 0046274243
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای وحیدرضا نعیمی به کد
___________________
ملی  3257368917به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی و صنعتی آریانا بهسان شرکت سهامی
و آقای ابراهیم حسینی به کد ملی  4132552276با حفظ سمت خاص به شماره ثبت  185827و شناسه ملی  10102279126به استناد
عضو اصلی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  12/11/1398تصمیمات ذیل
گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد اور و اوراق بهادار شرکت با اتخاذ شد  :تعداد اعضاء هیأت مدیره به پنج نفر افزایش یافت و ماده
دو امضا  -1اقای ابراهیم حسینی ش م  4132552276مدیر عامل مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
و  -2اقای راهب هماوندی رئیس هیئت مدیره به عنوان دارندگان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()776382
امضای ثابت همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود.
___________________
و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای اقای علیرضا خلجی نایب
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر یک شهرستان رباط
رئیس هیئت مدیره معتبر میباشد .همچنین اوراق عادی شرکت کریم به شماره ثبت  718و شناسه ملی  10100092942به استناد
تعاونی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت صورتجلسه هیئت تصفیه  /مدیر تصفیه مورخ  26/08/1397و مجوز
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شماره  238900مورخ  12/9/97اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
تهران ()776379
رباط کریم تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای یعقوب زارع پور
قاسمی به شماره ملی  1532692544به سمت مدیر اجرایی هیئت
___________________
آگهی تغییرات شرکت پخش و پاالیش پارسا ادیب پویا شرکت تصفیه انتخاب شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
سهامی خاص به شماره ثبت  366304و شناسه ملی  10320163596قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضای هر
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ سه نفر اعضای هیات تصفیه بنامان یعقوب زارع پور قاسمی و
 31/06/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی اندیشه حسن نوروزی و عینعلی مهدیون همراه با مهر شرکت معتبر باشد
نیکان حساب با شناسه ملی  10103635009به عنوان بازرس اصلی و نیز اوراق عادی با امضای رئیس اجرایی هیات تصفیه آقای
و آقای عباس داودی بهنمیری با کد ملی  2064430962به عنوان یعقوب زارع پور قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر باشد .حجت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و اله قلی تبار سر پرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
حساب سود و زیان شرکت منتهی به  1397 12 29مورد تصویب قرار
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
گرفت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و
غیرتجاری تهران ()776380
موسسات غیرتجاری رباط کریم ()776396

___________________
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دستگیری زن تبهکار
ت زنجیرهای
به اتهام  25فقره سرق 
لوازم خودرو با پوشش مردانه در تهران
رئیس کالنتری  110شهدا از دستگیری یک دختر جوان که با
پوشش مردانه دست به سرقت لوازم داخل خودرو می زد خبر داد.
به گزارش رکنا ،سرهنگ رضا حیدری با اعالم این خبر گفت:
ساعت  10صبح دوشنبه مورخه  28بهمن ماه سالجاری در تماس
یکی از ش��هروندان با مرکز فوریتهای پلیس��ی  110از سرقت 2
مرد در مسیر کنارگذر بزرگراه امام علی ع از خودروهای پارک شده
خبر داد که یکی از واحدهای گشت کالنتری که در نزدیکی محل
حضور داشت سریعا به آدرس اعالم شده اعزام شدند.
وی اف��زود 2 :س��ارق به محض مش��اهده خودروی گش��ت
کالنتری تصمیم به فرار گرفتند که یکی از آنها توانس��ت قبل از
حضور ماموران فرار کند اما جوان دیگر که  2کوله پش��تی همراه
داش��ت از س��وی ماموران گشت کالنتری دس��تگیر شد و در این
صحنه ماموران متوجه ش��دند این س��ارق  28س��اله یک خانم با
پوشش مردانه است.
رئی��س کالنتری  110ش��هدا ادامه داد :ای��ن دختر جوان که
با پوش��ش مردانه همراه جوان دیگر دس��ت به دزدی می زند در
اعترافاتش عنوان کرد که در هفته گذشته بیش از  25فقره سرقت
انجام داده است و با فروش وسایل سرقتی هزینه اعتیادش به مواد
مخدر شیشه را تامین میکند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در
بررسی  2کوله پشتی همراه این دختر جوان وسایل سرقتی زیادی
از لوازم داخل خودرو به دست آمد ،گفت :تحقیقات برای دستگیری
همدست این سارق جوان ادامه دارد و دختر جوان برای سیر مراحل
قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
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 13راهکار کلیدی برای جلوگیری از ابتال به کرونا
اگر نزدیک شما ،کسی سرفه با عطسه کرد ،فوری دهان و
بینی تان را ببندید و حتی المقدور چند متری از او دور شوید،
چون یکی از راههای انتقال کرونا ،تنفس است.
براساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم شست و شوی
دس��تها بهترین راهکار برای جلوگی��ری از ابتال به ویروس
کرونا است.
به گزارش ایرنا ،در گزارش دانش��گاه علوم پزشکی قم که
نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته ۱۳ ،راهکار کلیدی
برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا به شرح زیر پیشنهاد
شده است:
 -۱ویروس کرونا ،عمدت َا از راه دهان ،بینی ،چشم و گوش
وارد بدن می ش��ود .بنابر این دستهایتان را قبل از شست و
ش��وی کامل با آب و مایع دستش��ویی به این  ۴قسمت بدن
نزنید.
 -۲ه��ر روز چندی��ن بار دس��تهایتان را ب��ا آب و مایع
دستش��ویی و هر بار به مدت نیم دقیقه با دقت بش��ویید .اگر
مایع یا ژل ضدعفونی کننده هم بزنید ،بهتر است.
 -۳همراه تان یک مایع ضدعفونی کننده کوچک داش��ته
باش��ید تا در محیط های عمومی مانند مترو و خیابان و  ...که
دسترسی سریع به آب و مایع دستشویی ندارید ،بعد از تماس
با افراد و اشیاء ،مدام دستهایتان را ضدعفونی کنید.
 -۴اگر نزدیک ش��ما ،کسی س��رفه با عطسه کرد ،فوری
دهان و بینی تان را ببندید و حتی المقدور چند متری از او دور
شوید ،چون یکی از راههای انتقال کرونا ،تنفس است.
 -۵اگر مسوول اشیائی هس��تید که دستهای افراد مدام

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان پرتو شهر شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  267186و شناسه ملی  10103100237به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  07/05/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای مرتضی بنویدی با کدملی  0054078164با
دریافت مبلغ  1.500.000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود ،از
شرکت خارج گشته و دیگر هیچگونه سهم و سمتی ندارد .آقای محسن
اسمعیلی بمیزی با کدملی  0451418921با دریافت مبلغ 1.500.000
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود ،از شرکت خارج گشته و دیگر
هیچگونه سهم و سمتی ندارد .آقای علی اشجعی بنیسی با کدملی
 0059850701با دریافت مبلغ  1.500.000ریال معادل کلیه سهم
الشرکه خود ،از شرکت خارج گشته و دیگر هیچگونه سهم و سمتی
ندارد .سرمایه شرکت از مبلغ  14.500.000ریال به مبلغ 10.000.000
ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح
گردید .بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از
کاهش به شرح می باشد امیر مسعود خداجو با کدملی 0452757487
دارای  9.900.000ریال حامد علیجانی با کدملی  0070319545دارای
 100.000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()776397

___________________

با آنها در تماس اس��ت ،آنها ب��ه کرات ضدعفونی کنید؛ مانند
دس��تگیرههای در ،ستون های فلزی اتوبوس و مترو که افراد
ب��رای حفظ تع��ادل ،آنها را می گیرند ،پیش��خوان بانک ها و
ادارات ،خودکارهای عمومی بانک ها ،دکمههای آسانس��ور و
خودپردازها  ،نازل بنزین ،نردههای کنار پلهها و غیره.
همچنین س��عی کنید تا حد امکان به چنین اشیائی دست
نزنید و اگر هم زدید  -که اکثراً ناگزیر هس��تید  -دستهای
خود را بشویید یا ضدعفونی کنید و قبل از شست و شو ،به آن
 ۴قسمت بدن که در بند اول گفتیم ،دست نزنید.
 -۶دست دادن و روبوسی را به حداقل ممکن برسانید.
 -۷بالفاصله بعد از ورود به خانه ،دستهای خود را بشویید
و ضدعفون��ی کنید .این را از همه اعض��ای خانواده بخواهید.
همچنین در محل کار نیز با همکاران چنین قراری بگذارید.
 -۸سیس��تم ایمنی ب��دن تان را با خ��وردن ویتامین ، C
میوهها  ،س��بزیجات و داروهای تقویت��ی ،ارتقا دهید .خوردن
روزان��ه یک لیوان آب ولرم  +آب لیموی تازه  +یک قاش��ق
عسل طبیعی توصیه می شود.

 -۹میوهه��ا و س��بزیجات را ب��ا آب و چن��د قط��ره مایع
ظرفشویی بشویید.
 ۱۰غذای آلوده از راههای انتقال کروناست .از خوردن غذا
و مایعات در جاهای غیر مطمئن جدا خودداری کنید.
 -۱۱غذاهایت��ان کامال پخته ش��ود .بنابرای��ن از خوردن
غذاهای نیم پز مانند تخم مرغ عسلی ،استیک نیم پز یا آبدار
خودداری کنید.
تاکید می شود مرغ و گوشت قرمز و شیر را خوب بجوشانید
و کامل بپزید.
 -۱۲مس��واک تان را مدام با مایع دستش��ویی بش��ویید و
ضدعفونی کنید.
 -۱۳تا حد امکان در خانه بمانید ،اگر بیرون رفتید بکوشید
به جاهای ش��لوغ نروی��د و مدام دس��تهایتان را ضدعفونی
کنید.
در پی فوت دو بیمار مش��کوک به ابتال ب��ه کرونا در قم،
قرارگاه پدافند زیس��تی قم با حضور اس��تاندار و معاون درمان
وزی��ر بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی تش��کیل ش��د و
برنامههای مختلف ب��رای کنترل و مراقبتهای الزم صورت
گرفته است.
در همی��ن ارتباط مدارس ،دانش��گاهها و مراکز حوزههای
علمیه قم روز پنجشنبه و همچنین فردا شنبه تعطیل شدند.
مسووالن مختلف کش��وری و استانی با تاکید بر ضرورت
بیش از پیش رعایت نکات و توصیههای بهداشتی در خصوص
بیماری کرونا ،از تالش همه جانبه برای مهار و کنترل آن خبر
داده اند.

 35562/982303مورخ  5/11/1398اداره کل حقوقی و امالک
وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل
آگهی تغییرات شرکت سینا سهند عرشیا با مسئولیت محدود به شماره
اتخاذ شد  :آقای علی محبتی به کد ملی  0322853788بسمت ثبت  544968و شناسه ملی  14008509503به استناد صورتجلسه مجمع
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای سید احسان کیهان به کدملی عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  08/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
 0019313276به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی حق جو به شد  :روح اله غالمی بیدار به کدملی 3992238881به سمت رئیس هیئت
کد ملی  0070470359بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت مدیره ومدیرعامل و هادی غالمی بیدار به کدملی 3992498816به سمت
نامحدود انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .حق امضا
مجاز در کلیه موارد اعم از چک وسفته وبرات واوراق واسناد تعهداور بانکی
شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء رئیس
ودیگر عقود برعهده مدیرعامل (به تنهایی )که با مهر شرکت معتبر می
هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و حق امضاء عقود اسالمی
باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت غیرتجاری تهران ()776402
معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
___________________
و موسسات غیرتجاری تهران ()776399
آگهی تغییرات شرکت سینا سهند عرشیا با مسئولیت محدود
___________________
به شماره ثبت  544968و شناسه ملی  14008509503به استناد
شماره
به
محدود
آگهی تغییرات شرکت طه چوب صنعت با مسئولیت
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  08/08/1398تصمیمات
ثبت  192423و شناسه ملی  10102343765به استناد صورتجلسه ذیل اتخاذ شد  :بموجب سند صلح به شماره  11998مورخ 07/10/98
مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  27/02/1397تصمیمات دفتراسناد رسمی  1443حوزه ثبتی تهران کلیه سهم الشرکه آقای
ذیل اتخاذ شد  - :محمود میزان به ش ملی  0043488285به جواد سرایی به شماره ملی 0310246652مبلغ  98000000ریال به
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و هومن میزان به ش ملی آقای روح اله غالمی بیدار به شماره ملی 3992238881منتقل و از
 0053500377به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد حامد شرکت خارج گردید و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید.
میزان به ش ملی  0451403101به سمت عضو هیئت مدیره برای نام شرکاء میزان سهم الشرکه پس از نقل و انتقال سهم الشرکه
مدت نامحدود انتخاب گردید  - .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد  :آقای روح اله غالمی بیدار به شماره ملی  3992238881دارای
آور شرکت به امضای آقای محمود میزان و آقای هومن میزان و 98000000ریال سهم الشرکه آقایهادی غالمی بیدار به شماره
آقای محمد حامد میزان متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ملی  3992498816دارای 2000000ریال سهم الشرکه سازمان
و اداری به امضای آقای محمود میزان و آقای هومن میزان و آقای ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
محمد حامد میزان متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد سازمان تهران ()776403
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
___________________
تهران ()776400

___________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پزشکی کار پذیر پزشک ابزار
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  306636و شناسه ملی
 10103456521به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده مورخ  15/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :معصومه
مهرام به ک.م  0054359694به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره
 ،فرهاد صابری به ک.م  0050750569به سمت مدیر عامل وعضو
هیئت مدیره و فرزاد صابری به ک.م  0010060855به سمت نائب
رئیس وعضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور دژسازان سپنتا با مسئولیت
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
___________________
محدود به شماره ثبت  436848و شناسه ملی  14003409208به استناد
 ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء فرهاد صابری همراه مهر شرکت
آگهی تغییرات شرکت صدر کاغذ نوید شرکت سهامی خاص به شماره صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  06/07/1398تصمیمات ذیل
معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها ثبت  382370و شناسه ملی  10320308349به استناد صورتجلسه مجمع اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران -
و موسسات غیرتجاری تهران ()776398
عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  21/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ منطقه  ، 13شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله کارون

____________________

آگهی تغییرات شرکت خاطره سفر پارسیان با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  365219و شناسه ملی  10104102973به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  29/07/1398و نامه شماره 46424
مورخ  24/9/1398سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره

شد  :آقایان  :علیرضا سرکرم اصلی به شماره ملی  ، 1379973554مسعود
غفورزاده مقدم به شماره ملی  1382806833و علیرضا پورقربان درزی
به شماره ملی  0055221890به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای
مدت دو سال انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()776401

شمالی  ،کوچه شهید احمدی  ،خیابان طوس  ،پالک  ، 102طبقه سوم ،
واحد  8به کدپستی  1344847159تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()776404
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اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی:

منتظر دالر  ۲۰هزار تومانی نباشید
نرخ دالر در روزهای گذش��ته با نوسان
قیمتها مواجه ش��ده؛ تا جای��ی که قیمت
دالر در ب��ازار هماکنون ب��ه حدود  ۱۴هزار
و  ۲۰۰تومان رسیده است.
به گزارش خبرآنالین ،در این ش��رایط،
جریاناتی وجود دارد که عنوان میکنند نرخ
دالر به  ۲۰هزار تومان هم خواهد رسید ،اما
رئیسکل بانک مرکزی در واکنش به چنین
ادعاهایی عنوان کرد :آرزو بر جوانان عیب نیست.
عبدالناصر همتی درباره ادعای س��وداگران بازار ارز برای رسیدن افزایش
نرخ ارز به مرز  ۲۰هزار تومان گفت :آنها میتواند همچین آرزویی را داشته
باشند؛ آرزو بر جوانان عیب نیست.
وی توضیح داد :نوس��انات اخیر نرخ ارز به دلیل این اس��ت که برخی به
بهان��ه برگزاری جلس��ه  FATFتالش میکنند در ب��ازار ارز التهاب ایجاد
کنن��د؛ این در حالی اس��ت که بارها اعالم کردهای��م این موضوع تاثیری بر
این بازار نخواهد داشت.
وی متذکر ش��د :برخی میگویند که سطح مقاومت  ۱۴هزار تومان نرخ
ارز شکس��ته شده است ،اما باید به یاد داشت که در یک سال گذشته حدود
س��ه بار این سطح شکسته ش��ده ،اما بانک مرکزی توانست بازار را کنترل
کرده و قیمتها متعادل شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :درخواس��ت من این است افرادی
که وارد این بازار میش��وند ،ریس��ک آن را بپذیرند ،اما باید توجه داشت که
بانک مرکزی مراقبت الزم را برای بازار ارز دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

با اجرای طرح بازار تهاتر مصالح ساختمانی
قیمت مسکن بین  ۱۵تا  ۳۰درصد کاهش مییابد

با توجه به سیاستی که اخیرا وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته ،قیمت
ساخت مسکن متری  ۵۰۰هزار تومان کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرآنالین ،کاهش هزینه س��اخت مس��کن چگونه رخ خواهد
داد؟ محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح این سیاست
عنوان کرده اس��ت :بازار تهاتر مصالح برای کاهش قیمت تمام ش��ده مصالح
س��اختمانی اس��ت و بین  ۱۵تا  ۳۰درصد مصالح کمتر از قیمت روز بازار در
اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
به گفته وی ،شرایط به این صورت است که بدون پرداخت پول به صورت
اقس��اطی و سه ساله در اختیار مردم قرار میگیرد و شرکتهای تامین کننده
مصالح ساختمانی نیز ساالنه  ۵درصد کارمزد دریافت میکنند.
محمودزاده توضیح داده است؛ با توجه به کاهش هزینههایی چون تخفیف
عوارض پروانه و کاهش هزینه خدمات مهندس��ی ۲۵ ،درصد هزینه س��اخت
برای متقاضی��ان کاهش پیدا میکند ،یعنی بهطور کل در هر مترمربع متری
 ۵۰۰ت��ا  ۶۰۰هزار تومان کاهش قیمت خواهیم داش��ت .به عبارتی ،در یک
واحد  ۱۰۰متری متوسط  ۲۵میلیون تومان کاهش قیمت خواهد داشت.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22
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رئیس هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

لوازم خانگی بدون شناسه نخرید
تا امتیاز خدمات پس از فروش کاال را از دست ندهید
ل��وازم خانگی بدون شناس��ه نخرید تا به دردس��ر
نیافتید!
رئیس هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
با بیان اینکه بعد از اجرای طرح شناسهدار کردن کاالها
این اتحادیه از فروشگاهداران تعهد میگیرد که خدمات
پس از فروش کاالیی که میفروشند را به عهده بگیرند،
از مردم خواس��ت لوازم خانگی بدون شناس��ه نخرند تا
به دردس��ر نیافتند.به گزارش ایسنا ،سید مرتضی میری
اظهار کرد :در پی شناس��هدارکردن کاالها مقرر ش��ده
فروش��گاهها تعداد کاالهای خ��ود را که در حال حاضر
در مغازه دارند ،به اتحادیه اعالم کنند.وی افزود :اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی از فروشگاه داران تعهد میگیرد
که خدمات پس از فروش کاالیی که میفروش��د را به
عهده بگیرند .بنابراین در صورتی که مش��تریان کاالی
شناس��هدار خریده باش��ند جای نگرانی نیست ،چراکه
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی متعهد شده در چنین
شرایطی تامین خدمات پس از فروش به عهده مغازهدار
اس��ت.به گفته رئیس هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان
ل��وازم خانگی با تاکی��د بر اینکه ارائ��ه خدمات پس از

فروش برای محصوالتی که به صورت قاچاق و تقلبی
وارد ش��ده باشد مطلقا پذیرفته نمیشود ،تصریح کرد:
ممکن اس��ت کاالیی به صورت قاچاق وارد شده باشد،
اما مغازهدار به اتحادیه اعالم کرده و تعهد داده باشد که
در چنین شرایطی کاال شناسه دریافت کرده و مشکلی
وج��ود ندارد .اما اگر کاالیی که ب��ه صورت قاچاق وارد
شده ،به اتحادیه اعالم نشده باشد و شناسه هم دریافت
نکرده باشد خریداران را به دردسر خواهد انداخت.میری
در پایان خاطرنشان کرد :مردم حتما از فروشگاههایی که
کاالی آنها شناسه دارد خرید کنند .همچنین بهتر است
خریداران برگ رسید کاال با مهر اتحادیه مبنی بر اینکه
خدمات و گارانتی به عهده خود فروشگاه است را ببینند
و بعد خرید کنند.

افزایشقیمتگوشیهایتلفنهمراه
در پی انتشار خبر خروج شرکتهای کره ای از ایران

ب��ازار موبایل ح��اال در یکی از پرمش��تری ترین
مقاطع س��ال با وضعیتی متفاوت روبرو ش��ده اس��ت،
سایه خروج شرکتهای کره ای از یک سو و افزایش
نرخ دالر از سوی دیگر فضای این بازار را تحت تاثیر
قرار داده است.
به گزارش خبرآنالین ،بازار موبایل حاال در آس��تانه
افزایش قیمت ق��رار دارد ،معامالت نقدی تر ش��ده و
س��فارش ها جمع و جورتر .بسیاری می گویند احتمال
افزیش قیمتها هس��ت اما به نظر میرسد این بازار هم
دقیقا مانند سایر بازارها مستعد فعالیت دالالن است.
یکی از فعاالن بازار می گوید ماجرا به انتش��ار خبر
خروج ش��رکتهای کره ای از بازار لوازم خانگی ایرانی
بر می گردد .در حالی قیمت گوش��یهای سامسونگ و
الجی افزایش می یابد که ماهیت بازار گوش��ی تلفن
هم��راه با بازار لوازم خانگی تف��اوت دارد .کره ایها در
ایران ل��وازم خانگی تولید میکردند اما گوش��ی تلفن
همراه وارداتی اس��ت ب��ه نظر نمیرس��د تغییری در
وضعیت ایجاد ش��ود .به گفته وی همه چیز با انتش��ار
خبر خ��روج کمپانیهای الجی و سامس��ونگ از بازار
لوازم خانگی ایران آغاز شده و حاال بازار به شدت تحت
تاثیر شایعات عجیب و غریب است.
گ��زارش ه��ای میدان��ی نش��ان میده��د قیمت
گوشیهای همراه برند سامسونگ تنها با گذشت چند
روز از انتشار این خبر حداقل افزایش قیمت  ۲۰۰هزار
تومانی را تجربه کردهاند و در کنار آن گوشیهای برند
الجی نیز افزایش قیمت را تجربه میکنند ولی برخی
از انواع این گوش��یها حتی تا  ۱میلیون تومان افزایش
قیمت داشتهاند.
در این میان برخی نیز فرصت را مغتنم ش��مرده و
تالش دارند عرضه گوشیهایشان را به امید کسب سود
بیشتر و باال رفتن قیمتها به تاخیر بیندازند.
در این میان این نگرانی نیز وجود دارد که بار دیگر
قاچاقچیان نبض بازار گوش��ی تلفن همراه را به دست
گیرند و ارد کننده قانونی را به حاشیه برانند.
البت��ه ط��ی چند روز اخی��ر فقط گوش��یهای برند
سامس��ونگ و الجی افزایش قیمت را تجربه نکردهاند
بلک��ه یک��ی از برندهایی که ب��ه گفته فروش��ندگان
محصوالتش ب��ه طور نجومی افزایش قیمت داش��ته
اس��ت کمپانی اپل اس��ت به طوری که تنها با گذشت
چند روز قیمت برخی از محصوالت این کمپانی حداقل
 ۱.۵میلیون تومان افزایش یافته است.
آنچه تعجب بر انگیز است افزایش هزینه رجیستری
گوش��یهای همراه است به طوری که هر چقدر قیمت
گوشی افزایش پیدا میکند هزینه رجیستری نیز بیشتر
میشود و گاهی به  ۳میلیون تومان نیز میرسد.

به گفته فروش��ندگان پیش بین��ی قیمتها در بازار
ایران مشخص نیست اما رشد قیمت دالر در کنار بازار
داغ شایعات در آخرین ماه سال که پرمشتری ترین ماه
سال تلقی میشود این وضعیت را ایجاد کرده است.
یهای
تکلیف دارندگان گوش 
سامسونگ و الجی چه میشود؟
در پ��ی انتش��ار اخب��ار مربوط ب��ه تغیی��ر تابلوی
شرکتهای سامسونگ و الجی در ایران ،دبیر انجمن
واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی گفت که این
مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و
گارانتی گوشیهای موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
در روزه��ای گذش��ته تغییر تابلوهای سامس��ونگ
و الجی از س��طح شهر و فروش��گاهها خبر ساز شد و
در پ��ی آن رئیس هیأت مدی��ره انجمن لوازم صوتی و
تصوی��ری ایران اعالم کرد که ای��ن برندها با نامهای
سام و جیپالس جایگزین میشود .علت این تغییر نیز
از سوی رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگ��ی ،حضور ناو کرهای در خلی��ج فارس و افزایش
قاچاق عنوان شده است.
در ای��ن میان ه��م مقامات صنفی و هم ش��رکت
سامسونگ درباره ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی
به خری��داران قبلی خود اطمینان خاطر دادند .اما برای
برخ��ی از مخاطبان درب��اره احتمال تغیی��ر در بخش
خدمات مربوط به گوشیهای همراه این برندها ایجاد
شده بود که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل،
تبلت و ل��وازم جانبی از حدود دو س��ال پیش خدمات
پس از فروش تلفنهای همراه از س��وی شرکتهای
واردکننده ارائه میشود؛ بنابراین تغییری در این زمینه
رخ نمیدهد.
امیر اس��حاقی اظهار کرد :سازمان حمایت ضابطه
مش��خصی درباره ارائه خدمات پس از فروش دارد که
طبق آن شرکتهای واردکننده به دولت تعهد محضری
میدهند که کلیه م��وارد مرتبط با خدمات کاالیی که
میخواهند وارد کنند مربوط به شرکت است.
وی ب��ا بیان اینک��ه ش��رکتهای واردکننده طبق
تعهدش��ان موظ��ف به ارائ��ه خدمات هس��تند ،گفت:
نح��وه ارائه خدمات و س��رویس به ش��رکتها مربوط
میش��ود ،اما با توجه به نظارت شدید سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشکلی در این زمینه
وجود ندارد.دبیر انجم��ن واردکنندگان موبایل ،تبلت و
لوازم جانبی با اش��اره به لزوم ارائه گزارشهای ساالنه
به ش��رکتهای بازرس��ی ،تصریح کرد :در حال حاضر
سه شرکت بازرسی وضعیت سرویس دهی به مردم را
بررس��ی میکنند و شرکتها را بر اساس ارائه خدمات
رتبهبندی میکنند.

رئیس سازمان حج و زیارت تشریح کرد

اعالم هزینه نوروزی
سفرهای زمینی و هوایی
به عتبات عراق

رئیس سازمان حج و زیارت
گفت :هزینه اعزام زمینی زائران
به عتبات عالیات از یک میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان تا دو میلیون
و  ۳۰۰هزار تومان و اعزامهای
هوایی نیز از سه میلیون و  ۷۵۰هزار تومان تا  ۴میلیون
تومان تعیین شده و بسته سفر شامل زیارت شهرهای
نجف ،کربال ،کاظمین و سامرا است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان ح��ج و زیارت،
علیرضا رش��یدیان در خصوص متقاضیان س��فرهای
نوروزی عتبات افزود :ثبتنامه اولیه بیش از  ۳۰هزار نفر
از متقاضیان این سفرها در سامانه مربوطه انجام شده
است.رئیس سازمان حج و زیارت اضافه کرد :از این تعداد
حدود ۲۰هزار نفر برای سفر زمینی به عتبات و حدود ۱۰
هزار نفر نیز برای سفرهای هوایی در ایام نوروز ثبتنام
کردند.رش��یدیان با بیان اینکه طی ماههای گذشته با
وجود شرایط خاص عراق ،اعزام زائران به عتبات متوقف
نشده بود  ،اظهار کرد :سفرهای عتبات به صورت هوایی
به مقصد شهر نجف و از آنجا به کربال  ،کاظمین و سامرا
و دوباره به نجف انجام میگرفت.
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن
طرح حمایت معیشتی خبرداد

انتشار لیست جدید یارانه بگیران
حمایت معیشتی در نهم اسفند
میرزایی گفت :لیست جدید یارانه بگیران حمایت
معیشتی ۹ ،اسفند اعالم میشود.
به گزارش خبرآنالین  ،حسن میرزایی ،سخنگوی
ستادشناساییمشموالنطرححمایتمعیشتیبااشاره
به بررسی اعتراضات جاماندگان جدید از یارانه حمایت
معیش��تی اظهار کرد :اطالعات این افراد در س��ایت
 hemayat.mcls.gov.irثبت ش��ده است که
مورد بررس��ی قرار خواهد گرف��ت و در صورتی که
مشمول یارانه حمایت معیشتی شوند مبلغ یارانه به
حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
وی درباره زمان بررس��ی اعتراضات ثبت ش��ده
توسط س��تاد شناس��ایی مش��موالن طرح حمایت
معیشتی گفت :اطالعاتی که در سایت hemayat.
 mcls.gov.irبارگذاری شده است از  ۵اسفند بر
اساس ضوابط بررسی میشود و لیست جدید تهیه و
در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت و
از طریق پیامک نیز به خانوادهها اطالع رسانی خواهد
شد و س��پس یارانه حمایت معیشتی به حساب آنها
واریز میشود عالوه بر اینکه پیامک اشاره شده یک
روز زودت��ر از زمان واریز یارانهها در روز نهم اس��فند
ارسال میشود.سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن
طرح حمایت معیشتی در ادامه با اشاره به اینکه دهم
اسفند ماه چهارمین مرحله از یارانه حمایت معیشتی
پرداخت میش��ود ،افزود :افرادی که در لیست جدید
یارانه بگیران حمایت معیشتی اضافه شوند در اختیار
سازمان برنامه و بودجه قرار خواهند گرفت و در واقع
افراد جدید معوقات گذشته ( ۳مرحله قبلی از یارانه
حمایت معیشتی) را دریافت خواهند کرد.
میرزایی همچنین درباره آخرین وضعیت ادغام دو
یارانه معیش��تی و نقدی گفت :وزارت رفاه همچنان
مخال��ف این طرح اس��ت و مخالفت خ��ود را نیز به
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ارجاع داده
است و در این زمینه پس از  ۵اسفند در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی تصمیم گیری خواهد شد و
هنوز هیچ مس��ئلهای در رابطه با ادغام این دو یارانه
مشخصنیست.
وی درب��اره زمانی بررس��ی اعتراضات جدید نیز
خاطرنش��ان کرد :پس از این اعتراض��ات در دو بازه
زمانی خرداد و آذر سال آینده بررسی خواهد شد.

