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پاسخ ظریف به پیشنهاد مذاکره ترامپ :مشاوران شما قمار احمقانهای کردند

یادداشت

آیا ما منزوی هستیم؟

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران
س��اعاتی پس از پیش��نهاد تلویحی دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمری��کا ب��ه تهران ب��رای مذاکره ،اع�لام کرد که ای��ران و دیگر
طرفهای برجام هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردند«.محمد جواد
ظریف» وزی��ر خارجه ،به قدردانی دوب��اره «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور ایاالت متحده به خاطر آزادی یک نظامی پیشین آمریکایی
در ایران واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا ،ظریف در صفحه توئیتر
خود با به اشتراک گذاشتن تصویری از توئیت تشکر ترامپ ،خطاب

محمود سریع القلم

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

پاسخ کوتاه :بستگی به شعاع دایرهای دارد که در آن زندگی
و معاشرت میکنیم.
پاس�خ تفصیل�ی :هم��کاری تعری��ف میک��رد :در دوران
ایالت یوتا
دانش��جویی ،با چند دوس��ت تصمیم گرفتیم سفر کنیم و ِ
مشغول صبحانه
( )Utahرا کشف کنیم .روزی وقتی در رستورانی
ِ
ی آمد از من پرسید :به چه زبانی
بودیم ،مردی حدود  70ساله از میز جانبی که به نظر روستایی م 
صحبت میکنید؟ گفتم فارسی .با ابروهایی خمیده و چهر ه ای متعجب گفت :این چه زبانی است؟
تحیر او بیشتر شد .دودل بود که سوال سوم را بپرسد ،اما یک دفعه گفت:
گفتم زبان مردم ایرانّ .
ایران در آیداهو (( )Idahoایالتِ شمالی یوتا) است؟ او را به میز خود دعوت کردم و درسهایی
از جغرافیا برای او بازگو نمودم.
جغرافیای زندگی انس��ان در سرنوش��ت او و اطرافیان او تأثیر بسزایی میگذارد و چه بسا تعیین
کننده است .اگر محمدرضا شاه ب ه جای دبیرستانی در سوییس به دبیرستانی در مصر فرستاده شده
بود ،شاید سرنوشتِ ایران گونهای دیگر رقم میخورد .آن مرد در یوتا معلوم است که چیزی خارج
از روستای خود نمیداند ،حتی به ایالتهای مجاور نیز سفر نکرده چه برسد تا اینکه سررشتهای از
تاریخ و جغرافیای آسیا داشته باشد.
از حدود  265موضوعی که در تشکیالت داوس ( )Davosبا یک تیم غیر مقیم 3500-3000
هوش مصنوعی و فن آوریهای جدید
نفری روزانه مورد بررس��ی قرار میگیرند ،ی��ک موضوع به ِ
مربوط میشود .خودِ این موضوع به  138قسمت تقسیم میشود .یکی از موضوعاتی که هماکنون
بحث میش��ود ،هوش مصنوعی ،فن آوری و س��فر در دنیای کوید 19-اس��ت .در صنعت هوایی،
 25میلیون و در توریس��م حدود  100میلیون ش��غل در معرض مخاطره اس��ت .به قول Larry
،Summersاقتصاددانه��اروارد ،اوض��اع اقتصادی در جهان زمان��ی بهبود پیدا میکند که مردم
اطمینان ذهنی و روانی پیدا کنند که بیرون آمدن ایمن اس��ت .شرکتهای فن آوری با استفاده از
هوش مصنوعی درحال حاضر مش��غول طراحی لوازمی هستند که مسافر از زمانی که در فرودگاه
ِ
از تاکسی پیاده میشود تا وقتی که در مقصد از فرودگاه خارج میشود ،برای تشریفاتِ سفر به هیچ
تشخیص عالئم بیماری و مطلع
وسیلهای دس��ت نزندTouchless Travel). App( .های
ِ
ک��ردن افرادی که در نزدیکی یک فرد مبتال بودهاند ( ،)Contact Tracing Appsدر حال
تحقیق و توسعه هستند .یازده دولت و شرکت جلساتی گذاشت ه اند تا موضوع گذرنامه و تمامی اسناد
مربوط به س��فر را به صورت یک هویت دیجیتالی ( )Digital Identityدرآورند .انجمن بین
المللی حمل و نقل هوایی ( )IATAدر پی ایجاد سندی برای هر مسافر به نام  One IDاست
که سفر را راحتتر و بهداشتیتر کند و با هوش مصنوعی ،تشریفات مسافرت را به حداقل برساند.
دهها شرکت هم با ابتکار خودشان و هم به سفارش دولتها در پی راههایی هستند که سیستم
خودپرداز بانکها برچیده شود و همه از روی تلفن همراه خود عموم عملیات بانکی را انجام دهند .با
توجه به اهمیت زنجیرههای عرضه در تولید کاال ( ،)Supply Chainsتحرکات وسیع فن آوری
در راه اس��ت که وابستگی کمتری میان کشورها ایجاد گردد .نکتۀ حائز اهمیت در این مطالعات و
خالقیتها ،تعامل میان دولتها و ش��رکتها اس��ت .بهعنوان مثال ،انستیتوی پاستور سنگال با یک
شرکت بیوتکنولوژی انگلیسی ( )Mologicدر حال تعامل هستند تا کیتهای تشخیصی کوید19-
کل قاره آفریقا توزیع کنند .هفت دانشمند کنیایی در حوزه بهداشت با چهار شرکت
را ساخته و در ِ
مهم واکسن در جهان ( )Sanofi, Merck, Pfizer and Glaxosmithklineهمکاری
میکنند تا از تجربیات یکدیگر اس��تفاده کنند .هفتاد عضو س��ازمان تجارت جهانی ( )WTOطی
جلس��های تصمیم گرفتهاند تا مقررات دیجیتالی تبادل خدمات و تجارت را تس��ریع بخشند .یک
جمله در س��ندی که در همین رابطه با همکاری داوس و اتحادیه اروپا ( )2019آماده شده تصریح
میکند :حداکثر کردن فرصتها (در تبادالت جهانی) ،حداکثر کردن اتصاالت را میطلبد:
(Maximizing the opportunities requires maximum
.)connectivity
در جهان امروز ،جغرافیای فکری مهمتر از جغرافیای س��رزمینی اس��ت .در عین حال ،انزوای
فکری بدتر از انزوای جغرافیایی است .جغرافیای فکری شامل همه اقشار میشود :مهندس ،پزشک،
استاد دانشگاه ،کارآفرین ،نماینده مجلس ،صنعتگر ،مدیر ،معلم و بانکدار .اما شعاع جغرافیای فکری
افرادی که فکر میکنند و تصمیم میگیرند از همه مهمتر است چون آنچه مستقیم مشاهده میکنند،
تجربه میکنند و در معرض قرار میگیرند در اس��تنباط و اس��تنتاج آنان تأثیر جدی دارد .هر ورودی
( ،)Inputخروجی ( )Outputخود را دارد .از افرادی که اتصاالتِ محدود ()Connectivity
دارند ،انتظارتغییری هم نیست .تنها عنصری که میتواند امالحِ تهنشین شد ه ی ذهن را تکان دهد،
افزایش شعاع دایر ه ی زندگی ،تعامل و یادگیری است .در چه شرایطی کودک زیر ده سال زبان می
ی که شعا ِع فکر پدر و ماد ِر ،حداقل سی سال را
آموزد ،شنا یاد میگیرد و با موسیقی آشنا میشود؟ وقت 
در بر گیرد .از کودک شش ساله انتظاری نیست که به اتکاء خود شنا بیاموزد .تاریخ اقتصادی اروپا
فرصت اتصاالت به کشورهای دیگر و حتی قارههای دیگر،
معرف این واقعیت است که
ِ
به وضوح ّ
گ تر شدن افق فکری و جغرافیای فک ِر کارآفرینان شد .معاشرت و تبادل نظر با افراد
زمین ه ساز بزر 
تکراری و ثابت ،شعاع فکر را نیز با زنجیر قفل و متوقف میکند .بیدلیل نیست در دانشکدههای
مختلف دانشگاههای کلیدی جهان ،همیشه چند نفر استاد مهمان از کشورهای دیگر حضوردارند
تا شعاع فکرِ دانشجو و اساتید وسیعتر شود .چگونه یک فرد یا شرکت یا بنگاه یا محقق یا مهندس
یا پزش��ک یا نماینده مجلس یا مدیر و یا کارآفرین دائماً میتواند جغرافیای فکر خود را گس��ترش
دهد؟ با افراد جدیدی که معاشرت میکند ،از سیستمها و تشکیالتی که بازدید میکند ،از بیوگرافی
و تجربیات جدیدی که مطالعه میکند و از فکرجدیدی که باید ش��عاع اندیش��ه را همواره گسترش
دهد .روانشناس��ان اجماع دارند که انس��ان 90درصدِ آنچه میگوید و بدان عمل میکند از ناخودآگاه
( )Unconsciousاوس��ت .اگر در رسوبات ناخودآگاه ،تشکیک نشود ،خانه تکانی نشود ،سوال
نشود ،دادههای نوین وارد نشود ،نباید منتظ ِر خروجی جدید بود.
وقتی کاردینالهای واتیکان ،فیزیک ،شیمی ،ریاضیات ،روانشناسی و اقتصاد هم خواندند ،وارد
دنیاهای جدیدی شدند و تفاسیر آنان از خلقت ،دین ،جامعه ،گذشته و آینده وسیعتر شد .اگر فردی
عظمت هنر و زیبایی را درک کند ،متوجه
برای موز ه ی  Pradoدر مادرید چند روز وقت بگذارد و
ِ
میشود برای یک زندگی معقول ،ضرورتی به تصاحب  20000سکه نیست .اگر شخصی موزههای
قاهره و اس��کندریه را کش��ف کند و برای فهم تمامنشدنی آنها وقت بگذارد ،به وسعت و طول و
عرض تاریخ قدری پی میبرد و شاید هرروز در رابطه با کسانی که با آنها متفاوت است قلم فرسایی
نمیکند ،بلکه اختالفات فکری را جش��ن میگیرد .در دانشگاههای معتبر جهان رسم است ،هر پنج
سال اساتید به فرصت مطالعاتی بروند و از محیط دائمی خود دور شوند و یکسال در معرض تحقیق
جدید ،اندیشههای جدید ،پاس خ های جدید و بلکه سوالهای جدید قرار بگیرند و شعاع فکری خود
را توسعه بخشند .شاید کلیدیترین خدمتی که یک دولت نسبت به مردم خود و به پرسنل خود و
به خصوص پرسنل سیاسی و امنیتی خود میتواند عرضه کند ،این است که فرصتهای مقایسه را
برای آنها فراهم آورد و شعاع دوایر فکری آنها را وسی ع تر کند.
انزوای سیاسی ب ه تدریج توهم می آورد؛ انزوای فکری ،فقر؛ و انزوای معاشرتی ،هر دو.
در اجالس  2016داوس فرصتی پدید آمد تا از مدیرعامل شرکتی که گردش مالی ده میلیارد
دالری داشت سوالی بپرسم .به او گفتم :کدام علت باعث شد تا یک شرکت کوچک را در یک دهه
به یک ش��رکت بزرگ چند رشت ه ای ( )Conglomerateتبدیل کنید؟ و سپس گفتم لطف ًا ده
علت ثقل را بگویید .او در پاسخ گفت:
علت نگویید .آن ِ
.I changed people I hung out with

به وی نوشت« :ما ،برخالف اقدامات زیردستان شما ،به تبادل انسان
دوستانه دست یافتیم».وی در واکنش به درخواست ترامپ از ایران
برای انجام توافق جدید با آمریکا ،تصریح کرد« :ما زمانی که شما
وارد دفتر [ریاست جمهوری]ش��دید ،توافقی داشتیم .ایران و دیگر
اعضای برجام هرگز میز را ترک نکردند».رئیس دستگاه دیپلماسی
ایران در ادامه افزود« :مشاوران شما  -که اکثراً تا االن اخراج شده
اند  -قم��ار احمقانهای انجام دادند .اینکه چ��ه زمانی بخواهید آن
[اشتباه]را اصالح کنید ،به شما بستگی دارد».

جزئیات هزینهکرد سود حسابهای سپرده دستگاه قضا در گزارش رسمی قوهقضائیه

گ��زارش جام��ع قوهقضائی��ه در خصوص نحوه
هزینه کرد س��ود حسابهای س��پرده دستگاه قضا
حکای��ت از این دارد که کل س��ود متعلق��ه به این
حسابها در س��ال  ،۱۳۹۸مبلغ  ۴۳۰میلیارد تومان
ب��وده که از این می��زان ح��دود  ۴۰۰میلیارد تومان
هزینه شده است.
به گزارش ایسنا ،در پی وعده رئیس قوهقضائیه
در نخس��تین ماهه��ای انتصاب وی مبن��ی بر ارائه
گزارش صریح و ش��فاف در خصوص حس��ابهای
قوهقضائیه ،گزارش جام��ع قوهقضائیه در خصوص
نحوه هزینه کرد س��ود حس��ابهای سپرده دستگاه
قضایی منتشر شد.
متن این گزارش به شرح زیر است؛
باسمه تعالی
گ��زارش جام��ع قوهقضائی��ه در خصوص نحوه
هزینه کرد سود حسابهای سپرده دستگاه قضا
یکسال قبل و در نخستین ماههای انتصاب آیت
اهلل رئیس��ی به ریاس��ت قوهقضائیه ،از ناحیه ایشان
وعده داده ش��د تا درباره حسابهای دستگاه قضائی
عالوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری
دام ظله العالی ،به صورت صریح و ش��فاف به مردم
نیز گزارش داده شود .آن روزها که بحثهای زیادی
درباره میزان س��ود و محل هزینه کرد آنها مطرح
بود ،وعده ش��فافیت حس��اب ها ،گام بزرگی قلمداد
میش��د.هر چند رئیس دس��تگاه قضا در همان ابتدا
ب��ا تغیی��ر نحوه برداش��ت از حس��ابهای مذکور و
تبدیل آن از یک امضاء به س��ه امضاء و تقلیل تعداد
حسابها به  ۵حساب به نام قوهقضائیه ،گام مهمی
در جهت انضباط مالی و ایجاد ش��فافیت برداش��ت،
اما او به همین مقدار بس��نده نکرد وحاال شاهد آنیم
که با اعالم جزئیات عملکرد این حس��ابها و محل
هزینه کرد سود آن ،شفافیت در این حوزه را تکمیل
کرده است.دو محور اصلی گزارش قوهقضائیه شامل
«منشاء این حس��اب ها» و «سود حاصل از سپرده
ها» به شرح زیر است:
الف) منشاء حساب سپرده قوهقضائیه
ب��ر خ�لاف برخ��ی ادعاه��ا و اظه��ار نظرها،
تمامی وجوه��ی که مردم به ه��ر دلیلی به هریک
از حس��ابهای قوهقضائی��ه پرداخ��ت میکنند ،به
حس��اب خزانه دولت جمهوری اسالمی ایران واریز
میشود و براس��اس ضوابط قانونی ،امکان برداشت
از آن ب��رای قوهقضائیه مطلق ًا وجود ندارد .این وجوه
که ش��امل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال
تمبر دعاوی) خس��ارت احتمالی ،وجوه توقیفی و ...
میش��ود ،در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر
قابل برگشت است ،اما در مواردی (همچون خسارت
احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است ،در
هرم��اه درصدی از این وج��وه از ناحیه خزانه جهت
اس��ترداد وجوه س��پرده به صورت تنخواه در اختیار
قوهقضائی��ه ق��رار میگیرد و ذیحس��اب مربوطه به
اس��تناد حکم قاضی ،مجوز استرداد را صادر میکند
و اینگونه نیست که دستگاه قضائی مستقیم ًا و راس ًا
به برداش��ت از آن وجوه و اس��ترداد آن به ش��خص
ذینفع مبادرت کند.
اما منشاء وجوه این حسابها ،به آنجا باز میگردد
که سالها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت
دس��تگاه قضائی اعالم کردند ک��ه بودجه مص ّوب،
تکافوی هزینههای ض��روری و نیازهای روزافزون
مردم به خدمات متنوع دس��تگاه قضائی را نمیدهد
و الزم اس��ت اف��زون بر بودجه مص�� ّوب ،برای رفع
این نیاز ها ،چارهای اندیش��یده ش��ود .ب��ا توجه به
محدودیتها و تنگناهای شدید بودجهای قوهقضائیه
در ادوار مختلف ،راهکاری مطرح شد که همان راه،
منشاء حسابهای کنونی گردید.

بر اس��اس این راهکار و پس از استیذان از مقام
معظم رهب��ری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی
و اداری ،مبل��غ معینی از خزانه جمهوری اس�لامی
ایران بصورت «غیر قابل برداش��ت» و صرف ًا بلوکه
ش��ده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک
دولتی «ملی» سپرده شده و صرف ًا از محل سود آن،
برخی حوائج و ضروریات دس��تگاه قضائی برطرف
ش��ود.اما این مهم نیازمند مصوب��ات قانونی و طی
مراح��ل اداری مربوطه بود .از این رو ،ش��ورای پول
و اعتبار بعنوان باالترین مرجع مالی کش��ور ،نسبت
به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب)
اق��دام و مراتب را جهت طی ش��دن روند اداری به
بان��ک مرکزی ابالغ نمود .بان��ک مرکزی هم پس
از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری ،موضوع
را به بانک مل��ی بعنوان بانک دولتی عامل ،ابالغ و
دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه
خزان��ه در آن را صادر نمود .در ادام��ه نیز مراتب از
طریق وزارت اقتصاد و خزانه داری کل دنبال گردیده
است.
ب) سود حسابهای سپرده قوهقضائیه
 -۱کل سود متعلقه به این حسابها (بر اساس
محاسبات سیستم بانکی) در سال  ،۱۳۹۸مبلغ ۴۳۰
میلیارد تومان (معادل حدود  ۳.۳درصد کل اعتبارات
قوهقضائیه در س��ال  )۹۸بوده است که از این میزان
در س��ال  ۹۸حدود  ۴۰۰میلیارد تومان هزینه ش��ده
است .حدود  ۱۳۰میلیارد تومان از این مبلغ ،مستقیم ًا
به دادگستری استانها و به میزان حدود  ۲۷۰میلیارد
تومان نیز به سازمانهای وابسته و واحدهای ستادی
اداری تخصی��ص یافته ک��ه اکثر ای��ن مبالغ نیز با
واسطه در استانها هزینه گردیده است.
 -۲از مجموع ح��دود  ۱۳۰میلیارد تومان منابع
پرداختی به استانها ۶۱.۲۹ ،درصد در حوزه عمرانی،
 ۲۰.۲۱درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پروندههای
معطله و تس��هیل امور جاری دادگس��تری و ۱۸.۵۰
درصد نیز به عنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه
گردیده است.
 -۳از مجموع ح��دود  ۲۷۰میلیارد تومان منابع
پرداختی به س��ازمانهای تابع��ه و واحدهای اداری،
 ۷۷.۲۷درص��د در ام��ور عمران��ی و زیربنایی۶.۱۵ ،
درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوریهای نوین
عدالت الکترونیک ۶.۰۱ ،درصد در حوزه رسیدگی به
پروندهها و پیگیری گزارشها و ش��کایات مردمی،
 ۵.۶۹درص��د در حوزه آم��وزش قضات و کارآموزان
قضایی ۳.۸۴ ،درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء
س�لامت درون قوهقضائی��ه و  ۱.۰۳درصد در حوزه
پژوهش و بهبود روندها و برنامههای تحولی هزینه
گردیده است.
 -۴سیاس��ت اصولی قوهقضائیه در دوره جدید،
تزریق س��ود وجوه مذکور به همه استانهای کشور
بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساختهای هر
استان ،میزان پروندههای متشکله ،تعداد پروندههای
مع ّوقه و ...و پس از نیاز س��نجی دقیق در راس��تای
ماموریتهای دستگاه قضایی در دوره تحول ،صورت
میگیرد .بخش��ی از این وجوه در سفرهای استانی و
بخشی از آن براس��اس برنامه ریزیها و تمهیدات،
توسط معاونتهای مختلف تخصیص مییابد.
 -۵مهمترین حوزههایی که اس��تان ها ،س��ود
حسابهای مذکور را در آن هزینه کرده اند به شرح
زیر میباشد:
الف :حوزه عمرانی و تملک دارایی
ال��ف )۱-احداث بنا :ش��امل اح��داث ،تجهیز و
بازس��ازی ساختمانهای دادگس��تری ،مجتمعهای
قضائ��ی حقوقی و کیفری ،مجتم��ع قضائی خانواده
و اطفال ،مجتمع ویژه اقتصادی ،پزش��کی قانونی و

آزمایش��گاههای مورد نیاز در شهرهای مختلف هر
اس��تان ،ادارات ثبت اس��ناد و امالک ،دفاتر استانی
س��ازمان بازرسی کل کش��ور ،همچنین بازسازی و
احداث (جابجائی) زندانها و تجهیز و بهبود امکانات
درمانی و رفاهی مراکز نگهداری محکومین و ....
الف )۲-اجاره ساختمانهای اداری مورد نیاز :در
حوزه عمرانی ،افزون بر موارد فوق ،کش��ف نیازهای
مردم و ضرورت تس��ریع در رسیدگی به آن ،امکان
تاخیر برای احداث بنا را عم ً
ال غیر ممکن میس��ازد.
در چنین ش��رایطی ،چارهای جز اس��تفاده از امالک
اس��تیجاری برای تس��ریع در ارائه خدمات به مردم
وجود ندارد؛ لذا در یکس��ال گذش��ته در بس��یاری از
شهرها و بخش ها ،دهها ساختمان جهت واحدهای
قضایی ،شوراهای حل اختالف ،خوابگاه دانشجویان
و کارآم��وزان قضای��ی ،واحدهای ثبتی و پزش��کی
قانونی با همین رویکرد ایجاد ش��ده و همین رویه،
مردم را از تردد بین شهرها و یا رفتن به مرکز استان
نجات داده است.
الف )۳-تکمی��ل و تجهیز واحده��ای درمانی:
افزون بر دو دسته اصلی فوق ،تامین نیازمندیهای
درمانی اعم از تکمیل و تجهیز بیمارستانها و مراکز
درمانی قوهقضائیه در سراس��ر کش��ور هم از جمله
اموری اس��ت که نس��بت به آن اهتمام وجود داشته
است.
ب :رسیدگی به پروندهها و تسهیل امور
جاری
در سراسر کش��ور ،پروندههایی وجود داشت که
سالها از تشکیل آن گذش��ته و به دالیل مختلف،
همچنان مفتوح و بالتکلیف مانده بود .از دیگر سو،
س��یل پروندههای جدید ،فرصتی برای رسیدگی به
آنها نمیداد .بس��یاری از این پرون��ده ها ،به دلیل
تعداد باالی ش��کات ،موجبات نارضایتی عمومی را
ایجاد کرده بود .رس��یدگی فوری ب��ه این پروندهها
نیازمن��د حضور مس��تمر و ب��دون تعطیلی قضات و
کارکن��ان قضائ��ی در روزهای تعطیل و ی��ا انجام
اقدامات کارشناس��ی و  ...بود که انجام آن وپرداخت
هزینههای مربوطه ،از محل فوق الذکر تامین ش��ده
اس��ت.افزون برموارد فوق ،امور متعددی مثل تامین
ملزومات اداری ،توسعه زیرساختهای الکترونیک و
تس��هیل امور بر پایه س��امانههای مجازی ،پرداخت
وجوهی به ستاد دیه ،پرداخت وام قرض الحسنه به
مجموعه کادر قضائی در قالب صندوق تعاون استان،
کمک ب��ه آزادی زندانیان و  ...نی��ز از امور متعارف
و جاری مراجع قضائی در سراس��ر کش��ور است که
بخش��ی از وجوه الزم برای رتق و فتق این امور ،از
محل فوق الذکر تامین گردیده است.
ج :اجرای مصوبات سفرهای استانی
ت��ا پای��ان س��ال  ۹۸هش��ت اس��تان در قالب
سفراس��تانی میزبان رئیس و مسوالن عالی قضایی
بودند و در آن س��فرها ،پس از مش��اهده مس��تقیم
مش��کالت و معضالت دورترین نقاط هر اس��تان،
تصمی��ات موثری برای رف��ع آنها اتخ��اذ گردید.
بخش��ی از وجوه الزم برای اجرای این مصوبات ،از
محل سود سپردهها تامین شده است.جزئیات میزان
وج��وه پرداختی و محل هزینه ک��رد آن به تفکیک
استانها در قالب پیوست شماره یک می باشد.
 -۶عالوه بر وجوهی که مس��تقیم ًا به واحدهای

اس��تانی پرداخت گردیده ،موارد مختلفی نیز توسط
واحدهای س��تادی ،ب��رای پیش��برد ماموریتهای
محول��ه در مرکز یا اس��تانها از همین محل تامین
اعتبار گردیده است که عبارتست از:
ال�ف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان
قضایی
تربی��ت کادر قضائ��ی کارآم��د از مهمتری��ن
دغدغههای ریاس��ت محت��رم قوهقضائیه اس��ت و
ب��ا توجه به نی��از روزافزون جامعه ب��ه این خدمات،
ضروری اس��ت به هر طریق ممک��ن ،در این مهم
تسریع گردد.
ب) ح�وزه پژوه�ش ،بهب�ود رونده�ا
و برنامه تحول
بستر سازی برای اجرای طرح تحول قوهقضائیه
نیازمند آین��ده پژوهی و بکارگیری متخصصان امور
فقهی و حقوقی در این مس��یر اس��ت و هم اکنون
ارتباط��ات خوب��ی بین دس��تگاه قضائ��ی و حوزه و
دانش��گاه با همین هدف ایجاد شده است که ثمرات
آن را میتوان در تغییر رویکرد در موضوعات مختلف
قضائی مالحظه نمود.
ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سالمت
درون قوه
دغدغه پ��اک و عاری از فس��اد بودن مجموعه
قضایی و جلوگیری از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت،
مس��تلزم نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد قضات و
هم��کاران اداری و تقوی��ت نظارتهای همه جانبه
و تخصصی بر اقدامات آنهاس��ت که در این زمینه،
متخصصان امر بکارگیری شده اند.
د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی
تامین زیرس��اختهای اداری متناس��ب با شان
م��ردم و ارائ��ه خدمات بهتر ،مس��تلزم صرف وجوه
س��نگین و قابل توجه در این حوزه اس��ت و معموال
بخش عظیمی از بودجه دستگاه قضائی در این مسیر
صرف میشود.
ه) ح�وزه رس�یدگی ب�ه پرون�ده ه�ا
و پیگیری گزارش ها و شکایات مردمی
پروندهه��ای مه��م و ویژه اقتص��ادی و بعضا با
ابعاد ملی و نیز پروندههای معطله و کثیرالش��اکی و
همچنی��ن اقدامات ویژه و فوری قضائی را نمیتوان
با روند معمول و متعارف محاکم ،به فوریت به نتیجه
رساند و الزم اس��ت برای نیل به نتیجهای فوری و
در عین ح��ال برخوردار از اتق��ان ،از متخصصان و
کارشناس��ان و قضات باتجربه خارج از روال معمول
بهره برد.
افزون بر بخش پیش��ین ،ضرورت پیگیری انبوه
گزارشهای مردمی ،مس��تلزم بکارگیری نیروهای
خدوم و فعالی اس��ت که دغدغه خدمت به مردم را
با تخصص عجین کرده اند .در دوره مدیریت جدید
قوهقضائیه ،س��فر مقامات قضائی و یا متخصصان و
بازرسان ویژه و  ...به اقصی نقاط کشور برای پیگیری
گزارشهای واصله ،به امری معمول و متعارف بدل
گردیده است که پیگیری این گزارشها و شکایات،
نیازمند صرف هزینه نیز میباشد.
و) حوزه توس�عه زیر س�اخت فن آوری
های نوین عدالت الکترونیک
لزوم حرکت به س��مت دادگس��تری هوش��مند
و تحق��ق عدالت الکترونی��ک و جبران فوری عقب
ماندگیهای گذشته و حفظ و تقویت زیرساختهای
فناورانه موجود ،به منظور تسریع و تسهیل دسترسی
مردم به خدمات قضایی ،نیاز به س��رمایه گذاری در
ای��ن حوزه را روز به روز بیش��تر میکند .هم اکنون
بخشه��ای مهم��ی از خدم��ات قضائ��ی ب��ر پایه
س��امانههای الکترونیکی ارائه میش��ود و در آینده،
شاهد تحوالت چشمگیر در این حوزه خواهیم بود.

غرق شدن کشتی ایرانی «بهبهان» در آبهای سرزمینی عراق
در این حادثه  2نفر از خدمه مفقود شده و  4نفر از آنها نجات پیدا
کردند ،ضمن اینکه یکی از خدمه نیز فوت کرده است.معاون دریایی
سازمان و دریانوردی با تشریح آخرین وضعیت کشتی غرق شده ایرانی
در آبهای عراق ،گفت ۲ :نفر از خدمه این حادثه مفقود شدهاند.
به گزارش تس��نیم ،جلیل اس�لامی در خصوص آخرین وضعیت
کش��تی غرق ش��ده ایرانی در آبهای عراق اظهار کرد :کشتی بهبهان
حامل مصالح ساختمانی و سرامیک از بندر خرمشهر عازم بندر امالقصر
بوده که پنجشنبه شب در کانال آبی خور عبداهلل غرق شد.
نادر پس��نده افزود :هماهنگیهای الزم برای اعزام تیم های امداد
ونجات از س��وی ایران انجام ش��ده و در حال اعزام برای همکاری و
مشارکت با تیم های امداد و نجات عراقی جهت جستجوی  2نفر دیگر
هستیم«.کاظم فنجان الحمامی» نماینده استان بصره در پارلمان عراق

نیز در رابطه با این حادثه گفته بود :یک کشتی تجاری ایران پنجشنبه
شب در آبهای سرزمینی عراق غرق شده است .نام این کشتی ایرانی
«بهبهان» نام دارد و کشتیهای عراقی فورا برای نجات سرنشینان آن
وارد عمل شدند.وی تصریح کرد :چهار خدمه کشتی نجات پیدا کردند،
اما عملیات برای کشف مفقودیها در جریان است.
غرق شدن کشتی عامل خارجی نداشته است

مدیر کل بندر خرمشهر درباره علت غرق شدن شناور باری بهبهان
در گفتگو با ایسنا اظهار داشت :مسلما غرق شدن شناور باری بهبهان
هیچ عاملی خارجی نداشته و احتماال ناشی از نقض فنی شناور و شرایط
خاص آب و هوایی بوده اس��ت ،اما مسلما علت اصلی غرق شدن این
شناور مشخص و اعالم خواهد شد و هم اکنون مشارکت تیمهای امداد

و نجات ایران و عراق برای جست و جوی دو نفر دیگر ادامه دارد.
مفقود شدن  2خدمه ایرانی و هندی لنج ایرانی

سید موسی علیزاده طباطبایی؛ معاون سفیر ایران در عراق گفت :چهار
نفر از سرنشینان این کشتی زنده هستند و اقدامات برای بازگشت آنها به
کشور در حال انجام است ،متاسفانه یک نفر از سرنشینان این کشتی فوت
کرده و دو نفر دیگر از سرنش��ینان که یک ایرانی و یک هندی هس��تند،
مفقود ش��دهاند و تالش ها برای پیگیری وضعیت آنها آغاز ش��ده است.
اسامی چهار خدمه نجات یافته عبارتند از -1:عبدالشهید حمیداوی-2 -
عبدالزهرا حاکمی -3 -علی عامری -4 -محمد عثمانی
«موسی مزرعاوی» یکی از دو نفر از خدمه کشتی است ،که مفقود است
و «جمال مطرقی» نام خدمه ای است که متاسفانه فوت کرده است.
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بررسی نقش عامل انسانی در آتش سوزی جنگلها و مراتع

پشت پرده آتشسوزیهای سریالی در کشور

دالیل فراوانی برای این آتش سوزیها عنوان شده است.
اما مهمترین آن قطعا عامل انسانی است .این آتش سوزیها
در م��واردی عمدی بوده و در مواردی دیگر غیرعمدی و بر
اثر خطاهای فردی صورت گرفته است.
به گزارش فرارو ،هفتههاس��ت که آتش به جان مناطق
مختلف کشور افتاده است .آتش سوزیهای جنگلی بیشتر
در حوزه زاگرس اس��ت و علی رغم تالشهایی که صورت
گرفته است همچنان آتش مناطق مهمی را در مینوردد .در
ای��ن بین پارکهای تهران نیز به صورت غیرمعمولی دچار
حریق شدند که خساراتی نیز به بار آورده است.
با وجود اینکه مس��ئوالن محلی و رسانهها و از خاموش
شدن آتش در منطقه جنگلی خائیز خبر داده بودند ،اما آتش
دوباره در این منطقه زبانه کش��ید .گزارشهای خبرنگاران
حاضر در محل حکایت از این داشت که هیچ گروه ونهادی
در آنجا حاضر نیس��ت و مردم محلی در تالشند تا آتش را
خاموش کنند.
با اینکه خبرنگاران حاضر در محل از گس��تردگی آتش
سخن میگفتند ،اما شب گذش��ته مدیرکل محیط زیست
اس��تان کهگیلویه و بویر احمد آتش س��وزی را "کوچک"
ارزیابی کرد که بر اثر وزش باد رخ داده است .تصاویر منتشر
شده چیزی دیگری را نشان میداد.
مس��ئله اینجاست که ظاهرا مقامات عجله زیادی برای
اعالم اطفای حریق در کوه خائیز داش��تند و احتماال بدون
لکهگی��ری اصولی و اطف��اء کامل حریق منطق��ه را ترک
کردهاند .جایی که روزهای متولی در آتش سوخته بود.
در آتش س��وزیهای دیگر هفتههای اخی��ر نیز اتفاق
مش��ابه رخ داده بود.آتش سوزیهای سریالی خسارتهای
زیادی به جنگلها و مراتع کشور و حیات وحش وارد کرده
که تاکنون هیچ گزارشی در مورد آنها منتشر نشده است.
پیش��تر گفته شده بود فقط حدود  ۱۰۰هکتار از جنگلهای
خائیز س��وختهاند.در مورد دالیل آتش س��وزی خائیز هنوز
اطالعات دقیقی در دست نیست .با این حال گفته میشود
دو نفر در این رابطه بازداشت شدهاند .گزارشها حاکی از آن
است که احتماال آتشسوزی عمدی بوده است.
از طرف دیگر بحثهایی پیرام��ون نحوه کنترل آتش
وجود دارد .خائیز حد مرز بین استان خوزستان و کهگیلویه و

بویراحمد است .این منطقه حفاظت شده است و با مساحتی
بیش از  ۳۳هزار هکتار در  ۱۵کیلومتری دهدشت قرار دارد
و از جنوب به بهبهان ،از ش��رق به پل پ��ادوک در خیرآباد
گچساران و از غرب به سد مارون متصل میشود .منطقهای
که آتشسوزی در آن شروع شد و به کهگیلویه و بویراحمد
رسید جنگلی نیست ،اما با رسیدن آتش به جنگلهای بلوط
و ب��ادام کوهی که قدرت ش��علهوری فراوان��ی دارند ،دامنه
حریق گسترش پیدا کرده است.
حاال مقامات این دو استان یکدیگر را متهم میکنند که
در ابتدای آتش سوزی کم کاری کردهاند .مسئوالن استان
کهگیلویه و بویراحمد معتقدند که اگر در ساعات اولیه این
آتشسوزی در استان خوزستان مهار میشد دامنه گسترش
آن به کهگیلویه و بویراحمد نمیرسید.
روحاهلل عزی��زی ،رئی��س اداره محیطزیس��ت اس��تان
کهگیلویه و بویراحمد در این مورد گفته است« :آتشسوزی
از سمت بهبهان در استان خوزستان شروع شده و مهار نشده
و به محدوده اس��تان کهگیلویه و بویراحمد س��رایت کرده
است».اما غالمرضا شریعتی ،استاندار خوزستان در پاسخ به
این اسخنان علیه مسئوالن این استان ،گفت« :ما مشاهده
کردیم که در آتشسوزیهای رخ داده ،همه مسئوالن پای
کار بودند .ممکن است در زمان انجام کار ،افرادی از یکدیگر
انتظار بیشتری داشته باشند و این موضوع طبیعی است ،اما
ب��ا متهم کردن یکدیگر ،زحمات ،ت�لاش و کار یکدیگر را
ضایع نکنید».

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی راه اندیشان بهار صدرا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  385189و شناسه ملی  10320357490به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  13/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای کریم قنبری
(کدملی )3360348389:به سمت مدیرعامل  -خانم مریم جاللی(کد ملی :
 )334006641به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور و بانکی از قبیل چک،سفته ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی و
کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل (کریم قنبری )همراه با مهر شرکت
معتبرخواهد بود .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()852237
آگهی تغییرات شرکت شادراه آبیک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 107378
و شناسه ملی  10101512388به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ  12/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به آدرس :شهرستان
نظرآباد  -بخش مرکزی  -شهر نظرآباد-سیمان آبیک-خیابان راه آهن-خیابان
قزوین-پالک -0طبقه همکف -کد پستی  3331953594 :انتقال یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح شد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()852238

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت ارتباطات جلوه با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  312057و شناسه ملی  10103508491به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 04/02/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم بهاره قاسمی کورایم با دریافت
مبلغ  20000000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق
شرکت ازشرکت خارج گردید .بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ
 220000000ریال به مبلغ  200000000ریال کاهش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست اسامی شرکاء پس
از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد  :محسن غفوری به شماره
ملی  0075224585دارای 180000000ریال سهم الشرکه زهرا
غفوری به شماره ملی  0054135974دارای 20000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()852239
آگهی تغییرات شرکت آتی شار طرح با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 409512و شناسه ملی  10320610744به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  07/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای محمدحیدری به ک م  0053621761بسمت مدیرعامل و

از طرف دیگر مش��اهدات شاهدان نشان میدهد ،همه
نهادها و سازمانها کمی دیر وارد میدان شدند .به دلیل صعب
العبور بودن منطقه نیروهای امدادی و مردمی ساعتها باید
در راه باشند تا بتوانند به محل آتش سوزی برسند در نتیجه
حضور بالگرد و برای انتقال نیرو ضروری است.
اهال��ی منطقه میگویند بالگردها دیر رس��یدند و آتش
قدرت زیادی پیدا کرده بود .همچنین دستگاهها و امکانات
اطفاء حریق یا کال در دسترس نبوده و یا بسیار محدود بوده
اس��ت .به این ترتیب نیروهای امدادی با دس��تان خالی به
جنگ شعلهها رفتند.
دالیل آتش سوزی

آتش س��وزیهای س��ریالی هفت اس��تان کش��ور در
هفته گذش��ته و اوایل هفته جای هفت اس��تان کشور را در
برگرفت.
دالیل فراوانی برای این آتش سوزیها عنوان شده است.
اما مهمترین آن قطعا عامل انسانی است .این آتش سوزیها
در م��واردی عمدی بوده و در مواردی دیگر غیرعمدی و بر
اثر خطاهای فردی صورت گرفته است.
محمد درویش ،کارشناس و فعال محیطزیست در رابطه
با آتشس��وزیهای هفته گذشته گفت« :بهطور متوسط ۸
تا  ۴۰هزار هکتار از جنگلهای ما طعمهی آتش میش��ود.
ضمن اینکه هر چه ترسالی بیشتر باشد ،احتمال آتشسوزی
در فص��ل گرم بیش��تر میش��ود .به این دلی��ل که در طی

شگاههای
س��الهایتر گونههای علفی بیش��تری در روی 
جنگل��ی و مرتعی میروید .این گونههای علفی از مرداد به
بعد ،خشک میشوند و منطقه را به یک انبار باروت تبدیل
میکنند .برای همین با یک شیشهی رها شده در دل طبیعت
که به شکل ذرهبینی عمل میکند ،یا با یک ته سیگار روشن
که از داخل ماشین در دل جاده در طبیعت رها میشود و یا
حتی با یک کمپ غیراصولی برای برپایی آتش ،ممکن است
آتشسوزیای رخ دهد که به راحتی نشود آن را مهار کرد».
او معتقد است س��ودجویانی وجود دارند که به بیشتر شدن
شسوزیهای عمدی
این آتشسوزیها دامن میزنند؛ «آت 
در سالهای ترس��الی با شتاب بیشتری میتواند گسترش
یابد و مهار آن میتواند خیلی خیلی سختتر باشد .در منابع
طبیعی ایران سودجویانی وجود دارند که آنها دشمن درخت
هس��تند .چون درخت سایهای میسازد که این سایهاندازی
موجب میش��ود علف کمتری بروید؛ بنابراین کس��ی که
دامدار اس��ت ،این س��ایه را به ضرر خودش میداند ،کسی
که کشاورز است ،میگوید سایه این درخت اجازه رشد خوب
محصول را نمیدهد و آن را دشمن خودش میداند؛ بنابراین
از روشهای مختلفی مانند کفزنی و هرس بیرویه استفاده
میکنند تا از شر این درختها خالص شوند .اما در مواقعی
که ترس��الی وجود دارد ،این کار تنها باعث خالص شدن از
دست این درختها نمیشود ،بلکه موجب آتشسوزیهایی
میش��ود که بخشهای زیادی از رویشگاههای جنگلی ما
را نابود میکند».
این فعال محیطزیس��ت ،به نقطه ضعف ایران در زمینه
اطفای حریق هم میپردازد« :در دنیا کس��ی با بالگرد آتش
خاموش نمیکند .چون خود بال هلیکوپترها و دویدن هوا
خودش باعث اکس��یژنگیری رویشگاههای جنگلی آتش
گرفته میش��ود و ش��دت آتش را بعدا افزایش میدهد .در
دنیا برای خاموش کردن آتش از وس��یلهای به نام کانادایر
استفاده میکنند .کانادایر نوعی از هواپیمای اطفای حریق
اس��ت که میتواند حجم بزرگی از آب یا مواد ضد آتش را
به یکباره در منطقه رها کند .ولی متأسفانه ما در ایران حتی
یک دستگاه کانادایر هم نداریم .در حالیکه قیمت کانادایر از
قیمت خودروهای آخری��ن مدلی که در خیابانهای تهران
میبینیم کمتر اس��ت .یعنی اینطور نیست که ما ،چون پول

عضو هیات مدیره وآقایهادی اقبالیان به ک م  5829765969بسمت
رئیس هیئت مدیره و محمد رضا دانشکوش به ک م 0042426766و
امیر خوشحرف مظفر به ک م  0386485356و محمدحسن ذوالفقارزاده
کرمانی به ک م  0453665977و محمدرضا ذوالفقار زاده کرمانی به ک م
 0044580584و غالمرضا گل محمدیان به ک م  0828663106و محمد
ساداتی پایین رودپشتی به ک م  5829849356و حمیدرضا خواجه زاده به
ک م  0070949883و زهرا علی حسینی عباسی به ک م 3961902275
به سمت اعضا هیئت مدیره (همگی خارج از شرکاء ) برای مدت نامحدود
انتخاب شدند  .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،
سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()852240
آگهی تغییرات موسسه مهستان مهران دخت به شماره ثبت  35217و
شناسه ملی  14004656527به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ  15/04/1398و مجوز شماره  121/99427مورخ  13/5/98اداره کل
آموزش و پرورش شهر تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمد نقدی به
شماره ملی  0061517380با پرداخت مبلغ  675.000ریال به صندوق موسسه
در ردیف شرکاء قرار گرفت .آقای علی نقدی به شماره ملی  0011140593با
پرداخت مبلغ  325.000ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ  1.000.000ریال به مبلغ  2.000.000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح یافت .تعداد اعضاء هیئت
مدیره از  3نفر به  5نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد .1 :آقای علیرضا
عرب به شماره ملی  0452448735دارای مبلغ  900.000ریال سهم الشرکه
 .2خانم ایراندخت زنده نام به شماره ملی  0040417085دارای 100.000
ریال سهم الشرکه  .3آقای محمد نقدی به شماره ملی  0061517380دارای
 675.000ریال سهم الشرکه  .4آقای علی نقدی به شماره ملی 0011140593
دارای  325.000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()852241

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فضا فرم هویت درتاریخ 25/01/1398
به شماره ثبت  539899به شناسه ملی  14008267840ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :اجرا ،پیمانکاری ،مدیریت پیمان ،مشارکت در ساخت
،طراحی ،محاسبه ونظارت فنی  ،بازسازی و نوسازی و مرمت  ،تجهیز و ساخت
و تعمیر ونگهداری فنی برای کلیه پروژههای عمرانی اعم از فلزی و بتنی و

نداریم ،نمیتوانیم کانادایر بخریم ،مشکل این است که عِرق
و عالقهای وجود ندارد».
او افزود« :س��ازمان مراتع و جنگلها که زمانی خودش
هلیکوپتر هم داش��ت ،اعالم کرد ک��ه ما ،چون توان مالی
پرداخت حقوق خلبان و س��رویس هلیکوپتر نداریم ،دیگر
هلیکوپتر نمیخواهیم .سازما نها متولی محیط زیست منابع
طبیعی ما را فقیر نگه داشتهاند ،آنها حتی توان داشتن یک
یگان هوایی مختص خودشان را ندارند».
درویش از نهادهای نظامی هم انتقاد کرد و گفت« :یک
تمامیتخواهی عجیب و غریبی هم در واحدهای نظامی ما
وجود دارد .میگویند هر ن��وع پروازی باید با هماهنگی ما
انجام شود و تحت شمول نیروهای ما باشد .ما باید تشخیص
دهیم که اگر کسی خواست ،هواپیما یا هلیکوپتر در اختیار
آنها قرار دهیم .به قدری این مراحل بروکراس��ی طوالنی
ن
میش��ود که گاهی کار از کار میگذرد .مضاف بر اینکه ای 
نیروها برای مهارت آموزش ندیده اند و یگانهای تخصصی
خاص خودشان را ندارند».
آتش سوزی پارکهای تهران

در کنار آتش س��وزی مراتع و جنگلها در هفته اخیر دو
پارک تهران نیز دچار حریق شد .ابتدا بوستان والیت آتش
گرفت و شب گذش��ته نیز بخشی از پارک چیتگر در آتش
سوخت .گزارشهای ضدو نقیضی درباره عمدی بودن این
آتش سوزیها وجود دارد.
ش��ورای ش��هر تهران به ماجرا ورود کرده و قرار است
موضوع بررس��ی شود .از سوی دیگر پلیس نیز اعالم کرده
که پرونده برای این آتش سوزیها باز شده است.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بررسی
ابعاد حادثه آتشس��وزی در بوستان والیت و پارک جنگلی
چیتگر از سوی پلیس خبر داد.
س��رهنگ جلیل موقوفهای در رابطه با عمدی بودن یا
نبودن آتش س��وزیها گفت" :این موضوع در حال بررسی
اس��ت و تحقیقات مأموران آتشنش��انی و پلی��س در این
زمینه ادام��ه دارد و به همین دلیل نمیتوان در حال حاضر
اظهارنظ��ری قطعی در این خصوص مط��رح کرد و باید تا
پایان تحقیقات صب��ر کرد".او از برخ��ی اظهارات مقامات
مسئول انتقاد کردو گفت« :متأسفانه برخی اظهارنظرهای
شتابزده و غیرکارشناسی از س��وی افراد و برخی مدیران
میانی مطرح شده که به هیچ عنوان مورد تایید پلیس نیست.
در همین راس��تا نیز درخواس��ت ما این است که از هرگونه
اظهارنظر غیرکارشناسی در این موارد خودداری شود».

چوبی و آجری  ،سبک و سنگین  ،ابنیه و بافتهای فرسوده شهری  ،محوطه
سازی ،شهرسازی  ،ورزشی خدماتی رفاهی و هتل ،صنعتی و کشاورزی  ،کلیه
پروژهای سیویل و زه کشی  ،لوله کشی گاز  ،ساختمان  ،حفرکانال و تونل  ،پل
سازی ،سدسازی  ،اسکله سازی  ،خاکریزی و خاکبرداری ،راه و باند فرودگاه و
خطوط ریلی ،راههای اصلی و فرعی ،بزرگراه و آزاد راه و امور تاسیساتی اعم
از مکانیکی ،الکتریکی  ،حرارتی ،برودتی ،فنی موتورخانهها و شوفاژخانهها
،فاضالب امور نقشه برداری و کلیه پروژههای فضای سبز شهر  ،ساخت و
نصب مبلمان ،سکوها و آب نماهای شهری ،رنگ آمیزی معابر شهری و پیاده
رو سازی ،جدول کشی آسفالت خیابانها ،خطوط انتقال آب ،برق ،گاز و نفت و
پتروشیمی و کلیه سازههای زیر زمینی  ،دریایی ونیروگاهی ،کارخانجات و نیز
نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداریی فنی کلیه قطعات ماشین آالت الکتریکی
و الکترونیکی و انواع آسانسور و باالبر و پله برقی و درب های اتوماتیک ،تهیه
،توزیع ،خرید ،فروش  ،واردات و صادرات کلیه مصالح ساختمانی ،ماشین آالت
راهسازی و ساختمانی  ،قطعات الکتریکی و الکترونیکی و کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی  ،اخذ واعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی  ،اخذ
وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات
مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور  -شرکت در کلیه
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،عباس
آباد-اندیشه  ،خیابان دکتر علی شریعتی  ،خیابان شهید استاد مطهری  ،پالک
 ، 3طبقه سوم  ،واحد  12کدپستی  1567616836سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  20000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا آقای امین نژادپور به شماره ملی  0078845475دارنده 10000000
ریال سهم الشرکه خانم سمیرا امیری به شماره ملی  0080244068دارنده
 10000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امین نژادپور به شماره
ملی 0078845475و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم
سمیرا امیری به شماره ملی 0080244068و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()852242
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جامعه
یادداشت

سهگانه آمریکایی :تبعیض ،تحقیر و تهدید
محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي
ه��زاران نفر بر اثر خش��ونت در آمریکا هر س��ال
کش��ته میش��وند اما چرا قتل جورج فلوید منجر به
شورش��ی بزرگ در آمریکا شده است؟ بگذارید چند
حدس بزنیم:
نف��رت از نابراب��ری؛ بر اس��اس اطالعاتی که از
آمریکا داریم سیس��تم اقتص��ادی آمریکا به گونهای
اس��ت که فاصله طبقاتی زیادی ایج��اد میکند .در
کنار اینها انباشت بیعدالتیهای نژادی ،نابرابریهای ایالتی -منطقهای ،و
 ...در آمریکا وضعیت را بدتر میکند.
بیکار ش��دن جمع زی��ادی در مدتزمان کوتاه؛ ش��ورشها در زمانی رخ
میدهن��د که بیماری کرونا  ۳۳میلیون آمریکایی را بیکار کرده اس��ت .عدم
وجود نظا م حمایت اجتماعی از اقش��ار آس��یبپذیر گس��ترده (مش��ابه برخی
کش��ورهای اروپایی) نیز ع��وارض اجتماعی بحران اقتص��ادی کرونا را بدتر
کرده است.
تحقیر جامعه توس��ط مس��وول ارشد کشور؛ ش��ورشها میتواند ناشی از
ش��خصیت دونالد ترامپ نیز باش��د .ترامپ با دروغگویی ،تحقیر زنان ،تحقیر
التینتباره��ا و س��ایر مهاجران ،طرف��داری از سفیدپوس��تان افراطی ،رفتار
نامناس��ب با اصحاب رس��انه و دامن زدن به شکافهای اجتماعی بذر نفرت
پراکند و شاید اکنون دارد آنرا درو میکند .ترامپ با توئیتهایش خ َِرد طبقه
متوسط فکری و فرهنگی را  -در دهها مورد نظیر انکار تغییر اقلیم تا توصیه
به اس��تفاده از مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با کرونا  -به س��خره گرفته
و بخش مهم جامعه آمریکا از تحقیر صورتگرفته از س��وی ترامپ حس��اس
و جریحهدار است.
زیر س��وال رفتن ارزشهای بنیادین؛ ش��ورشها محصول احساس تهدید
جدی ارزشهای آمریکایی نیز هس��ت .اگرچه دول��ت آمریکا و عملکرد آن
در عرصه بینالمللی ،بازتاب درس��تی از ارزشهای آمریکایی نیست ،اما این
ارزشه��ا – از جمله مهمترین آن یعنی آزادی اقتصادی و سیاس��ی– برای
بخش مهمی از طبقه متوس��ط آمریکایی مهم است .ترامپ در ابعاد مختلف
ای��ن ارزشها را تهدی��د کرده و طبقه متوس��ط را از درون ناراضی س��اخته
است.
ای��ن چه��ار فرضیه ،ی��ک فرمول برای تبیی��ن بحران ج��اری در آمریکا
ارائ��ه میکنند که س��ه متغی��ر بلندمدت ،میانمدت و کوتاهم��دت را در خود
جا میدهد :نابرابری س��اختاری چندجانبه بدون نظام حمایت اجتماعی مؤثر
(عامل بلندمدت)  +تحقیر اقش��ار و ارزشهای آمریکایی (عامل میانمدت)
 +اثرات معیش��تی ناش��ی از کرونا (عامل کوتاهمدت) با هم ترکیب شدهاند و
سوخت مناسب برای انفجار به کمک یک جرقه (قتل جورج فلوید) را فراهم
کردهاند.
تحلیل و تجویز راهبردی:

اگر این صورتبندی از بحران در آمریکا درست باشد ،همه کشورهایی که
به درجاتی این خصایص را داش��ته باشند ،در معرض تنشهای غیرمنتظره و
وضعیت هشدارآمیز قرار دارند.
ترکیب س��ه دس��ته عوامل بلند ،میان و کوتاهمدت میتواند در هر کشور
دیگری نیز بحرانی ش��بیه به آمریکا بیافریند! به��ار عربی به تعبیری یا بهار
اس�لامی ب��ه تعبیری دیگر را خاطرتان هس��ت .آنجا نیز یک دس��تفروش
خودکش��ی کرد و  ...اگر فرضیات (حدسیات) ما درست باشد آنگاه اگر در هر
کش��ور دیگری – از جمله ما  -این سه عامل فراهم باشند باید نگران عامل
چهارم باشیم .این سه عامل چه بودند؟
عامل یک .تبعیض و نابرابری ساختاری بدون نظام حمایت اجتماعی مؤثر

عام��ل دو .تحقی��ر جامعه که ش��رایط روانی م��ردم را مس��تعد اعتراض
خش��ونتآمیز میکند و باعث میشود آنها تفاوتهای خود را نادیده بگیرند
و علیه عنصر تحقیرکننده کنش متحد انجام دهند.
عامل س��ه .تهدید معیشت؛ هر واقعه غیرمنتظره – نظیر بیماری کرونا –
که عوارض ناش��ی از عامل یک (ساختاری و مزمن) را تشدید کند و معیشت
مردم را بر هم بزند.
ام��ا عامل چهارم چیس��ت؟ رخدادهای اتفاقی و جرق��های که مردمی که
خونش��ان به جوش آمده اس��ت را علیه وضع موجود متحد سازد .الزم است
مدیران ارشد هر کشوری این چک لیست را چک کرده و تیک بزنند.
جامع��ه فکر میکند در ش��رایطی عادالنه و منصفانه زندگی میکند؟ و به
اندازه کافی حمایت میشود؟
ارزشهای جامعه تحقیر یا تکریم میشود؟
معیش��ت مردم در مس��یر نرمالی قرار دارد یا همواره ب��ا تکانههای جدید
روبرو میشوند؟
عام��ل چهارم (کبریت) فقط زمانی موثر اس��ت که س��ه عامل دیگر انبار
باروت را فراهم کرده باشند.
پی نوشت :من متخصص جامعهشناسی آمریکا نیستم و بنابراین آنچه
در این نوش��ته آمده ،فرضیاتی اس��ت که امیدوارم متخصصان آشنا با جامعه
آمریکا به بررسی انتقادی آن کمک کنند .آزمودن فرضیات طرحشده نیازمند
دادهها و فعالیت پژوهشی سنگینی است که من فع ً
ال به دادههایش دسترسی
ندارم.
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بازگشت دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا به وطن

دکتر س��یروس عس��گری  ۵۹ساله استاد دانش��کده علم و مواد
دانشگاه صنعتی شریف با تخصص میکروسکوپ الکترونی ،آلیاژهای
دمای باال است.
به گزارش جماران ،پروفس��ور سیروس عسگری دانشمند ایرانی
زندانی در آمریکا و استاد مهندسی علم مواد دانشگاه صنعتی شریف با
تالشهای دستگاه دیپلماسی کشور چهارشنبه  14خرداد وارد خاک
ایران شد.دکتر سیروس عسگری  ۵۹ساله استاد دانشکده علم و مواد
دانشگاه صنعتی شریف با تخصص میکروسکوپ الکترونی ،آلیاژهای

دمای باال است که از  ۲۰اسفند  ۹۸در بازداشتگاه الکساندریا آمریکا
به س��ر میبرد امروز و با تالشهای دس��تگاه دیپلماس��ی به کشور
بازگشت.
وی به دنبال بازگش��ت داوطلبانه به ای��ران بود اما اداره مهاجرت
آمری��کا اجازه پرواز به ایران یا آزادی موقت را به او نمیداد .این اداره
همچنین در حالی که س��یروس عس��کری از مشکالت تنفسی رنج
می برد ،در دوران ش��یوع کرونا با عس��گری برای استفاده از ماسک
حفاظتی مخالفت کرد.

دادگاه ایاالت متحده عس��کری را از اتهام س��رقت اسرار تجاری
نیروی دریایی آمریکا و نقض قوانین روادید تبرئه کرد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت وام  ۷میلیون تومانی به  ۴۲هزار بازنشسته تا پایان خرداد
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری
گفت :وام هفت میلیون تومانی به  ۴۲هزار بازنشس��ته تا پایان
خرداد پرداخت میشود.
به گزارش ایرنا ،محمود مرتضایی فرد افزود :بازنشس��تگان
و وظیفه بگیرانی که در مرحله دوم  ۹۸در اردیبهشت ماه اقدام
به ثبتنام وام ضروری کردند ،می توانند برای مش��اهده نتایج
ثبتنام و زمان بندی پرداخت وام به سایت صندوق بازنشستگی
کشوری به نشانی  cspf.irمراجعه کنند.
وی ادام��ه داد :ب��ا توجه ب��ه پایان ثبتنام مرحل��ه دوم وام
ضروری ،همه متقاضیانی که طبق ش��رایط اعالم ش��ده ،واجد
ش��رایط ،پرداخت شناخته شده باشند ،طی هفت ماه و به ترتیب
اولوی��ت از خ��رداد تا آذر س��ال  ۹۹مبلغ هف��ت میلیون تومان
تسهیالت ،به حساب آنها واریز خواهد شد.
مرتضای��ی فرد با تاکید ب��ر اینکه متقاضیان واجد ش��رایط
برای دریاف��ت وام خود نیاز به مراجعه به بانک صادرات ندارند،
گفت :وام ضروری واجدین ش��رایط طبق مرحله و زمان بندی
اعالم شده در سامانه ،به حساب بانکی که از آن حقوق دریافت
میکنند واریز میش��ود.وی ادامه داد :همه واجدان ش��رایط به
ترتی��ب اولویت و براس��اس کمترین میزان حق��وق دریافتی و
کمتری��ن مجم��وع وام دریافتی نوبت بندی ش��دهاند و با توجه
به س��قف اعتبار تخصیصی توس��ط بانک عامل در هر ماه ،وام
ضروری آنان طی هفت ماه پرداخت میشود.
مرتضای��ی فرد با بیان اینکه تا پایان خرداد ماه  ۴۲هزار نفر
از واجدین ش��رایط ،وام خ��ود را دریافت میکنن��د ،تاکید کرد:
های اول به ترتیب در ماههای ابتدایی
دارای اولویت ِ
متقاضی��ان ِ
از تسهیالت وام ضروری بهرهمند خواهند شد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با
اشاره به چگونگی اطالع بازنشستگان کشوری از وضعیت دریافت
تشهیالت مرحله دوم ،گفت :متقاضیانی که در اردیبهشت ماه ۹۹
ثبتنام کردند ،می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی
و لین��ک نتایج ثبتن��ام مرحله دوم وام ضروری با درج ش��ماره
دفترکل و ش��ماره ملی و شماره حساب بازنشستگی از وضعیت
درخواس��ت خود مطلع ش��وند.از مجموع حدود  ۴۰۰هزار نفر از
متقاضیان ثبتن��ام کننده در مرحله دوم ،ح��دود  ۲۰۰هزار نفر
واجدین ش��رایط دریافت وام ضروری هس��تند که تا آذر  ۹۹در
چن��د مرحله این وام را دریافت میکنند ،مبلغ وام ضروری هفت
میلیون تومان ،در اقساط  ۳۶ماهه و کارمزد چهار درصد است.
بهرهمندی همه بازنشستگان و مستمری بگیران با
دریافتی ماهانه  ۶۰۰هزار تومان از خدمات بیمهای

همچنین مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری گفت:
همه بازنشستگان و مس��تمری بگیرانی که بیشتر از  ۶۰۰هزار
تومان خالص دریافتی داشته باشند ،میتوانند از خدمات بیمهای
طرح جدید بیمه ملت بهرهمند شوند.
این مطل��ب را اکبر افتخاری در آیی��ن امضای تفاهم نامه

اعط��ای بیمه نامهه��ای تخفیفی و تقس��یطی بیم��ه ملت به
بازنشس��تگان و موظفین کش��وری با حض��ور مدیر عامل بیمه
ملت ،نمایندگان تعدادی از کانونهای بازنشستگی استان تهران
برگزار شد ،عنوان کرد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
با تاکید بر تالش این صندوق برای حفظ ش��أن بازنشستگان و
هرچه س��اده تر کردن فرایندهای خدمت رسانی به آنان گفت:
براساس این تفاهم نامه ،تمامی بازنشستگان و وظیفه بگیرانی
که بیش��تر از  ۶۰۰هزار تومان خالص دریافتی داشته باشند ،می
توانند از خدمات بیمه ای این طرح جدید بهرهمند شوند.
وی گفت :بنابر این تفاهم نامه که از  ۱۱خرداد ماه به مدت
دو سال اعتبار دارد ،بازنشستگان می توانند عالوه بر تخفیفهای
رایج شرکتهای بیمهای ،بیمهنامه شخص ثالث خودرو را با ۲.۵
(دو و نی��م) درصد تخفیف؛ بیمهنامه بدنه خودرو را با  ۳۰درصد
تخفیف؛ بیمهنامه آتشس��وزی منازل مسکونی را با  ۲۵درصد
تخفی��ف و بیمهنامه عمر و حادثه انفرادی را با ش��رایط ویژه به
همراه پوشش کرونا از شرکت بیمه ملت خریداری کنند.
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری،
بازنشس��تگان با مراجعه به نمایندگیهای بیمه ملت در سراسر
کشور و اعالم کدملی و شماره دفترکل بازنشستگی خود و پس
از پرکردن فرم اعالم رضایت کس��ر اقساط از حقوق ،می توانند
ب��ا کارت بانک صادرات که حقوق دریافت میکنند یا هر کارت
بانکی دیگری بیمه نامه مورد نظر خود را خریداری کنند.
افتخاری با بیان اینکه این شش��مین ط��رح عملیاتی برای
خدمت به بازنشس��تگان اس��ت :تفاوت این طرح با طرح های
قبلی ،گستردگی و تنوع آن است که در کل کشور قابل دسترس
است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

متولدان نیمه دوم سال میتوانند همزمان با متولدان نیمه اول به مدرسه بروند

معاون آم��وزش ابتدای��ی وزیر آموزش و پ��رورش گفت:
کودکان متولد نیمه دوم س��ال در صورت داشتن شرایط الزم
و انجام سنجش آمادگی ورود به مدرسه میتوانند همزمان با
متولدین نیمه اول به مدرسه بروند.
به گزارش ایرنا ،رض��وان حکیم زاده درباره علت تاخیر در
زمان مدرسه رفتن کودکان متولد نیمه دوم سال اظهار کرد :در

این مورد بس��یاری از خانوادهها درخواست داشتند تا این تاخیر
برداشته ش��ود بنابراین طرحی را به ش��ورای عالی آموزش و
پرورش بردیم و ابعاد مختلف آن در حال بررسی است.معاون
آموزش ابتدایی ادامه داد :برای آنکه متولدین نیمه دوم س��ال
همزمان با متولدین نیمه اول به مدرس��ه بروند باید سنجش
آمادگی ورود به مدرس��ه برای آنها انجام ش��ود و اگر شرایط

الزم را داش��تند ،اجازه نام نویسی دارند.وی با اشاره به اینکه
نباید در فرایندهای رش��د کودک عجله کرد ،تصریح کرد :اگر
کودک متولد نیمه دوم سال باشد و همزمان با متولدین نیمه
اول سال مدرسه نرود خانوادهها میتوانند با فعالتهای بیشتر
از سوی خود یا مراکز پیس دبستانی آمادگی و توانمندیهای
الزم دوران کودکی را در فرزندشان شکل دهند.

دستگیری داماد تبهکار به اتهام طراحی سرقت طالهای مادر و مادربزرگ همسرش با همدستی  3مرد شرور
م��ردی که ب��رای تأمین مخارج جش��ن
عروس��ی ،طالهای م��ادر و مادربزرگ نامزد
خود را س��رقت کرده است ،بعد از دستگیری
به جرمش اعتراف کرد.
به گزارش ش��رق ،دو زن چند روز قبل به
دادس��رای مبارزه با سرقت تهران مراجعه و از
سه مرد غریبه به اتهام سرقت شکایت کردند.
یکی از ش��اکیان گفت :من ب��ه همراه مادر و
دخترم در یک خانه زندگی میکنیم .روز حادثه
نام��زد دخترم به نام ایوب هم خانه ما بود که
زن��گ در را زدند و فردی خودش را مأمور آب
معرفی کرد ،اما بع��د از اینکه در را باز کردیم
س��ه مرد داخل آمدند .آنها چاقو در دس��ت
داش��تند و بسیار خشن بودند .دزدان شروع به
تهدید ما کردند .دامادم خواس��ت در برابرشان
مقاومت کند ،اما ب��ا چاقو ضربهای به پای او

زدند و زخمیاش کردند .سارقان طالهای من
و مادرم را که حدود  ۲۰۰میلیون تومان ارزش
داشت ،سرقت کردند و گریختند .دامادم دنبال
آنها رفت تا بلکه بتواند دستگیرشان کند ،اما
موفق به این کار نشد.
پرونده بعد از ثبت شکایت دو زن به پلیس
آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان در محل حادثه
حضور یافتند .آنها فهمیدند در اطراف محل
س��رقت چند دوربین مداربس��ته وج��ود دارد.
وقتی تصاوی��ر این دوربینها مورد بررس��ی
قرار گرفت ،موضوع غیرمنتظرهای فاش شد و
مأموران ایوب را دیدند که با سه مرد در همان
حوالی پرسه میزد .اینگونه بود که مشخص
شد داماد خانواده با دزدان همدست است.
ای��وب بعد از دس��تگیری به پلیس آگاهی
منتقل ش��د ،ولی به جرم��ش اعتراف نکرد تا

اینکه فیلمهای ضبطش��ده را به وی نش��ان
دادن��د .بعد از آن بود که مرد جوان واقعیت را
برم�لا کرد.او گفت :من مدتی قبل در فضای
مجازی با دختری آشنا شدم و بعد از مدتی به
او عالقه پیدا کردم .چون این عالقه دوطرفه
بود ،به همراه خانوادهام به خواس��تگاری رفتم
و ما نامزد ش��دیم .قرار بود به زودی جش��ن
عروس��ی برگزار کنیم ،اما مش��کل آنجا بود
که نامزدم دوس��ت داش��ت عروسی مجللی
داش��ته باش��د ،درحالیکه من از نظر مالی در
تنگنا بودم .مانده بودم چهکار کنم که نقش��ه
س��رقت به فکرم رس��ید .م��ادر و مادربزرگ
نامزدم مقدار زیادی طال داش��تند و با سرقت
آنها میتوانستم مش��کل مالی خودم را حل
کن��م ،بههمیندلیل موضوع را با س��ه نفر از
دوس��تانم در میان گذاش��تم و نقشه کشیدیم

آنه��ا با عنوان مأمور آب وارد خانه ش��وند و
دزدی را انج��ام دهند.مته��م ادامه داد :طبق
نقشه قرار شد برای اینکه کسی به من شک
نکند ،در برابر سارقان مقاومت کنم و آنها مرا
زخمیکنند .من نیز همین کار را انجام دادم و
همهچیز بهخوبی پیش رفت ،البته نتوانس��تیم
همه طالها را بفروش��یم ،چون میخواس��تند
آنه��ا را خیلی ارزان بخرن��د ،به همین دلیل
آنها را نگه داشتیم تا در موقعیت بهتری نقد
کنی��م .من فکر نمیکردم کس��ی متوجه این
نقشه ش��ود و دستگیر ش��وم .مأموران بعد از
اعترافات ایوب ،به سراغ سه همدست او رفتند
و آنها را نیز دستگیر کردند .همچنین مقدار
زیای از اموال مس��روقه کشف شد.بنا بر این
گ��زارش ،متهمان درحالحاضر در بازداش��ت
هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

معاونت آموزشی وزارت علوم:

شروع ترم تحصیلی آینده همه دانشگاهها از مهر خواهد بود

معاون آموزشی وزارت علوم گفت :فعال با توجه به اعالم قطعی سنجش ،شروع ترم
همه دانشگاهها از مهر است.
ب��ه گزارش مهر ،علی خاکی صدیق معاون آموزش��ی وزارت علوم درباره اینکه آغاز
س��ال تحصیلی جدید دانش��گاههای علوم پزش��کی از مهر ماه بوده آیا در دانشگاههای
وزارت علوم نیز زمان ش��روع سال تحصیلی آینده تعیین شده است ،گفت :فع ً
ال با توجه
به اعالم قطعی سنجش ،شروع ترم همه دانشگاهها از مهر است.
وی پیش از این درباره زمان ش��روع ترم آینده و اینکه آیا با تأخیر خواهد بود اعالم
کرده بود :تمام تالش دانش��گاهها این اس��ت که برای دانشجویان جدیدالورود ترم را در

زمان خود آغاز کنند .البته این بستگی به این خواهد داشت که زمان اعالم نتایج کنکور
و امکانات دانشگاهها برای پذیرش دانشجویان به چه صورت خواهد بود.
معاون آموزش��ی وزیر علوم یادآورش��ده بود :دانش آموختگی برخی از دانشجویان با
تأخیر مواجه ش��ده است و این مشکل است ،چون اکثر آنها خوابگاهی هستند ،از طرفی
دانشجویان جدیدالورود نیز به خوابگاه نیاز دارند و این یک مسئله جدی برای دانشگاهها
اس��ت و ممکن است نتوانند شرایط را مدیریت کنند .این یک گزینه است که ترم آینده
دانش��جویان جدیدالورود از بهمن ماه باش��د .البته این ب��ه پارامترهای دیگر مانند زمان
اعالم نتایج کنکور نیز بستگی دارد.
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وزیر آموزش و پرورش:

احتمال شروع سال تحصیلی جدید از تابستان

حاجی میرزایی متذکر ش��د :مس��ئوالن مدارس توجیه
ش��دند قبل و بع��د از حضور دانشآموزان ،محیط مدرس��ه
را ضدعفون��ی کنند و مالحظات بهداش��تی رعایت ش��ود
همچنین به مدارس توصیه شده است دانشآموزان حتم ًا از
ماسک استفاده کنند و اگر فردی بدون ماسک آمد مدرسه
ماس��ک الزم را در اختیار او قرار دهد تا امتحانات با آرامش
الزم برگزار شود.
ب��ه گزارش ف��رارو ،وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به
س��ناریوهای بازگش��ایی م��دارس در مه��ر  ۹۹گفت :اگر
مس��ئوالن وزارت بهداش��ت اج��ازه دهند س��ال تحصیلی
دانشآموزان را زودتر آغاز میکنیم.
محس��ن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره
آغاز س��ال تحصیلی جدید دانشآم��وزان اظهار کرد :یکی
از وظایف ما کس��ب آمادگی الزم برای آغاز سال تحصیلی
آین��ده اس��ت و در این باره س��ناریوهای مختلف��ی داریم،
نخس��تین فرض این است که مش��کلی وجود نداشته باشد
م��دارس دولت��ی و غیر دولت��ی دای��ر و کالسهای درس
حضوری باشد.

وی افزود :س��ناریوی دوم این است که ممکن است در
مقاطعی از سال نیازمند داشته باشیم مدارس را تعطیل کنیم
بنابرای��ن امکان ترکیبی را پیشبینی کردیم تا روزهایی که
مش��کل وجود ندارد ،دانشآموزان در مدرس��ه حاضر شوند
و در مواقع��ی که ام��کان حضور نیس��ت از طریق راههای
جایگزین یعنی آموزش تلویزیونی ،مجازی و تولید و عرضه
بستههای خود آموز آموزشی اقدام کنیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت ،:چون پیشبینی دقیقی از
وضعیت سال تحصیلی آینده در دست نیست باید گزینههای

مختل��ف را مدنظ��ر قرار دهیم ،یکی دیگ��ر از گزینهها این
است که در صورت موافقت مسئوالن وزارت بهداشت ،سال
تحصیلی را زودتر برگزار کنیم تا از زمانی که خطری افراد را
تهدید نمیکند حداکثر استفاده را برای آموزش ببریم.
وی در ادامه درباره امتحانات حضوری دانشآموزان بیان
کرد :به دلیل اهمیت امتحانات پایه دوازدهم در سرنوش��ت
دانشآموزان با هماهنگی س��تاد کرونا امتحانات حضوری
است ،اما چون س�لامت افراد اهمیت دارد تعداد حوزههای
امتح��ان را  ۵۰درصد افزایش دادیم و ای��ن امکان فراهم
شده است دانشآموزان با فاصله مناسب از هم در امتحانات
شرکت کنند.
حاجی میرزایی متذکر ش��د :مس��ئوالن مدارس توجیه
ش��دند قبل و بع��د از حضور دانشآموزان ،محیط مدرس��ه
را ضدعفون��ی کنند و مالحظات بهداش��تی رعایت ش��ود
همچنین به مدارس توصیه شده است دانشآموزان حتم ًا از
ماسک استفاده کنند و اگر فردی بدون ماسک آمد مدرسه
ماس��ک الزم را در اختیار او قرار دهد تا امتحانات با آرامش
الزم برگزار شود.

پرداخت ماهانه  ۸۲۵هزار تومان به مشموالن بیمه بیکاری براثر کرونا

س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی اع�لام کرده اس��ت که
مشموالن بیمه بیکاری کرونا از این هفته به حساب آنها
واریز میش��ود ،اما روایتهای مختلفی از مبلغ وجود دارد.
شنیدهها حاکی از این است که ماهانه  ۸۲۵هزار تومان به
مشموالن بیمه بیکاری کرونا پرداخت میشود.
به گزارش مهر ،با شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها،
دولت برای حمایت از معیش��ت کس��انی که کار خود را از
دس��ت دادهاند ،تزریق پنج هزار میلی��ارد تومان به صندوق
بیمه بیکاری تصویب کرد.برای همین منظور سامانهای به
آدرس  bimebikari.mcls.gov.irراهاندازی ش��د تا
افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند.
ب��ر اس��اس این گ��زارش مش��اغل پرخطر ت��ا پایان
اردیبهش��ت و مش��اغل کم خطر که از ابتدای اردیبهشت
ماه آغاز به کار کردهاند ،تا پایان فروردین ماه بیمه بیکاری
دریافت میکنند.
مس��عود بابایی مدی��ر کل حمایت از مش��اغل و بیمه
بیکاری وزارت کار درباره آخرین آمار ثبتنامی در سامانه

بیمه بیکاری ،گف��ت :در مجموع  ۸۳۵هزار و  ۱۴۹نفر در
این سامانه ثبتنام کردند که  ۶۹۸هزار و  ۷۹۳نفر مشمول
دریافت بیمه بیکاری تایید شدند.
وی درب��اره مش��موالن بیمه بیکاری ب��ه تفکیک ماه
گفت :در اس��فند ماه  ۳۷۳هزار نفر ،فروردین  ۲۹۳هزار و
 ۹۸۵نفر ،اردیبهشت  ۱۵هزار و  ۱۲۵نفر و تا  ۱۰خردادماه
 ۶هزار و  ۲۴۶نفر مش��مول دریافت بیمه بیکاری توس��ط
وزارت کار تایید شدند.
این مقام مسوول درباره زمان و مبلغ واریز بیمه بیکاری
اظهار بیاطالعی کرد و گفت :پس از اس��تخراج فهرست
مش��موالن بیمه بیکاری کرونا ،آن را به س��ازمان تامین
اجتماعی دادیم و اطالعی از زمان واریز نداریم و سازمان
برنامه و بودجه مسوول پرداخت مبلغ تعیین شده است.
وی اف��زود :البته در خبرها خواندم که رئیس س��ازمان
تامین اجتماعی اعالم کرده در این هفته مستمری بیکاران
اسفندماه واریز میشود.
بیست و هفتم اردیبهش��ت ماه بود که رئیس سازمان

برنام��ه و بودجه بخ��ش دوم اعتبار ی��ک میلیارد یورویی
مقابله با کرونا را ابالغ کرد و  ۱۲۸۶میلیارد تومان از محل
اعتبارات ریالی منابع یک میلیارد یورویی صندوق توس��عه
ملی بابت تامین هزینههای مدیریت تبعات اقتصادی ناشی
از ش��یوع ویروس کرونا به صندوق بیمه بیکاری سازمان
تامین اجتماعی تخصیص یافت.
ب��ا توجه به اینکه مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه
بیکاری وزارت کار پیش از این اعالم کرده بود که مقرری
بیمه بیکاری کرونا متفاوت از بیمه بیکاری معمول است،
اما هنوز مبلغ نهایی آن که قرار بود توس��ط ستاد مقابله با
کرونا تعیین شود اعالم نشده است.
پیگیریها نش��ان میدهد که گویا هنوز دستورالعمل
و چارچوب��ی ب��رای پرداخت مقرری بیمه بی��کاری کرونا
وجود ندارد و گفته میش��ود به ه��ر فرد  ۸۲۵هزار تومان
پرداخت میش��ود .همچنین با توجه به اینکه اعالم شده
بیمه بیکاری کرونا برای اس��فندماه از  ۱۰اسفند محاسبه
میشود ،غرامت اسفندماه  ۵۴۵هزار تومان خواهد بود.

یادداشت

االن شکالت میخوری یا بعدا؟
علی سرزعیم
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
در آزمایش معروفی ک��ودکان را به تنهایی در اتاقی میگذارند
و جلوی آنها یک ش��کالت گذاشته میشود و به آنها میگویند
که اگر از خوردن شکالت خودداری کنند به آنها دو شکالت داده
خواهد شد .بعدها دیده شد که آن کودکانی که حریف خود شدند و
به شکالت دست نزدند ،بعدها موفقیت تحصیلی و شغلی بیشتر و
بهتری پیدا کردند .میتوان همین امر را به توسعه نیز بسط داد.
در روز عی��د فطر مومنان به هم تبریک میگویند تبریک بابت
اینکه موفق شدند بنا به دستور پروردگار یک ماه از خوردن و آشامیدن در طی روز خودداری
کنند و وقتی به گذشته مینگرند نسبت به این موفقیت مبتهجند و به آن افتخار میکنند.
وقتی با مردم کشورهای توسعهیافته خصوصا آنها که آخرتر از بقیه به توسعه رسیدند صحبت
میکنی ،میبینی که نسبت به وضعیت خود مبتهجند و با یک غروری از رسیدن به توسعه سخن
میگویند .غرور بابت اینکه توانس��تهاند س��ختی گذار از توسعه نیافتگی را تحمل کنند.واقعیت
آنس��ت که رشد و توسعه فردی نیز منوط به همین صبرکردن است .در دوران کودکی ،کسانی
سخت درس
که توانستند بر وسوسهی بازی کردن و یا تلویزیون دیدن غلبه کنند و به سراغ کار
ِ
خواندن بروند ،ش��اگردان ممتاز شدند و توانستند متخصص ش��وند و زندگی بهتری برای خود
فراهم کنند.توسعه مرهون آنست که یک جامعه نسبت به شیرینی زودگذر پوپولیسم خودداری
میکند و میتواند انتخابهای بهتر و بلندمدتتر انجام دهد .اگر تعالی فرد در گرو تقوای دینی
و تعالی شغلی در برابر خودکنترلی بر وسوسه بازی و تلویزیون دیدن است تعالی جمعی در گرو
چه چیزی اس��ت؟ آیا چیزی مشابه تقوای جمعی و خودکنترلی جمعی داریم؟ جامعه شناسان و
اقتصاددانان بر ارجاع به این مساله از مفهوم نرخ تنزیل اجتماعی استفاده میکنند یعنی جامعه
چقدر سخت یا راحت منافع زودگذر را فدای منافع بلندمدت میکند.جامعهای که حقوق کارمندی
باالتر را به بودجه عمرانی و ایجاد زیرساخت ترجیح دهد ،جامعهای که رضایت مصرفکنندگان
را به زیان بنگاهها اولویت دهد ،جامعهای که چاپ کردن پول را به کنترل هزینه دولت ترجیح
دهد ،جامعهای است که صبر و تقوای جمعی ندارد و سازوکار خودکنترلی ضعیفتری دارد و به
همین دلیل نرخ تنزیل اجتماعی باالیی دارد .چنین جامعهای ،جامعه کوتاهمدت خواهد بود.آنچه
که موجب میشود جامعه در مجموع صبر و اراده باالتری داشته باشد و بلندمدت باشد ،کیفیت
خوب نهادهای اجتماعی اس��ت .نهادهای اجتماعی و سیاسی باکیفیت به جامعه کمک میکند
تا بهتر حریف تمایلهای زودگذر خود شود و منافع بلندمدت را قربانی نکند .اگر مردم مطمئن
نباشند که در قبال صبر به فایده خواهند رسید صبر نخواهند کرد .نهادهای خوب این تضمین را
فراهم میکنند که منابع عمومی در راستای ترجیحات مردم هزینه شود و مردم مزد صبر خود
را در آین��ده دریافت کنند .در غی��اب نهادهای خوب ،انتظار صبر بر منافع کوتاهمدت بیحاصل
است و زمینه برای جوالن سیاستمداران پوپولیست فراهم خواهد بود .بیایید با هم آرزو کنیم و
تالش کنیم نهادهای جمعی ما کیفیت بهتری بیابد و ما نیز به سهم خود در سمت نیروهایی قرار
بگیریم که انتخاب به سمت منافع بلندمدت را پیگیری و مطالبه میکنند .اگر اینگونه شود عید
فطر جمعی ما از راه خواهد رسید و ما بابت تحمل سختی رسیدن به عید به هم تبریک خواهیم
گفت .در چنین عید فطری کشورمان نیز آباد خواهد شد و ما نیز به داشتن چنین کشوری مبتهج
خواهیم بود .انشاهلل چنین شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:

افرادی که درخواست کارت سوخت جدید میدهند ،نمیتوانند از سهمیه ماههای قبل استفاده کنند
س��خنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت:
س��همیه س��وخت کارتهای جدید از زمان ص��دور کارت
محاسبه میشود ،نه از زمان درخواست متقاضی.
به گزارش ایس��نا ،فاطمه کاهی با بی��ان اینکه افرادی
که درخواست کارت س��وخت جدید میدهند ،نمیتوانند از
سهمیه ماههای قبل استفاده کنند ،اظهار کرد :به طور مثال
اگر فردی در بهمن ماه درخواست کارت سوخت بدهد و در
اس��فند ماه کارت برای وی صادر شود ،سهمیه سوخت آن
شخص از زمان صدور کارت شارژ میشود.
به گفته وی افرادی که کارت س��وخت ندارند می توانند
نسبت به دریافت آن اقدام کنند و از زمانی که کارت برای
فرد صادر شود سهمیه سوخت نیز به آن تعلق می گیرد.
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فراوردهه��ای نفتی در
خصوص افرادی که کارت سوخت خود را گم کردهاند و در
خواست کارت المثنی دارند نیز گفت :سهمیه کارت سوخت
این دس��ته از اف��راد در صورتی که هن��گام مفقودی مورد
سوءاستفاده قرار نگرفته باشد حفظ شده است.
کاهی افزود :در واقع این افراد میتوانند از س��همیههای
گذشته خود اس��تفاده کنند و مش��کلی در این راستا وجود
ندارد.وی با بیان اینکه الزم است افراد در نگهداری کارت
سوخت خود دقت کافی را داشته باشند ،تصریح کرد :اگر به
هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته
باشد ،کارت برای آن فرد صادر میشود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با تاکید
ب��ر اینکه ای��ن موضوع به معنای این نیس��ت که برای هر
خودرو دو بار کارت س��وخت صادر ش��ود ،اظه��ار کرد :در
ش��رایط مفقود ش��دن کارت یا دالیل دیگر کارت سوخت

المثنی جدید صادر میشود و این مساله محدودیتی ندارد.
صدور کارت سوخت هوشمند المثنی
فقط از طریق دفاتر پلیس ۱۰+

طبق اعالم ش��رکت مل��ی پخش فرآوردهه��ای نفتی،
صدور کارت سوخت هوش��مند المثنی فقط از طریق دفاتر
پلیس  ۱۰+مقدور است ،زیرا افراد سودجو با هدف دستیابی
ب��ه اطالعات ش��خصی و کارت بانک��ی و کالهبرداری از
هموطن��ان و س��وء اس��تفادههای احتمالی اق��دام به ایجاد
س��ایتهای غیرمجاز کردهاند؛ بنابراین کسانی که کارت
سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت
نکردهاند ،میتوانند خود یا وکیل قانونیش��ان با در دس��ت
داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز
پلیس  ۱۰ +مراجعه کنند .حذف رمز کارت س��وخت نیز در
نواحی شرکت ملی پخش قابل انجام است.
م��دارک هویتی مال��ک برای درخواس��ت المثنی کارت
هوش��مند سوخت برای اش��خاص حقیقی ،یکی از مدارک
شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا
کارت ملی هوش��مند یا گذرنامه نیاز اس��ت .برای اشخاص

حقوقی نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه
با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی
هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است.
مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی
خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری
به همراه بیمه نامه ش��خص ثالث معتبر میش��ود .اما برای
تکمیل فرم تعهدنامه در دفات��ر پلیس  ۱۰+واریز مبلغ ۱۰
هزار تومان در پایانههای  posبانک ملت مس��تقر در این
دفاتر و اخذ رس��ید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت
المثنی از کاربر ،مراحلی است که باید طی شود.
نحوه دریافت کارت هوشمند سوخت

متقاضیان کارتهای هوش��مند س��وخت ابتدا باید وارد
س��ایت  www.epolice.irشده و س��پس روی گزینه
کارت س��وخت کلیک کنند .بعد در قسمت پیگیری صدور
کارت س��وخت نس��بت به وارد کردن نوع و شماره پالک
خ��ودرو اقدام و روی گزینه پیگیری کارت س��وخت کلیک
کنند.
در این قسمـت ،ش��ماره مرسوله پستی نمایان میشود
که با کلیک روی گزینه ش��رکت پس��ت ک��ه به رنگ آبی
نوش��ته شده ،وارد س��امانه رهگیری مرسوالت میشوید و
با فعال کردن گزینه جس��توجو ،وضعیت کارت س��وخت
مشخص میشود.
متقاضی��ان به منظ��ور اطالع دقی��ق از وضعیت کارت
س��وخت هم با کلیک روی گزینه مش��اهده جزئیات کامل
مرس��وله میتوانند از آخری��ن وضعیت کارت خ��ود باخبر
شوند.

هشدار پلیس آگاهی به جویندگان کار نسبت به سوء استفاده شیادان حرفهای از طریق انتشار آگهیهای استخدام
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا به جویندگان کار هش��دار داد که نس��بت به
سوء استفاده از آگهیهای استخدام آگاه باشند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،س��رهنگ شهاب امینی با اشاره به انتشار آگهیهای
غیرواقعی توس��ط افراد فرصت طلب و ش��یاد ،افزود :درج آگهیهای استخدام در معابر،
جراید و فضای مجازی دلیلی بر صحت آنها نیست و هموطنان باید در ارائه اطالعات
شخصی خود دقت الزم را به عمل آورند.
وی ادامه داد :آگهیهای تفکیک ش��ده جنسیتی ،درخواست اطالعات غیر ضروری

(عکس ش��خصی) ،پیشنهادهای فریبنده و حقوق های غیر متعارف ،ممکن است دامی
برای متقاضیان کار بوده و درج صرفا یک شماره تلفن یا آدرس های گمراه کننده ،دلیل
مناسبی برای استعالم از مراجع مربوطه یا بررسی آگاهانه موضوع به شمار میرود.
امینی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا به صورت مس��تمر نس��بت به رصد
اوضاع اقدام میکنند ،افزود :با این وجود ،هم میهنان نیز می بایس��ت جوانب احتیاط را
رعایت کرده و قبل از هرگونه اقدامی ،پیامدهای منفی اعتماد به افراد ناشناس را مورد
توجه قرار دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

 ۱۰میلیون و  600هزار ایرانی
هنوز کارت هوشمند ملی دریافت نکردهاند
س��خنگوی سازمان ثبت احوال کش��ور گفت :چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تولید
بدنه کارت هوش��مند ملی اس��ت به تعهدات��ش در زمینه تولید بدنه ای��ن کارت عمل کند،
سازمان ثبت احوال طی  ۶ماه میتواند برای همه افرادی که در نوبت گرفتن کارت هستند،
کارت را صادر و تحویل دهد.
به گزارش ایرنا ،سیف اهلل ابوترابی افزود :در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار
نفر در نوبت صدور کارت هوشمند ملی هستند و برخی از این افراد حتی نزدیک به دو سال
اس��ت که مراحل پیش ثبت نام کارت هوش��مند ملی را انجام داده اند اما همچنان منتظر
دریافت کارت هستند.
وی ادامه داد :در حال حاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می شود،
اما بدنه کارت تولید داخل اس��ت که در تعهد چاپخانه دولتی است ،چنانچه این چاپخانه به
تعهداتش عمل کند و بدنه کارت را به س��ازمان ثبت احوال تحویل دهد ،با توجه به اینکه
این سازمان ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت در ماه را دارد ،میتواند برای افرادی
که ش��رایط دریافت کارت هوش��مند ملی را دارند یا در انتظار دریافت این کارت هس��تند،
کارت صادر کند.
س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال گفت :تا شش��م خرداد ماه جاری  ۴۶میلیون و۴۱۹
هزارو  ۲۰۷قطعه کارت هوش��مند ملی برای ایرانیان واجد ش��رایط (افراد باالی  ۱۵س��ال
تمام) صادر شده است.
ابوتراب��ی افزود :همچنین تاکنون  ۵۷میلیون و  ۱۱هزار و  ۸۴۳نفر از واجدین ش��رایط
دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند.
وی در مورد علت تاخیر و طوالنی ش��دن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت :از
اسفند سال  ۹۶با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شدهایم و از آغاز سال  ۹۷با شرکتهای
متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و تولید آن است ،وارد مذاکره شدیم و تالشها آغاز
و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد و آزمایشات طوالنی انجام شد.
س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال خاطرنش��ان کرد :در تولید بدنه کارت هوشمند داخلی
رعایت کامل کیفیت و همچنین بررسی مسائل فنی و امنیتی کارت تولید انجام شده است
واین کارت مش��ابه نمونه خارجی است و تمام نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده
است.وی اظهار داشت :در حال حاضر هیچگونه تغییری به دلیل تغییرات قیمت هادر هزینه
کارت هوش��مند مل��ی نداریم و مراجعه کنندگان برای دریافت ای��ن کارت باید همان مبلغ
گذشته را که از سوی سازمان ثبت احوال اعالم شده بود ،پرداخت کنند.
صدور کارت هوش��مند ملی به عنوان کلی��د ورود به دولت الکترونیک که موجب توزیع
عادالنه فرصتها ،کاهش بس��یاری از هزینههای دولت و مردم خواهد ش��د ،از سال ۱۳۹۱
آغاز ش��ده و بر اس��اس هدف گذاری ها قرار بود این کارت تا پایان سال  ۱۳۹۷برای تمام
واجدان ش��رایط صادر ش��ود و همچنین کارت هوش��مند ملی مهمترین کارت هویتی افراد
است و افراد باید برای دریافت این کارت ،به مراکز اعالم شده ،مراجعه کنند زیرا اثر انگشت
آنها به منظور احراز هویت اخذ میشود در این کارت امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته
شده است که باید توسط افراد ثبت شود.
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کارشناس بهداشت محیط توصیه کرد

رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح خبر داد

افزایش  ۲۰درصدی حقوق سربازان

رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح از افزایش حقوق  ۲۰درصدی
سربازان خبر داد و گفت :به زودی خبرهای خوشی برای مشموالن غایب و کنکوری
اعالم میشود.
به گزارش مهر ،امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمی پور با اش��اره به افزایش حقوق
س��ربازان طی س��ال جاری گفت :افزایش حقوق مطابق قانون انجام میش��ود و باید
دولت بودجه آن را واریز کند .امس��ال به جد به این مس��اله وارد ش��دیم و درخواست
کردی��م ت��ا در قانون بودجه به م��ا مبلغی را برای افزایش حق��وق اختصاص دهند تا
پرداخت حقوق مطابق قانون را بتوانیم داشته باشیم.
وی ادامه داد :اما به خاطر مش��کالتی که برای دولت در بحث تأمین اعتبار ایجاد
ش��د موفق نش��دیم اعتبار را از دولت بگیریم و به همین دلیل ستاد کل عالوه بر ۲۰
درصدی که مصوب شد به طور میانگین تا  ۸۰هزار تومان به حقوق تمامی کارکنان
وظیف��ه از اعتبارات س��تاد کل اضافه گردید و حداقل حقوق یک س��رباز عادی ۳۳۴
هزار تومان است.
رحیمی پور اظهار کرد :ش��یوع بیماریها در پادگانها کمتر است چون بهداریها
فعالتر هس��تند ،همه پادگانها پزش��ک دارند و تمامی سربازها معاینه میشوند و به
دارو و امکانات دسترسی آسان دارند ،و البته که یگانهای نظامی آماده باش هستند.
وی افزود :طبق آخرین آمار  ۵۴نفر از س��ربازان به کرونا مبتال ش��دند و به غیر از این
تعداد شیوع خاصی در پادگانها نداشتیم و بیماری کنترل شد و مشکلی در هیچ مرکز
آموزشی دیده نشد.
رئیس اداره س��رمایه انس��انی ستاد کل نیروهای مس��لح تصریح کرد :خوشبختانه
بیماری در پادگانها مخصوص ًا در حوزه مراکز آموزش��ی س��رباز کنترل ش��ده است.
فاصله اجتماعی رعایت میش��ود ،مراکز تجهیز و توجیه ش��دند ،سربازان هم جوان و
قدرتمند هستند و بیماری در این سنین کمترین فراگیری را دارد .خوشبختانه در این
موضوع اتفاق خاصی رخ نداده است.

راهکارهای انجمن علمی آموزش بهداشت
برای پیشگیری از ابتالی راننده تاکسیها به کرونا

رانندگان تاکس��ی یکی از مش��اغلی هس��تند که هر روز با تعداد زیادی از شهروندان
تماس دارند و یکی از گروههای در معرض خطر از نظر ابتال به کرونا محسوب میشوند،
اما با رعایت چند راهکار بهداشتی میتوانند از ابتال به کرونا پیشگیری کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،انجمن علم��ی آموزش بهداش��ت و ارتقاء س�لامت ایرانیان
توصیههایی را برای پیش��گیری از ابتالی راننده تاکس��یها به کرونا ارائه داده است
که در ادامه میآید:
 رانندگان تاکسی در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سر کار نروند. در صورت امکان از دستکش التکس استفاده کنید. هرگز صورت خود و به خصوص چشمها ،بینی و دهانتان را لمس نکنید. از م��واد ضدعفون��ی کننده و ال��کل  ۷۰درصد برای ضدعفونی کردن س��طوحمختلف تاکسی استفاده کنید و این مواد را در اختیار مسافرین نیز قرار دهید.
 -تمام سطوح پرتماس تاکس را هر روز با الکل  ۷۰درصد ضد عفونی کنید.
 از ماسک استفاده کنید؛ بهویژه در صورت داشتن عطسه و سرفه. تا حد امکان از گرفتن اس��کناس و س��که و تحویل آن به مش��تری خوداریکنید.
 -دستهای خود را مکررا بشویید یا ضدعفونی کنید.
 دس��تگیرههای درب تاکس��ی را مک��ررا با الکل  ۷۰درص��د و باالتر ضدعفونیکنید.

آگهی تغییرات شرکت فراوردههای گوشتی ایران سوسیس شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  95893و شناسه ملی  10101399544به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 22/08/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیات مدیره با تعیین سمت به قرار
ذیل انتخاب گردیدند - :خانم الهام السادات سید مبینی دارای کد ملی
 0386351589بسمت عضو و رئیس هیات مدیره  -آقای مهدی رجبی
دارای کد ملی ( 0381607331خارج از شرکاء) به سمت عضو هیات مدیره
و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و
اسناد مالی و تعهد آور و بهادار شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،برات و قرارداد
و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با
مهر شرکت و یا به امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری باامضاء مدیر عامل منفردا با
مهر شرکت معتبر می باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()852243

راهکارهای مهم برای پیشگیری از ابتال به کرونا در محیط کار

حض��ور کارکن��ان در محیطهای کاری س��بب نگرانی
برخی افراد ش��ده و در چنین شرایطی اگر بخواهیم با حفظ
س�لامت خود و دیگ��ران در چنین محیطی حاضر ش��ویم،
همه کارفرمایان و کارکنان ،باید س��هم خود را برای مقابله
با ویروس کرونا انجام دهند و آمادگی الزم را در این زمینه
داشته باشند و تمهیدات الزم نیز درنظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا ،عباس مس��عودی کارش��ناس بهداشت
محیط افزود :محل کار مکانی اس��ت که افراد س��اعتهای
زی��ادی را در آن میگذرانن��د و احتماال با اف��راد زیادی نیز
س��روکار دارند ،با توجه به اینکه تماس با س��طوح آلوده و یا
تماس مستقیم با افراد بیمار و یا مشکوک به کرونا از راههای
اصلی انتقال این ویروس است ،برای به حداقل رساندن خطر
ابتال به این ویروس باید توصیههای بهداشتی رعایت شده و
یا سعی شود در محلهای کار به اجرا گذاشته شود.
وی اظهار داشت :سطوح (مثل میزها) و اشیا (مثل تلفن
و کیبوردها) بای��د به طور منظم با ضدعفونی کنندهها پاک
ش��وند ،چون دست زدن به س��طوح آلوده توسط کارکنان و
مشتریان ،یکی از راههای اصلی پخش ویروس کرونا است
و باید تمهیداتی برای تمیز و ضدعفونی کردن این س��طوح

به طور مرتب در نظر گرفته شود.
مسعودی ادامه داد :شرایط شست وشوی منظم و کامل
دستها با آب و صابون و یا استفاده از ضد عفونی کنندهها
در محیط های کاری فراهم ش��ود و افراد باید پیوس��ته این
کار را انج��ام دهند ،نصب پوس��تر در محل کار در ارتباط با
شست وشوی صحیح دس��تها و رعایت بهداشت تنفسی،
اطمینان از پر بودن ظروف مایع دستش��ویی و یا سایر مواد
ضدعفونیکنن��ده از دیگر مواردی اس��ت که نباید فراموش
شود.
این کارش��ناس بهداشت محیط ،دست ندادن و روبوسی
نک��ردن با هم��کاران و دیگر افراد ،رعای��ت حداقل فاصله

معاون وزیرکشور و رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

اصناف اصول بهداشتی را رعایت نکنند ،پلمب میشوند

رئیس کمیت��ه اجتماع��ی و انتظامی س��تاد مدیریت
کرونا هش��دار داد که اگر اصناف و واحدهای بازگش��ایی
ش��ده اصول و پروتکلهای بهداش��تی را رعایت نکنند،
محدودیته��ای قبلی آنها به س��رعت و ب��دون کم و
کاس��ت باز خواهد گش��ت و با پلم��ب و تعطیلی مواجه
میشوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،رئیس
کمیت��ه اجتماعی و انتظامی س��تاد مدیریت کرونا گفت:
اولویت اصلی س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،صیانت
و مراقبت از س�لامت مردم است و به همین دلیل ،نباید
با تداوم بازگشاییها ،این عالمت را به جامعه بدهیم که
همه چیز در حال عادی شدن است.
حس��ین ذوالفقاری اف��زود :گزارشه��ا از برخی نقاط
کشور حکایت از افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا
در طول یک هفته اخیر دارد و در صورتی که حساس��یت
مردم به رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

کاهش یابد ،قطعا این آمار بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد :برای مراقبت از سالمت مردم برابر
آن ،بای��د صدای واحدی در جامعه داش��ته باش��یم و به
تصمیم گیری جامعی در باره بازگشاییها برسیم.
معاون وزیر کش��ور گفت :اکنون زمان آن اس��ت که
فرصتهای مدیریت بیماری کرونا را بشناسیم و خودمان
را برای زندگی در فضای کرونایی آماده کنیم.
ذوالفقاری با تاکید بر اینکه اولویت س��تاد ملی کرونا،

توجه توامان به س��ه محور تامین س�لامت ،معیش��ت و
نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم اس��ت ،اظهار داشت:
برنام��ه ریزیهای ما باید به گونه ای باش��د که در عین
توجه به مس��ائل بهداشتی و سالمت ،موضوع معیشت و
گذران زندگی مردم هم مورد توجه قرار گیرد.
وی اف��زود :باید با رعایت اصول بهداش��تی ،به روند
مبارزه با کرونا ت��ا نابودی کامل این بیماری ادامه دهیم
و بدانی��م که در ص��ورت عود دوب��اره آن ،امکان اعمال
س��خت گیری و محدودیتهای تازه بر فعالیتها دشوار
خواهد بود.
ذوالفقاری با بیان اینکه خوش��بختانه تا امروز عملکرد
موفقی در مدیریت بیماری کرونا داشتهایم ،تصریح کرد:
نباید با اهمال کاری و ش��یوع دوباره این بیماری ،از یک
سو ،خدشه به اعتبار و افتخار جهانی مان در مدیریت این
بیماری بزنیم و از س��وی دیگر با بازگشت محدودیتها،
هزینههایمان را باال ببریم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال تشریح کرد

فراوان ترین نامهای انتخابی دختران و پسران ایرانی متولد سال ۹۸

س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال گف��ت :امیرعلی و فاطم��ه فراوانترین ن��ام انتخابی
خانوادهه��ای ایرانی اس��ت که برای نوزادان خ��ود از ابتدای فروردین تا پایان س��ال ۹۸
انتخاب کردهاند.
ابوترابی افزود :نامهای انتخاب ش��ده برای پس��ران با بیش��ترین فراوانی در سال ۹۸به
ترتیب  :امیرعلی ،محمد ،علی ،امیرحس��ین ،حس��ین ،ابوالفضل ،امیرعباس ،سامیار ،آراد و
آریا بود و نامهای انتخاب شده برای دختران با بیشترین فراوانی به ترتیب  :فاطمه ،زهرا،

حلما ،زینب ،آوا ،مرسانا ،یسنا ،نازنین زهرا ،فاطمه زهرا و باران بود.
وی گفت :در س��ال گذش��ته یک میلیون و  ۱۹۶هزار و  ۱۳۵نفر متولد ش��دند و والدت
آنها به ثبت رسید که از این تعداد والدت در سال گذشته  ۶۱۶هزار و  ۴۹۴نفر پسر و ۵۷۹
هزارو  ۶۴۱نفر دختر بودند.س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال افزود :در سال  ۱۳۹۷هم یک
میلیون و  ۳۶۶هزار و  ۴۸۷نفر متولد شدند و والدت آنها به ثبت رسید که  ۷۰۴هزار و ۱۰
نفر پسر و  ۶۶۲هزار و  ۴۷۷نفر هم دختر بودند.

فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل
امضا گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()864951

آگهی تغییرات شرکت امید تدبیر اندیشان کوشا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  277761و شناسه ملی  10103133438به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  18/08/1398تصمیمات
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی سوما با مسئولیت محدود
ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضا هیئت مدیره از  3به  2نفر کاهش یافت
به شماره ثبت  411822و شناسه ملی  10320623820به استناد
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  19/12/1398تصمیمات
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()864949
ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به داده پردازی گروه زنجیره تغییر یافت
آگهی تغییرات شرکت ابطحی طب سهامی خاص به شماره ثبت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
 405444و شناسه ملی  10530180363به استناد صورتجلسه مجمع کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()864952

عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  24/12/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی  10100177661و
خانم آرزو داودی به شماره ملی  0017866863بترتیب بسمت بازرس
اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  .تراز نامه
آگهی تغییرات شرکت پایا سترگ تهران با مسئولیت محدود به شماره و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به سال  1397به تصویب
ثبت  160076و شناسه ملی  10102027454به استناد صورتجلسه مجمع مجمع رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
عمومی فوقالعاده مورخ  19/01/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای موسسات غیرتجاری تهران ()864950

بالل آقا زاده ک م1652784055و خانم هما عاصم پور ک م 0039602257
با دریافت کلیه سهم الشرکههای خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا
خارج گردیدند اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل
تغییر یافت- :خانم توران بیدار ک م 0041072693دارای500000ریال -
آقای پیمان آقا زاده ک م 0054309875دارای 49500000ریال سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()864948

اجتماعی (یک تا دو متر) ،عدم تماس دس��ت با دهان ،بینی
و چشم و نیز عدم استفاده از وسایل مشترک (مانند خودکار،
صندلی ،کیبورد و غیره) ،مواد خوراکی مشترک (مانند قند و
غیره) و ظروف مشترک (مانند لیوان) از دیگر مواردی بیان
کرد که باید در محلهای کاری رعایت شود.
مس��عودی با بیان اینکه رعایت بهداش��ت تنفس��ی در
محیط کار بس��یار مهم اس��ت ،تصریح ک��رد :کارکنان باید
از ماس��ک های تنفس��ی در محل کار خود استفاده کرده و
از کارفرمایان و کارکنان خواس��ته ش��ود تا از وجود ماسک
های تنفس��ی و دس��تمال کاغذی در محل کار و نیز وجود
سطل زباله درب دار پدالی به منظور دفع بهداشتی این موارد
اطمینان حاصل کنند.
ب��ه گفت��ه وی ،در صورت ب��روز هر یک از نش��انههای
وی��روس کرونا هرچند به صورت خفی��ف ،باید از حضور در
مح��ل کار دوری ک��رد و کار خود را به ص��ورت دورکاری
انجام دهند ،در صورتی که هر یک از کارکنان هنگام ورود
به محل کار دارای عالیم حاد تنفس��ی هستند ،آن فرد را از
س��ایر کارکنان جدا کرده و فورا به مراکز بهداش��تی درمانی
بفرستند.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پارسازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 91920و شناسه ملی  10101362466به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  10/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ
 80000000000ریال به مبلغ  200000000000ریال منقسم به 20000000
سهم  10000ریالی که  19999991سهم با نام و  9سهم بی نام و از طریق
مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح

آگهی تغییرات شرکت تضامنی وحید فرح آبادی و شرکا به شماره
ثبت  431387و شناسه ملی  10320830313به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  10/07/1395و مجوز بانک مرکزی جمهوری
اسالمی بشماره  386811/96مورخ 30/11/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :وحید فرح آبادی به شماره ملی  0451165373به
سمت رئیس هیئت مدیره -محمد حسن کمال آبادی به شماره
ملی  0534525008به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی
دانائی به شماره ملی  0943374561به سمت مدیر عامل شرکت
انتخاب گردیدند  .حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر
صرافی معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()864953
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پاسخ به  ۲۵سوال کلیدی درباره آزادسازی سهام عدالت

آزادس��ازی س��هام عدال��ت کل��ی س��وال در
ذهن مش��موالن ایجاد ک��رده که ب��ه  ۲۵مورد از
پرتکرارترین آنها پاسخ داده شده است.
به گ��زارش فرارو ،مهلت فروش س��هام عدالت
از طری��ق بانکه��ا به پایان رس��ید ،ام��ا همچنان
مش��موالن س��هام عدالت میتوانند س��هام عدالت
خود را از طریق کارگزاریها بفروشند .ارزش سهام
عدالت در  ۱۳س��ال گذش��ته تقریبا  ۱۵برابر شده و
کس��انی که س��هام  ۵۰۰هزار تومانی داشتند ،حاال
ارزش سهامش��ان به حدود هش��ت میلیون تومان
رس��یده است .فرآیند آزادس��ازی سهام عدالت کلی
س��وال در ذهن مش��موالن ایجاد کرده که در این
گزارش س��عی کردهایم به  ۲۵مورد از پرتکرارترین
آنه��ا پاس��خ دهی��م .همچنین در بخ��ش نظرات
میتوانید س��واالت خود را که در بین این  ۲۵مورد
وجود ندارد ،بپرسید.
 -۱چگونه بدانیم مشمول سهام عدالت
هستیم یا نه؟
س��ایت  samanese.irبرای اس��تعالم سهام
عدالت طراحی ش��ده .با ورود به این س��ایت و وارد
کردن کد ملی ،متوجه خواهید ش��د ش��ما مشمول
س��هام عدالت هس��تید یا نه .اگر پاسخ مثبت باشد،
ش��ما بعد پاس��خ به چند س��وال امنیت��ی میتوانید
جزئیات مربوط به س��هام عدالت و س��ود پرداختی
س��االنه را مشاهده کنید .توجه داشته باشید که این
سایت از خارج کشور در دسترس نیست و باید موقع
مراجعه به آن فیلترشکن خود را خاموش کنید.
 -۲تکلی�ف س�هام عدالت اف�راد فوت
شده چه میشود؟
از  ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت  ۲میلیون
و ۵۰۰هزار نفر فوت ش��دند که سهام عدالت بیش
از ۲۰هزار نفر به وراث منتقل ش��د .وراث میتوانند
با مراجعه به سایت شرکت سپردهگذاری به صورت
آنالین از طریق میز خدمت ،گواهی حصر وراثت را
در س��امانه بارگزاری کنند و شرکت سپرده گذاری
بعد از اس��تعالم مدارک ،سهام عدالت را بین وراث
تقسیم میکند.
 -۳ارزش سهام عدالت چقدر است؟
کس��انی که مش��مول س��هام عدالت  ۵۰۰هزار
تومان��ی بودن��د ،ح��اال ارزش روز سهامش��ان ب��ه
حدود هش��ت میلیون تومان رس��یده است .سامانه
 sahamedalat.irاخی��را توس��ط ش��رکت
س��پردهگذاری مرکزی راهاندازی شده و با مراجعه
ب��ه آن و وارد ک��ردن کد مل��ی و ش��ماره موبایل
میتوانید ارزش روز سهام عدالت خود را به تفکیک
شرکتهای مختلف مشاهده کنید.
 -۴از کج�ا بدانیم س�هام عدالت ۵۰۰
هزار تومانی داریم یا یک میلیونی؟
کس��انی که در زمان واگذاری سهام عدالت بین
دهکه��ای اول و دوم درآم��دی بودند و همچنین
کسانی که در س��ال  ۹۶برای تکمیل وجه مراجعه
کرده بودند ،مش��مول س��هام عدالت یک میلیونی
هس��تند .برای اینکه ببینید شما در کدام دسته قرار
دارید ،میتوانید از سایت  samanese.irاستفاده
کنید.

 -۵شماره موبایل برای ورود به سامانه
را چطور تغییر دهیم؟
خیلی از مشموالن موقع مراجعه به سایت شرکت
سپردهگذاری مرکزی به نشانی sahamedalat.
 irبا پیام شماره موبایل اشتباه است روبرو میشوند.
این ش��ماره موبایل از س��ازمان خصوصیسازی به
شرکت س��پردهگذاری مرکزی ارسال شده و برای
تغییر آن باید به س��ایت  samanese.irمراجعه
کنید و از منوی س��مت راس��ت گزینه تغییر شماره
تماس را انتخاب کنید.
 -۶ش�یوه مدیریت مس�تقیم را انتخاب
کنیم یا غیرمستقیم؟
مشموالن س��هام عدالت تا  ۱۵خردادماه مهلت
دارند تا با مراجعه به سایت  samanese.irروش
مستقیم را برای مالکیت سهام عدالت خود انتخاب
کنند .در این روش مدیریت سهام عدالت در اختیار
خودت��ان قرار میگی��رد و میتوانید س��هام عدالت
خ��ود را بفروش��ید یا به آن اضافه کنی��د .اگر تا ۱۵
خردادماه روش مس��تقیم را انتخ��اب نکنید ،به این
معناست که شما ترجیح میدهید مالک غیرمستقیم
س��هام عدالتتان باش��ید .به این معنا که سهام شما
نزد شرکتهای سرمایهگذاری استانی باقی خواهد
ماند .درس��ت مثل آنچیزی که در  ۱۳سال گذشته
اتفاق افتاده است.
 -۷چطور میتوانیم س�هام عدالت خود
را بفروشیم؟
امکان فروش س��هام عدالت تا سقف  ۳۰درصد
ارزش آن از طریق بانکه��ا و کارگزاریها فراهم
شده و شما میتوانید با مراجعه حضوری به شعبهها
یا مراجعه به سایت بانکها برای فروش  ۳۰درصد
سهام عدالت خود به صورت یکجا اقدام کنید.
 ۳۰ -۸درص�د س�هام عدال�ت چق�در
میشود؟
کس��انی که س��هام عدالت  ۵۰۰ه��زار تومانی
داش��تند و حاال ارزش آن ب��ه حدود هفت میلیون و
 ۵۰۰تا هش��ت میلیون تومان رسیده ،میتوانند ۳۰
درصد آن یعنی رقمی حدود دو میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان را بفروش��ند .این مبلغ برای صاحبان س��هام
عدالت یک میلیونی ،تقریبا به چهار میلیون و ۶۰۰
هزار تومان میرسد.
 -۹آیا الزم است کد بورسی بگیریم؟
برای فروش سهام عدالت از طریق بانکها نیازی
به کد بورسی نیست .شما یک توافقنامه هفت بندی
امضا میکنی��د و به بانک اختیار میدهید تا س��هام
عدالت شما را در بورس بفروشد و پولش را به شماره
حسابتان واریز کند.
 -۱۰آی�ا حتم�ا باید س�هام عدالتمان را
بفروشیم؟
هیچ اجباری ب��رای فروش س��هام عدالت وجود
ندارد .حتی کس��انی ک��ه روش مس��تقیم را انتخاب
کردهاند میتوانند سهام خود را نگه دارند و از مزایایی
مثل تقسیم سود ساالنه ،شرکت در مجامع ،افزایش
سرمایه شرکتها و  ...استفاده کنند.
 -۱۱آی�ا ام�کان فروش س�هام عدالت
در روش غیر مستقیم وجود دارد؟

آنطور که مس��ئوالن ستاد راهبردی سهام عدالت
اعالم کردهاند ،امکان فروش سهام برای کسانی که
روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند هم وجود دارد ،اما
آنها باید منتظر پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری
اس��تانی در بورس بمانند .این مورد ممکن اس��ت تا
پایان سال طول بکشد.
 -۱۲چ�را ارزش س�هام عدال�ت
هر روز تغییر میکند؟
اگر به سایت  sahamedalat.irمراجعه کنید
میبینید هر روز ارزش س��هام عدالتتان در حال تغییر
اس��ت .برای مثال روز جمعه سهام عدالت مشموالن
 ۵۰۰هزار تومانی ،ح��دود هفت میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان بود که این رقم در حال حاضر به حدود هشت
میلیون تومان رس��یده است .دلیل آن تغییرات ارزش
سهام شرکتها در بورس است.
 -۱۳چط�ور میت�وان س�هام عدالت را
به پرتفوی بورسی منتقل کرد؟
آنطور ک��ه کارگزاریها در اطالعی��ه خود اعالم
کردهاند ،فعال امکان انتقال س��هام عدالت به پرتفوی
بورسی در سامانه معامالت آنالین کارگزاریها وجود
ندارد ،اما آنطور که پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه،
س��نا میگوید کس��انی که میخواهند سهام عدالت
در پرتفویش��ان قرار بگی��رد ،میتوانند از منوی تغییر
کارگزار ناظر نام تک تک  ۳۶ش��رکت بورسی را وارد
کنن��د تا س��هام عدالت حداکثر تا  ۷۲س��اعت بعد از
درخواس��ت در پرتفوی کارگزاری جای بگیرد .توجه
داشته باش��ید که امکان تغییر کارگزار ناظر در برخی
سامانههای معامالت آنالین کارگزاریها وجود ندارد
و برای اینکار باید حضورا به کارگزاری مورد نظرتان
مراجعه کنید.
 -۱۴آیا امکان انتخاب بین سهام مختلف
برای فروش وجود دارد؟
کس��انی که  ۳۰درصد س��هام عدالت خ��ود را به
ص��ورت یکج��ا از طری��ق بانکها ی��ا کارگزاریها
میفروش��ند ،امکان انتخاب بین س��هام ش��رکتها
ندارند و نمیتوانند یک س��هم را نگه دارند و دیگری
را بفروش��ند .در طرف مقابل کسانی که شخصا برای
فروش س��هام عدالت اقدام میکنند ،میتوانند از بین
 ۳۶شرکت بورسی دست به انتخاب بزنند.
 -۱۵آی�ا ام�کان ف�روش تم�ام س�هام

شرکتهای زیانده وجود دارد؟
در بین  ۳۶ش��رکت بورس��ی حاضر در سبد سهام
عدال��ت ،ممکن اس��ت چند ش��رکت بازدهی خوبی
نداشته باش��ند یا نتوانند سود ساالنه قابل توجهی به
سهامدارانش��ان بدهند .برای همین شاید بخواهید از
شر سهام این شرکتها خالص شوید ،اما این امکان
وجود ندارد .چراکه بر اساس اطالعیه سازمان بورس،
ه��ر نفر میتواند تا س��قف  ۳۰درصد از س��هام یک
شرکت را (رند به باال) بفروشد .با این حساب اگر سه
س��هم از یک شرکت را داشته باشید ،نهایتا میتوانید
یک سهم را بفروشید و مابقی را باید نگه دارید.
 -۱۶اگر سهام عدالت را از طریق بانک
نفروشیم چه مشکلی پیش میآید؟
مهلت تعیین ش��ده ب��رای فروش س��هام عدالت
کها فردا سهش��نبه  ۱۳خرداد به پایان
از طری��ق بان 
میرس��د .اگر از این فرصت استفاده نکنید ،باید برای
فروش س��هام عدالت خود کد بورسی بگیرید .چراکه
صرفا بانکها بدون نیاز به کد بورس��ی سهام عدالت
شما را میفروش��ند .اگر عجلهای برای فروش سهام
ندارید ،میتوانید هر موقع خواستید برای دریافت کد
بورس��ی اقدام کنید .همچنین اگر کد بورس��ی دارید،
نگران��ی باب��ت پایان مهلت فروش س��هام عدالت از
طریق بانکها وجود ندارد.
 -۱۷آی�ا میتوان فروش س�هام عدالت
توسط بانکها را لغو کرد؟
بعض��ی مش��موالن بع��د از امض��ای توافقنامه با
بانکها برای فروش س��هام عدالت ،پشیمان شدهاند.
آنطور که در این توافقنامه آمده امکان لغو س��فارش
فروش س��هام از طریق بانکها وج��ود ندارد .چراکه
آنها س��فارش مشتریانشان را جمع کرده و یکجا در
بورس میفروشند.
 -۱۸آی�ا ام�کان دریاف�ت ک�د بورس�ی
به صورت غیرحضوری وجود دارد؟
اخیرا شرکت س��پردهگذاری مرکزی فرآیند احراز
هوی��ت غیرحضوری و آنالین س��جام را آغاز کرده و
شما با اس��تفاده از اپلیکیشن سیگنال میتوانید برای
دریاف��ت کد بورس��ی به صورت غیرحض��وری اقدام
کنید.
 -۱۹آی�ا ام�کان انتق�ال س�هام عدالت
به اشخاص دیگر وجود دارد؟

آگهی تغییرات شرکت رایان حساب فومنات با مسئولیت محدود به شماره اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای
ثبت  353286و شناسه ملی  10104009405به استناد صورتجلسه هیئت استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک
مدیره مورخ  13/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد استان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ورامین ()864955
ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر
آگهی تغییرات شرکت نوژان تجهیز پویش شرکت با مسئولیت محدود به
تهران-افسریه-خیابان شهید علیرضا سوئیزی 15متری سوم-خیابان شهید
حسین اصغری راد (-)16پالک -10طبقه دوم کدپستی  1785973676تغییر شماره ثبت  352184و شناسه ملی  10104003788به استناد صورتجلسه
یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  10/07/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شعبه
شرکت در شهرستان آبادان به آدرس  :خیابان امیری  ،نبش خیابان پیروزی ،
غیرتجاری تهران ()864954
ساختمان زانوس  ،طبقه  ،6واحد  33کدپستی 6316868064 :تاسیس وآقای
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی بیتا شیمی شرکت با مسئولیت محدود پارسا کمالی پور به شماره ملی  1810549744به سمت مدیر شعبه تعیین شد.
به شماره ثبت  1457و شناسه ملی  10100146194به استناد صورتجلسه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  08/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد تهران ()864956
 - :آقای محمد جعفر اکراد به شماره ملی  0046536051با پرداخت مبلغ
آگهی تغییرات شرکت فرآیند انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت
 450.000.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ
 100.000.000ریال به مبلغ  550.000.000ریال افزایش داد  - .در نتیجه  394342و شناسه ملی  10320453231به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
سرمایه شرکت از مبلغ  1.000.000.000ریال به مبلغ  1.450.000.000ریال فوقالعاده مورخ  11/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت از
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  - .لیست شرکاء و آدرس قبلی به آدرس  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه  :آقای محمد جعفر اکراد تهران ،مهران  ،بزرگراه شهیدآیت اله حکیم  ،خیابان شهید عزتی پور  ،پالک
دارنده مبلغ  550,000,000ریال سهم الشرکه  ،خانم کبری محمدی دارنده  ، 9طبقه دوم  ،واحد  9کدپستی  1471837551تغییر یافت و ماده  4اساسنامه
مبلغ  300,000,000ریال سهم الشرکه  ،خانمهانیه اکراد  ،آقای هومن اکراد به شرح فوق اصالح می گردد .به موضوع فعالیت شرکت امور آشپزخانه و
و آقای حامد اکراد هر یک دارنده  200.000,000ریال سهم الشرکه  .حجت رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و مواد مشابه ،نگهداری

فع�لا تنها میتوانید س��هام عدال��ت را از راههای
مختلف در بورس بفروشید و شما مشخص نمیکنید
خریدار سهام ش��ما چه کسی باشد .همچنین امکان
انتقال مالکیت س��هام عدالت به اشخاص دیگر حتی
اقوام درجه یک فعال وجود ندارد.
 -۲۰اگ�ر کمتر از  ۱۸س�ال س�ن داریم
چطور سهام عدالت را بفروشیم؟
مشموالن سهام عدالت که کمتر از  ۱۸سال سن
دارند ،میتوانند با مراجعه به س��امانه س��جام و وارد
کردن مشخصات قیم خود ،برای دریافت کد بورسی
و ام��کان فروش از طریق کارگزاریه��ا اقدام کنند.
توجه داش��ته باش��ید که در این شرایط شماره تماس
باید به نام قیم و ش��ماره حساب به نام خود شخص
باش��د .البته امکان فروش بدون نیاز به کد بورسی از
طریق بانکها فراهم است.
 -۲۱آی�ا امکان دریاف�ت کارت اعتباری
به جای سهام عدالت وجود دارد؟
آنط��ور که بانک مرکزی و ش��ورای عالی بورس
اعالم کردهاند مش��موالن س��هام عدال��ت میتوانند
از س��هام خود به عنوان وثیقه ب��رای دریافت کارت
اعتباری خرید اس��تفاده کنند .برای این کار میتوانید
به بانکی که ش��ماره شبا حساب خود نزد آن بانک را
در سامانه س��هام عدالت وارد کردهاید ،مراجعه کنید.
جزئیات دریافت کارت اعتباری خرید به جای س��هام
عدالت هنوز اعالم نشده است و ممکن است شرایط
آن در هر بانک متفاوت باشد.
 -۲۲اگ�ر ش�ماره تم�اس ثب�ت ش�ده
به نام شخص نباشد مشکلی پیش میآید؟
ب��رای ورود ب��ه س��امانه Sahamedalat.ir
شرکت سپردهگذاری مرکزی ،حتما باید شماره تماس
به نام صاحب سهام عدالت باشد .در غیر این صورت
باید شماره موبایل را از طریق سایت samanese.
 irتغییر دهید.
 -۲۳اگر سهام عدالت را از طریق کارگزاری
بفروشیم پول آن به حسابمان میآید؟
واریز مبلغ فروش سهام عدالت به حساب مشمول،
صرفا در روش فروش س��هام از طریق بانکها انجام
میشود .اگر سهام عدالت خود را از طریق کارگزاری
بفروشید ،مبلغ آن به حساب شما نزد کارگزاری واریز
میش��ود و از بخش توان خرید قابل مشاهده است.
میتوانید از منو تقاضای وجه سامانه معامالت آنالین
برای واریز پول به حساب بانکیتان استفاده کنید.
 -۲۴آیا سهام عدالت مستقیما در بورس
عرضه میشود؟
آنطور که مس��ئوالن س��تاد راهبردی آزادس��ازی
س��هام عدالت اعالم کردهاند ،بانکها و کارگزاریها
ک��ه س��فارش ف��روش یکج��ای  ۳۰درص��دی از
مشتریانشان را قبول کردهاند ،سهام عدالت را خارج از
زمان معامالت بازار و در قالب فروش عمده با قیمت
پایانی روز میفروشند.
 -۲۵آی�ا ش�ماره تم�اس پش�تیبانی
برای سهام عدالت وجود دارد؟
شرکت سپردهگذاری مرکزی شماه تماس ۱۵۶۹
را برای پاس��خگویی به س��واالت مش��موالن سهام
عدالت راهاندازی کرده است.

و خدمات فضایی سبز و مواد مشابه ،امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری
و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و تاسیسات ساختمانی-تجهیز
و نگهداری و مواد مشابه در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم در
صورت لزوم الحاق گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()864957
آگهی تغییرات شرکت فرآیند انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت
 394342و شناسه ملی  10320453231به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده مورخ  11/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
محمد جوادگودرزی به کد ملی  0941908909بسمت بازرس اصلی و آقای
امیر اکبری نیا به کد ملی  0452680042بسمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .آقای محمد جواد عرفانیان اقتداری
به کد ملی  0920900488بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و
آقای امیر کیانی به کد ملی  0942748158بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و
خانم اکرم کیانی به کد ملی  0938890611بسمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره و خانم سمانه صابوناتی به کد ملی  0939969637بسمت عضو هیئت
مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد
آور شرکت با امضاء امیر کیانی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()864958
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سخنگوی صنعت برق کشور:

یادداشت

در این اوضاع اقتصادی،
کجا سرمایهگذاری کنیم؟
مجتبی لشکربلوکی
ش��رایط کشور دشوار است و پیچیده .عدم قطعیتهای
زی��ادی پی��ش روی ما وج��ود دارد .واقعا آیا میش��ود در
چنین شرایطی س��رمایهگذاری کرد؟ میش��ود استراتژی
داش��ت؟ اصال کجا س��رمایهگذاری کنیم؟ نکته اینجاست
اگ��ر بخواهیم فقط روی عدم قطعیتها و جنبههای منفی
فکر کنیم ،تا صد س��ال دیگر هم باید منتظر بمانیم .پس
چه باید کرد؟
برای پاسخ دادن به این سوال بگذارید یک مثال بزنم .تصور شما از شرکت والت
دیس��نی چیست؟ یک ش��رکت که همهاش فیلمهای فانتزی و بامزه و شاد میسازد.
س��یندرال ،آلیس در س��رزمین عجایب ،رابین هود و س��فید برفی .کال از هفت دولت
آزادند و همیش��ه شاد و خوش��بخت هس��تند .اما وقتی به تاریخچه این شرکت نگاه
میکنیم متوجه میش��ویم که اوضاع همیش��ه بر وفق مراد هم نبوده و این ش��رکت
مانند شخصیتهایش همیشه شاد و شنگول نبوده است.
به عنوان مثال ،والت دیس��نی با سفیدبرفی به ش��هرت و محبوبیت رسید اما عمر
این دوران ش��یرین کوتاه بود و با شروع جنگ جهانی دوم ،این دوران پایان یافت .با
ش��روع جنگ جهانی دوم ،کمپانی والت دیسنی بازارهای اروپایی و خارجی خود را از
دست داد .فیلمهای پینوکیو و فانتزیا که هر دو هنوز هم شاهکارهای تاریخ انیمیشن
و س��ینما محسوب میش��وند ،نتوانستند هزینههای خود را در بیاورند .شرکت به دلیل
وضعیت اقتصادی دوران جنگ ،بسیاری از هزینههای تولید را کاهش داد و به سختی
روزگار می گذارند.
اما والت دیس��نی تصمیم گرفت برای ارتش و دول��ت فیلمهایی را تولید کند .آن
موقع دول��ت و نیروهای نظامی نیازمند تاثیرگ��ذاری روی افکار عمومی بودند و این
یک فرصت را برای شرکت فراهم کرد .بیش از ۹۰درصد کارمندان والت دیسنی برای
پروژههای دولتی-نظامی به کار گرفته ش��دند .در طول جنگ والت دیس��نی بیش از
 ۴۰۰۰۰۰قطعه فیلم آموزش��ی-تبلیغاتی جنگی تولید کرد .تنها در سال  ۱۹۴۳حدود
 ۲۰۴۰۰۰قطعه فیلم جنگی تولید ش��د .والت دیسنی در جریان جنگ جهانی دوم بین
 ۱۹۴۲و  ۱۹۴۵درگی��ر تولید فیلمهای تبلیغاتی برای دولت آمریکا بود .بنابراین وقتی
اوضاع خراب میشود و شرایط دشوار ،برخی درها بسته میشوند و اگر بخواهیم فقط
نگاهمان را به درهای بس��ته بدوزیم از دیدن درهای دیگر که تازه باز ش��دهاند غافل
میشویم.
تجویز راهبردی:

ع��دم قطعیته��ا را ببینید اما از خود بپرس��ید چه فرصتهایی وج��ود دارند یا چه
روندهایی وجود دارند که تقریبا غیرقابل بازگش��ت هس��تند یعنی هر اتفاقی که بیفتد
این روندها کار خودش��ان را ادامه میدهند و این روندها چه کس��بوکاری را برای ما
فراهم میکنند؟ چند مثال میزنم.
رون��د افزایش اس��تفاده از موبایل برای همه چی��ز از بانکداری گرفته تا بازی؛ چه
کسبوکاری میتوانم در داخل موبایل تعریف کنم؟
رون��د کاهش تعداد اعضای خانوار (قبال در خانوادههای پنج ش��ش نفره بودیم و
االن در خانوادههای دو س��ه نفره)؛ این یعنی چ��ه محصول و خدمتی میتوانم برای
خانوادههای کوچک شده ایرانی ارایه کنم؟
روند کاهش تعداد فرزندان و رس��یدگی بیش��تر خانوادهها به فرزندان معدود خود؛
خانوادهها حاضرند برای تربیت فرزندان خود کجاها هزینه بپردازند؟
روند سالمند شدن جمعیت کشور؛ جهان در طول  ۷۰سال گذشته حدود پنج سال
پیرتر ش��ده اس��ت ،اما جمعیت ایران متاسفانه در  ۶۰سال گذشته  ۱۰سال پیرتر شده
است .خوب در حوزه خدمات نگهداری یا رسیدگی به سالمندان چه سرویس ويژهای
میتوانم ارایه کنم؟
اگر خیلیها تنها و در خانوادههای تک نفره زندگی میکنند؟ چه نوع لوازم منزلی
برای زندگی تک نفره احتیاج دارند؟
خالصه اینکه؛ آن بخش��ی از آینده را که میتوانیم پیشبینی کنیم را باید در نظر
بگیریم و بر آن اس��اس تصمیمگیری کنیم و قبل از نهاییس��ازی تصمیم ،تصیمات
خ��ود را با عدم قطعیتهای کلیدی پیش رو چک کنی��م اگر تصمیم ما در برابر عدم
قطعیته��ای مهم تاب آورد آن تصمیم را نهایی میکنی��م و بعد از تصمیم هم البته
نمیخوابیم ،همواره عدم قطعیتهای کلیدی و همچنین رخدادهای غیرمنتظره دیگر
(قوهای س��یاه) را رصد کنیم و در صورت نیاز تصمیمات خود را روزآمد کنیم .بخشی
از (و نه همه) توسعه و پیشرفت کشور در سطح کالن ،مدیون تصمیمات هوشمندانه
انبوهی از بازیگران سطح خرد است.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

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

شهید فاتحی داریان ،مجتمع ناشران فخر رازی ،پالک ،2

نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن5527577-3 :
روبروی کارخانه سد 

بامدیریتمصرف،قبوضبرقخودرارایگانکنید

س��خنگوی صنع��ت برق کش��ور گفت:
برای مشترکان خوشمصرف پاداش در نظر
گرفته شده است ،تا جایی که حتی مشترکان
میتوانند با مدیریت مصرف قبوض برق خود
را رایگان کنند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،مصطف��ی رجبی
مش��هدی با تاکید بر اینکه اگر مردم صرفه
جوی��ی کنند هی��چ محدودیتی ب��رای اهدا
پاداش وجود ندارد ،تصریح کرد :دو شرط برای اهدا پاداش
در نظر گرفته ش��ده است ،مشترک باید زیر الگوی مصرف
منطقه خودش مصرف کند و نس��بت به سال قبل کاهش
مصرف داشته باشد.
وی ب��ا اش��اره به نحوه محاس��به پ��اداش گفت :نحوه
محاس��به بدین گونه اس��ت که کاه��ش مصرف ضرب در
اولین پله منطقه محاس��به میش��ود؛ به طور مثال اگر ۶۰
تومان قیمت پله اول منطقه یک در نظر گرفته ش��ود این
عدد ضرب در میزان کاهش مصرف در دوره مشابه شده و
میزان پاداش بدست می آید.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه اگر مشترک
 ۱۰درص��د میزان مص��رف خود را کاه��ش دهد ،صورت
حساب آن شخص حدود  ۲۰درصد کاهش می یابد ،گفت:
تعرفههای برق به صورت پلکانی محاسبه میشود و هرچه
می��زان مصرف افزای��ش یابد میزان تعرف��ه نیز به صورت
پلکانی افزایش می یابد.
رجبی مشهدی افزود :به طور مثال اگر از  ۲۰۰کیلووات

س��اعت می��زان مصرف مش��ترک به ۳۰۰
کیلووات س��اعت افزایش یابد  ۱۰۰کیلوات
بعدی دو برابر قیمت محاس��به میشود ،اما
اگر مش��ترک میزان مصرف خود را کاهش
دهد شامل پاداش خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن کاهش مصرف
موجب میش��ود که اگر صورت حساب ۱۰
درصد کاهش یابد حدود  ۲۰درصد از هزینه
کاسته شود ،اظهار کرد :اگر  ۲۰درصد میزان مصرف کاهش
یابد  ۴۰درصد از پرداختی مشترک کاسته خواهد شد.
س��خنگوی صنعت برق کش��ور با اشاره به شرایط الزم
برای رایگان شدن قبوض برق ،گفت :اگر یک مشتر ۲۰۰
کیلووات س��اعت برق مصرف کند مصرف خود را به ۱۰۰
کیووات برس��اند در این ش��رایط قبض برق این مش��ترک
رایگان خواهد شد.
به گفته رجبی مش��هدی ،مشترکان پر مصرف مشمول
این قاعده نخواهند ش��د و باید س��عی کنند میزان مصرف
خود را کاهش دهن��د در غیر این صورت  ۱۶درصد قیمت
برق این دسته از مشترکان بیشتر محاسبه میشود ،تا کنون
نیز برنامه ای برای قطع برق مش��ترکان پر مصرف در نظر
گرفته نشده است.
وی با اش��اره به میزان پرداختی مشترکان ،اظهار کرد:
مبلغ متوسط قبوض برق مشترکان ماهانه در سال گذشته
 ۱۲هزار  ۵۰۰تومان بوده که امسال این عدد به  ۱۳هزار و
 ۵۰۰تا  ۱۵هزار و  ۵۰۰افزایش یافته است.

معاون سازمان خصوصیسازی تکذیب کرد

خرید ارزان سهام عدالت توسط بانکها صحت ندارد

معاون سازمان خصوصیسازی خبر مربوط به خرید ۳۰
درصدی سهام عدالت توسط بانکها با قیمتی کمتر از نرخ
تعیین شده را تکذیب و اعالم کرد چنین ادعایی صحت ندارد.
به گزارش ایرنا ،خبری در فضای مجازی مبنی بر مفتخری
سهام عدالت توسط برخی از بانکها با قیمت  ۴۵۰هزار تومان
در حال دست به دست شدن است که حسین عالیی ،معاون
سازمان خصوصی سازی نسبت به این خبر واکنش نشان داد
و گفت :چنین ادعایی صحت ندارد و این خبر منتشر شده از
جمله خبرهای جعلی است که افراد با اهداف مشخصی اقدام
به انتشار آن میکنند.
وی ادامه داد :فروش  ۳۰درصد از سهام عدالت با قیمت
تابلو انجام میشود ،پس چطور ممکن است بانک بتواند این
سهام را با قیمت  ۴۵۰هزار تومن خریداری کند؟
عالیی افزود :شرکتها ،بورسی و دارای قیمت تابلو هستند،

زمانی که ثبت سفارش  ۳۰درصد از سهام عدالت زده شود
برمبنای قیمتی مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذیرفته
خواهد شد.
براساس تصمیم شورای عالی بورس ،از دهم خرداد امکان
فروش سهام عدالت برای دارندگان این سهام فراهم شد.

تمدید بخشودگی سود و جرایم تسهیالت کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان
تا پایان خرداد

بانک مرکزی ،بخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر
 ۱۰۰میلیون تومان را تا پایان خرداد تمدید کرد.
به گزارش ایرنا ،براس��اس بخشنامه بانک مرکزی ،با
توجه به ش��رایط کرونا ،مانده سهمیه مصرف نشده برای
اجرای بن��د (ل) تبصره  ۱۶بودجه  ۹۸برای تس��هیالت
زیر  ۱۰۰میلیون تومان اش��خاص حقیقی و شرکتهای
تعاونی صرفا تا پایان خرداد قابل استفاده بوده و مشمولین
می توانند برای آخرین بار از این مزیت قانونی اس��تفاده
کنند.

بانکه��ای عامل این مصوبه بانکهای ملی ،س��په،
توس��عه تع��اون ،صنع��ت و معدن ،توس��عه ص��ادرات و
کشاورزی ،رفاه کارگران ،ملت ،صادرات و تجارت هستند
و افراد با پرداخت اصل تس��هیالت کمتر از  ۱۰۰میلیون
تومان ،از پرداخت سود و جرایم آن تا سقف  ۱۰۰میلیون
تومان معاف میشوند.
در بودجه سال  ۱۳۹۹و پس از چهار سال ،بخشودگی
س��ود و جرایم تس��هیالت زیر  ۱۰۰میلیون تومان حذف
شده و امسال بودجه ای به این امر اختصاص نمی یابد.

پرداخت یارانه نقدی
برای متولدین جدید ،مشروط
به تایید وزارت کار شد

هیات وزیران با تصویب آئیننامه اجرایی هدفمندی
یارانهه��ا ،پرداخت یارانه به موالید جدید منوط به تایید
وزارت کار خواهد بود.
به گزارش مهر ،پرداخ��ت یارانه نقدی به فرزندان
متولد ش��ده خانوارهای یارانهبگیر ،مش��روط به تایید
وزارت کار و وج��ود منابع اس��ت در حالی که پیش از
این با تول��د فرزند ،یارانه نقدی بدون هیچ ش��روطی
برای وی واریز میشد.
هی��ات وزی��ران در ادام��ه وزارتخانهه��ای نفت و
نی��رو را مکل��ف کرد ت��ا از طریق ش��رکتهای تابعه
ذیرب��ط تمامی دریافتیه��ای (مناب��ع) مربوطه را از
طریق حس��ابهای مفتوحه خزانه داری کل کش��ور
نزد بانک مرکزی به حس��اب س��ازمان هدفمندسازی
یارانهها واریز کنند .سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز
مکلف اس��ت به ازای هر ردیف از دریافتیهای فوق،
نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی
خزانهداری اقدام کند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور:

خانمها دسته چک نگیرند
تا درصورت عدم تامین مبلغ چک
گرفتار زندان نشوند
مدیرعامل ستاد دیه کش��ور گفت :خانمها دسته چک
نگیرند مگر اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
ب��ه گزارش ایرنا ،سیداس��داله جوالیی اف��زود :حدود 6
هزار زندانی جرائم غیرعمد کشور ،محکومان مالی چک و
ضمانت هستند.
وی گف��ت :از مردم تقاضا داری��م چک بالمحل صادر
نکنند و در قبول ضمانت هم دقت داشته باشند.
مدیرعامل س��تاد دیه کش��ور تصریح ک��رد :در برخی
پروندهها ،مرد نتوانس��ته به تعهدات مالی خود عمل کند و
از همسرش خواسته دسته چک بگیرد که با صدور چک بال
محل ،زن راهی زندان شده است.
جوالیی گفت :برخی خانمها برای چک و سفته در زندان
هستند که از آنها میخواهیم دسته چک نگیرند مگر آنکه
فعالیت تجاری یا شرکتهای ثبت شده داشته باشند.
وی اف��زود :برخی زن و ش��وهرها به دلیل صدور چک
در زندان هس��تند و فرزندان آنها سرگردان ،که ما از مردم
میخواهی��م مطابق توان مالی خودش��ان تعه��د پرداخت
بدهند.

افزایش  ۲۰درصدی
قیمت بلیت قطارهای مسافری

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد

پایانپاالیشمرحلهدومثبتناماقدامملیمسکن
و اعالم تدریجی نتایج به متقاضیان واجد شرایط از طریق پیامک
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی
از اتمام پاالیش مرحله دوم ثبتنام اقدام ملی مس��کن خبر
داد و گفت :به تدریج نتای��ج پاالیشها به متقاضیان واجد
شرایط پیامک میشود و پذیرفتهشدگان برای احراز شرایط
باید به ادارات کل راه و شهرس��ازی اس��تان محل سکونت
خود مراجعه کنند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی،
پروان��ه اصالنی در خصوص پاالیش مس��کن ملی ،گفت:
پاالیش مس��کن ملی در س��ه مرحله انجام شده و به اتمام
رس��یده اس��ت.مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و
شهرس��ازی با اعالم اینکه هماکنون نتایج پاالیش مسکن
مل��ی در اختیار اس��تانها قرار دارد ،تاکی��د کرد :هماکنون
مش��خص است که چه افرادی واجد شرایط هستند که این
نتایج از طریق سامانه و با پیامک به متقاضیان واجد شرایط
اعالم میش��ود.اصالنی ادام��ه داد :متقاضیان��ی که واجد
ش��رایط هس��تند ،از امروز به تدریج به آنها پیامک ارس��ال
میشود .پذیرفتهش��دگان باید برای احراز شرایط با مدارک

و مس��تندات خود با تعیین وقت قبلی ب��ه ادارات کل راه و
شهرسازی استانهای محل سکونت خود مراجعه کنند.
با ش��یوع بحران کرونا ،متقاضیان مسکن ملی از طریق
سامانه به نش��انی  tem.mrud.irو یا از طریق پیامک
اقدام ب��ه ثبتنام کردند که پاالیش بی��ش از یک میلیون
متقاضی مرحله دوم انجام ش��ده اس��ت .ب��ه گفته معاونت
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مجموع ثبتنام
کنندگان مرحله اول و دوم طرح اقدام ملی مسکن بیش از
یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر است.

در حالی تقاضا برای سفرهای ریلی به دلیل ویروس
کرونا حدود  ۹۵درصد کاهش یافته که ش��ورای عالی
هماهنگی ترابری با افزایش  ۲۰درصدی قیمت بلیت
قطارهای مسافری موافقت کرد.
به گزارش ایسنا ،ش��ورای عالی هماهنگی ترابری
در نشس��ت 6خرداد ب��ا افزای��ش  20درصدی قیمت
بلیت قطارهای مس��افری و  50درصدی قیمت بلیت
قطارهای حومه ای موافقت کرد.
قرار اس��ت این افزایش قیمت از اول تیرماه امسال
اجرایی ش��ود .خرداد ماه سال گذشته نیز شورای عالی
تراب��ری با افزایش متوس��ط  22درصدی قیمت بلیت
قطار موافق��ت کرده بود .طی ماهه��ای اخیر به دلیل
ش��یوع ویروس کرونا،تقاضا برای س��فرهای ریلی به
ش��دت کاهش یافته اس��ت .بر اس��اس گزارش مرکز
پژوهشه��ای مجلس به دلیل ش��یوع ویروس کووید
 19تقاض��ا ب��رای حملونقل ریلی ح��دود  95درصد
کاهش یافته است.

