شرایط و ضوابط دریافت تسهیالت بانکی تا سقف  16میلیون تومان
به ازای هرنفر از کارکنان  13رسته شغلی آسیبدیده از کرونا

صفحه 4

سیاست حمایت از فقرا؛
پرداخت همگانی یا هدفمند؟
یادداشتی از ناصر امنزاده
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه
صنعتی شریف
صفحه 2

گزیدهای از فرمان
امام علی(ع) به مالک اشتر،
برای سنجش و مقایسه
و هشدار و اصالح
یادداشتی ازمحمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي
صفحه 3
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تشدید محکومیت نجفی از سوی دادگاه تجدیدنظر؛
 ۶سال و نیم زندان به اتهام قتل عمد
4سال زندان به اتهام ایراد جرح گلوله
و یک سال و  ۳ماه زندان به اتهام نگهداری سالح
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محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه:

برجام به هیچوجه مانع
پیشرفت ما نشده است

ادعاهای بسیار ابلهانه
از سوی مقامات آمریکایی تازگی ندارد

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

فروش فوقالعاده
در ایام عید فطر و قرعهکشی
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رئیس کمیته امداد
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در صورت جذب  ۱۰نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد

خطای انسانی ،نقص فنی ،جنگ الکترونیک؛

 3سناریوی احتمالی
درباره شلیک به ناوچه کنارک
صفحه 3
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

نگهداری خودروی صفرکیلومتر
در انبارها و پارکینگها حکم احتکار دارد

صفحه 4

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

پرداخت تسهیالت  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومانی
به ازای هریک از کارکنان مهدهای کودک

صفحه 7

متخصص داخلی هشدار داد

خودداری از مصرف خودسرانه
مکملهای پروتئینی
برای پیشگیری از تضعیف سیستم ایمنی بدن
و آسیب به کبد و کلیه
صفحه 7

هشدار کارشناس بهداشت
نسبت به خطرات خرید ماسک و الکل
از دستفروشان
صفحه 7

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو خبر داد

ریزش شدید
قیمت انواع خودرو

صفحه 8

دستیار مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران خبر داد

آغازرسمیثبتنامتبدیلرایگان
تاکسیها و وانت بارها به دوگانه سوز

صفحه 5

نتایج مثبت واکسن کرونای
ی
ساخت پژوهشگران آلمان 
در فاز آزمایشی بر روی حیوانات

صفحه 3

دختر جوان تهرانی
پسر مورد عالقهاش را ربود!
صفحه 5

صفحه 6

همهآنچهمشموالن
سهام عدالت باید بدانند

صفحه 8

دستگیری  4زن و یک مرد تبهکار
به اتهام خرید و فروش نوزادان
در گرگان
صفحه 5
مدیرکل محیطزیست استان مازندران خبر داد

ممنوعیت شکار در جنگلهای شمال
به مدت  ۵سال
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رئیس صندوق رفاه دانشجویی
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

پرداختوامدانشجویی
به ۱۵هزاردانشجویدستیاری ازامسال
اعطای پاداش به دانشجویان پزشکی فعال در بحران کرونا

صفحه 5

کدام گروههای خونی بیشتر به کرونا
مبتال میشوند؟

صفحه 7

سياسي

2
یادداشت

سیاست حمایت از فقرا؛
پرداخت همگانی یا هدفمند؟
ناصر امنزاده
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
ب��ا وج��ود این ک��ه طب��ق تجربه
کش��ورهای مختلف از جمل��ه تجربه
اخی��ر چی��ن و هن��د ،رش��د اقتصادی
می��زان فق��ر را کاه��ش میدهد ولی
به تنهایی نمیتواند فقر را ریش��هکن
کند و سیاس��تهای حمایت از فقرا در
کنار برنامهریزی برای داش��تن رش��د
اقتصادی باال و پایدار ضروری به نظر میرسد.
عصراس�لام :قدم اول در حمایت از فقرا شناس��ایی صحیح
آنهاست :در کشورهایی که سیستم مالیاتی مناسبی وجود دارد
دولتها میتوانند از این طریق میزان درآمد مردم را مش��اهده
کرده و فقرا را شناسایی کنند.
ولی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بخش بزرگی
از جمعیت بیرون از سیس��تم مالیاتی هستند و دولت دسترسی
ب��ه میزان درآمد آنها ن��دارد .بنابراین دو راه در پیش رو وجود
دارد :راهکار اول صرفنظر کردن از شناس��ایی فقرا و پرداخت
همگانی اس��ت و راهکار دوم استفاده از راهکارهای جایگزین و
شناسایی تقریبی فقرا است.
هر کدام از این راهکارها ممکن اس��ت دو نوع خطا داش��ته
باش��ند .خطای اول حمایت از برخی ثروتمندان یا افرادی است
ک��ه در واقع نبای��د مورد حمایت واقع میش��دند و خطای دوم
ح��ذف برخ��ی از فقرا از جمعی��ت مورد حمایت اس��ت .عموما
روشهای مختلف بین این دو نوع خطا بدهبس��تان دارند یعنی
کاهش یکی دیگری را افزایش میدهد.
پرداخت همگانی مش��ابه پرداخت یارانههای نقدی ایران در
دنیا بس��یار نادر اس��ت .این راهکار خطای ن��وع دوم را ندارد و
حتما تمام فقرا تحت پوشش قرار گرفتهاند ولی خطای نوع اول
آن بیش��ترین مقدار ممکن است زیرا تمام جامعه اعم از فقیر و
ثروتمند مورد حمایت قرار گرفتهاند.
پرداخت همگانی به همراه تامین مالی از طریق یک سیستم
مالیاتگی��ری صع��ودی از درآم��د میتواند تبدی��ل به حمایت
هدفمند از فقرا ش��ود ،زیرا خالص مبل��غ دریافتی برای فقرا در
این حالت مثبت بوده ولی برای ثروتمندان منفی میشود.
اما در کشوری مثل ایران که جمعیت زیادی مالیات نمیدهند
مبلغ پرداختی در این روش بسیار کوچک خواهد بود.
منتهی در حال حاضر در کش��ور م��ا حمایتهای قیمتی از
جمل��ه از طریق یارانههای پنهان انرژی و تخصیص ارز دولتی
در حال انجام اس��ت .خاصیت چنین حمایتهایی این است که
کس��انی که بیش��تر مصرف میکنند (ثروتمندان) بیشتر از این
یارانه یا مالیات منفی بهرهمند میشود.
در نتیج��ه به نظر میرس��د ح��ذف حمایته��ای قیمتی و
پرداخ��ت همگانی منابع حاصل از آن به مردم میتواند حمایت
هدفمن��د از فقرا را حتی بدون نیاز به دسترس��ی به درآمد افراد
محقق کند.
البته برای شناسایی فقرا و حمایت هدفمند راههای دیگری
نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند .دو مورد مهم آنها عبارتند از:
 .۱روش ش��به سرش��ماری :در این روش ب��ه محل زندگی
بخش بزرگی از جمعیت کش��ور که احتمال بیشتری برای فقر
دارند مراجعه میشود و از روی داراییهای قابل مشاهده خانوار
مانن��د تلویزیون ،یخچال فریزر ،تع��داد اتاقها و امثالهم میزان
درآمد خانوار را تخمین میزنند .به نظر میرسد دادههای موجود
در ایران بهتر از این روش بتوانند درآمد افراد را تخمین بزنند.
 .۲خوداظه��اری هوش��مندانه :در این روش ق��رار گرفتن در
لیس��ت افراد تحت حمایت با اختیار خ��ود افراد صورت میگیرد
(مش��ابه انصراف از دریافت یارانهه��ای نقدی) با این تفاوت که
قرار گرفتن در لیست مورد حمایت دولت هزینه دارد و این هزینه
برای ثروتمندان به طور قابل توجهی بیشتر از فقراست .به عنوان
مثال اف��راد مورد حمایت برای فروش داراییهایی مانند ملک و
اتومبیل و یا اس��تفاده از یک س��ری خدمات که مخصوص غیر
فقراست مانند هتلهای مجلل ،س��فرهای هوایی ،اخذ وامهای
بزرگ و امثالهم الزم است مالیات بیشتری پرداخت کنند.
کس��انی که واقعا فقیر هستند اهمیتی برای این موارد قائل
نیس��تند ولی برای غی��ر آنها در صورتی که هزینه از دس��ت
دادن ای��ن موارد بیش��تر از فایده تحت حمایت بودن باش��د به
اختی��ار خود تصمی��م خواهند گرفت از دریاف��ت حمایت دولت
خودداری کنند.
هنا و اولکن ( )۲۰۱۸نشان میدهند حتی با وجود خطاهای جدی
و بزرگی که ممکن است روشهای شناسایی فقرا در کشورهای در
حال توسعه داشته باشند ولی به هر حال رفاه اجتماعی کل کشور
را بیشتر از روش پرداخت همگانی افزایش میدهند .زیرا مبالغی که
در حمایت هدفمند به هر فرد پرداخت میشود خیلی مبلغ بیشتری
اس��ت و این مبلغ برای فقرا اهمیت بیشتری از عموم مردم دارد و
رفاه آنها را بیشتر افزایش میدهد.
ب��ا توجه به نظام حمایتی فعلی ایران به نظر میرس��د حذف
حمایته��ای قیمت��ی و تخصیص منابع حاص��ل برای پرداخت
همگانی به همراه استفاده از خوداظهاری هوشمند برای انصراف
ارادی بخش��ی از جمعی��ت ثروتمند از دریاف��ت یارانه میتواند
سیاست مناسبی برای بهبود وضعیت فقر در ایران باشد.
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وزیر امور خارجه:

برجام به هیچوجه مانع پیشرفت ما نشده است

وزیر امور خارجه کش��ورمان با بیان اینکه الحمدهلل
جمهوری اسالمی ایران در حوز ه هستهای پیشرفتهای
قابل توجهی داشته است ،درباره اظهارات برایان هوک در
مورد برجام ،گفت :برجام به ایشان ربطی ندارد.
به گزارش ایس��نا  ،محمد جواد ظریف در پاس��خ به
س��والی مبنی بر اینکه «آمریکاییها علیرغم خروج از
برجام مدعی هس��تند که اس��م آمریکا به عنوان عضوی
از برجامی در س��ند اصلی برجام قید شده است در همین چارچوب آنها
همچن��ان میتوانند در مورد این توافق بی��ن المللی اعمال نظر کنند»،
خاطرنش��ان کرد :طرح ادعاهای بسیار ابلهانه از سوی مقامات آمریکایی
تازگی ندارد ،از کس��انی که به مردم توصیه میکنند که مواد ضدعفونی
بخورند تا تمیز شوند و کرونا نگیرند ،بعید نیست در مورد توافق نامهای
که از آن خارج ش��ده اند و در بیانیه ای رس��م ًا نوشته اند که ما به حضور
و مش��ارکت خود در برج��ام پایان میدهیم،حاالبیاین��د و بگویند که نه

ما عضوی از برجام هس��تیم.وی با بیان اینکه «همه متحدین
آمریکا اعالم کردهاند که اس��تدالل آمریکاییها در این زمینه
پذیرفتنی نیس��ت» در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر این
برایان هوک اعالم کرده که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست
جمه��وری آمریکا چی��زی از برجام باقی نخواه��د ماند؟ گفت:
موضوع برجام ربطی به ایشان ندارد و آنچه که مهم است ایران
و اعض��ای باقیمانده در برجام هس��تند .این دیپلمات عالی رتبه
کشورمان خاطرنشان کرد :ما « ایران »اقدامات مان را در چارچوب برجام
انج��ام دادهایم و اعضای باقیمانده در برج��ام نیز میتوانند رفتار خود را
اصالح کند تا ما هم به اجرای کامل برجام برگردیم.ظریف با بیان اینکه
«برجام سند مستحکمی است و آمریکاییها نیز در آینده متوجه خواهند
ش��د آنچه که انجام دادهاند به ضرر خودش��ان تمام خواهد شد» ،افزود:
الحمداهلل جمهوری اسالمی ایران در حوزه هستهای پیشرفت های قابل
توجهی داشته است و برجام به هیچ وجه مانع پیشرفت ما نشده است.

پایگاه خبری میدل ایست آی مدعی شد

درخواست بن سلمان از نخستوزیر عراق
برای میانجیگری در روابط ایران -عربستان

میدل ایس��ت آی به نق��ل از منابع آگاه مدعی ش��د ولیعهد
س��عودی از نخستوزیر عراق خواسته است میان ریاض و ایران
میانجیگری را آغاز کند.
به گزارش ایس��نا ،پایگاه خبری میدل ایس��ت آی به نقل از
منابعی که آنها را آگاه خوانده و نامشان را فاش نکرده ،مدعی شد
که اولین تماس تلفنی که مصطفی الکاظمی نخستوزیر جدید
عراق پس از انتخاب شدندش دریافت کرد از محمد بن سلمان
ولیعهد عربس��تان سعودی بوده اس��ت و بن سلمان از الکاظمی
خواس��ته اس��ت میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی را
آغاز کند.
میدل ایست آی در ادامه نوشت :اگرچه بن سلمان الکاظمی
را از هر کاندیدای دیگری به خودد نزدیکتر خواهد دانس��ت ،از
س��رگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران نیز از نظر راهبردی
خبر خوبی برای عربستان سعودی نیست.
این پایگاه خبری همچنین مطرح کرد که عربستان سعودی

به خاطر خروح س��امانههای دفاع موش��کی آمریکا از عربستان
تحت فش��ار جدیدی قرار گرفته تا محاصره اقتصادی سهس��اله
قطر را به پایان برس��اند .تا آنجا که امیر کویت هیئتی را برای
آغاز دوباره میانجیگری به قطر فرستاده است.
در ادام��ه ،میدل ایس��ت آی درباره سیاس��تهای آمریکا و
عربستان سعودی در منطقه به نقل از یک مقام عراقی نوشت :در
حالی که ترامپ[رئیس جمهور آمریکا] مدعی است که سیاست
فشار حداکثری او علیه ایران کارآمد بود است ،واقعیت این است
که سیاس��ت آمریکا در خلیج فارس ،کارزار عربس��تان سعودی
در یم��ن که دیگر از عهده آن بر نمیآید و فش��ار بر ایران دچار
مش��کل شدهاند .شکس��ت یک راهبرد آمریکایی برای مقابله با
ایران چیزی است که س��عودیها باید در نظر بگیرند .ترامپ تا
زمانی که نام خودش روی یک توافق نباشد ،وارد مذاکره با ایران
بر س��ر یک توافق هس��تهای جدید نخواهد شد .این امر ممکن
است به توافقی فراتر میان واشنگتن و تهران منتهی شود.

تشدید محکومیت نجفی از سوی دادگاه تجدیدنظر؛
 ۶سال و نیم زندان به اتهام قتل عمد،
4سال زندان به اتهام ایراد جرح گلوله
و یک سال و  ۳ماه زندان به اتهام نگهداری سالح

وکی��ل مدافع محمدعل��ی نجفی از رای صادره ش��عبه ۱۰
دادگاه کیفری یک اس��تان تهران در دور س��وم رس��یدگی به
پرونده موکلش خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،حمیدرضا گودرزی درباره رای صادره در
پرونده موکلش گف��ت :دادگاه با تایید قتل عمد ،درباره اخالل
در نظم مربوط به ارتکاب قتل عمد موکلم را به  ۶س��ال و نیم
حبس تعزیری محکوم کرده است .همچنین دادگاه درباره ایراد
جرح گلوله به دس��ت که قب ً
ال قرار موقوفی تعقیب صادر شده
بود ،موکل را به چهار سال حبس تعزیری و نیز درباره نگهداری
سالح حکم به یک سال و  ۳ماه حبس تعزیری داده است.
گ��ودرزی ادامه داد :م��ا رای صادره را در تض��اد با قوانین
موضوعه میدانیم و بر خالف عدالت قضایی صادر شده است
و نسبت به آن فرجامخواهی خواهیم کرد؛ چرا که دیوان عالی
کش��ور پس از نقض رای ش��عبه  ۹دادگاه کیفری یک استان
تهران نظر به قتل شبه عمد داده بود ولی دادگاه کنونی مجدداً
بدون توجه به نظریه دیوان عالی کشور ،رای قتل عمد را صادر
کرده و مبادرت به تشدید مجازات کرده است.
وکیل مدافع نجفی ادام��ه داد :دادگاه به آرای عادی دیوان
عالی کشور استناد کرده است ،در حالیکه در قانون ،آرای وحدت
رویه برای قضات الزم االتباع اس��ت ولی دادگاه به طور مکرر
تفسیر موسع از قانون مجازات اسالمی کرده است.
وی افزود :دیوان عالی کشور قب ً
ال با شبه عمد دانستن قتل،
راه را ب��رای دفاع موکل باز کرده بود اما دادگاه عین رای قبلی
را صادر و به قتل عمد حکم داده است و نظرش این بوده که
آق��ای نجفی خودش را به آگاه��ی معرفی نکرده؛ در حالی که
رئیس آگاهی صراحتا گفته که ایشان خود را تسلیم کرده است؛
لذا باید مش��مول تخفیف مجازات قرار میگرفت که این مورد
را دادگاه رعایت نکرده اس��ت و برای محکومیت موکل باز هم
تفسیر موسع از قوانین کرده است.
وی گفت :دادگاه دادرس��ی جلس��ه را علنی اعالم کرده اما
مبادرت به طرح مباحث غیرعلنی کرده و مس��ائل محرمانه را
در جلس��ه علنی مطرح کرده که خالف قانون است و در شأن
دادگاه نیست.
گودرزی در پایان یادآور شد :ما به رای صادره فرجام خواهی
می کنیم و در صورت فرج��ام خواهی پرونده مجددا به دیوان
عالی کشور ارسال خواهد شد و چنانچه که دیوان عالی دادنامه
را مج��ددا نقض کند ،پرونده به قس��مت آرای اصراری دیوان
عالی کش��ور (هیات عمومی دیوان عالی) ارسال خواهد شد و
در انجا بررسی می شود.
براساس این گزارش ،میترا استاد  -همسر دوم محمدعلی

نجفی ش��هردار سابق تهران ۷ -خردادماه سال  ۹۸با شلیک
گلوله به قتل رسید و عصر همان روز نجفی به قتل همسرش
اعتراف و انگیزه خود را اختالفات خانوادگی عنوان کرد .از جمله
اتهامات نجفی ،قتل عمد خانم میترا اس��تاد ،حمل و نگهداری
س�لاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدن��ی عمدی منتهی به جرح
(غیر فوتی) است.
در دور اول رس��یدگی به این پرونده س��ه جلسه دادگاه در
ش��عبه  ۹دادگاه کیفری یک اس��تان تهران به ریاس��ت قاضی
محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد
میترا استاد به قصاص محکوم شد .بعد از آن برادر میترا استاد
با انتشار پس��تی در صفحه اینستاگرام خود از اعالم رضایت از
قصاص نجفی خبر داد.
س��رانجام شهریورماه س��ال  ۹۸حکم ش��عبه نهم دادگاه
کیف��ری یک تهران در پرون��ده محمدعلی نجفی با اتهام قتل
میترا اس��تاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کش��ور
ارس��ال شده بود ،از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای
رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده
به پرونده  -ش��عبه  ۹دادگاه کیفری یک استان تهران -اعاده
شد.
در دور دوم رس��یدگی به پرونده ،دو جلسه دادگاه در ششم
و نهم آذرماه سال  ۹۸در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان
تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه
مج��ددا قتل عمد را محرز دانس��ت و نجفی به  ۷س��ال و نیم
حبس محکوم شد .به این حکم اعتراض شد و پرونده به شعبه
 ۴۱دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی هم حکم پرونده
را نقض و به ش��عبه هم عرض  -شعبه  ۱۰دادگاه کیفری یک
استان تهران -فرستاد.
در دور س��وم رس��یدگی به پرونده در  ۱۴اردیبهش��ت سال
 ۹۹در ش��عبه  ۱۰دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست
قاضی متین راس��خ پس از اخرین دفاع نجفی ختم رس��یدگی
اعالم شد.

یادداشت

خروج از سیاست
یا نبرد با بوروکراسی

علی سرزعیم
در فیل��م خروج حکایت کش��اورزانی
روایت میش��ود ک��ه زمینه��ای آنها
و محصوالتش��ان قربان��ی ی��ک فعالیت
عمرانی یک دستگاه اجرایی شده است.
دست آنها به جایی بند نمیشود و نهایتا
برای عرض تظلم و درخواست رسیدگی
با تراکتور روانه تهران میشوند تا شخصا رئیس جمهور را ببینند.
در این مسیر اگرچه داستانها و اتفاقات جالبی رخ میدهد ،نهایتا
وقتی به نزدیک تهران میرس��ند آنه��ا را به قم و حرم هدایت
میکنند اما در آنجا تنها موفق به دیدار با مش��اور رئیس جمهور
میشوند .سرخورده از این امر راهی تهران میشوند اما محافظان
پاس��تور نهایتا آنها را متوقف میکنن��د و در اینجا فیلم متوقف
میشود.
به باور اینجانب محتوای این فیلم نس��بت به اولین فیلمهای
حاتمیکیا تغییر نکرده اس��ت .در همه آنها نبرد با بوروکراس��ی
یا دیوانس��االری دیده میش��ود .در فیلم آژانس شیشهای چون
دیوانس��االران ب��ه وضعیت یک مجروح ش��یمیایی رس��یدگی
نمیکنند دوس��تش مجب��ور به گروگانگیری میش��ود .در فیلم
بادیگارد ،مسئول امنیتی است که به قهرمان فیلم گیر میدهد و
او را رها نمیکند تا بفهمد که آیا در انجام وظیفهاش قصور کرده
یا نه .اتفاقا در آن فیلم تصویر مسئوالن سیاسی بسیار منفیتر از
تصویر فیلم خروج از رئیس جمهور است.
حاتمیکی��ا نظام اداری را نمیپس��ندد و مثل توده مردم آن
را کاغذبازیه��ای غیرضرور میداند و معتقد اس��ت نظام اداری
چارچوبهایی ایجاد میکند که همواره سوراخ است یعنی برخی
افراد ذیحق در آن قربانی میش��وند و مطالبه حقش��ان نادیده
گرفته میش��ود .حاتمیکیا در آژانس شیش��های و بادیگارد نظام
جایگزین��ش را معرفی نمیکند ام��ا در فیلم خروج بدیل مطلوب
وی رونمایی میشود :مالقات حضوری!
مالقات حضوری بن مایه تبلیغات سیاس��ی ش��خصیتهای
مختلفی بوده است (ش��هید رجایی ،مرحومهاشمی شاهرودی و
دکتر قاضیزادههاشمی) و در محمود احمدینژاد این الگو به اوج
میرس��د .در همه آنها یا بازدید س��رزده اهمیت دارد یا مالقات
حض��وری با ت��وده مردم صورت میگیرد و مردم نامه به دس��ت
خس��ته از ناشنوایی نظام اداری و مس��ئوالن واسط ،عرض حال
خود را مستقیما با رئیس جمهورشان انجام میدهند.
آق��ای حاتمیکیا با این فیلم نش��ان داد که هیچ درس��ی از
تجربه گذشته نگرفته است .ما یا باید رویههایی تعریف کنیم که
مطالبات تمامیناپذیر انس��انها در روالهای مشخصی ارزیابی
ش��ود یا باید این امر به تشخیصهای صالحدیدی واگذار شود.
حال خوب اس��ت از ایشان سوال ش��ود که آیا تصمیمات مبتنی
ب��ر صالحدید ش��خصی آقای احمدی نژاد در ام��ور مختلفی که
در س��فرهای گوناگون اتخاذ میشد توانست گره توسعهنیافتگی
کش��ور را باز کند؟ بله روشن اس��ت که هرچیزی میتواند دچار
آفت شود و آفت دیوانساالری و نظم اداری نیز کاغذبازی است.
اگ��ر کاغذبازی انس��انها را دلزده میکند و نظ��م اداری موجود
ناکاراس��ت راهحل بهمزدن این نظم و ایجاد آش��فتگی اس��ت یا
اصالح آن؟ بله انتقاد به دیوان س��االری ب��رای آدمی در جامعه
پرس��تیژ میآورد اما نگاه خیرخواهانه در گرو دفاع از وجود نظام
دیوانس��االری مس��تحکم و در عین حال کارآمد اس��ت .مفاسد
بزرگ��ی ک��ه رخ داده در بس��یاری از موارد از طری��ق دور زدن
دیوانس��االری صورت گرفته اس��ت .نظام کارشناسی مستقر در
دیوانس��االری ترجمه عقالنیت در تمشیت امور است .اگر وجود
نظام کارشناسی را نمیپسندیم و خواستار حذف آن هستیم باید
تبع��ات آن را هم بپذیریم .آیا آق��ای حاتمیکیا آمادگی پذیرش
این هزینه را دارد؟
فرام��وش نکنی��م که فقط موارد حق اس��تثنایی نیس��ت که
نظام اداری ممکن اس��ت آن را رد کند بلکه انبوهی از مطالبات
ناحق اس��ت که نظام اداری ناگزیر اس��ت مانند یک فیلتر آنها
را س��رند کرده و کنار بزن��د .فراموش نکنیم که همیش��ه منابع
برای تخصیص دولت و حکومت محدود اس��ت و نیازها خصوصا
در یک کش��ور توسعهنیافته نامحدود! بنابراین گزینش خواستهها
و مطالب��ات امر ناگزیری اس��ت .این گزین��ش میتواند مورد به
مورد توسط عالیترین مقام اجرایی صورت گیرد و یا میتواند به
ش��کل نظاممند توسط دستگاههای اداری انجام شود .با توجه به
حجم قوانین و تنوع موضوعات ،روش��ن است که تشخیصهای
صالحدیدی افراد مسئول غالبا مغایر با قانون و یا متناقض با هم
و پرخطا از آب در میآیند .بنابراین گزیری نداریم از آن که نظام
اداری و دیوانس��االری داشته باشیم و در عین حال تالش کنیم
که آن را روزآمد کرده و از آفتهای محتمل دور کنیم.
تجویز راهبردی

بیایی��م ب��ه جای س��رزنش نظ��ام دیوان��ی و آرزوی امحاء
آن ،اص�لاح نظ��ام دیوان��ی را طل��ب کنی��م .این ام��ر قطعا با
کاه��ش مداخالت دول��ت ،کاهش نیاز به مجوز در بس��یاری از
فعالیتهای اقتصادی ،بهبود فضای کس��بوکار ،اصالح رویهها
و هوشمندس��ازی آنها و نهایت ًا اصالح کادر اداری ممکن است.
در ای��ن صورت دیگر نیازی به ارتباط مس��تقیم با مس��ئوالن و
بازدیدهای سرزده نخواهد بود.

سیاسی
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خطای انسانی ،نقص فنی ،جنگ الکترونیک؛
 3سناریوی احتمالی درباره شلیک به ناوچه کنارک

ارتش جمهوری اس�لامی ش��ایعات پیرامون
حادثه ش��ناور کنارک را تکذی��ب کرد .مهمترین
ش��ایعهای که این روزها دست به دست میشود
این است که کنارک توسط قایقهای تندرو سپاه
هدف قرار گرفته شده است .البته این شایعه و ادعا
هیچ همخوانی با شواهد ندارد.
ب��ه گزارش فرارو ،ش��لیک موش��ک کروز به
س��مت ناوچه کنارک از س��وی ناو جم��اران که
موجب به شهادت رسیدن جمعی از نیروها ارتش
ش��ده اس��ت ،گمانهزنیها و بحثهای فراوانی را
برانگیخته است .این که چگونه این خطا رخ داده
است پرسش اصلی اس��ت .سناریوهای مختلفی
برای پاس��خ به این پرسش مطرح شده است که
هیچ کدام تاکنون تائید نشدهاند.
رهبرمعظم انقالب در پیامی که به مناس��بت
ش��هادت جمعی از پرس��نل نیروی دریایی ارتش
منتش��ر ش��د ،خطاب به مس��ئوالن تاکید کردند
ابعاد این حادثه را به درس��تی روشن کرده ،ضمن
شناسایی مقصران احتمالی ،تدابیر الزم برای عدم
تکرار چنین پیشامدهای خسارتبار و تلخ را اتخاذ
نمایند.ارتش نیز وعده بررسی دقیق حادثه را داده
اس��ت.نیروی دریایی ارتش تائید کرد که ش��ناور
سبک کنارک در جریان تمرین نظامی در آبهای
جاسک و چابهار دچار حادثه شده و  ۱۹از پرسنل
نیروی دریایی به شهادت رسیدند و  ۱۵نفر دیگر
زخمی شدهاند.
ای��ن بیانیه پس از چندین س��اعت گمانهزنی
درب��اره اصل حادثه منتش��ر ش��د .بیانی��ه ارتش
جزییات بیشتر از ماجرا را اعالم نکرد و تاکید کرد
که موضوع در دس��ت بررسی است .اما اخبار غیر
رس��می بر شلیک اشتباهی موشک از ناو جماران
به سمت شناور کنارک حکایت داشت.
گفته میشود شناور کنارک ساعتها در آتش
سوخته است .در این بین شایعات فراوانی منتشر
شد از جمله این که شناور کنارک غرق شده است
که رد شد.
بنا به گفته فرمانده ارتش در حال حاضر چهار
گروه کارشناس��ی از س��تاد کل نیروهای مسلح،

وزارت دفاع ،ارتش و نیروی دریایی افتاده در حال
بررسی موضوع هستند .سرلشگر موسوی گفت:
معموال در این جور حوادث کار خیلی پیچیده است
و اینکه چه بخشی مربوط به فناوری و چه بخشی
مربوط به نیروی انس��انی است کار بسیار دقیقی
است.
تاکنون سه س��ناریو درباره حادثه مطرح شده
است.

شده است.اما فرضیه خطای انسانی از سوی ارتش
مورد تائید قرار نگرفته است و حتی هیچ اشارهای
هم به آن نش��ده اس��ت .ویدئویی از سوی ارتش
منتشر شد که فرضیه خطای انسانی اساسا در میان
گمانه زنیهای آن وجود نداشت.
س��ه س��ناریو درباره ش��لیک به ناوچه گفته
میش��ود موشک شلیک شده از نوع کروز دریایی
قدیر بوده است

سناریو اول؛ خطای انسانی

سناریو دوم؛ نقص فنی

ش��لیک اشتباه موشک از س��کوی پرتاب ناو
جماران در این سناریو خطای انسانی محتملترین
فرضیه اس��ت .براس��اس گزارشها ظاهرا ناوچه
کنارک مامور آوردن هدف در محدوده آتش بوده
تا ناو جماران موشک کروز (احتماال قدیر) خود را
روی آن تست کند ،بعد از اینکه ناو کنارک از هدف
جدا شده ،موشک زودتر از زمانی که باید به سمت
هدف شلیک شده است.در توضیح این سناریو در
یک فرآیندی فنی موش��ک به جای هدف اصلی
به ش��ناور کنارک که به اندازی کافی از محدوده
هدف دور نشده ،حمله میکند و این فاجعه را رقم
میزند.فرضیه دیگر این اس��ت که خطا از سمت
شناور کنارک بوده است .ناخدا هوشنگ صمدی،
فرمانده سابق گردان تکاوران دریایی در این رابطه
در روزنام��ه آرمان نوش��ت :در ای��ن خصوص ناو
جماران و یا ش��ناور کن��ارک میتوان مقصر بوده
باش��د .احتماال و بر طبق شنیدهها ناو کنارک به
صورت خاموش و بدون اطالع وارد محدوده مانور

هنوز به صورت رس��می اعالم نشده موشک
شلیک شده از چه نوعی بوده است ،اما در رسانهها
ابتدا گفته شد موش��ک نور بوده پس از آن اعالم
شد که موشک کروز قدیر یا قادر به سمت کنارک
شلیک ش��ده است .گفته میشود که اگر موشک
قادر یا قدیر شلیک شده باشد احتمال نقص فنی
در موشک نیز به عنوان یک فرضیه جدی مطرح
میگردد.س��ناریو نقص فنی با انتشار ویدئویی از
سوی ارتش تقویت شد .در این ویدئو بحث نقص
فنی موشک مطرح شده است .این گزارش اشتباه
در تش��خیص هدف توسط س��یکر موشک را به
عنوان عامل اصلی مطرح کرده است.
گزارش ارتش میگوید به علت س��طح مقطع
راداری بزرگتر س��یکر موشک شلیک شده از ناو
جماران در تش��خیص هدف دچار مشکل شده و
به ناوچه کنارک اصابت کرده است .نقص فنی در
موشک تولید شده توسط صنعت علت اصلی این
تشخیص اشتباه بوده است.

فرضیه دیگر این اس��ت که دیتای موش��ک
نقص داشته و نتوانس��ته است فرق هدف کاذب
از ناوچه کنارک را تشخیص دهد.
اگر موش��ک قدیر عامل حادثه بوده باشد این
موشک توسط س��ازمان صنایع هوافضای وزارت
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح طراحی و تولید
شده اس��ت ،فرضیههای زیادی در اینباره مطرح
شده است و ممکن است برخی از آنها نیز معتبر
باشند ،اما تا زمانیکه گزارشهای رسمی در اینباره
منتش��ر نش��ود نمیتوان این فرضیهها را درباره
خطای فنی و خطای انسانی مطرح کرد.
سناریو سوم؛ جنگ الکترونیک

این سناریو باز هم در گزارش ویدیویی ارتش
مطرح ش��ده اس��ت .در این گزارش آمده اس��ت
احتمال جنگ الکترونیک از سوی دشمن نیز وجود
دارد ،.اما توضیح بیشتری در این رابطه داده نشده
اس��ت .آیا ممکن است دشمن در سیستم هدایت
موشک خرابکاری کرده باشد؟
تکذیب یک شایعه

ارتش جمهوری اس�لامی ش��ایعات پیرامون
حادثه ش��ناور کنارک را تکذی��ب کرد .مهمترین
ش��ایعهای که این روزها دست به دست میشود
این است که کنارک توسط قایقهای تندرو سپاه
هدف قرار گرفته شده است .البته این شایعه و ادعا
هیچ همخوانی با شواهد ندارد.
در همین راس��تا سخنگوی ارتش گفت :این
صحب��ت یا صحبتهای��ی از این دس��ت ،کام ًال
بیربط هس��تند .اساس ًا رسانههای ما نباید به این
ش��ایعاتِ پرداختی که از سوی معاندین طراحی و
سیاستگذاری میشود و رسانههای معاند و بیگانه
ب��ه آن دامن میزنند ،اهمی��ت بدهند ،چون واقع ًا
پرداختن به چنین موضوعاتی ،به این معنا خواهد
بود که واقع ًا نظر ما جلب این شایعات شده است.
به نظرم مردم عزیز ما و اصحاب رسانه هوشیارتر
از آنند که توجهی به این شایعات بیاساس داشته
باشند.

نتایج مثبت واکسن کرونای ساخت پژوهشگران آلمانی
در فاز آزمایشی بر روی حیوانات
ش��رکت آلمانی کیوروک(  )CureVacاعالم کرد که آزمایش واکس��ن کروناویروس
این شرکت روی حیوانات موفقیتآمیز بوده است.
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز ،شرکت زیست فناوریکیوروک(  )CureVacآلمان
اعالم کرد :آزمایش واکس��ن کرونا این ش��رکت که در دوز کمی به حیوانات تزریق ش��د،
واکنش سیستم ایمنی بدن این حیوانات را به همراه داشته است.
ش��رکت کیوروک اعالم ک��رد که این اطالعات انتظارات این ش��رکت را برآورده کرده
اس��ت چراک��ه انتظار ش��رکت کیوروک این بود که واکس��ن س��اخت آنه��ا باعث ایجاد

پاس��خ ایمونولوژی��ک قوی ب��رای خنثی کردن عام��ل بیماری کووی��د ۱۹-یعنی ویروس
 ۲-SARS-CoVشود.
دیتمار ه��وپ(  )Dietmar Hoppاز بنیانگذاران این ش��رکت گفته که قصد دارند
اولین آزمایشات بالینی روی داوطلبان سالم را در ماه ژوئن آغاز کنند.
گزارشها حاکی از آن اس��ت که آمریکا پیش از این تالش کرد که به واکس��ن ساخت
این ش��رکت دسترسی پیدا کند که البته این اقدام با واکنشهای سیاسی زیادی همراه بود
و دولت آلمان هم شرکت کیوروک را پیشتیبانی کرد.

آگهی تغییرات شرکت فجر تبادل گستر سهامی خاص به شماره ثبت 163524
و شناس��ه ملی  10102061267به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ  25/12/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتی تهران
به آدرس :اس��تان تهران  -منطقه  ، 15شهرس��تان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهران ،محله قائم مقام-س��نایی  ،کوچه زیبا  ،کوچه نگین  ،پالک  ، 4طبقه سوم
 ،واح��د  11کد پس��تی  1589947139تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه
بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()832348

شرح ذیل میباشد :روح اهلل رضایی باکدملی 4132536221دارنده  500 000ریال
س��هم الش��رکه  -عباس صمدی یگانه با کدملی 4132480267دارنده 500000
ریال س��هم الش��رکه  -تقی کمالی دارنده  500000ریال س��هم الشرکه  -شمس
اله کمالی دارنده  500000ریال س��هم الش��رکه آدرس شرکت به  :استان تهران ،
شهرستان ش��میرانات  ،بخش مرکزی  ،شهر تجریش ،پاس��داران  ،خیابان شهید
سباری  ،خیابان شهید داود جهانبخش نژاد  ،پالک  ، 19طبقه همکف با کد پستی:
 1957615151تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید .موارد ذیل
به موضوع ش��رکت به قرار ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح
ش��د :خرید و فروش و صادرات و واردات مواد ش��یمیایی و پتروشیمی( انواع روغن
فوتس اویل و روغن تصفیه ش��ده) وایزوسایکل و اس��ید سولفوریک (هیدروکربن
و هیدروکربنات) ،تیتان وبوراکس و اکس��ید آلومینیوم و س��دیم و کربنات س��دیم
وباریک و tppو پتاس��یم و و س��ایر محصوالت و انواع مصنوعات شیش��ه ای و
انواع شیش��ه( س��کوریت و ضد گلوله و معمولی) .در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم .س��ازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()832350

آگهی تغییرات ش��رکت ش��رکت توسعه طرح و س��اخت پناه شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  408822و شناسه ملی  10320602492به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  03/12/1398تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :محل
شرکت در واحد ثبتی تهران به استان تهران  -منطقه  ، 14شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،ش��هر تهران ،محله کوی نصر  ،خیابان نصر  ،خیابان ش��هید علی قمیان
( ، )26پالک  ، 52طبقه اول کد پس��تی  1448814615تغییر یافت  .س��ازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()832349
آگهی تغییرات شرکت رهروان سبز غرب شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  253186و شناسه ملی  10102936187به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  05/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای تقی کمالی با شماره
ملی 2938738331با پرداخت500000ریال به صندوق ش��رکت در زمره ش��رکاء
درآمد- .آقای شمس اله کمالی باشماره ملی2939712468با پرداخت500000ریال
به صندوق ش��رکت در زمره ش��رکاء درآمد سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال
ب��ه  2000000ریال افزایش یافت .در نتیجه ماده مربوطه دراساس��نامه به ش��رح
مذکور اصالح می گردد .میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش سهم الشرکه به

یادداشت

گزیدهای از فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر،
برای سنجش و مقایسه و هشدار و اصالح
محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي

گزیدهای از فرمان امام علی (ع) به مالک اش��تر ،برای
سنجش و مقایسه و هشدار و اصالح.
ای��ن فرمانی اس��ت از بنده خدا علی ،ک��ه امیر مؤمنان
اس��ت ،و امر میکند به آن مالکبن حارث اش��تر را ... ،تا
به قانون و دس��تور و عهد و فرمان ،خراج آن دیار بس��تاند ،با دشمن جهاد کند ،به
اصالح حال و خیال مردم پردازد ،بالد آن مملکت را آباد سازد ،و به او فرمان دهد
که تقوا را شعار کرده از خدا بترسد.
ح��س مه��ر و محبت رعایا را در دل خود بیدار ک��ن و طبعت را به مالطفت با
خالیق وادار نما و مبادا نس��بت به بندگان خدا مانند جانور درنده باش��ی و خوردن
ایشان را غنیمت شماری.
کاری ک��ه بای��د از همه آنرا بیش��تر دس��ت داری ،میانهروی در حق باش��د و
عملی مش��تمل بر داد که عدل در آن ش��امل خاص و عام گردد و به رضای رعایا
نزدیکتر.
کس��ی که در پی عیب مردم افتد و تو را از آن خبردار کند مفس��د است ،باید او
را از خود دور کنی و بدانی که والی به پوش��یدن عیب مردم از همه کس سزاوارتر
است.
چون آیینی پس��ندیده و رس��می نیکو بینی و دانی که سران امت به آن سنت
عمل کردهاند و اس��باب الفت جماعت و صالح حال رعیت شده ،آنرا بر هم مزن
و مبدل به طریقه دیگر مکن.
ای مال��ک! ت��ا توانی با صاحبان فضل و دانش صحب��ت کن و گوش به گفتار
حکیمان ده ،مگر به داللت ایش��ان دانی اسباب رفاه بالد و سعادت عباد چیست و
آنرا فراهم آوری.
خراج ملک و دیوان را طوری دریافت کن که صالح دهنده در آن باش��د و کار
گیرنده و سایرین را نیز اصالح نماید.
باید به آباد کردن زمین بیشتر نظر نمایی تا به گرفتن مالیات ،چه دریافت مال
دیوان ،فرع آبادی ملک باشد.
از حال تجار و ارباب صناعات درس��ت جویا ش��ود  ...چه این دو صنف  ...همه
اسباب منفعت و فایده والیتاند و باعث رونق آبادی و اراضی تو آرند.
ای مالک ،زنهار که از حال فقا و مساکین غافل مانی و ندانی بر محتاج بیمال چگونه
میگذرد و تنگدستان که از وسایل و تدابیر تحصیل معاش محروماند چه میکنند.
این مالک ،زیاد در خلوت به س��ر مبر و خود را از رعیت پنهان مکن و از نظر
ایشان بیار غایب مشو.
ای مالک ،بترس و بپرهیز از ریختن خونی که حالل نباش��د زیرا که هیچ چیز
بیشتر از خونریزی ناحق سبب خشم و غضب خدا  ...نشود.
هر وقت کاری کردی که بهواس��طه آن رعایا به تو گمان حیف و میل و جور
و ستمی بردند ،علت آن کار و عذر خود را برای ایشان واضح و آشکار بگو ،تا هم
نفس خود را ریاضت دهی هم با رعیت رفق و مدارا کنی.
هرگز امتی پاک نش��ود ،مگر حق ضعیف در آن امت از قوی بگیرند و نگذارند
بیچاره در عرض حال دلباخته گردد ،بر خود بلرزد و زبان او درس��ت یارای س��خن
گفتن نداشته باشد.
اگر عموم رعیت از تو راضی باش��ند ،نارضایی چند تن زیانی نیارد و برعکس،
خوشدلی معدودی خاص جلوی بلوای عام را نگیرد.
آنه��ا را مگذار که در مدح و ثنای تو مبالغه نمایند و به کارهایی که نکردهای
و نسبت آن به تو دروغ است ،تو را ریشخند کنند و ستایند.

اصالح می گردد .کلیه اسنادو اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل
چک  ،س��فته ،بروات ،قراردادها وعقوداس�لامی با امضاء سهامدار (
اسالم همرنگ پست کندی ) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می
باش��د .ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد.
سازمان ثبت اس��نادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()832351

آگهی تغییرات ش��رکت حمل و نقل بینالمللی رویا ش��یپینگ پرس��یا با
مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت  484466و شناسه ملی 14005484935
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  12/12/1398و مجوز ش��ماره
 70496/11م��ورخ  13/12/98اداره کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای
اس��تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :آقای صمد پارس��انیا به ش��ماره
مل��ی  2802718746به س��مت عضو هیئت مدیره و مدی��ر عامل  -آقای
س��عید دسته باش��ی به ش��ماره ملی  1580605133به سمت رئیس هیئت
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سبز لیان شرکت با مسئولیت محدود مدیره  -آقای جواد دس��ته باشی به ش��ماره ملی  1580601766به سمت
به ش��ماره ثبت  373028و شناسه ملی  10320221953به استناد نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای نادر تیمور ( خارج از شرکاء) به شماره ملی
 0080598439بس��مت عضوهیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند.
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  23/07/1398تصمیمات
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات
ذیل اتخاذ ش��د  -1 :آقای حامد تیدنگر کد ملی  0069953791با
،قرارداده��ا و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت
پرداخت  10000ریال به صندوق شرکت درزمره شرکا قرار گرفت .مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل
در نتیجه س��رمایه ش��رکت از مبلغ  1000000ریال به  1010000منفرداهمراه با مهر ش��رکت معتبر میباشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
ریال افزایش یافت .و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح مذکور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()832352
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فردوسی و اوصاف حاکمان
غالمعلی دهقان
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه

فردوس��ی در داس��تان ضحاک و افول جمشید هم
نش��ان میدهد وقتی حاکم��ان خردمندی را فراموش
کنند و برعکس غرور و تفرعن و آزمندی پیشه سازند
و مردمداری فراموش شود و یکتاپرستی جای خود را
به منیت بدهد زوال آغاز شده است.
 ۲۵اردیبهش��ت زادروز حکیم طوس فردوسی بود.
زمانه او روزگار خوش��ی نیست .ایران را یکپارچه نمیبینیم و به تعبیری نظم
جدیدی هنوز ش��کل نگرفته است و حکومت ملوک الطوایفی بر ایران حاکم
اس��ت .وی برآن اس��ت راهی نش��ان دهد و نظم جدیدی بیفکند و اصل را
فرهنگ میداند .نگارش ۳۰س��اله ش��اهنامه در همین راستا است .شاهنامه
ظاهرا داستانسرایی است اما س��خن فراوان در ابعاد گوناگون دارد .از جمله
در اوصاف حاکمان .در این باره نکات زیر قابل توجه است.
-۱فردوس��ی بارهاوبارها ب��ر دادگری حاکمان تاکی��د میکند؛ آنجاکه راز
محبوبیت فریدون را توجه به همین مقوله دادگری میداند.
فردوسی و اوصاف حاکمان
فریدون فرخ ،فرشته نبود
به مشک و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت نیکویی
تو دادو دهش کن فریدون تویی
-۲فردوسی راز ماندگاری حاکم را در مردمداری و توجه به خلق خدا میداند.
جهان یادگار است و ما رفتنی
به گیتی نماند به جز مردمی
و یا اینکه
هرآن کوگذشت ازره مردمی
ز دیوان شمر ،مشمرش آدمی
-۳فردوس��ی که در جای جای ش��اهنامه از خرد میگوی��د و آن را فصل
ممیز انس��ان با دیگر جانداران میداند اما خرد را برای حاکمان زینت و زیور
معرفی میکند.
خرد افسر شهریاران بود
همان زیور نامداران بود
بداند بد و نیک مرد خرد
بکوشد به داد و بپیچد ز بد
-۴فردوسی در داس��تان ضحاک و افول جمشید هم نشان میدهد وقتی
حاکم��ان خردمن��دی را فراموش کنند و برعکس غ��رور و تفرعن و آزمندی
پیش��ه س��ازند و مردمداری فراموش شود و یکتاپرستی جای خود را به منیت
بدهد زوال آغاز شده است.

مدیرکل محیطزیست استان مازندران خبر داد

ممنوعیت شکار
در جنگلهای شمال به مدت  ۵سال

مدیرکل محیطزیس��ت مازندران با اعالم ممنوعیت  ۵س��اله شکار در جنگلهای
شمال گفت :این تصمیم در تکمیل ابالغ آیین نامه قانون شکار و صید گرفته شد.
به گزارش مهر ،حس��ینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل محیطزیس��ت با اشاره به
صدور اطالعیه ای در خصوص اجرای قانون ممنوعیت  ۵س��اله شکار در جنگلهای
شمال کشور گفت :این تصمیم برای تمامی جنگلهای استانهای گلستان ،مازندران
و گیالن گرفته ش��ده و در تکمیل ابالغ آیین نامه قانون ش��کار و صید صورت گرفته
است.
وی در ادام��ه تصریح کرد :با توجه به اهمیت و ارزشهای اکولوژیک جنگلهای
هیرکانی شمال و در راستای اجرای برنامههای تنفس جنگلهای هیرکانی شمال ،به
استناد بندو ماده  ۶قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست ،هرگونه تیراندازی و شکار
در س��طح کلیه عرصههای جنگلی شمال کش��ور واقع در استانهای گیالن ،مازندران
و گلس��تان ممنوع بوده و از تاریخ  ۳/۲/۹۹به مدت پنج س��ال به عنوان مناطق شکار
ممنوع تعیین و معرفی شد.ابراهیمی کارنامی افزود :با صدور چنین قوانینی میتوانیم
امیدوار باشیم که نسل حیات وحش کشور حفظ شود.
مدیرکل محیطزیس��ت مازندران با بیان اینکه بر طبق قانون ،صدور پروانه ش��کار
در سال جدید منوط به تصمیم شورای عالی محیطزیست است ،ابراز داشت :با اعالم
ممنوعیت شکار در جنگلهای شمال عم ً
ال امکان صدور پروانه در این مناطق وجود
ندارد و حمل سالح هم در این مناطق ممکن نخواهد بود.
وی افزود :با صدور این تصمیم ،دفاع در مرجع قضایی و حقوقی در خصوص حمل
و به کارگیری س�لاح از س��وی متعدیان به طبیعت برای ماموران محیطزیست آسان
ش��د.ابراهیمی کارنامی با اش��اره به اینکه بر طبق آیین نامه شکار و صید جرائم شکار
افزایش چشمگیری داش��ته است ،خاطرنشان کرد :جریمه شکار حیوان ماده به دلیل
مولد بودن  ۳برابر بیش از نر در نظر گرفته شده است.
ابراهیمی کارنامی با اش��اره به اینکه بر طبق آیین نامه ش��کار و صید جرائم شکار
افزایش چشمگیری داش��ته است ،خاطرنشان کرد :جریمه شکار حیوان ماده به دلیل
مولد بودن  ۳برابر بیش از نر در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :برای مثال جریمه شکار مرال نر  ۵۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان برآورد
شده اما شکار مرال ماده  ۱۵۷میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تعیین شده است.
به گفته وی قوانین و آیین نامههای جرائم محیطزیس��تی در حال تغییر هستند و
میتوان به آینده محیطزیست کشور امیدوار بود.
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شرایط و ضوابط دریافت تسهیالت بانکی تا سقف  16میلیون تومان
به ازای هرنفر از کارکنان  13رسته شغلی آسیبدیده از کرونا

کس��بوکارهایی که فعالیتشان توسط
س��تاد مقابله با کرونا متوقف شده و تعطیل
ش��دهاند ۱۶ ،میلی��ون تومان ب��ه ازای هر
نف��ر از کارکنانش��ان وام کرون��ا میگیرند.
مبل��غ وام کرونا برای کس��بوکارهایی که
تعطیل نشدهاند ،اما در بین  ۱۳رسته شغلی
قرار دارند ،ب��ه ازای هر نفر از کارکنان ۱۲
میلیون تومان است
ب��ه گزارش ف��رارو ،ثبتنام در س��امانه
کارا ش��روع ش��د .این س��امانه به نش��انی
 kara.mcls.gov.irمخصوص کسب
و کارهایی است که از شیوع ویروس کرونا
آس��یب دیدهاند و در بین  ۱۳رس��ته شغلی
که توسط س��تاد مقابله با کرونا اعالم شده
قرار میگیرند .این کسب و کارها میتوانند
ب��ه ازای هر نفر از کارکنانش��ان  ۱۲یا ۱۶
میلی��ون تومان وام بگیرن��د .نرخ بهره این
وام  ۱۲درصد تعیین ش��ده و قرار اس��ت تا
پایان خردادماه واریز ش��ود .اقساط آن بعد
از س��ه ماه تنفس از مهرماه شروع میشود
و تا دو سال ادامه خواهد داشت .محاسبات
نشان میدهد مبلغ اقساط وام  ۱۲میلیونی
ب��ه ازای هر نف��ر از کارکنان ح��دود ۵۶۰
ه��زار تومان در ماه و برای وام  ۱۶میلیونی
حدود  ۷۵۰ه��زار تومان در ماه خواهد بود.
کارفرماه��ا میتوانند با ثبتنام در س��امانه
کارا برای دریافت وام اقدام کنند.
چطور میتوان برای دریافت وام
کرونا اقدام کرد؟

ثبتنام در سامانه کارا اولین قدم است.
برای این کار میتوانید به س��ایت س��امانه
کارا ب��ه نش��انی kara.mcls.gov.
 irمراجع��ه کنی��د و بع��د از انتخاب گزینه
تسهیالت کرونا ،در س��امانه ثبتنام کنید.
برای ثبتنام اطالعات زیادی الزم نیس��ت
و صرفا با تاری��خ تولد ،کد کارگاه ،کد ملی
کارفرما ی��ا نماینده ،ش��ماره موبایل و رمز
عبور دلخ��واه میتوان در س��امانه ثبتنام
کرد .سامانه با بررسی کد کارگاه وارد شده،
به ش��ما اعالم میکند که در بین  ۱۳رسته
ش��غلی آسیبدیده از کرونا قرار دارید یا نه.
در این ص��ورت بعد از ثبتن��ام ،اطالعات
ش��ما بررس��ی و در صورت تایید از طریق
همین سامانه اطالعرسانی خواهد شد.
مبلغ وام کرونا چقدر است؟

کس��بوکارهایی که فعالیتش��ان توسط
س��تاد مقابله با کرونا متوقف شده و تعطیل
ش��دهاند ۱۶ ،میلیون تومان به ازای هر نفر
از کارکنانش��ان وام کرون��ا میگیرن��د۵۰ .
درصد این وام بای��د صرف پرداخت هزینه
دس��تمزد کارکنان و  ۵۰درصد دیگر برای
بقیه هزینههای کس��ب و کار استفاده شود.
آن دس��ته از کس��ب و کارهایی که توسط
س��تاد مقابله با کرونا تعطیل نشدند ،اما در
بین  ۱۳رس��ته ش��غلی اعالم ش��ده توسط
وزارت صم��ت ق��رار دارن��د ،ب��ه ازای هر

نف��ر از کارکنانش��ان  ۱۲میلیون تومان وام
میگیرند ۷۰ .درص��د این مبلغ برای برای
پرداخت هزینه دس��تمزد و  ۳۰درصد برای
بقیه هزینههای کس��ب و کار استفاده شود.
توجه داش��ته باش��ید که تعداد کارکنان هر
کدام از کس��ب و کارها بر اس��اس پرونده
بیمه تامین اجتماعی محاسبه میشود.
شرایطبازپرداختوامچگونهاست؟

ن��رخ بهره در نظ��ر گرفته ش��ده برای
تس��هیالت کرونا  ۱۲درصد س��االنه است.
آنط��ور ک��ه در س��امانه کارا اعالم ش��ده،
تسهیالت کس��ب و کارهای آسیبدیده از
کرون��ا حداکثر تا پای��ان خردادماه پرداخت
خواهد شد .اقساط آن بعد از سه ماه تنفس
از مهرماه س��ال  ۹۹شروع میشود و تا ۲۴
م��اه یعنی دو س��ال ادامه خواهد داش��ت.
این وام از یک س��ری محدودیتها معاف
ش��ده که از جمله آنه��ا میتواند به بدهی
غیرجاری متقاضی اشاره کرد.
محاسبات نشان میدهد کسب و کارها در
صورتی ک��ه وام  ۱۲میلیونی به ازای هر نفر از
کارکنان ،با بازپرداخت  ۲۴ماهه و نرخ سود ۱۲
درصد دریافت کنند ،مبلغ هر قسط آنها حدود
 ۵۶۰هزار توم��ان خواهد بود .ای��ن رقم برای
کسبوکارهای مشمول وام  ۱۶میلیونی برای
هر نفر از کارکنان ،به  ۷۵۰هزار تومان میرسد.
وام کرونا چه ضمانتهایی الزم دارد؟

کسبوکارهایی که میخواهند از تسهیالت
کرونا برای مشاغل آس��یبدیده استفاده کنند،
باید  ۱.۵برابر اصل و س��ود تسهیالت را سفته
بدهند .برای وامهای باالی  ۱۶میلیون تومان،
عالوه بر س��فته ،ضامن هم الزم اس��ت .آنطور
که در سامانه کارا اعالم شده ،ضامن باید واحد
اقتصادی دیگر با کارمند باشد .برای وام با مبلغ
 ۱۶تا  ۴۸میلیون تومان ،یک ضامن ۴۸ ،تا ۱۲۰
میلیون تومان دو ضامن و  ۱۲۰تا  ۲۰۰میلیون
تومان س��ه ضامن در نظر گرفته ش��ده است.
کسبوکارهایی که تعداد کارکنان باالیی دارند و
میتوانند بیش از  ۲۰۰میلیون تومان وام بگیرند،
باید از صندوقهای ضمانت تضمین ارائه کنند.
دریافت وام کرونا چه شرایطی دارد؟

وزارت صنعت ،معدن و تجارت پنج شرط
برای پرداخت وام کرونا در نظر گرفته است.
اول ،کسب و کار یا بنگاه اقتصادی باید در

س��ال گذش��ته فعال بوده و همچنان فعال
باش��ند .دوم ،ش��اغالن آنها بیمه بیکاری
دریافت نکرده باش��ند .س��وم ،بعد از زمان
ش��یوع ویروس کرونا یعنی اول اسفندماه،
کارکنان خود را تعدیل نکرده باش��ند .این
مورد بر اس��اس اطالعات س��ازمان تامین
اجتماعی قابل بررس��ی است .چهارم ،واحد
کسب و کار باید با نیروهای شاغل خود در
سال  ۹۹قرارداد امضا کرده باشد و به حفظ
آنها تا پایان س��ال  ۹۹متعهد شود .پنجم،
واحدهای کسب و کار صرفا برای یک بار و
حداکثر تا پایان خردادماه سال  ۹۹مشمول
دریافت تسهیالت کرونا هستند.
توجه داشته باشید که وزارت صمت برای
کسانی که بدون رعایت کردن این شرایط
اقدام به دریافت تسهیالت کنند ،جریمه در
نظر گرفته اس��ت .مهمترین آن محرومیت
از دریاف��ت هرگونه خدمات بانکی به مدت
دو س��ال خواهد بود .همچنین کسانی که
نی��روی کار خ��ود را تا پایان س��ال  ۹۹به
میزان  ۹۰درصد متوس��ط نفرات بیمه شده
در س��ه ماه آبان ،آذر و دیماه  ۹۸کاهش
دهند ،باید تس��هیالت م��ورد نظر را با نرخ
 ۲۴درصد بازپرداخت کنند .برای مثال اگر
واحد کسب و کار در سه ماه آبان ،آذر و دی
 ۱۰۰نفر نیروی کار داش��ته باشد ،تا پایان
سال  ۹۹نمیتواند تعداد نیروی کار خود را
از  ۹۰نفر کمتر کند.
آنطور که در س��امانه کارا آمده ،پرداخت
تس��هیالت کرونا در ش��رایطی امکانپذیر
اس��ت که واحد کسب و کار ،فهرست بیمه
کارکن��ان خود را تا پای��ان فروردین  ۹۹به
س��ازمان تامین اجتماعی ارائه کرده باشد.
همچنی��ن در صورتیک��ه نی��روی ش��اغل
بنگاه از مقرری بیمه بی��کاری در ماههای
فروردین ،اردیبهش��ت و خرداد  ۹۹استفاده
کنند ،مشمول این تسهیالت نخواهد شد.
کدام کسب و کارها مشمول
دریافت وام کرونا هستند؟

وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی در
اطالعیه خود  ۱۳رس��ته ش��غلی را مشمول
دریاف��ت وام کرونا معرفی کرده اس��ت .این
 ۱۳رسته شغلی پیش از این توسط کارگروه
بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی
از ش��یوع ویروس کرونا به عنوان مش��اغل
آسیبدیده از کرونا در نظر گرفته شدهاند.

اول :مراک��ز تولی��د و توزی��ع غذاهای
آماده شامل رس��تورانها ،بوفهها ،طباخی،
تاالره��ای پذیرای��ی ،قهوهخانهه��ا ،اغذیه
فروش��یها؛ شناسایی این کسب و کارها بر
عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است.
دوم :مراکز مربوط به گردش��گری شامل
هتله��ا ،هتلآپارتمانه��ا ،مجتمعه��ای
جهانگ��ردی و گردش��گری ،مهمانپذیرها،
مهمانسراها ،مسافرخانهها ،زائرسراها ،مراکز
بومگ��ردی ،مراکز اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی،
خدمات��ی بینراه��ی و موزهه��ا؛ شناس��ایی
این کس��ب و کارها بر عه��ده وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی است.
سوم :حمل و نقل عمومی مسافر برون
ش��هری ش��امل هوایی ،ج��ادهای ،ریلی و
دریایی؛ شناس��ایی این کس��ب و کارها بر
عهده وزارت راه و شهرسازی است.
چه��ارم :حم��ل و نقل عمومی مس��افر
درون شهری؛ شناسایی این کسب و کارها
بر عهده وزارت کشور است.
پنج��م :دفات��ر خدم��ات مس��افرتی،
گردش��گری و زیارتی؛ شناسایی این کسب
و کارها بر عه��ده وزارت میراث فرهنگی،
گردش��گری و صنایع دستی و سازمان حج
و زیارت است.
شش��م :تولید و توزیع پوشاک؛ شناسایی
این کس��ب و کارها بر عه��ده وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی است.
هفت��م :تولی��د و توزیع کی��ف و کفش؛
شناس��ایی این کس��ب و کارها ب��ر عهده
وزارت می��راث فرهنگ��ی ،گردش��گری و
صنایع دستی است.
هشتم :مراکز توزیع آجیل ،خشکبار ،قنادی،
بستنی و آبمیوه؛ شناسایی این کسب و کارها
بر عهده وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی است.
نه��م :مراکز ،باش��گاهها و مجتمعهای
ورزش��ی و تفریحی؛ شناس��ایی این کسب
و کارها بر عه��ده وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی است.
ده��م :مراکز و مجتمعه��ای فرهنگی،
آموزش��ی ،هنری و رسانهای؛ شناسایی این
کس��ب و کارها ب��ر عه��ده وزارتخانههای
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش
و علوم ،تحقیقات و فناوری است.
یازده��م :مراکز تولی��د ،توزیع و فروش
صنایع دستی؛ شناسایی این کسب و کارها
بر عهده وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی است.
دوازده��م :مؤسس��ات خصوصی دارای
پروان��ه بهرهب��رداری از وزارت بهداش��ت،
درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای
درمانی و تش��خیصی شامل آزمایشگاهی و
پاراکلینیکی فعال هستند.
س��یزدهم :آموزش��گاههای رانندگ��ی،
آرایش��گاهها ،س��النهای زیبایی و گرمابه؛
شناس��ایی این کس��ب و کارها ب��ر عهده
وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

نگهداری خودروی صفرکیلومتر در انبارها و پارکینگها حکم احتکار دارد

از این پس نگهداری خودرو در س��وله
و انبارها و پارکینگها مش��مول تطبیق با
ش��رایط انبارداری خواهد ب��ود به گونهای
ک��ه اگر ف��ردی خ��ودروی صف��ری را در
انبار یا پارکین��گ نگهداری نماید ،چنانچه
در س��امانه انبارداری ثبتنام نکرده باشد،
مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود.
به گزارش ف��رارو ،معاون وزیر صنعت،
معدن و تج��ارت گفت :دارندگان خودروی
صفر در انبارها ،با ثبتنام نکردن در سامانه
انبارداری ،مشمول احتکار هستند.
عباس تابش افزود :وزارت صمت بعد از
این در سطح بازار خودرو ،نظارت بر عرضه،
تقاضا و قیمتها را مدنظر قرار خواهد داد.
او ادامه داد :از این پس نگهداری خودرو
در س��وله و انبارها و پارکینگها مش��مول
تطبیق با ش��رایط انب��ارداری خواهد بود به

گونهای که اگر ف��ردی خودروی صفری را
در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید ،چنانچه
در س��امانه انبارداری ثبتنام نکرده باش��د،
مش��مول احتکار و عدم عرضه خواهد بود.
مردم میتوانند در صورت مشاهده هر گونه
خ��ودروی صفر در انباره��ا و پارکینگها با
تماس با شماره  ۱۲۴و مراکز مربوطه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت موضوع را در میان
بگذارند.تاب��ش در خص��وص کدهای ملی
معلق در ب��ازار خرید و فروش خودرو گفت:

دارا بودن کد ملی برای ثبت سیس��تماتیک
خرید خودرو در س��امانه ب��ه تنهایی کافی
نیس��ت و برای این کار بای��د کدهای ملی،
شماره گواهینامه ،حس��اب بانکی و شماره
س��یم کارت ش��خصی متقاض��ی ب��ا هم
هماهنگ باش��د و در س��امانه همتا تطبیق
بپذیرد.
او در خصوص شرایط شرکت در فروش
فوقالعادهه��ای خودرو افزود :فرد متقاضی
نباید در  ۳۶ماه گذش��ته ثبت درخواس��تی
در س��امانه خرید خودرو در کارخانه سایپا و
ایران خودرو داشته باشد .ضمن ًا خودروهایی
که در فروش فوقالعاده عرضه میشود باید
یک س��ال در رهن بماند و امکان خرید و
ف��روش آنها وجود ن��دارد ،مضاف بر این
اگر خودرویی س��ه ماه در پارکینگ بماند و
برای س��رویس اولیه به نمایندگی مراجعه

نکند فاقد گارانتی تلقی و امتیاز آنها حذف
خواهد شد.
مع��اون وزیر صمت تصریح ک��رد :برای
عرضه خودرو در فروش فوقالعاده ،محدودیت
زمان��ی ثبتنام نداریم و هر فرد برای ثبتنام
تقاضا ،یک هفته زمان خواهد داشت،در این
نوع عرضه،سیستم قرعه کشی انجام میگیرد
و مش��مولین و حائزین قرعه میتوانند ظرف
مدت  ۴۸س��اعت باقی پ��ول را واریز و پس
از س��ه ماه خودروی خ��ود را تحویل بگیرند،
ضمن��ًا پس از  ۴۸س��اعت از قرعه کش��ی،
مبلغ افرادی که حائز قرعه نش��دهاند باز پس
خواهد شد.تابش خاطر نشان کرد :از این پس
محدودیتی برای ثبتنام خودرو وجود ندارد و
شرایط سود مشارکت برای خودروهای فروش
فوری صفر درصد ،فروش یک ساله  ۶درصد
و دو ساله  ۱۲درصد خواهد بود.
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رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

پرداخت وام دانشجویی به  ۱۵هزار دانشجوی دستیاری از امسال
اعطای پاداش به دانشجویان پزشکی فعال در بحران کرونا

رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت از اعطای
وام دانشجویی به  ۱۵هزار دانشجوی دستیاری از امسال خبر
داد و گفت :تمامی دانش��جویان پزش��کی که در این روزهای
س��خت در کنار ما بودند از پاداش تقریب ًا یک میلیون تومانی
بهرهمند خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،مهندس بهروز رحیمی گفت :پدیده کرونا
با تمام سختیهایی که بر دوش نظام سالمت وارد کرد ،سبب
وفاق و همدلی بیشتری نیز شد .الزم است یاد شهدای مدافع
سالمت را گرامی بداریم.
وی با اشاره به فعالیتهای صندوق در ایام شیوع کرونا ،افزود:
با توجه به نقش دانشجویان پزشکی و حضور آنها هم بر بالین بیمار
و هم در سایر بخشهای پشتیبانی به نظرم حوزه دانشجویی در
این بخش اصال تعطیل نبود .در این ایام دریافت اقساط وامهای
دانشجویی را به تعویق انداخته و همچنین از دریافت هزینههای
خوابگاههای دانش��جویی در این نیمس��ال صرف نظر کردیم .از
س��وی دیگر تالش کردیم تا تمام اقدامات در مجموعه صندوق
رفاه دانشجویی به شکل الکترونیکی انجام شود و نیازی به حضور
فیزیکیدانشجونباشد.
وی درب��اره تفاهمنامه س��ازمان بیمه س�لامت و وزارت
ی نیز اظهار
بهداشت برای پوشش بیمهای دانشجویان پزشک 
کرد :یکی از دغدغههای جدی ما پوش��ش بیمه دانشجویان
پزش��کی بود .با توافق سازمان بیمه سالمت مقرر شد جامعه
هدف  ۲۲هزارنفری ش��امل دانشجویان  ،PHDدستیاری و
رزیدنتی به همراه خانوادههایشان تحت پوشش قرار گیرند .بر
این اس��اس  ۵۰درصد از این حق بیمه توسط وزارت بهداشت
پرداخت شده و  ۵۰درصد مابقی را که صندوق رفاه دانشجویان
پرداخت میکند نیز پس از فراغت از تحصیل از خود دانشجو

اس��تفاده از ظرفیت بانکی این عدد به  ۱.۵برابر رسانده شد و
در نظر داریم  ۱۵هزار دانشجوی دستیاری از این وام برخوردار
شوند.به گفته وی ،دانشجویان دستیاری از شریفترین اقشار
دانشجویی هستند که بار زیادی در این مدت در بخش درمان
بر دوش آنها محول میشود.
اعطای پاداش به دانشجویان پزشکی فعال
در بحران کرونا

اخذ خواهیم کرد .همچنین در خصوص بیمه تکمیلی این افراد
نیز در حال مذاکرات بیشتر هستیم.
وامهای دانش��جویی محور پرس��ش دیگری بود که رحیمی
در پاسخ به آن گفت :امس��ال وامهای دانشجویی با درصدهای
مختلفی رشد خواهند کرد ،به شکلی که به طور میانگین  ۳۰درصد
افزایش وامها را شاهد خواهیم بود .در این میان توجه ویژهتر ما به
دانشجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است.
وی خاطرنش��ان کرد :تا پایان س��ال  ۹۸مطابق با جدول
مناب��ع  ۱۲۰میلیارد تومان وام به جامعه هدف  ۸۰هزار نفری
دانش��جویان دادیم که این رقم امسال به  ۳۰۰میلیاردتومان
افزای��ش خواهد یافت و جامعه هدفی معادل  ۱۱۰هزار نفر را
تحت پوشش قرار خواهد داد.
رئیس صندوق رفاه دانش��جویی وزارت بهداش��ت به آغاز
اعطای وام به دانش��جویان دستیاری نیز اشاره کرد و با تاکید
بر اینکه تا پیش از س��ال  ۹۸وامی در خصوص دانش��جویان
دستیاری وجود نداشت ،گفت :خوشبختانه با مذاکرات مداومی
که با س��ازمان برنامه و بودجه داش��تیم و با همراهی مجلس
ش��ورای اسالمی بودجه مناسبی برای این وام ایجاد شد که با

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ لیس��ت انتظاری
برای اعطای وام به دانش��جویان وجود ندارد ،اظهار کرد :تمام
لیس��تهایی که از دانشگاهها ارائه ش��ده وام خود را دریافت
کردهاند .درصورتی که دانش��جویی جا مانده باش��د ،میتواند
با تماس��ی تلفنی و به راحتی این موض��وع را از صندوق رفاه
دانشجویان پیگیری کند.
رحیمی درباره اعطای پاداش به دانشجویان پزشکی فعال
در بحران کرونا ،خاطرنش��ان کرد :تمامی دانشجویانی که در
ای��ن روزهای س��خت درکنار ما بودند ،از پ��اداش تقریبا یک
میلیون تومانی بهرهمند خواهند ش��د .اینکه این وام در قالب
بالعوض اعطا شود و یا در پایان دوره تحصیل اخذ شود ،هنوز
مشخص نیست و نحوه پرداخت آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
وی یکی از مش��کالت صندوق رفاه دانش��جویان را نبود
اطالعات کامل از وضعیت خوابگاهها دانس��ت و گفت :امسال
داش��بورد و س��امانه جام��ع خوابگاهها را راهان��دازی کردیم و
اطالعات خوابگاههای دانش��جویی ،اطالع��ات تمام اتاقها،
فضاهای ورزشی و ...را در آن ثبت کردیم .این سامانه اوضاع
را شفافتر نش��ان داده و پرداختهای ما بر اساس اطالعات
این سامانه صورت خواهد گرفت.

دستیار مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران خبر داد

آغاز رسمی ثبتنام تبدیل رایگان تاکسیها و وانت بارها به دوگانه سوز

دس��تیار مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش
فرآوردهه��ای نفت��ی ای��ران از آغاز رس��می ثبتن��ام تبدیل
رای��گان تاکس��یها و وان��ت باره��ا ب��ه دوگان��ه س��وز خبر
داد و اف��زود :متقاضی��ان میتوانن��د ب��ا مراجع��ه به س��ایت
 jcr.niopdc.irنس��بت به تبدیل رای��گان خودروی خود
اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،محمد رضایی با بیان این که در فاز نخست
دارندگان تاکس��یها و وانت بارهای بنزینی سوز میتوانند با
مراجعه به این سامانه نسبت به ثبتنام تبدیل خودروی خود به
دو گانه سوز اقدام کنند اظهار کرد :طبق برآوردههای صورت
گرفته تبدیل هر خودرو به  ۵میلیون تومان هزینه نیاز دارد که
این هزینه از مالکان خودرو دریافت نمیشود و انجام این کار
به صورت کامال رایگان صورت میگیرد.
وی افزود :قرار اس��ت در فاز بع��دی دارندگان خودروهای
شخصی مسافربر اعم از تاکسیهای اینترنتی و فعاالن ناوگان
عمومی خودروهای شخصی بین ش��هری بتوانند به صورت
رایگان در این س��امانه ثبتنام و اق��دام به تبدیل خودرو خود
به دوگانه سوز کنند.
دستیار مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران با بیان این که در فاز اول امکان ثبتنام این دسته از
افراد وجود ندارد تصریح کرد :در سامانه قبلی که توسط وزارت
صنعت ،طراحی شده بود مشکالتی را شاهد بودیم اما در این
سامانه اطالعاتی که درج میشود به صورت کامال صحیح و

درست است و مشکالت قبلی به وجود نخواهد آمد.
نوبت دهی به صورت شفاف به کاربران اعالم میشود
وی با بیان این که در این سامانه به هیچ عنوان اطالعات
نادرس��ت و فیک وجود نخواهد داشت تاکید کرد :نوبت دهی
به صورت ش��فاف به کارب��ران اعالم میش��ود و مردم دچار
سردرگمی نخواهند شد.
وی با تاکید ب��ر این که در حال حاضر حدود  ۶تا  ۷هزار
نف��ر برای تبدیل خودرو ثبتنام کردهاند که از این تعداد حدود
 ۲۰۰نفر مشمول این طرح شدهاند گفت :با هماهنگی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت شرکت ملی پاالیش و پخش متولی
شد تا نرم افزار جامعی تهیه شود و تاکنون نیز استقابل افراد از
این سامانه بسیار خوب بوده است.
دس��تیار مدی��ر عامل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران تصریح کرد :این س��امانه مخصوص

طرح رایگان تبدیل خودروهای عمومی اس��ت که اجرای آن
از بهمن ماه آغاز شده بود اما به دلیل شیوع کرونا کارگاههای
تبدیل تعطیل ش��دند و در روند اج��رای این طرح وقفه ایجاد
شد .اما اکنون برای ثبتنام افراد آماده است و افراد متقاضی
میتواند درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی با اش��اره به افرادی که در گذش��ته در س��امانه قبلی
ثبتنام کرده بودند تصریح کرد :ترجیح ما این اس��ت که افراد
مجددا در این سامانه ثبتنام کنند اما به دنبال هماهنگ کردن
بانک اطالعاتی دو سامانه هستیم اما با این وجود بهتر است تا
افراد بار دیگر در این سامانه ثبتنام کنند.
خودروهای باالی  ۲۰سال
شامل این طرح نمیشوند

به گفته رضایی خودروهای باالی  ۲۰سال شامل این طرح
نمیشوند و تمام خودروهای که مشمول این طرح خواهند شد
میبایست معاینه فنی داشته باشند.
وی با اش��اره به یکی از چالش های موجود در این عرضه
گفت :در حال حاضر مشکلی برای جایگاههای موجود در حوزه
س��ی ان جی نداریم اما ممکن اس��ت برای یک س��ال آینده
دچار کمبود جایگاه ش��ویم لذا شهرداریها میبایست در این
زمینه همکاری داش��ته باشند و با ارائه تسهیالت و ارائه زمین
سازوکاری را ایجاد کنند تا بتوانیم در کالنشهرها جایگاه کافی
داشته باشیم.

دختر جوان تهرانی پسر مورد عالقهاش را ربود!
شبنم و دوس��تانش مرا بهزور و با تهدید
س��وار خودرواش کردند و با خ��ود بردند .این
افراد مرا کتک زدند ،طوری که بدحال ش��دم
و دیگ��ر رمقی برایم نمان��ده بود .آنها بعد از
مدتی که اسیرشان بودم ،در نهایت در خیابان
رهایم کردند و گریختند.
به گزارش ش��رق ،دختری که متهم است
پس��ر موردعالقهاش را رب��وده ،ادعا کرد این
پس��ر خودروی او را س��رقت ک��رده بود و به
همین دلیل دست به آدمربایی زده است.
پسری جوان به نام کریم چند روز قبل به
دادس��رای جنایی تهران رفت و از دختری به
نام شبنم به اتهام آدمربایی شکایت کرد.
او گفت :من با شبنم دوست بودم و رابطه
ما مدتی ادامه داش��ت تا اینک��ه قطع ارتباط
کردیم .بعد از آن خبری از ش��بنم نداش��تم تا
اینکه روز حادثه وقتی به فرودگاه مهرآباد رفته
ب��ودم ،او همراه خواهرش و پس��ری دیگر به
سراغم آمدند .آنها مرا بهزور و با تهدید سوار
خودرواش کردند و با خود بردند .این افراد مرا

کت��ک زدند ،طوری که بدحال ش��دم و دیگر
رمقی برایم نمانده بود .آنها بعد از مدتی که
اسیرش��ان بودم ،در نهای��ت در خیابان رهایم
کردند و گریختند.
بازپرس بعد از طرح این شکایت از مأموران
خواست در این رابطه تحقیق کنند .کارآگاهان
بعد از بررس��یهای مقدمات��ی و اطمینان از
اینکه چنین جرمی به وقوع پیوس��ته اس��ت،
ش��بنم ،خواهرش و پس��ر غریبه را بازداشت
کردند.شبنم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت،

درباره انگی��زهاش از آدمربای��ی گفت :من و
کریم حدود یک سال قبل در فضای مجازی
با هم آشنا شدیم و او به من ابراز عالقه کرد.
دوس��تیمان مدتی ادامه داشت تا اینکه یک
روز کریم به من پیشنهاد داد خالفی خودروی
پرایدم را تس��ویه کند .او به این بهانه ماشین
مرا گرفت.
م��ن هم ،چون به کریم اعتماد کرده بودم
مخالفتی نکردم ،اما او بعد از آن ناپدید ش��د.
دیگر نه س��راغی از من گرفت و نه تلفنش را

ج��واب داد .من که خودروام را از دس��ت داده
بودم ،خیلی دنبال کریم گشتم ،ولی اثری از او
نبود تا اینکه روز حادثه یکی از آشنایان به من
خبر داد کریم در فرودگاه مهرآباد است.
من بالفاصل��ه موضوع را ب��ا خواهرم در
میان گذاش��تم و او هم پسر موردعالقهاش را
از ماجرا باخبر کرد .س��پس سهنفری به سراغ
کریم رفتیم و او را س��وار خ��ودروی خودمان
کردیم تا مجبورش کنیم پراید مرا پس بدهد،
اما ،چون کریم در ماش��ین بدحال ش��د ،او را
پیاده کردیم.
این ادعاها در حالی مطرح ش��د که پس��ر
جوان درب��اره انگیزه آدمربایی ادعای دیگری
دارد و میگوید احتمال میدهد شبنم به دلیل
قطع رابطهشان قصد انتقامگیری داشته و به
همین دلیل دست به چنین جرمی زده است.
بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش ،ه��ر س��ه متهم
درحالحاضر در بازداش��ت بهس��ر میبرند و
تحقیق��ات از آنه��ا همچنان ادام��ه دارد تا
جزئیات ماجرا به طور کامل مشخص شود.

یادداشت

از کرونا سه درس تلخ آموختم
مجتبی لشکربلوکی

کرونا برای من تجربه بس��یار تلخی بود .روزها و شبهای
زیادی را در تردید و تاریکی گذراندم .سه تن از اعضای خانواده
کوچکم کرونا گرفتند و به مراتب تعداد بسیار بسیار بیشتری از
خانواده بزرگترم (ایران و جهان) از آن آس��یب دیدند .اما کرونا
مانند هر بحران دیگری زمانی است برای آنکه چیزهای جدید
بیاموزیم و یا چیزهایی که شنیدهایم و فقط شنیدهایم را عمیقا
درک کنیم .سه موردی که کرونا به من آموخت:
 .۱به قدرت بالهای پروانه ایمان آوردم!
اثر پروانه میگوید امکان دارد تغییری کوچک در یک سیس��تم (مثال سیستم جوی
سیاره زمین) بتواند باعث تغییرات شدید شود .مثال بالزدن پروانه در اینسوی دنیا ،باعث
وقوع طوفان در کشوری دیگر شود .واقعا چه کسی فکر میکرد ،ظهور ویروسی در چین،
باعث آزاد شدن برخی زندانیان در ایران ،کم آمدن دستمال کاغذی در فرانسه ،افزایش
فروش اسلحه در آمریکا ،افزایش فروش اینترنتی در آلمان ،بسته شدن مرزهای ایتالیا،
کاهش آلودگی هوا در تهران و رایگان شدن دستیابی به میلیونها کتاب و فیلم شود؟
نکتهاش برای من چه بود؟ حواس��م باش��د آن چیزهایی که به ظاهر به من ربط ندارند
دی��ر یا زود بر زندگی من موث��ر خواهند بود .حتی اگر –البته اگ��ر -هیچگونه وجدان
اخالقی در برابر وضعیت حاش��یه نش��ینان ،کارتن خوابها و آشغالگردها ندارم برای
منافع ش��خصی خودم هم که ش��ده باید حواسم به دیگران باشد .کرونا به من آموخت
شادکامی یک پدیده شخصی نیست ،شادکامی من در گرو ،شادکامی توست!
 .۲شاید نتوانم درد کمتری بکشم ،اما میتوانم رنج کمتری بکشم!
برای آنکه درد کمتری بکش��م باید به علم و فناوری روی بیاورم .اما متاس��فانه این
ویروس ناش��ناخته همه سیستم سالمت دنیا را به بازی گرفته است بس که چموش و
غیرمنتظره و غیرقابل پیشبینی مثل فوتبالیستهای خالق برزیلی .بنابراین فعال باید درد
را تحمل کنم .اما میتوان رنج کمتری کشید .چگونه؟ اتکا به ظرفیت معنوی-روانیام.
تا آنجا که من میفهمم دهه آینده ،دهه س��ختی برای همه ما خواهد بود .حتی اگر ما
هیچ زلزله و سیل و خشکسالی و بیماری نداشته باشیم ،گسلهای اقتصادی-اجتماعی
ما چنان اس��ت که ده سال س��ختی را پیش رو داریم .ش��اید –البته شاید -نتوان درد
کمتری کشید اما میتوان رنج کمتری برد .یاد گرفتم ظرفیتهای معنوی-روانی خود
و خان��وادهام را تقویت کنم .آرامش رهایی از طوفان نیس��ت بلکه توانایی آرام زندگی
کردن در میان طوفانهاست.
 .۳بین اسالم ،۱اسالم ۲و اسالم  ۳تفاوت قائل شوم.
ما یک اس�لام نداریم .ما سه اسالم داریم( .قبل از اینکه بقیه را بخوانید میتوانید
به جای اس�لام نام دینهای دیگر را هم بگذارید :مس��یحیت ،یهودیت و  .)...اسالم۱
چیست؟ متون اصلی دین که شامل کتاب مقدس (قرآن) و گفتار مستقیم بنیانگذاران
(احادیث موثق از پیامبر و امامان) است و هر چیز دیگری اسالم ۱نیست.
اسالم۲؛ برداش��ت.ها ،تفاسیر ،شرحها و کاربستهایی است که افراد مختلف سعی
کردهاند با استفاده از اسالم یک تولید کنند.
اس�لام۳؛ عملکرد مسلمين است .یعنی مسلمانان (در هر مقام و موقعیتی چه حاکم
چه عارف چه طبیب چه من و شما) چه اندیشه و کردار و گفتاری دارند و چگونه زیست
میکنند و چگونه حکمرانی میکنند و چگونه رانندگی میکنند و چگونه کار میکنند و ...
به تعبیر اس��تاد مصطفی ملکیان ،حس��اب این س��ه را باید از هم جدا کرد .اگر حاکمی
مس��لمان یا مس��لمان نما به نام اس�لام کاری کرد یا اگر عالمی مسلمان به نام اسالم
تجویز کرد که پنبه را آغش��ته به روغن بنفش��ه کنید اینها هیچکدام اسالم ۱نیست.
البته بدیهی اس��ت که حکمرانان و عالمان تم��ام تالش خود را انجام دهند که خود را
اس�لام ۱نش��ان دهند .از این به بعد هر کس��ی به نام اسالم هر حرفی زد چه در حوزه
عرفان باش��د یا نظریه سیاس��ی باشد یا طب اسالمی باش��د با چند سوال متوجه شوم
که واقعا اس�لام یک اس��ت یا دو یا سه .تا بدانم چگونه با آن برخورد کنم .اسالم ۲و۳
بشدت غیرمقدس هستند.
تجویز راهبردی:
کرونا میتواند به توس��عه کمک کند! چگونه؟ بحرانها ،یک پنجره فرصت هستند
برای یادگیریهای عمیق؛ کنار گذاش��تن باورهای ریشهدار نادرست و جایگزین کردن
باورهای کامال جدید .مثال :در طاعون س��الهای  ۱۳۵۰میالدی هم پزش��کان و هم
کلیس��ا ،در برابر مردم بیجواب مانده بودند .راهکاری که به ذهن ش��ان رس��یده بود:
س��وزاندن یا دار زدن یهودیان ،کولیها ،بیگانگان و جادوگران بود که به نوعی مقصر
این بالها محس��وب میش��دند!!! بعدها م��ردم فهمیدند که اینها مزخرف اس��ت .یاد
بگیریم؛
ش��ادکامی (خوشبختی) در تنهایی به دست نمیآید .شادکامی ما به هم گره خورده
است.
عل��م و فن��اوری نمیتواند همه چیز را حل کند و قابلیتهای معنوی و روانی الزمه
زندگی خوب است.
ه��ر کس��ی را و هر چیزی را دین اصی��ل (دین )۱ندانیم .دین  ۲و دین  ۳بش��دت
نقدپذیر و غیرمقدساند.
توسعه حاصل یادگیریهای عمیق جمعی است.

دستگیری  4زن و یک مرد تبهکار
به اتهام خرید و فروش نوزادان در گرگان

مامورین انتظامی گلس��تان اعضای یک باند  ۵نفره خرید و فروش نوزادان را که با
تطمیع زنان به بارداری  ،فرزندآوری و فروش نوزادان در گرگان مشغول فعالیت بودند
شناسایی و دستگیر کردند.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،چهار نفر زن و یک مرد این باند که س��ه دالل ،یک ماما و یک
همدست بودند در این اقدام پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
معاون اجتماعی انتظامی گلستان با اعالم این خبر اظهار داشت :اعضای این باند در یکی
از بیمارس��تانهای گرگان اقدام به فروش نوزاد میکردند.سرهنگ علی بهرامی در تشریح
نحوه فعالیت اعضای این باند گفت :این افراد با شناس��ایی بانوانی که از وضعیت معیشتی
خوبی برخوردار نبودند آنها را به فرزندآوری تطمیع کرده و با قبول همه مخارج آنها را از
ن گرگان،
زمان بارداری تا زایمان ،با همکاری یکی از ماماهای ش��اغل در یک بیمارس��تا 
نوزادان را در بدو زایمان به خانوادههای متقاضی فرزند می فروختند.
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دانشیار انستیتو پاستور ایران:

انتشار ویروس کرونا
ربطی به سرد و گرم شدن هوا ندارد

دانشیار انستیتو پاستور ایران با
بی��ان اینکه انتش��ار ویروس کرونا
ارتب��اط مس��تقیمی با دم��ا ندارد،
گف��ت :در ح��ال حاضر ش��اهدیم
ک��ه در کش��ورهایی چ��ون برزیل
و همچنین در اس��تانهای کشور
مانن��د خوزس��تان که ه��وا رو به
گرمتر شدن میرود ،شاهد افزایش

مبتالیان هستیم.
به گزارشایس��نا ،امیر قائمی ،دبیر انجمن ویروسشناس��ی در خصوص تنوع
محیط��ی و پایداری ویروسها اظهار کرد :در خصوص پایداری ویروسها صرف
اینک��ه بگوییم یک ویروس در زمان مش��خصی بر روی س��طحی باقی میماند،
نمیتواند معنای الزم را برای ما داش��ته باشد چون مولفههای زیادی در پایداری
ویروس تاثیرگذار هستند.وی با بیان اینکه برای فرد آلوده به ویروس چند مساله
حائز اهمیت اس��ت ،ادامه داد :یکی اینکه چ��ه میزان ویروس از این فرد آلوده بر
سطح انتقال پیدا میکند ،این موارد تابعی از فاز عفونتی است که فرد دارد ،یعنی
فرد در چه فازی از عفونت است و چه میزانی از ویروس را میتواند از خود انتشار
دهد.قائمی افزود :نکته دوم نحوه انتشار است؛ اینکه فقط دست فرد بیمار با سطح
تماس پیدا کرده یا از طریق عطسه و سرفه حجمی از ویروس منتقل شده است.
حجم ویروس��ی که در اثر این روشهای مختلف میتواند به س��طوح انتقال پیدا
کند تحت شرایط مختلف ،متفاوت خواهد بود.
دبیر انجمن ویروسشناس��ی با بیان اینکه میزان رطوبت و خش��کی و دمای
س��طوح نیز در انتشار ویروس اهمیت دارد ،یاداآور شد :همه این موارد متغیرهایی
است که میتواند در میزان پایداری ویروس اثرگذار باشد.
وی همچنین در خصوص تاثیر دما بر روی ویروسها اظهار کرد :س��رد ش��دن و
کاهش دما ارتباط مستقیمی با میزان نگهداری و حفظ قابلیت انتقالپذیری ویروسها
دارد؛ حتی ویروسهایی داریم که در دماهای منفی میتوانند چندین سال زنده بمانند؛
از این رو س��رد شدن و دمای پایین یک عامل مثبت برای نگهداری ویروسهاست.
دانش��یار انستیتو پاس��تور ایران با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که افزایش دما از
می��زان قابلیت عفونتپذیری ویروسها بکاهد ،کما اینک��ه در مورد ویروس آنفلوآنزا
اینگونه است ،تاکید کرد :در ابتدای شیوع ویروس کرونا مطرح شد که به نظر میرسد
این ویروس ارتباط مستقیمی با دما نداشته باشد ،یعنی افزایش دما خیلی نتواند از میزان
شدت ویروس بکاهد که دقیقا امروز این مورد را میبینیم.
وی اضافه کرد :عالوه بر آن در نیمکره جنوبی و در کشورهایی مثل برزیل یا
حتی بعضی از ایالتهای چین که دما باالتر بود ،افزایش شیوع را شاهدیم .امروز
نیز در استان خوزستان شاهدیم که با افزایش دما به سمت افزایش مبتالیان میل
پیدا میکنیم.به گفته این محقق ،انتش��ار این ویروس در فصول گرم نس��بت به
زمس��تان و فصلهای سرد کاهش را ش��اهد خواهیم بود ،ولی اینکه از بین برود
چنین چیزی مطرح نیست.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عالی سازان عمران شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  264920و شناسه ملی  10103046291به استناد صورتجلسه
مجمع عموم��ی عادی بطور فوقالعاده مورخ  24/12/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ ش��د  :آقای س��ید وحید بصی��ری تبریزی ( مل��ی) 0061228044 :
س��مت بازرس اصلی و آقای ش��اهرخ کاظمی ( ش ملی 0072411228 :
) بس��مت بازرس علی البدل برای یکس��ال مالی انتخاب شدند خانم نیلوفر
تاروردیان چایی چی ( ش ملی ) 0078421802 :بس��مت مدیرعامل وعضو
هیئتمدی��ره  ،خانم فاطمه بهش��تی ( ش ملی  ) 0040519872 :بس��مت
رئی��س هیئت مدیره و آقای محم��د خدایاری ( ش ملی ) 0058270973 :
بسمت نائب رئیس هئیت مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند کلیه اسناد
تعهدآور اوراق بهادار را از قبیل چک وس��فته وبروات وعقود اسالمی اوراق
ع��ادی و مکاتب��ات اداری به امضاء منفرد نائب رئی��س هیئت مدیره همراه
با مهرش��رکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اس��نادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()832353
آگهی تغییرات ش��رکت دامون سرویس شرکت با مس��ئولیت محدود به شماره
ثبت  329531و شناسه ملی  10103669443به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  31/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د - :کلیه اس��ناد و اوراق
بهادار و تعهداور ش��رکت از قبیل چک  ،س��فته  ،بروات  ،قراردادها وعقود اسالمی
با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل  ،رئیس
هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر می
باش��د و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید- .آقای ساس��ان حاتم به شماره
مل��ی 0012488046با پرداخت مبلغ  240.000.000ریال به صندوق ش��رکت در
زمره ش��رکا قرار گرفت .در نتیجه سرمایه ش��رکت از مبلغ  3.000.000.000ریال
به مبلغ  3.240.000.000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
فوق اصالح ش��د لیست ش��رکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد :اصغر
حاتم با ش��ماره ملی  2549396091دارای 1.650.000.000ریال س��هم الش��رکه
فاطمه گل مکانی با ش��ماره ملی  2431741109دارای  750.000.000ریال سهم
الش��رکه سروش حاتم با ش��ماره ملی  2296975054دارای  600.000.000ریال
سهم الش��رکه ساسان حاتم به ش��ماره ملی 0012488046دارای 240.000.000
ریال س��هم الش��رکه س��ازمان ثبت اس��نادوامالک کش��ور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()832354

پرداخت  ۵۰۰میلیون تومان وام قرضالحسنه به کارفرمایان
در صورت جذب  ۱۰نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد

رئی��س کمیته ام��داد ام��ام خمینی (ره) گف��ت :به هر
کارفرمای��ی که بتواند برای  ۱۰نفر از افراد تحت پوش��ش
کمیته امداد اشتغال ایجاد کند مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان وام
قرض الحسنه پرداخت میشود.
به گزارش ایرنا ،سید مرتضی بختیاری در نشست امضا
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با س��ازمان بسیج اساتید
کشور در جمع خبرنگاران افزود :با توجه به برنامهریزیهای
به انجام رسیده در این گونه اقدامات ،آمادگی کامل داشته
و از کارفرمایان متقاضی استقبال میکنیم.
وی اظه��ار داش��ت :ارائه خدمت به نیازمندان و اقش��ار
آس��یب پذیر جامعه موجب افتخار و سربلندی ما است اما از
مهمترین اولویتهای ما توانمندسازی نیازمندان است.
رئی��س کمیته امداد با قدردان��ی از خیرین و نیکوکاران

جامعه به خصوص س��ازمان بسیج اس��اتید کشور ،تصریح
کرد :س��ازمان بس��یج اس��اتید کش��ور امروز در اولین قدم
خداپس��ندانه خ��ود برای ایجاد اش��تغال و توانمند س��ازی
نیازمندان تحت پوش��ش کمیته ام��داد رقم قابل توجهی را

به این مجموعه اهدا کرد .وی بدون اش��اره به میزان مبلغ
اهدای��ی گفت :امیدوارم بتوانیم با توجه به برنامهریزیهای
مناس��ب و کمک سازمان بسیج اس��اتید کشور  ۲۰۰طرح
اشتغال خانگی را راهاندازی کنیم.
بختیاری اظهار داشت :به اشتغال خانگی اعتقاد کامل داریم
زیرا این اقدام می تواند تاثیر بس��زایی در زمینه توانمند سازی
نیازمندان ایجاد کند .رئیس کمیته امداد گفت :بر اساس آمار و
اطالعات موجود بیشترین سرپرست خانوارهای تحت پوشش
را زنان تش��کیل میدهند که با توجه به مش��کالت آنان باید
بیش از این مورد توجه قرار گیرند .وی تاکید کرد :ایجاد اشتغال
خانگی اقدامی ارزشمند و تاثیرگذار بر رفع مشکالت اقتصادی
خانوادههای تحت پوش��ش دارد که توجه و رسیدگی به آن از
مهمترین دغدغههای کمیته امداد است

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تونلهای ضدعفونی در پیشگیری از کرونا بیتأثیر است
عضو کمیته علمی س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا گفت:
تونلهایی که در ورودی برخی س��ازمانها یا فروشگاهها
ب��ه عنوان تونل ضدعفونی افراد ایجاد ش��ده ،نقش��ی در
پیشگیری از کرونا ندارد و بیفایده است.
به گ��زارش ایرنا ،مس��عود مردانی درب��اره تونلهای
ضدعفونی ک��ه درورودی برخ��ی فروش��گاهها یا برخی
س��ازمانها برای افراد نصب ش��ده ،افزود :اینها فرعیات
و کارهای بی فایده اس��ت که بعید می دانم موثر باشد و
بی فایده هس��تند .معلوم نیست مایعی که در این تونلها
پاشیده میشود آب است یا محلول ضدعفونی کننده ،اگر
آب باش��د که فایده ای ندارد و اگ��ر محصول ضدعفونی
حاوی الکل یا آب ژاول باش��د ه��م تاثیر چندانی ندارد و
حتی ممکن اس��ت ورود آن به دهان یا دس��تگاه تنفسی
ضرر هم داشته باشد.
وی ادام��ه داد :ای��ن کارها فرعیات اس��ت و تا حدی
جنبه تبلیغاتی دارد ،متاسفانه برخی جاها اصل را فراموش
ک��رده و به فرعیات م��ی پردازند ،اصل کار رعایت اصول
بهداش��ت فردی شامل شست و ش��وی مداوم دستها و
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی است ،استفاده از
ماسک در اماکن عمومی مثل مترو الزم است ،افرادی که
عالئم بیماری دارند نیز باید بیش از دیگران مراقب باشند

که با عطسه یا سرفه بیماری را به دیگران منتقل نکنند.
مردانی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود :با اینکه
موارد بیمارس��تانی کرونا در بس��یاری از اس��تانها کاهش
یافته اس��ت اما هنوز در اپیدمی کرونا هستیم و هر گونه
غفلت و افزایش ترددها و کاهش فاصله گذاری اجتماعی
می تواند دوباره باعث افزایش موارد این بیماری بش��ود و
بیماری را ش��عله ور کند ،برخی اقدامات ممکن است پیام
غلط��ی به مردم بده��د ،مثال قرمز و س��فید و زرد اعالم
کردن ش��هرها ممکن است باعث افزایش مسافرت مردم
به ش��هرهای به اصطالح سفید بشود و افزایش تردد می
تواند دستاوردهای قبلی را هم از بین ببرد.
عضو کمیته بیماریهای عفونی وزارت بهداشت افزود:
یک نمونه آن اس��تان خوزستان است که قبال می گفتند

آگهی تغییرات ش��رکت تدبیر سبز لیان شرکت با مسئولیت محدود
به ش��ماره ثبت  373028و شناس��ه ملی  10320221953به اس��تناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 23/07/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :خانم نیلوفر وطن پرس��ت پست کندی
به ش��ماره ملی  0079006469به س��مت رئیس هیئت مدیره ( خارج
از ش��رکاء) و آ قای حامد تیدینگر به ش��ماره مل��ی 0069953791به
س��مت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره  -آق��ای کریم افرادی کد ملی
2150169551به س��مت عضو هیئت مدیره ( خارج از ش��رکاء ) برای
مدت نامح��دود انتخاب گردیدند کلیه اس��نادو اوراق بهادارو تعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات ،قراردادها وعقوداسالمی با امضاء
س��هامدار ( اسالم همرنگ پست کندی ) منفردا همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()832355
آگهی تغییرات ش��رکت امواج دریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45381
و شناس��ه مل��ی  10100907107به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره مورخ
29/07/1398و مجوز ش��ماره /48917ص 98/مورخه 21/11/1398س��ازمان
بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :آقای نعیم بنی مالک به ش��ماره
ملی 1829646702به س��مت مدیر شعبه خارک به نش��انی  :خیابان شهرداری
کوچه استقالل روبروی حسینیه منظری کدپستی  7546173577تعیین گردید.
س��ازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()843264

آگهی تغییرات موسس��ه نوید آرامش و امید به ش��ماره ثبت  25307و
شناسه ملی  10320180949به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 10/03/1398و مجوز ش��ماره  38/988/917مورخه  19/1/99سازمان
بهزیستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای ابراهیم آقا جوئی به شماره
ملی 0065839102به س��مت رئیس هیات مدی��ره  -2آقای علی علی
اکبر دیزه ئی به ش��ماره ملی  0035972246به سمت عضو اصلی هیات

موارد بیماری و اپیدمی کرونا کم اس��ت اما بی توجهی به
فاصله گذاری اجتماعی باعث شد اکنون این استان یکی
از استانهای با بیشترین شیوع کرونا باشد.
وی گفته بود :در جاهایی که در گذشته تعداد کمتری
از مردم به کرونا مبتال ش��دهاند ،اف��راد کمتری هم آنتی
بادی دارند و آس��یب پذیرتر هس��تند و غفل��ت از فاصله
گذاریها می تواند ،ش��یوع کرونا را در این مناطق بیشتر
کند.
مردان��ی گفت :هن��وز برآورد دقیق��ی از میزان ابتالی
مردم به ویروس کرونا در کش��ور و در استانهای مختلف
نداریم اما مطالعات آنتی بادی در تعدادی از بیمارس��تانها
انجام شده و نشان داده که در برخی بیمارستانها بین ۶۰
تا  ۷۰درصد پرس��نل به کرونا مبتال شده و مصونیت پیدا
کردهاند اما برآوردهای از س��طح عموم��ی جامعه نداریم.
عصو کمیته کش��وری بیماریهای عفونی گفته بود :یک
مطالعه خیلی وس��یع به سرپرس��تی دکتر ملک زاده برای
برآورد میزان ش��یوع و مصونیت افراد به کرونا در کش��ور
در ح��ال انجام اس��ت که هم در بین اف��راد عادی و هم
وابس��تگان بیماران و هم پرس��نل پزشکی انجام میشود
و نش��ان میدهد که چند درصد ب��ه ویروس کرونا مبتال
شدهاند .امیدواریم به زودی جواب آن منتشر میشود.

مدیره  -3خانم رقیه قیدری به شماره ملی  1533519110به سمت نائب
رئی��س هیات مدی��ره  -4آقای مجید علی اکبر دیزه ئی به ش��ماره ملی
 0049184441به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و همچنین آقای
علی علی اکبر دیزه ئی به ش��ماره ملی  0035972246به س��مت مدیر
عامل برای مدت  2س��ال انتخاب ش��دند -تمامی اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر موسسه
معتبر خواهد بود سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()843265
آگهی تغییرات موسس��ه نوید آرامش و امید به ش��ماره ثبت  25307و شناسه ملی
 10320180949به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 10/03/1398
و مجوز شماره  38/988/917مورخه  19/1/99سازمان بهزیستی تصمیمات ذیل اتخاذ
ش��د  - :خانم فاطمه علی اکبر دیزه ئی به ش��ماره ملی  0060835370بادریافت مبلغ
 6000000ریال سهمالش��رکه خود از صندوق مؤسس��ه از مؤسسه خارج شد -2 .خانم
بمانی جامه دار محافظ به ش��ماره ملی  2594052248بادریافت مبلغ  6000000ریال
سهمالش��رکه خود از صندوق مؤسس��ه از مؤسسه خارج ش��د-3 .آقای علی علی اکبر
دیزه ئی به ش��ماره ملی  0035972246بادریافت مبل��غ  33000000ریال از صندوق
مؤسس��ه سهمالشرکه خود را به  3000000ریال کاهش داد-4 .آقای مجید علی اکبر
دیزه ئی به ش��ماره مل��ی  0049184441بادریافت مبل��غ  3000000ریال از صندوق
مؤسس��ه سهمالش��رکه خود را ب��ه  3000000ری��ال کاه��ش داد -5 .خانم معصومه
عبداله پور به ش��ماره مل��ی  0322107431بادریافت مبلغ  3000000ریال از صندوق
مؤسس��ه سهمالش��رکه خود را به  3000000ریال کاهش داد .سرمایه مؤسسه از مبلغ
 111000000ری��ال ب��ه  60000000ری��ال کاهش یافت در نتیجه م��اده مربوطه در
اساس��نامه بش��رح مذکور اصالح میگردد .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک
پس از کاهش س��رمایه بش��رح ذیل میباش��د  -1 :آقای ابراهیم آقا جوئی به ش��ماره
ملی 0065839102دارای مبلغ  48000000ریال س��هم الشرکه -2خانم رقیه قیدری
به ش��ماره ملی  1533519110دارای مبلغ  3000000ریال س��هم الش��رکه -3آقای
عل��ی علی اکبر دیزه ئی به ش��ماره مل��ی 0035972246دارای مبلغ  3000000ریال
س��هم الش��رکه -4آقای مجید عل��ی اکبر دیزه ئی به ش��ماره مل��ی 0049184441
دارای مبلغ  3000000ریال س��هم الش��رکه  -5خانم معصومه عبداله پور به ش��ماره
ملی  0322107431دارای مبلغ  3000000ریال س��هم الش��رکه  -تبصره  1ماده 23
اساس��نامه به شرح ذیل اصالح ش��د  :تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود  .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()843266
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رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

پرداخت تسهیالت  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومانی به ازای هریک از کارکنان مهدهای کودک

رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور با اشاره به قرار گرفتن
مهدهای کودک در زمره مشاغل آسیب دیده از کرونا گفت:
بر این اساس این مراکز میتوانند تقاضای دریافت تسهیالت
 ۱۲ت��ا  ۱۶میلی��ون تومانی را برای هر یک از پرس��نلی که
اشتغال آنها را حفظ کردند به مراجع ذی صالح بدهند.
به گزارش ایسنا ،وحید قبادی دانا در جمع خبرنگاران در
ارتباط با حمایت از مهدهای کودک غیر دولتی تحت نظارت
سازمان بهزیس��تی کشور گفت :مهدهای کودک برای قطع
زنجیره انتقال کرونا از اس��فندماه تعطیل هس��تند و براساس
رایزنیهای انجام ش��ده با مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی و کارگروه بررس��ی مشاغل آس��یب دیده از کرونا،
بنا ش��د تا مهدهای کودک غیردولتی هم به عنوان کسب و
کارهای واجد شرایط تشخیص داده شوند.
وی ب��ا بیان اینکه مهدهای کودک هم ش��امل مراکز و
مجتمع های فرهنگی و آموزشی قرار گرفتند ،اظهار کرد :بر
این اس��اس این مراکز میتوانند تقاضای دریافت تسهیالت
 ۱۲ت��ا  ۱۶میلی��ون تومانی را برای هر یک از پرس��نلی که

اشتغال آنها را حفظ کردند به مراجع ذی صالح بدهند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه براساس
اعالم معاون��ت اقتصادی رئیس جمهور ای��ن افراد از امتیاز
تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی هم بهره مند میشوند،
تصری��ح کرد :این متقاضیان میتوانند درخواستش��ان را به
سازمان بهزیستی ارائه کنند و در صورت تایید این سازمان،
موارد به بانک مرکزی اعالم میشوند.
قب��ادی دانا در خصوص پرس��نل مهده��ای کودکی که

نتوانستند شغلش��ان را حفظ کنند ،نیز توضیح داد :این افراد
میتوانن��د از مزای��ای قانون بیمه بیکاری ب��ه دلیل کرونا با
لح��اظ ش��رایط الزم پ��س از ثبتن��ام در س��امانه مربوطه
بهره مند ش��وند .با مذاکراتی که توس��ط سازمان بهزیستی
با معاون��ت روابط کار وزارت تعاون ص��ورت گرفته این امر
برایشان تسهیل خواهد شد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه در پویش همدلی مومنانه
بیش از  ۱۳۰۰مالک مهدهای اس��تیجاری غیردولتی اجاره
بهای خود را مورد بخشودگی قرار دادند ،نیز گفت :همچنین
سازمان بهزیس��تی اجاره بهای تمام امالکی که در موضوع
ماده  ۲۸قانون بخش��ی از مقررارت مال��ی دولت به صورت
اس��تیجاری در اختیار مهدهای کودک یا سایر مجموعههای
تحت پوش��ش ماده  ۲۸قرار داده بود را برای ماههای اسفند،
فروردین و اردیبهش��ت مورد بخش��ودگی کام��ل قرار داده
اس��ت .با توجه به این شرایط تمام تالش ما بر این بوده که
مهدهای کودک تحت نظارت س��ازمان بهزیس��تی کمترین
ضرر را از تعطیلی اجباری کرونا داشته باشند.

متخصص داخلی هشدار داد

خودداری از مصرف خودسرانه مکملهای پروتئینی
برای پیشگیری از تضعیف سیستم ایمنی بدن و آسیب به کبد و کلیه
یک متخصص داخلی گفت :مص��رف مکملهای پروتئینی اگر
خودسرانه باشد ،مشکالتی ایجاد میکند ،زیرا بار زیادی به کبد و کلیه
تحمیل شده و منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،رض��وان ندیمی افزود :افرادی که به ویروس
کرونا مبتال نش��دند می توانند روزه بگیرند ،حتما وعده س��حری
بخورند و در وعده س��حری و افط��اری ،نکات تغذیهای را رعایت
و همچنین از افطاری تا س��حری ،می��وه و مایعات مصرف کنند،
رعایت اصول تغذیه صحیح در وعدههای افطار و س��حری نقش
مهمی در حفظ سالمت دارد ،منظور از تغذیه صحیح ،رعایت تعادل
و خ��ودداری از افراط در مصرف برخی خوراکیها مثل مواد قندی
و چربی اس��ت.وی اظهار داشت :به دلیل ش��یوع ویروس کرونا،
مصرف مواد قندی و نوش��یدنیهای شیرین و غذاهای چرب و پر
روغن باعث تحریک و تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود ،باید از

افراط در مصرف این مواد غذایی خودداری کرد .در وعده سحری
باید نکاتی رعایت شود که شامل مصرف کافی سبزیها ،ساالد و
سیفیجات است .زیرا این مواد غذایی حاوی آب هستند و در طول
روز باعث کم آب شدن بدن و خشکی دهان پیشگیری میکنند.
ندیم��ی با بیان اینک��ه یکی از عوامل زمینه س��از برای فعالیت
ویروس کرونا ،خش��کی دهان و گلو اس��ت ،ادامه داد :اگر در وعده
س��حری ،سبزی و س��االد در کنار غذا وجود داشته باشد ،از خشکی
دهان پیش��گیری میکند .همچنین این م��واد حاوی ویتامینهایی
هس��تند که برای تقویت سیس��تم ایمنی ب��دن و عملکرد طبیعی
بدن مفید محس��وب میش��وند.این متخصص داخل��ی ،ادامه داد:
در وع��ده افط��ار هم مصرف مایعات گرم و م��واد قندی مثل خرما
توصیه میش��ود ،مصرف کافی مایعات بعد از افطار تا س��حری نیز
به جبران کم آبی بدن کمک میکند .رعایت اصول تغذیه صحیح،

زنی که در پوش��ش فروش اقس��اطی خودرو از ۱۴۰
تن از شهروندان تهرانی کالهبرداری کرده بود ،دستگیر
شد.
به گزارش ایس��نا ،چندی پیش پرون��دهای با موضوع
کالهب��رداری از طریق ف��روش خودرو اقس��اطی برای
رس��یدگی تخصصی از س��وی مرجع قضای��ی به پلیس
آگاه��ی تهران بزرگ ارجاع ش��د که با توجه به ش��گرد
کالهب��رداری و نیز تعداد باالی ش��کات تیم��ی ویژه از
ماموران پلیس آگاهی رس��یدگی به موضوع را در دستور
کار ق��رار دادند و در همین راس��تا نیز مام��وران با انجام
تحقیق��ات میدانی و پایشهای اطالعاتی مخفیگاه متهم

آگهی تغییرات موسس��ه نوی��د آرامش و امید به ش��ماره ثبت  25307و
شناسه ملی  10320180949به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ  10/03/1398و نامه شماره  38/988/917مورخه  19/1/99سازمان
بهزیس��تی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :آقای ابراهیم آقا جوئی به ش��ماره
ملی 0065839102باپرداخت مبلغ  48000000ریال به صندوق مؤسس��ه
درزم��ره ش��رکاء مؤسس��ه درآمد - .خان��م رقیه قی��دری به ش��ماره ملی
 1533519110باپرداخت مبلغ  3000000ریال به صندوق مؤسسه درزمره
ش��رکاء مؤسس��ه درآمد - .س��رمایه مؤسس��ه از مبلغ  60000000ریال به
 111000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه مؤسسه بشرح
مذکور اصالح ش��د اس��امی ش��رکاء و میزان سهم الش��رکه هریک پس از
افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد  -1 :آقای ابراهیم آقا جوئی به شماره
ملی 0065839102دارای مبلغ  48000000ریال س��هم الش��رکه  -2خانم
رقی��ه قیدری به ش��ماره مل��ی  1533519110دارای مبلغ  3000000ریال
سهم الشرکه  -3آقای علی علی اکبر دیزه ئی به شماره ملی 0035972246
دارای مبلغ  36000000ریال سهم الشرکه  -4خانم فاطمه علی اکبر دیزه
ئی به شماره ملی  0060835370دارای مبلغ  6000000ریال سهم الشرکه
 -5آقای مجید علی اکبر دیزه ئی به شماره ملی  0049184441دارای مبلغ
 6000000ریال س��هم الش��رکه  -6خانم بمانی جامه دار محافظ به شماره
ملی  2594052248دارای مبلغ  6000000ریال س��هم الش��رکه  -7خانم
معصومه عبداله پور به ش��ماره ملی  0322107431دارای مبلغ 6000000
ریال س��هم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()843267

یک کارشناس بهداش��تی نسبت به خطرات خرید ماسک و الکل از دستفروشان
هشدار داد.
به گزارش ایس��نا ،بهمن خدادادیان با اشاره به افزایش مصرف ماسک و الکل به
دنبال ش��یوع بیماری کرونا ،گفت :متاس��فانه در این روزها ،شاهد عرضه این اقالم
توسط برخی دستفروشان هستیم که این امر با خطرات بسیاری همراه است.
وی افزود :بعضا ماسک هایی که توسط دستفروشان عرضه میشود استفاده شده
بوده که مجدد توسط این افراد شسته ،اتوکشی شده و بسته بندی و عرضه میشود.
خدادادیان تصریح کرد :همچنین برخی از این ماس��ک ها ماسکهای خانگی است
که توسط خود دستفروشان و بدون رعایت شرایط بهداشتی تهیه شده و عمال محل
آلودگی است.
این کارش��ناس بهداش��ت محیط در خصوص خطرات خرید الکل از دستفروشان
نیز هش��دار داد وافزود :بعضا الکلهایی که توسط دستفروشان عرضه میشود الکل
متانول صنعتی است که استفاده از آن با خطرات و مضرات بسیاری همراه است.
وی اف��زود :برخ��ی از این افراد الکل متانول صنعتی را با اس��تفاده از برخی مواد،
بی رنگ کرده و به جای الکل اتانول عرضه میکنند.
خدادادیان خاطرنش��ان کرد :در بحث مقابله با کرونا تنها الکل اتانول  70درصد
جوابگو اس��ت و استفاده از متانول صنعتی به دلیل وجود ترکیبات آروماتیک نه تنها
کمکی به بحث مقابله با کرونا نمیکند ،بلکه استفاده از آن شدیدا سرطان زا است.
خدادادی��ان تصری��ح کرد :ماس��ک و الکل و س��ایر اقالم بهداش��تی تنها باید از
داروخانهها تهیه ش��ود و افراد باید هنگام خرید به آرم س��یب سالمت بر روی بسته
بندی این اقالم دقت داشته باشند.

کدام گروههای خونی بیشتر به کرونا مبتال میشوند؟

یعنی کاهش مصرف قند و نمک و چربی ،مصرف بیش��تر سبزی و
میوه و مصرف بیش��تر مایعات بعد از افطار به تقویت سیستم ایمنی
بدن کمک میکند.ندیمی تصریح کرد :برای روزه داران اهدای خون
مش��کلی ایجاد نمیکند ،باید منابع غذایی مثل آهن و اسید فولیک
را که برای خون سازی الزم است در وعده غذایی سحری یا افطار
مصرف کنند .همچنین باید ویتامین ث کافی نیز که به جذب آهن
کمک میکند را مصرف کنند.

دستگیری زن شیاد به اتهام کالهبرداری  3میلیارد و  500میلیون تومان
از  ۱۴۰متقاضی خرید اقساطی خودرو در تهران
را شناسایی کردند.
با شناسایی مخفیگاه متهم این فرد که زنی  ۳۵ساله با
هویت معلوم بود ،در تاریخ بیس��ت و دوم اردیبهشت ماه
دس��تگیر و به مقر انتظامی منتقل شد .همچنین بررسی
س��وابقش نشان داد که وی حدود یک سال پیش نیز به
همین جرم در زندان بوده است.
این زن که خود را به عنوان مدیرعامل شرکت فروش
اقس��اطی خودرو معرفی کرده بود ،تح��ت بازجویی قرار
گرفت��ه و در جریان اعترافات خ��ود به ماموران گفت :از
طریق درج آگاهی در سایتهای اینترنتی افراد را با وعده
فروش فوری خودروی اقس��اطی فری��ب داده و اعتماد

هشدار کارشناس بهداشت
نسبت به خطرات خرید ماسک و الکل از دستفروشان

مش��تریان را جلب می کردم .پس از آن بس��ته به نوع و
مدل خودروی سفارشی مالباختگان مبالغی بین  ۲۰تا ۵۰
میلیون تومان از آنان گرفته و به آنان اعالم میکردم که
مثال دوماه دیگر خودروی خود را تحویل بگیرند .چندین
ب��ار هم زمان تحویل را به تعویق انداخته و س��پس دفتر
شرکت را تحویل داده و آنجا را تخلیه کردم.
مرکز اطالع رس��انی پلیس پایتخ��ت با تایید این خبر
اع�لام کرد که مته��م تا کنون بالغ ب��ر  ۳۵میلیارد ریال
از ح��دود  ۱۴۰تن از ش��اکیانی که شناس��ایی ش��دهاند،
کالهب��رداری کرده اس��ت و پرون��دهاش همچنان برای
شناسایی دیگر موارد احتمالی در دست بررسی است.

آگهی تغییرات ش��رکت مجتمع خدمات رفاهی توزیع س��وخت گستر افراخلیج
فارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  211143و شناسه ملی 10102526149
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  18/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :محل ش��رکت به تهران -شهرس��تان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-
ونک-خیابان ش��هید عقیل خلیل زاده-بلوار نلس��ون ماندال-پالک  88ساختمان
نگی��ن آفریقا-طبق��ه نهم-واحد  903به کدپس��تی  1969734766تغییر یافت .
سازمان ثبت اس��نادوامالک کشور اداره ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()843268
آگهی تغییرات ش��رکت آژینه گران س��هامی خاص به ش��ماره ثبت  107532و
شناسه ملی  10101513910به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 20/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس :اس��تان تهران  -منطقه  ، 19شهرس��تان تهران  ،بخش مرکزی  ،ش��هر
تهران ،محله کاووس��یه  ،بلوار نلس��ون ماندال  ،کوچه قبادیان ش��رقی  ،پالک 20
 ،طبقه منفی  ، 1واحد 1کدپس��تی  1917614311تغیی��ر یافت و ماده مربوطه به
ش��رح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()843269

آگهی تغییرات شرکت آژینه گران سهامی خاص به شماره ثبت 107532
و شناسه ملی  10101513910به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده مورخ  20/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :آقای امیر
ترمهء یوسفی به کد ملی  2750528445به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره -2خانم س��ارا خادمی به کد ملی  0074110004به سمت رئیس و

یک فوقتخصص خون و انکولوژی با تاکید بر اینکه یا تفاوتی میان احتمال ابتال
به کرونا در گروههای خونی وجود ندارد یا این اختالف بس��یار کم است ،گفت :تنها
برخی مطالعات نش��ان داده اس��ت گروه خونی  ،Aاندکی بیش��تر در بیمارانی که به
کرونا مبتال شدند نسبت به جمعیت عادی بیمار شده ،دیده میشود.
به گزارش ایس��نا ،دکتر قدیانی با بیان اینکه داش��تن کم خونی به معنای مستعد
بودن در ابتال به بیماری کووید ۱۹نیس��ت ،گف��ت :احتمال ابتال به بیماری کرونا در
افرادی که دچار کمخونی هس��تند مانند سایر افراد است اما ،در صورتی که برخی از
افراد کمخون به کرونا مبتال شوند ،پیشآگهی بدتری خواهند داشت .به عنوان نمونه
کمخونی داسی شکل یکی از این موارد است که سبب میشود الزم باشد افراد مبتال
به آن مراقبتهای بیشتری از خود داشته باشند.
وی افزود :این در حالی است که اگر انواع کمخونیهای دیگر را دارید ،میتوانید
با مشورت پزشک خود مانند سایرین پرهیز کرده و نکات بهداشتی را رعایت کنید.
ای��ن فوق تخصص خون و انکولوژی ،در پاس��خ به این س��وال که آیا نوع گروه
خون��ی با احتمال ابتال به کرونا ارتباطی دارد ی��ا خیر ،تصریح کرد :برخی مطالعات
نش��ان داده اس��ت گروه خونی  Aمختصری بیش��تر در بیمارانی که به کرونا مبتال
شدند نسبت به جمعیت عادی دیده میشود ،اما این افزایش مختصر است و حتی در
برخی مطالعات هم نشان داده نشده است .به طور کلی میتوان گفت یا تفاوتی میان
گروههای خونی وجود ندارد یا اختالف به حدی کم است که اصال اهمیتی ندارد.
بنابر اعالم کانال خبری دانش��گاه علوم پزش��کی شهید بهشتی ،وی در پاسخ به
این پرس��ش که آیا مبتالیان به کرونا میتوانند خون اهدا کنند یا خیر ،تصریح کرد:
بیمارانی که در حال حاضر مبتال به کرونا هستند نباید خون اهدا کنند ،این افراد پس
از بهبودی کامل بهتر اس��ت اقدام به اهدای پالس��مای خون خود کنند .افرادی که
هیچ عالمتی از کرونا ندارند نیز بهتر است خون اهدا کنند؛ چرا که بیمارانی هستند
که به فرآوردههای خونی نیاز دارند و ممکن اس��ت کمبود فرآوردههای خونی منجر
به فوت آنها ش��ود .بنابراین توصیه میکنم هم ه افراد جامعه که س��الم اند و عالئم
کرونا را ندارند ،خون اهدا کنند

عضو هیئت مدیره  -3خانم زهرا مش��یری ب��ه کد ملی  2871767084به
سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای مهدی پیری
به شماره ملی  0059344237به سمت بازرس اصلی و آقای فرزین شیرزاد
ش��هریور به ش��ماره ملی  0490430988به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند .کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور
و چک ها و س��فتهها و براوات و قراردادها و اوراق عادی و اداری ش��رکت
با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()843270
آگهی تغییرات ش��رکت دس��تان طبیعت آرای ش��رکت با مس��ئولیت
محدود به شماره ثبت  461331و شناسه ملی  14004439279به استناد
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 09/05/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :اعضای هیات مدیره - :فاطمه اس��ماعیلی
پائین افراکتی به شماره ملی  2150317397به سمت رئیس هیئت مدیره
وعضو هیئت مدیره - -آق��ای پوریا دهقانی به کد ملی 0013870653
به س��مت مدیر عامل وعضو هیئ��ت مدیره -آقای داود ش��یر محمدی
به کد ملی  0013655310به س��مت عضو هیئت مدیره انتخاب ش��دند
کلیه اس��نادو اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات
،قراردادها وعقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()843271
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سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

فروش فوقالعاده در ایام عید فطر و قرعهکشی برای تحویل  ۳ماهه خودرو

با تغییرات مدیریتی جدید در وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت (صمت) ،ب��ازار و صنعت خ��ودرو نیز دچار
تحوالتی ش��ده اس��ت؛ اما نکته جالب ای��ن تغییرات،
تحویل خودروها به شیو ه قرعهکشی دهه  ۶۰است.
به گزارش ایسنا ،حسین مدرس خیابانی سرپرست
جدی��د وزارت صنعت ،معدن و تجارت به محض ورود
و تکی��ه بر صندل��ی جدید خود ،اقدام ب��ه برنامهریزی
برای ساماندهی اوضاع آشفته بازار خودرو کرد .بازاری
که مش��خص نیس��ت رضا رحمان��ی و ناکامی وی در
مدیریتش ،آن را آش��فته کرد یا آش��فتگی بازار سبب
عزل او شد.
وی از آغاز به عهده گرفتن سرپرستی وزارت صمت،
سه جلس��ه با خودروسازان ،بخش نظارتی وزارتخانه و
ش��ورای رقابت برگزار کرده اس��ت که در آنها تاکید
کرده که در س��ال جهش تولی��د باید هر تصمیمی که
ب��رای بخش خودرو گرفته میش��ود حتم��ا در جهت
حمایت از تولید داخلی باشد.
وی در حاشیه جلس��ه هیات دولت نیز به برخی از
تصمیمات خود برای ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد
که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تا قبل از رس��یدن به
عید فطر حتما بازار بهت��ری در بخش خودرو خواهیم
داشت از روش فروش فوقالعاده در ایام عید فطر خبر
داد و گف��ت :ما باید تأمین خ��ودرو و کاهش تعهدات
خودروس��ازان به مردم را در نظر داش��ته باشیم تا این
تعهدات انجام شود و در عین حال تولید را هم مدیریت
کنیم .همچنین برای اصالح ش��یوه تولید ،باید عدالت
توزیع��ی و واقعی کردن تقاضاها را ب��ه وجود آوریم تا

کسانی که به دنبال کاسبی از بازار خودرو هستند کنار
بروند.اصالح شیوه ثبتنام ،فروش و تحویل خودرو به
مش��تریان از دیگر برنامههای وی ب��رای بازار خودرو
اس��ت .رکن س��وم و چهارم ،حلقه کنترل��ی و اتصال
س��امانههایی اس��ت که اطمینان حاصل ش��ود تا فرد
ثبتنامکننده حتما خودرو را برای اس��تفاده و نه برای
کاسبی و سرمایهگذاری میخواهد.باتوجه به سه روش
فروش فوقالعاده ،پیشفروش خودرو و مش��ارکت در
تولی��د که بازه تحویل آن یک تا دو س��ال خواهد بود،
س��ود مشارکت به دو روش پیشفروش و مشارکت در
تولید خودرو تعلق خواه��د گرفت اما از این پس طبق
تصمیم کمیته خودرو وزارت صمت دیگر سود مشارکتی
به فروش فوقالعاده تعلق نخواهد گرفت .شرایط سود
مش��ارکت برای خودروهای پیشفروش یکس��اله نیز
شش درصد و دو ساله ۱۲ ،درصد خواهد بود.در فروش
فوقالعاده ،خودروهای صفر کیلومتر بعد از س��ه ماه از
تحویل دیگر مشمول گارانتی صفر کیلومتر نمیشوند
تا اگر کس��ی به نیت نگهداشتن خودرو و استفاده آتی،

آن را خری��داری میکند ،این اتف��اق رخ ندهد .ضمن
اینکه طبق اعالم س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان تمام پارکینگها و انبارها باید موجودی
خودروی خود را اعالم کنند تا از احتکار جلوگیری شود.
نگهداری خودروی صف��ر در پارکینگها حکم احتکار
دارد و دارن��دگان خودروی صف��ر در انبارها ،با ثبتنام
نکردن در سامانه انبارداری مشمول احتکار خواهند شد.
مردم میتوانند در صورت مش��اهده هرگونه خودروی
صفر در انبارها و پارکینگها با تماس با ش��ماره ۱۲۴
موضوع را در میان بگذارند.
پیش��نهادی هم برای تحویل خودروها ارائه ش��ده
است که طبق آن اولویت تحویل خودرو به متقاضیان
بدون پالک فعال باش��د و س��پس به درخواست سایر
افراد رسیدگی و خودرو تحویل داده شود.
بنابرای��ن ب��ا تصمی��م وزارت صنع��ت ،مع��دن و
تج��ارت نحوه فروش خودروه��ای داخلی ،در کارخانه
و ب��ازار دگرگون ش��د تا به واس��طه آن ،قیمتها آرام
گرفته و دس��ت مصرفکنندگان واقعی به محصوالت
خودروسازان برسد.طبق اعالم رئیس سازمان حمایت
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ،عالوه بر ش��رایط
پیش��ین برای ثبتنام خ��ودرو ،در طرح پیشفروشها
شرایطی همچون فروشفوریها وجود دارد که داشتن
یک کدملی ،داشتن گواهی نامه و عدم خرید محصول
از خودروس��ازیها طی  ۳۶ماه گذش��ته ،اجازه نداشتن
فروش و در رهن ش��رکت بودن خودرو تا مدتی معین،
ش��رایطی جدید هم اضافه شده است که از جمله این
شرایط این است که چنانچه خریدار ظرف مدت سه ماه
خودرو صفر را به گارانتی معرفی نکند ،گارانتی خودرو

از بین خواهد رفت.
محدودیت ثبتنامی وجود ندارد و قبل از بازگشایی
س��ایت فرصتی برای ثبتن��ام و دریافت کد رهگیری
وجود خواهد داشت؛ سپس قرعهکشی صورت میگیرد
و اس��امی اعالم و ظرف  ۴۸ساعت رقم تکمیلی واریز
میش��ود.در طرح اعالمی از س��وی س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،چند بند بس��یار مهم
وجود دارد که ممکن است در آینده چالشهایی ایجاد
کند .حذف فروش ف��وری ،ابطال گارانتی خودروها در
صورت عدم اس��تفاده تا س��ه م��اه ،طراحی پلتفرمی
غیرقابل هک در سیستم فروش خودروسازان ،محدود
ش��دن سود مشارکت ،قرعهکشی بین ثبتنامکنندگان
و در نهایت تعیین س��قف قیمت فروش خودرو در بازار
از جمله ش��رایط جدید اس��ت.طرح قرعهکش��ی برای
تحویل خودروها طرحی اس��ت ک��ه در اوایل دهه ۶۰
نیز اجرا میش��د .در آن مقطع به دلی��ل تقاضای زیاد
خ��ودرو و تولید و عرضه محدود ،از روش قرعهکش��ی
برای تحویل خودروها اس��تفاده میکردند که براساس
آن بین ثبتنامکنندگان قرعهکشی صورت میگرفت
و آنهایی که نامش��ان از گ��وی بیرون میآمد ،موفق
به دریافت خودرو میشدند؛ حاال بعد از گذشت بیش از
 ۳۰سال ،مجدد سیستم قرعهکشی به فروش خودروها
باز خواهد گش��ت .قرعهکش��ی توس��ط خودروسازان
(جهت اولویتبندی تحوی��ل خودرو) ظرف یک هفته
پس از پایان ثبتنام و با حضور مراجع نظارتی انجام و
فهرست انتخاب شدگان نهایی نیز از طریق سایتهای
خودروسازان ظرف  ۴۸ساعت پس از اتمام قرعهکشی
اعالم میشود.

همه آنچه مشموالن سهام عدالت باید بدانند
 ۱۷روز از آزادس��ازی س��هام عدالت گذشته است و مش��موالن فرصت دارند تا
هش��تم خردادماه در مورد نحوه مدیریت خود ،تصمیم بگیرند .بر این اساس در این
گزارش س��عی ش��ده است به سواالت س��هام داران درمورد آزادسازی سهام عدالت
پاسخ داده شود.
به گزارش ایس��نا ،نهم اردیبهشت بود که مقام معظم رهبری ابالغیه آزادسازی
سهام عدالت را صادر کردند .در این راستا از دهم اردیبهشت ماه به مشموالن سهام
عدالت فرصت داده ش��ده تا چنانچه قصد دارند س��هام خود را به صورت مس��تقیم
مدیریت کنند ،با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی ،SAMANESE.IR
مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.بر این اساس مهم ترین سوال سهام دارن این است
که مزایای روش مستقیم و غیر مستقیم چیست؟
معرفی روش مستقیم

مش��موالن باید توجه داش��ته باش��ند که درصورت انتخاب آزاد سازی به روش
مس��تقیم ،مالکیت و مدیریت س��هام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه به
سهامدار س��هام عدالت ،تخصیص و انتقال خواهد یافت .به عبارت دیگر ،به میزان
سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب
ارزش مقط��ع واگذاری ،تعدادی از س��هام  ۳۶ش��رکت بورس��ی تخصیص خواهد
یافت .عالوه بر آن این دسته از مشمولین سهام عدالت ،به ازای سهام شرکتهای
غیربورس��ی سرمایهپذیر سهام عدالت ،سهام ش��رکتهای سرمایهگذاری استانی را
نیز دریافت خواهند کرد.در این حالت مس��ئولیت حفظ ،نگهداری و مدیریت س��هام
اختصاص یافته به عهده سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته،
قابلیت نقل و انتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن بر اساس محدودیت های زمانی
و مقداری تعیین شده توس��ط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت .همچنین
مطابق قانون تجارت افراد سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص یافته
از جمله س��ود و  ...بهره مند خواهند شد.س��هام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ
انتخاب روش مذکور با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) به نشانی
 sejam.irاز تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت
مطلع ش��وند .بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری
س��هام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام ،ثبت نام و احراز
هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است .همچنین افرادی که روش مستقیم
را انتخاب کردهاند ،سهام شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان
منتقل می ش��ود .این افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی ،سهامدار شرکتهای

چرا نمی توان وارد سامانه شد؟

سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.
معرفی روش غیرمستقیم

درصورت انتخاب آزاد س��ازی به روش غیر مس��تقیم ،مالکیت و مدیریت سهام
عدالت ،از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار
حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت .در این روش سود یا زیان
قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی
تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد .با این تفویض اختیار ،س��هام شرکتهای سرمایه
پذیر س��هام عدالت متعلق به سهامدار توسط ش��رکت های سرمایه گذاری استانی
س��اماندهی خواهد شد.افرادی که روش غیرمس��تقیم را انتخاب کرده اند ،سهامدار
ش��رکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند بود .قرار است شرکتهای سرمایه گذاری
استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکتها خرید و فروش واقع شود.
بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکتهای سرمایه گذاری
اس��تانی اقدام کنند.درمورد اینکه چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم
شرکتهای استانی دارایی سهامدار را حفظ و افزایش دهند ،باید گفت این موضوع به
نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شرکتهای سرمایه گذاری
در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بس��تگی دارد.برای افرادی که از  ۱۰تا ۱۵
اردیبهشت به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر بودند اما اشتباها انتخاب کردند
یک بار امکان ویرایش گذاش��ته ش��ده تا روش مدنظر را انتخاب کنند.در غیر این
صورت امکان ویرایش وجود ندارد و چنانچه فردی روش مس��تقیم را انتخاب کرده
بود اما تصمیم دارد روش غیرمستقیم را جایگرین کند ،مشمول مالیات انتقال سهام
خواهد شد زیرا نقل و انتقال سهام برای یک بار از مالیات معاف است.
در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟

سهامداران باید توجه داشته باشند که در هر دو روش امکان فروش و واگذاری
سهام توسط مشمولین در بازار معامالتی بورس و فرابورس میسر است .کل ارزش
روز سهام عدالت در تاریخ  ۱۷اردیبهشت ،رقم  ۴.۹۱۱.۹۷۴میلیارد ریال است.
افرادی که روش مس��تقیم را انتخاب کرده اند ،سود عایدی از سهام  ۳۶شرکت
بورسی تخصیص یافته وسود سهام ش��رکتهای سرمایه گذاری استانی از بابت ۱۳
شرکت غیربورسی را مستقیما دریافت خواهند کرد .افرادی هم که روش غیرمستقیم
را انتخاب کرده اند ،صرفا س��ود س��هام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را دریافت
خواهند کرد.
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در حال حاضر کلیه مشمولین نهایی سهام عدالت مقیم داخل کشور می توانند
بدون هیچ محدودیتی وارد س��امانه ش��وند .اما امکان ورود به سامانه برای افرادی
که مقیم خارج از ایران هستند میسر نیست.همچنین افرادی که از طریق موبایل
ش��خصی به س��امانه وارد می شوند باید توجه کنند که گوشی همراه آن ها نباید به
فیلتر شکن متصل باشد.
مشوالن سهام عدالت و کد بورسی

مشموالن سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ کد
بورسی برای سهامداران وجود ندارد .افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که
در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند .بعد از اتمام مهلت اعالم ش��ده برای انتخاب
روش آزاد سازی ،در صورت نیاز به اقدام خاص ،از سوی مراجع ذیربط به سهام داران
اطالع داده خواهد شد.بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد بورسی
نیست .بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه سهامداران سهام عدالت کد
بورسی صادر میشود و جزییات آن اعالم خواهد شد .هر یک از مشمولین باید شخصا
به صورت مجزا برای انتخاب روش مدنظر به سامانه اینترنتی سهام عدالت مراجعه کرده
و شماره موبایل متعلق به شخص مشمول را ثبت کنند .البته سرپرست مشمولینی که به
سن قانونی نرسیده اند ،باید این اقدام را برای آن ها انجام دهند.

نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است؟

براب��ر اطالعیه های مکرر نقل و انتقال س��هام عدالت حتی به صورت وکالتی
نزد دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی و این موضوع به اطالع دفاتر اسناد رسمی رسیده
اس��ت .سهام عدالت تخصیصی صرفا در سامانه معامالتی بازار سرمایه در ماه های
آتی قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.

تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟

وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت می توانستند از مردادماه سال ،۱۳۹۷
جهت تس��هیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به
دفاتر پیش��خوان دولت الکترونیک مراجعه کنند .اما در حال حاضر به دلیل اجرای
فرآیند آزاد س��ازی س��هام عدالت این موضوع متوقف شده است و در روزهای آینده
مجددا از سرگرفته خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو خبر داد

ریزش شدید قیمت انواع خودرو

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان خودرو گف��ت :محتکران
خودرو با تحریک بازار و ش��ایعه س��ازی برای افزایش ۵۰
ت��ا  ۶۰درصدی قیمت این کاال به دنبال گران کردن قیمت
خودرو بودند که تالش آنها بی نتیجه ماند.
به گزارش مهر  ،س��عید موتمنی با اش��اره به اینکه ورود
شورای رقابت به بازار خودرو گامی مثبت در ساماندهی این
بازار بوده اس��ت ،افزود :تالش انبارکنندگان خودرو با شایعه
سازی برای افزایش قیمت این کاال در بازار بی نتیجه ماند.
وی با بیان اینکه قیمتهای تعیین ش��ده از س��وی شورای
رقاب��ت واقعی اس��ت ،گفت :تعیین س��ود  ۱۰درصدی گام
مؤث��ری در س��اماندهی بازار خودرو اس��ت اگر این موضوع
در سالهای گذش��ته اتفاق میافتاد امروز شاهد نابسامانی
ب��ازار نبودیم .از این پس ،فروش��ندگان خ��ودرو این کاال را
با قیمت درج ش��ده در فاکتور و  ۱۰درصد س��ود میتوانند
در ب��ازار عرضه کنند این روی��ه تقاضای کاذب را در بازار از
بین میبرد ،زیرا متقاضیان برای دریافت سود  ۱۰۰درصدی
ب��رای دریافت خودرو ثبتنام میکنند.موتمنی با اش��اره به

روند کاهش��ی قیمت خودرو در ب��ازار ،گفت ۲۰۶ :تیپ  ۲از
 ۱۵۰میلیون تومان به  ۱۱۴میلیون تومان ،پراید از  ۸۵تا ۹۰
میلیون تومان به  ۶۷میلیون تومان ،س��مند از  ۱۵۴میلیون
تومان ب��ه  ۱۱۴میلیون تومان و پ��ژو  ۴۰۵از  ۱۴۵میلیون
تومان به  ۱۱۰میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.این
مقام مس��ؤول با اشاره به اینکه همه قیمتهای اعالم شده
فقط روی کاغذ بوده و مشتری برای آن وجود نداشته است،
افزود :با کاهش قیمت خودروهای داخلی قیمت خودروهای
خارجی و مونتاژی نیز کاهش داشته است به نحوی که مزدا
ب��ا  ۱۰۰میلیون افت قیم��ت از  ۶۵۰میلیون تومان به ۵۳۰
میلیون تومان ۲۰۰۸ ,از  ۵۳۰میلیون تومان به  ۴۸۰میلیون
تومان و سراتو از  ۵۲۰میلیون تومان به  ۴۷۰میلیون تومان
کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به تأثیر قیمت
خودروه��ای داخلی بر قیمت خودروهای خارجی ،گفت :اگر
قیمت خودروهای داخلی ثبات داش��ته باشد مابقی خودروها
نیز تغییری نخواهند کرد.

یادداشت

حذف  4صفر و زیبا سازی

محمد طبیبیان

اخیرا توضی��ح جدیدی در
مورد ض��رورت ح��ذف چهار
صفر از پول ملی مطرح ش��ده
اس��ت ،و آن زیبا س��ازی پول
و راحتی اس��تفاده از آن است
با کاه��ش تعداد صف��ر ها...
صحیح اس��ت ک��ه رقمهای
موج��ود هزین��ه بودجه یا ارق��ام دیگری ک��ه مطرح
میش��ود س��ر گیجه آور هس��تند ،رقمها هزار میلیارد
میلیارد و مانند آن .اما مش��کل واقعی این ارقام نبوده
و بلکه س��از وکاری اس��ت که این ارق��ام را به اینجا
رس��انده است .مش��کل اصلی عواملی است که سبب
ش��ده به صورت مداوم پول کشور از پایه و مبنا تهی و
بی ارزش ش��ود و به وضع رقت بار موجود دچار گردد.
مشکل اصلی عواملی هس��تند که از یک طرف برای
دهها س��ال منجر به افزایش نقدینگی شده و از طرف
دیگ��ر منجر به رک��ود بلند مدت و بعض��ا تنزل تولید
ملی گردیده اس��ت .متاس��فانه برای دهها سال هر دو
این پدیدهها و عوامل پش��ت پرده آنان از طرف بخش
سیاس��ی انکار ش��ده و مورد چشم پوش��ی قرار گرفته
اند.حال که اکثر کارشناس��ان همنظر هستند که حذف
صفر ها اثر واقع��ی مثبتی به همراه ندارد ،به نظر می
رس��د سیاستمداران هم همین نظر را دارند و در نتیجه
زیباسازی را به عنوان دلیل این اقدام مطرح میکنند.
اگر ما به خیابان فردوس��ی مراجعه کنیم تعداد زیادی
اف��راد را می بینیم که به فروش اس��کناس مش��غول
هس��تند .از اس��کناس دوران قاج��ار گرفته ت��ا انواع
اسکناسهای دوران پهلوی و جمهوری اسالمی .برخی
از اس��کناسهای هزار تومانی هس��ت که قیمت چند
میلیون تومانی دارند .نکته ای که برای س��الها مورد
توجه اینجانب بوده این بود که همه این اسکناسها از
نظر طراحی و رنگ آمیزی حقیقتا زیبا بوده و کار های
هنری فاخری هس��تند .دالر آمریکا و پولهای کشور
های پیشرفته برای سالهای متمادی فقط یک رنگ
و یک طرح ثابت و ارقام اسمی روی جلد ثابتی داشته
اند .بزرگترین رقم روی اسکناس دالر صد دالر است.
اینجانب زمانی که قبل از انقالب برای ادامه تحصیل
به خارج می رفتم پس از طی مراحل قانونی در وزارت
علم نام��ه ای برای اجازه خری��د ارز از بانک مرکزی
به م��ن دادند و من با نامه به بان��ک مرکزی مراجعه
کردم و اسکناس هزار دالری در خواست کردم! چون
بزرگترین اسکناس داخلی هم هزار تومانی بود .وقتی
به من گفته ش��د چنین اسکناس��ی ندیدهاند برایم باور
کردنی نبود .هنوز بزرگترین اسکناس رایج دالر همان
صد دالری است.اما زیبایی پولهای ایران سبب شده
که جمع آوری آن خود یک حرفه برای کلکسیون دار
ها باش��د و به کس��ب و کار پر رونقی در کنار خیابان
فردوس��ی تبدیل ش��ود ،غیر از این امتیازی نداش��ته.
این برنامه زیبا سازی جدید شاید مشکلی را حل نکند.
ع�لاوه بر مش��کالت مختلفی که بعضا بس��یار بحث
ش��ده یک عامل نگرانی مراحل اجرا اس��ت .مالحضه
کنید چند سال اس��ت یک کارت ملی جدید قرار بوده
صادر ش��ود و برای بسیاری از جمله اینجانب از همان
زمان ش��روع تا کنون دههابار مراجع��ه به مراکز ثبت
اس��ناد و مشکالت مختلف را به همراه داشته و هر بار
ه��م در این مراکز با تجمع مراجعین که وضع مش��ابه
داش��ته اند روبرو شده ام .آخرین بار شنیدم که واردات
کاغذ مربوط به تولید کارتها مش��کل داشته و فرایند
طوالنی ش��ده است.تهیه اسکناس جدید و تبدیل قرار
دادها و اس��ناد با ریال موجود به پول جدید قرار است
پنج س��ال به ط��ول انجامد و این امر س��ردر گمی و
مش��کالت عدیده ای را به همراه خواهد داش��ت .این
امر به احتمال قوی موجب کمبود اسکناسهای قدیم
یعن��ی رایج موجود هم خواهد ش��د و بانک مرکزی با
مش��کل ضرورت چاپ دو نوع اسکناس رو برو خواهد
بود ،یعنی اسکناسهای زیبای موجود و اسکناسهای
زیب��ای جدید .هم اکنون نی��ز بانک مرکزی طی چند
س��ال اخیر اقدام به ایجاد محدودیتهای مختلف در
اس��تفاده از پول داخلی کرده است که بسیاری از این
محدودیتها خود آس��یب س��از هس��تند ،مشکالت و
س��ر در گمی جدید در اس��تفاده از پول ممکن اس��ت
مش��کالت جدیدی را به همراه بیاورد که در ش��رایط
موجود و مش��کالت همه جانبه دیگر شاید بهتر باشد
ارقام زش��ت را تحم��ل و این مش��کالت را مضاعف
نکنیم.اصالحات پولی ضروری است ،ال اقل به تجربه
نس��بتا موفق ترکیه توجه کنیم و در موقع مناسب یک
برنامه اصالحات اقتصادی ،بودجه ای ،مالی ،مدیریتی،
و پولی مناسب را به اجرا بگذاریم .این اقدامت بایستی
با هم انجام ش��ود تا موفق شود ،و ظاهرا اکنون فصل
آن نیست.

