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سیاسی
یادداشت

دعایی و ما ادراک ما دعایی؟

سید سراجالدین موسوی
عضو دفتر امام خمینی(ره)
در میان خبرها توییتی منتشر شده بود که بسیار
عجیب می نمود .نویسنده این توییت که هر روز یک
مطلب عجیب می نویسد و حاشیه ای می آفریند،
میخواسته چنین القا نماید که ساواک به دست جناب
حجت االسالم و المسلمین سید محمود دعایی ،مرحوم
آیت اهلل شهید سید مصطفی خمینی را حذف کرده اند و
حاج سید احمد آقا خمینی را به اصطالح نویسنده این

توییت برکشیده اند.
در این مطلب سه ادعا نهفته است .نخست آنکه ساواک اقدام به ترور فرزند ارشد امام نکرده
است .دوم آنکه در این ماجرا آقای دعایی نقش داشته است و سوم آنکه جریان قاتل به تفوق
حاج احمد آقا در بیت امام مایل بوده است.
از ادعای اول که بگذریم که معلوم نیست از کجا نویسنده به این اطمینان رسیده است ،دو
ادعای دیگر شگرف و عجیب و باطل است و بیش از هر چیز نشان دهنده درک نازل و فهم
ناقص نویسنده است.
راستی آیا این نویسنده که خود را وابسته به رییس جمهور سابق می داند این مقدار از
حقایق به دور است یا عناد و دشمنی ،او را به این «چشم بستگی» کشانده است؟ آیا او تصور
می کند که امام با آن درک الهی بیت خود را این چنین رها کرده بوده اند؟ راستی آیا این اسناد
که نویسنده این توییت ادعا می کند ،از روزهای اول انقالب تا امروز پنهان بوده و به یک باره
در دسترس او قرار گرفته است؟ آیا هیچ کس تا امروز این شواهد را درنیافته و چهل سال ،هم
امام و هم همه نیروهای انقالب و هم همه نهادهای امنیتی با سالیق مختلف سیاسی از آن
بی اطالع بوده اند؟ فهم و دریافت همه فعاالن سیاسی از همه جناح های مختلف و با همه
اختالفات ،بزرگ ترین شاهد بطالن سخن این نویسنده جنجالی است.
درباره مرحوم حاج احمد آقا باید در جای خود سخن گفت و چه بسا اصال نیازی نباشد که
بخواهیم از ایشان دفاع کنیم ،اما درباره برادر عزیز و شریف حضرت آقای دعایی الزم است
اشاره کنم که بی تردید در میان یاران امام در نجف کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه
آقای دعایی فعال و دلسوز برای امام باشد .اعتماد کم نظیر مرحوم حاج آقا مصطفی و مرحوم
حاج احمد آقا به ایشان برای هر کسی که با بیت امام در نجف و ایران مراوده داشت مشهود
بود و صدای رسای او که صدای روحانیت شیعه بود همواره در نظر همه تریبون انقالب امام
محسوب می شد .و چنانکه زبان های صادق درباره او گفته اند جناب آقای دعایی از خالصترین
و زحمتکشیده ترین یاران امام در قبل و بعد از پیروزی انقالب هستند .ثبات قدم ،استقامت
رأی و آزادی و جوانمردی در کنار تواضع و فروتنی و زندگی سالم از صفات ممتاز این فرزند
راستین انقالب است .آقای دعایی از مردانی است که در فراز و فرودهای دنیا لحظهای امام و
بیت امام و یاران امام را تنها نگذاشت و طعنه و تهدید و تطمیع او را متزلزل نساخت .دعایی
یک لحظه از همراهی با بیت امام غفلت نکرد و درحالیکه می دانست اینچنین آماج تهمت ها
قرار می گیرد هیچگاه به باورهایش پشت نکرد.
دعایی انقالبی حقیقی بوده و هست و روزی به این قطار انقالب پیوسته که توام شدنش با
این مسیر مشکالتی فراوان به همراه داشته است .او هر روز از نجف به بغداد میرفته و پیش
از ظهر به نجف بازمیگشته تا کسی نداند سخنگوی رادیوی مبارزین کیست .او انقالبی واقعی
است ولی هرگز انقالب برای او سکان و پلکان پیشرفت و ترقی شخصی نشده است .دعایی از
افراد زیادی چوب خورده اما آن را به کینه تبدیل نکردهاست .دعایی متواضع است ولی تواضع
او رنگ انظالم ندارد .او روی اصول و قواعدش میایستد ولی پرخاشگر نیست ،مواضع خود را
دارد ولی هرگز به امام پشت نمی کند .دعایی معتقد به تمام ارزش هایی است که برای آنها
انقالب شده است .متاسفانه بسیاری انقالبی گری را با یک طرفه راندن و ارزش گرایی را با
تندخویی یکسان میگیرند و دروغ را در راه اهداف خود جایز می شمارند.
جا دارد به خاطره مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم اشاره کنم که درباره آقای دعایی
گفته بودند« :در سال  ۴۵بیانیهای علیه جشن تاجگذاری داده بودیم که من و آقای دعائی لو
رفتیم .من دستگیر و بازداشت شدم و او به عراق فرار کرد و در آنجا با کمک حاج آقا مصطفی
خمینی به رادیو بغداد رفت و سالها یک تنه ،سخنران برنامهی بسیار تأثیرگذار «نهضت
روحانیت در ایران» بود .برخورد با کسی [آقای دعایی]که همه عمر چه قبل و بعد از انقالب
اسالمی ،در خدمت نظام بوده ،نشان از عصبانیتی است که هیچ پشتوانهی عقالنی ،قانونی و
آیندهنگری ندارد و نگرانیم چون ،عواقب اینگونه رفتارها به هیچوجه به نفع نظام نیست».
و حقیقت آنکه این چند سطر را هم نه برای دفاع از یادگار امام و دعایی عزیز نوشته ام
چراکه بهتر از هر کس می دانم با وجود شهادت امام و بیت امام و یاران امام ،نه نوشته آن توییت
و نه امثال آن نمی تواند گردی بر سالمت ایشان بنشاند ،بلکه این را برای دلتنگی خویش
نوشتم که بعضی روزها بیش از هر زمانی دلم برای دوستان سفرکرده تنگ می شود.
یاد روزهای زندان بغداد می افتم که آقای دعایی از طرف بیت امام در نجف شخصا برای
آزادی من به درب زندان آمد مرا در مرز کویت و به سبب آنکه روزنامه های منطقه را برای
امام می بردم دستگیر کردند و ابتدا به زندان بصره بردند و بعد به بغداد منتقل کردند .در همان
روزها امام در اعتراض به برخی محدودیت هایشان به نماز جماعت تشریف نمی برند .زهیر
معاون مقتدر سعدون شاکر رییس استخبارات عراق خدمت امام رسیده بود تا عذر خواهی کند
و امام در همان جلسه به دستگیری شماری از ارادتمندانشان از جمله مرحوم حاج علی خلخالی
و من اشاره کرده بودند .زهیر خود به زندان بغداد آمد و ما را با احترام کامل آزاد کرد .از زندان
که بیرون آمدم دیدم برادرم دعایی منتظر من است .گفت که از طرف مرحوم حاج احمد آقا و
مرحوم شهید محمد منتظری ماموریت یاقته تا مرا به نجف ببرد .مستقیما وارد بر منزل مرحوم
شیخ حسن کروبی برادر حضرت حجه االسالم و المسلمین شیخ مهدی کروبی شدیم و حضرت
حاج احمد آقا را دیدار کردیم.
کسانی که آن روزها را درک کرده اند و می دانند که در ان روزها رژیم عراق چه کینه همراه
با ترسی از امام داشت بهتر عمق محبت دعایی را درک می کنند .تنها چند روز بعد از ان بود که
امام در ادامه اعتراض به رژیم عراق این کشور را به مقصد کویت و بعد فرانسه ترک کردند.
خدای متعال همه ایشان را در رحمت خویش مستغرق دارد و با اولیا خویش محشور
نماید.
دعایی و دعایی ها عمر خود را وقف انقالب کرده اند و از بد گویی نابخردان که آلت دست
کینه های دیرینه کینه توزان می شوند خم به ابرو نمی آورند که به چشم خویش دیده اند که
چراغی را که ایزد برفروزد
گر احمق پف کند ریشش بسوزد.
منبع :پایگاه اطالعرسانی جماران
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عقبنشینی کلی یا انعطاف حداقلی
ترامپ در برابر ایران؟
صرفنظر از دمکراتها ،ترامپ برای انعطاف در برابر
ایران باید قبل از دشمنان خود ،طرفدارانش را متقاعد
کند .بخش قابل توجهی از حامیان ترامپ ،گروههای
محافظهکاری هستند که معموال طرفدار اسرائیل و
مخالف ایران هستند .هرگونه انعطاف چشمگیر در برابر
ایران ،ممکن است خشم این گروهها را برانگیزد .بنابراین،
ترامپ با در نظر گرفتن شرایط داخلی در آستانه انتخابات،
ممکن است تصمیم گیرد یک انعطاف حداقلی در برابر
ایران نشان دهد تا با عکس گرفتن با روحانی ،هزینه این
انعطاف را جبران کند.
رئیس جمهور آمریکا همزمان با اخراج مشاور امنیت
ملی خود ،که به ضدیت با دیپلماسی با ایران معروف
بود ،به منظور تسهیل
مذاکرات با ایران ،ایده
کاهش تحریمها علیه
این کشور را بررسی
کرد .احتمال تنشزدایی
میان ایران و آمریکا بیشتر
شده است ،اما نباید در این
زمینه اغراق کرد.
به گزارش فرارو،
با اخراج جان بولتون از
شورای امنیت ملی ،موجی از گمانهها درباره احتمال
انعطاف دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،در برابر ایران
به راه افتاده است .اظهارات مبهم اخیر ترامپ درباره
احتمال کاهش تحریمهای ایران نیز این گمانهها را
بیشتر کرده است.
اولین نشانه انعطاف احتمالی ترامپ ،سهشنبه هفته
گذشته آشکار شد؛ زمانی که او طبق روال معمول ،با
یک توئیت جان بولتون ،مشاور امنیت ملی خود را اخراج
کرد و اختالفاتش با او را علنی کرد .ترامپ نوشت« :به
جان بولتون اطالع دادم که دیگر به خدماتش در کاخ
سفید نیازی نیست .من و بسیاری دیگر در دولت ،قویا
با بسیاری از پیشنهاداتش مخالفت کردیم؛ لذا از بولتون
خواستم استعفا کند که استعفایش به من تقدیم شد».
نشانههای یک انعطاف
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی اختصاصی به نقل از
سه منبع آگاه ،اعالم کرد ترامپ به منظور تسهیل دیدار با
حسن روحانی در اواخر ماه جاری میالدی ،مسئله کاهش
تحریمها علیه ایران را بررسی کرده ،اما بولتون قویا با
کاهش تحریمها مخالفت کرده است .به نوشته بلومبرگ،
روز دوشنبه هفته گذشته به وقت آمریکا در دفتر ترامپ
در کاخ سفید ،مسئله کاهش تحریمها مطرح شد .استیون
منوشین ،وزیر خزانهداری ،از این اقدام به عنوان راهی
برای آغاز مذاکرات با ایران حمایت کرد .اواخر همان روز،
ترامپ تصمیم گرفت بولتون را اخراج کند.
اواخر سپتامبر ،نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل
در نیویورک برگزار میشود .گزارشها و گمانههای زیادی
درباره احتمال دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا در حاشیه
این نشست منتشر شده است .منابع آمریکایی میگویند کاخ
سفید در حال آمادهسازی مقدمات دیدار ترامپ با روحانی در
حاشیه نشست سازمان ملل در اواخر سپتامبر است.
تاکنون به طور رسمی از سوی ایران و آمریکا
جزئیاتی درباره تالشهای پشت پرده ارائه نشده است .اما
گزارشهای رسانهای میگویند فرانسه در حال وساطت
برای ترتیب دیداری میان روحانی و ترامپ است.
ایمانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه ،به دو طرف
منازعه – یعنی ایران و آمریکا -پیشنهاداتی برای کاهش
تنشها و آغاز مذاکرات داده است که بر راه اندازی خط
اعتباری  ۱۵میلیارد دالری برای ایران و همچنین صدور
معافیت تحریمی برای فروش نفت ایران از سوی آمریکا
استوار است .روزنامه دیلیبیست در گزارشی مدعی شد
ترامپ فعاالنه پیشنهاد فرانسه مبنی بر راه اندازی خط
اعتباری را بررسی میکند .منابع آگاه به این روزنامه
گفتهاند ترامپ و مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه ،هر دو از
طرح فرانسه استقبال کردهاند .طبق روایت دیلی بیست،
براساس این طرح ،فرانسه خسارتهای نفتی ایران را
از طریق راه اندازی خط اعتباری  ۱۵میلیارد دالری
که اعتبارات آن از محل درآمدهای فروش نفت ایران
تامین خواهد شد ،جبران خواهد کرد .در مقابل ،ایران به
توافق هستهای پایبند خواهد شد و امنیت کشتیرانی در
خلیج فارس را تهدید نخواهد کرد و در نهایت به انجام
گفتگوهای منطقهای در آینده متعهد خواهد شد.
پیشنهادات فرانسه در جریان نشست اخیر سران
گروه هفت در گردشگاه بیاریتس به دو طرف منازعه
ارائه شد .ماکرون به مدت چند ساعت با ترامپ درباره
ایران گفتگو کرد و حتی محمدجواد ظریف ،وزیر امور

خارجه ایران ،را به بیاریتس دعوت کرد .در پایان این
نشست ،ترامپ به خبرنگاران گفت :ایران ممکن است به
یک «خط اعتباری کوتاه مدت یا وام» نیاز داشته باشد تا
بتواند از یک دوره «بسیار سخت» عبور کند .اندکی بعد،
جان بولتون و دیگر مقامات بر استمرار تحریمها علیه
ایران تاکید کردند.
اکنون به نظر میرسد ترامپ حداقل برای دیدار با
روحانی هم که شده ،در حال بررسی جدی طرح فرانسه
است .دیلی بیست میگوید مقامات خارجی پیش بینی
میکنند که ترامپ یا با طرح فرانسه همکاری میکند یا
اینکه برخی تحریمهای ایران را رفع خواهد کرد.
ترامپ پس از اخراج بولتون ،احتمال کاهش
تحریمهای ایران را رد
نکرد .او به خبرنگاران گفت:
«معتقدم که آنها (ایران)،
خواهان توافق هستند .اگر
(توافق) بخواهند ،این عالی
هست و اگر نخواهند ،این
هم عالی هست .اما آنها
مشکالت مالی عظیمی
دارند و تحریمها سختتر و
سختتر میشوند».
عقب نشینی کلی یا انعطاف حداقلی؟
از ترامپ پرسیده شد که آیا او برای تسهیل دیدار با
روحانی ،تحریمها را کاهش خواهد داد یا خیر؟ وی در
پاسخ گفت« :خواهیم دید چه میشود .فکر میکنم ایران
پتانسیل عظیمی دارد».
شواهد و قراین نشان میدهد که این بار ترامپ
میخواهد به طور جدی دیپلماسی با ایران را امتحان
کند .اما هنوز معلوم نیست در این تالش موفق شود.
ایران به صراحت اعالم کرده است که گفتگو با آمریکا
زیر سایه فشار و تحریم معنایی ندارد .در جدیدترین
گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه ،که
عصر چهارشنبه اتفاق افتاد ،روحانی به ماکرون گفت:
«در شرایطی که تحریمها باقی باشد ،مذاکره با آمریکا
معنا و مفهومی ندارد».
ایران گفته است آمریکا باید تمام تحریمها را رفع کند
تا گفتگوها میان دو طرف آغاز شود .اما بعید است که کاخ
سفید پیش از رسیدن به یک توافق جدید با ایران ،تمام
تحریمها را رفع کند .حتی فرانسویها هم که با جدیت
میان تهران و واشنگتن وساطت میکنند ،از دولت ترامپ
نخواستهاند که همه تحریمها را بردارد .چرا که میدانند
احتمال رفع تحریمها بسیار کم است .آنها از کاخ سفید
خواستهاند که در ازای بازگشت ایران به پایبندی کامل به
توافق هستهای و تعهد آن به گفتگو درباره سایر مسائل
غیرهستهای ،به طور محدود معافیتهایی برای فروش
نفت ایران صادر کند.
از همین اآلن که هیچ تحریمی برداشته نشده،
انتقادها از ترامپ در محافل جمهوریخواه و دمکرات آغاز
شده است .پس از اعالم خروج بولتون از کاخ سفید،
سناتور جمهوریخواه تد کروز در توئیتی نوشت« :صادقانه
امیدوارم خروج او از کاخ سفید به این معنا نباشد که
نیروهای دولت پنهان در وزارت خارجه و خزانهداری –
که با چنگ و دندان برای حفظ توافق هستهای اوباما
میجنگیدند -نهایتا رئیسجمهور را مجاب کردهاند که
در برابر ایران انعطاف نشان دهد».
کریس مورفی ،سناتور دمکرات ،با لحنی شماتت
آمیز ،درباره طرح راه اندازی خط اعتباری  ۱۵میلیارد
دالری برای ایران توئیت کرد« :پس ترامپ قصد دارد
به ایران  ۱۵میلیارد دالر بدهد تا به پایبندی به توافقی
بازگردد که او آن را پاره کرده است ،چون بدترین توافق
بود؟ سرم درد میکند».
صرفنظر از دمکراتها ،ترامپ برای انعطاف در برابر
ایران باید قبل از دشمنان خود ،طرفدارانش را متقاعد
کند .بخش قابل توجهی از حامیان ترامپ ،گروههای
محافظهکاری هستند که معموال طرفدار اسرائیل و
مخالف ایران هستند .هرگونه انعطاف چشمگیر در برابر
ایران ،ممکن است خشم این گروهها را برانگیزد .بنابراین،
ترامپ با در نظر گرفتن شرایط داخلی در آستانه انتخابات،
ممکن است تصمیم گیرد یک انعطاف حداقلی در برابر
ایران نشان دهد تا با عکس گرفتن با روحانی ،هزینه این
انعطاف را جبران کند .به هر حال ،ترامپ قبل از اینکه
سیاستمدار باشد ،یک تاجر است و حتما قبل از انجام هر
کاری« ،هزینه – فایده» آن را محاسبه میکند .گذشته
از این ،سابقه مذاکرات آمریکا و کره شمالی نیز نشان
میدهد که آمریکا قبل از توافق نهایی ،تمام تحریمها
را رفع نمیکند.

واقعه عاشورا نتیجه تعارض میان
سنت پیامبر و سنت برساخته
دکتر داود فیرحی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

استاد علوم سیاسی
دانشگاه تهران گفت:
در تعارض میان سنت
برساخته و سنت پیامبر
که ایده اصالحی امام
حسین (ع) بود ،انتخابی
سخت به جامعه پیشنهاد
شد؛ برخی بر این باور
بودند که باید با امام حسین (ع) مماشات کرد و عدهای
در مقابل معتقد بودند چون ایشان مغضوب خلیفهای
است که معیار وحدت مسلمانان شده ،باید جانشان را
گرفت.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم داوود فیرحی،
طی سخنانی در ششمین شب از سلسله نشستهای
«عاشورا و امروز ما» که به همت انجمن اندیشه و قلم و
خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد ،درباره موضوع
عاشورا و بحران سنت گفت :اول باید این پرسش را
پاسخ داد که سنت چیست؟ اگر به تاریخ اسالم و
مسلمانان نگاهی بیندازیم ،متوجه میشویم دو واژه از
اهمیت باالیی برخوردار است :کتاب و سنت .اینها هم
معیار اعتقادات مسلمانان و هم حجت عمل آنهاست.
آنچه در قرآن آمده است ،سنت آن را تفسیر کرده و
توضیح داده است .مثال در قرآن آمده نماز بخوانید و
سنت توضیح داده روزانه چند رکعت و چگونه نماز
بخوانید .معیار سنت ،حضرت رسول (ص) است.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه کار سنت،
توضیح قرآن است ،تصریح کرد :نکته جالب توجه اینکه
پیامبر(ص) هیچگاه اصرار نمیکرد که قبایل مسلمان
شوند .در مجموع حدود  ۱۳۲قراردادی که ایشان امضا
کرده ،نه تنها اصراری بر مسلمان شدن قبایل ندارد،
بلکه تاکید دارد استقالل آنها و سنت آنها حفظ شود.
فیرحی با بیان اینکه سنت در حوزه حکمرانی از
اهمیت باالیی برخوردار است ،اظهار کرد :بنا بود اگر
جامعه مسلمانان دولتی تشکیل دهد ،بر سنت پیامبر
باشد .این ویژگی اصلی و اهمیت سنت است .در تاریخ
اسالمی ،پاسداران یا مفسران این سنت ،صحابه
بودند.
وی افزود :دولت اسالمی به دلیل عملکرد صحابه
دچار فساد شد ،یعنی گروهی که باید معیار عمل دولت
شناخته میشدند ،خود تبدیل به مشکل شدند .این
وضعیت در زمان حکومت معاویه به اوج خود رسید.
او متوجه این شکاف عمیق بین سنت و وضع موجود
شد و تصمیم گرفت برای حل این معضل ،در سنت
تحریف ایجاد کند و برای جامعه جدید تئوری ایجاد
کند.
فیرحی در ادامه تأکید کرد :اینجا ما شاهد دو گفتمان
بزرگ هستیم؛ عدهای همچون امام حسین(ع) بر این
باورند که حکومت اسالمی از جا کنده شده و در شیب
انحطاط قرار گرفته است و باید اصالح شود و به سنت
پیامبر بازگردد و جریان دیگری ،بر این باور است که
برای حفظ وحدت باید به عمل صحابه بازگشت ،نه
سنت پیامبر.
این استاد دانشگاه افزود :به دنبال این وقایع و
رویکردها دو گفتمان شکل میگیرد که یکی سنت پیامبر
است و دومی سنت برساخته که دومی همانی است که
صحابه با محوریت شام از پیامبر روایت میکند.
وی با اشاره به ادبیات امام حسین (ع) درباره
سنت گفت :از سوی ایشان تأکید شده است اگر ما به
سنت پیامبر عمل نکنیم ،مسلمان میمانیم اما هالک
میشویم .یعنی تنها اسم مسلمانی میماند اما رسم آن
نیست .فیرحی ادامه داد :در تعارض میان سنت برساخته
و سنت پیامبر که ایده اصالحی امام حسین (ع) بود،
انتخابی سخت به جامعه پیشنهاد شد؛ برخی بر این باور
بودند که باید با امام حسین (ع) مماشات کرد و عدهای
در مقابل معتقد بودند چون ایشان مغضوب خلیفهای
است که معیار وحدت مسلمانان شده ،باید جانشان را
گرفت.
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دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران خبر داد

پیشنهاد پرداخت وام ارزان قیمت و بلندمدت مسکن،
بن کاال و کمکهای غیرنقدی به کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از افزایش
هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و پیشبینی راهکارهای
حمایت از تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران را خواستار
شد.
ی با تاکید بر تشکیل هرچه
به گزارش ایسنا ،هادی ابو 
سریعتر جلسات شورای عالی کار ،گفت :جلسات شورای عالی
کار مثل جلسات مجلس اهمیت دارد و باید به آن توجه کنیم
چون برای قشر عظیمی از جامعه تصمیمگیری میشود و این
تصمیمات به همه آحاد کشور برمیگردد .بحث دستمزد نه
تنها به کارگر و کارفرما بلکه به تولیدکننده و مصرف کننده
هم ارتباط دارد؛ لذا از معاونت روابط کار میخواهیم برای طرح
مباحث مهم جامعه کارگری وقت بگذارند.
وی گفت :یک ماه از برگزاری جلسه شورای عالی کار
میگذرد و قرار بود کارفرمایان پیشنهادات خود را در خصوص
تامین مسکن ارزان برای خانوارهای کارگری در جلسه بعدی

ارائه و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران را روشن کنند.
ابوی گفت :وعده دادن زمین ارزان و افزایش مبلغ حق
مسکن کارگشا نیست؛ الزم است یک طرح ملی در این
خصوص تدوین و مالیات از خانههای خالی از سکنه دریافت
شود .بانکها هم ملزم به همکاری شوند تا تسهیالت ارزان
قیمت و بلندمدت مسکن برای خانهدار شدن کارگران

اختصاص یابد.
به گفته این مقام مسئول کارگری امروز کارگران با یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان دریافتی قادر به خرید یا حتی اجاره
خانه در شهرهای بزرگ نیستند و باید ابزارهای الزم برای
حمایت از کارگران پیشبینی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان
با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت کارگران پیشنهاد
اختصاص بن کاال از طریق تعاونیهای مصرف و پرداخت
کمکهای غیرنقدی به کارگران را مطرح کرد.
داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی
در اصل  ۳۱قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت
اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و
کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .بر اساس آمارها
بیش از  ۶۰درصد دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن
و اجارهبها میشود.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

حذف یارانه افراد ثروتمند از مهرماه
وزیر تعاون گفت :امیدواریم درمهرماه بتوانیم یارانه
بخشی از افراد برخوردار جامعه را حذف کنیم .به گزارش
مهر ،محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حذف یارانه سه دهک
باالی جامعه ،گفت :موضوع حذف دهکهای درآمدی
برخوردار با توجه به شرایط اقتصادی کشور ،فشارهای
نظام سلطه در طی این ایام و همچنین آثار این فشارها
بر سطح عمومی قیمتها باید با احتیاط انجام شود.
وی افزود :دولت مصوبهای در این زمینه داشته مبنی
بر اینکه ظرف مدت یک ماه  ۴دستگاه مرتبط در این

زمینه پیگیری کنند و نسبت به حذف یارانه برخی از
افراد برخوردار که تمکن مالی خوبی دارند ،اقدام کنند
اما هنوز این دستگاه ها ،دستورالعملهای کامل در این
زمینه را ارائه نکردهاند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بیان کرد :امیدواریم که این اقدام به گونهای اتفاق بیفتد
که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان
خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف
کنیم .شریعتمداری تصریح کرد :البته ما به هیچ وجه
نمیخواهیم که فشاری به طبقه مستضعف و متوسط
جامعه وارد شود بلکه فقط میخواهیم اختصاص ًا این

مصوبه مجلس شورای اسالمی در حذف سه دهک
برخوردار جامعه اجرا شود.

معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد

صدور کارت هوشمند سوخت تمامی متقاضیان تا پایان مهر

معاون برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
از صدور کارت هوشمند سوخت همه متقاضیان تا پایان مهر
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،شهرام رضایی ،در
خصوص آخرین وضعیت صدور کارتهای المثنی گفت:
از ابتدای اجرای این طرح ،حدود  ۳میلیون و  ۶۰۰هزار
درخواست صدور کارت المثنی داشتهایم که از این عدد حدود
 ۷۰درصد آن تولید شده و مابقی کارتها نیز نهایتا تا آخر
مهر تولید میشود و به دست مردم خواهد رسید.
وی در زمینه زمان انتظار صدور کارت افزود :فرآیند تولید
کارت سوخت المثنی در شرایط عادی ۲ ،تا  ۳هفته است ،اما
با این حجم درخواستی که با آن مواجه ایم ممکن است این
فرآیند به یک ماه نیز برسد.
آقای رضایی اضافه کرد :اگرچه مردم استقبال خوبی
در زمینه ثبت نام کارت سوخت انجام دادهاند ،اما از آنجا
که کماکان کارت جایگاهها فعال است زیر  ۱۰درصد از
مردم از کارت شخصی استفاده میکنند که امیدواریم این
عدد افزایش یابد.
معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی تنها مرجع پیگیری کارت هوشمند سوخت را درگاه
 epolice.irعنوان کرد و گفت :از مردم خواهش میکنیم

برای پیگیری کارت سوخت خود به این سایت مراجعه کنند
چرا که هنوز هم یک میلیون کارت در باجههای معطل
پست داریم و متاسفانه کسانی که درخواست کارت المثنی
داشته اند تا به برای دریافت کارت خود مراجعه نکردهاند.
آقای رضایی درباره کارت جایگاهها و تخلفاتی که اخیراً در
زمینه ارائه این کارتها به متقاضیان مشاهده شده نیز افزود:
گزارشهایی داشتیم مبنی بر اینکه برخی از جایگاهها برای
در اختیار گذاشتن کارت سوخت جایگاهها به مردم مبالغی را
درخواست کرده بودند به همین منظور اطالعیهای را صادر
کرده و به مردم اعالم کرده ایم جایگاه داران حق ندارند هیچ
مبلغی مازاد بر قیمت بنزین از مردم مطالبه کنند و اگر مردم
مواردی را مشاهده کردند حتما با شماره تلفن  ۰۹۶۲۷تماس
بگیرند و مطمئن باشند بازرسان ما به این جایگاهها مراجعه
و با متخلفین احتمالی برخورد خواهند کرد .وی در خصوص
برخی وب سایتها اخیرا با ارسال پیامها به مردم از آنها
میخواهند برای ثبت نام کارت سوخت و یا دریافت سهمیه
بنزین ثبت نام کنند افزود :هم اکنون تنها راه صدور کارت
المثنی مراجعه به دفتر خدمات مشترکین پلیس  +۱۰است و
هیچ نیازی به بارگذاری اطالعات مردم بر روی درگاههای
اینترنتی نیست بنابراین از مردم میخواهیم اطالعات خود
را به ویژه شماره کارت بانکی خود را در اختیار هیچ درگاه

اینترنتی قرار ندهند .آقای رضایی اضافه کرد :البته تالش
میکنیم امکانی را فراهم کنیم تا متقاضیان بتوانند مراحل
ثبت نام کارت سوخت المثنی خود را از طریق سامانه دولت
همراه نیز انجام دهند ،اما هنوز این امکان فراهم نشده و تا
زمانی که سامانه دولت همراه راه اندازی نشود هیچ درگاه
اینترنتی برای ثبت نام کارت سوخت وجود ندارد و متقاضیان
صرفا باید به صورت حضوری به دفاتر پلیس  +۱۰مراجعه
کنند .معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی در زمینه ارسال کارت هوشمند سوخت برخی از
هموطنان به آدرسهای دیگر و حتی شهرهایی به جز شهر
محل سکونت مالک هم گفت :روش تولید کارت هوشمند
سوخت این است که پس از صدور نیروی انتظامی آدرسی را
که برای یک خودرو ثبت شده در اختیار ما قرار میدهد و این
کارتها به آدرس ثبت شده ارسال میشود بنابراین اگر برای
خودرویی آدرس قدیمی مالک ثبت شده باشد کارت سوخت
به صورت خودکار به آن آدرس ارسال میشود و اتفاقاتی که
در این زمینه رخ داده به این دلیل است که آدرس مالک تغییر
کرده ،اما این تغییر را به نیروی انتظامی اعالم نکرده است
بنابراین از متقاضیان درخواست میکنیم هنگامی برای صدور
کارت به دفاتر پلیس  +۱۰مراجعه میکنند در صورتی که
آدرسشان تغییر یافته حتما این تغییر را اطالع دهند.

واردات  ۹میلیون و  ۵۱۰هزار تن کاالی اساسی طی  ۵ماه اول امسال
 ۹میلیون و  ۵۱۰هزار تن کاالی اساسی در  ۵ماه
نخست سال وارد کشور شده است.
به گزارش مهر ،طی پنج ماه نخست سالجاری بالغ بر
 ۹میلیون و  ۵۱۰هزار و  ۶۳۲تن کاالی اساسی به ارزش
بیش از  ۴میلیارد و  ۷۳۲میلیون و  ۷۷۰هزار دالر وارد
کشور شده است.
این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و در
راستای سیاستهای حمایتی دولت از مردم در بحث تأمین
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از لحاظ وزن  ۲۱درصد و از
حیث ارزش دالری  ۱۹درصد افزایش نشان میدهد.
براساس این گزارش برنج ،ذرت ،دانههای روغنی،
روغنهای خوراکی و کنجاله سویا در صدر کاالهای اساسی
وارده به کشور در مدت مذکور بوده است.
این گزارش حاکی است برنج با  ۹۴۶میلیون و  ۲۱۶هزار

و  ۲۱۰دالر و وزن  ۸۸۸هزار و  ۴۹۱تن باالترین میزان
واردات به لحاظ ارزش دالری را به خود اختصاص داده و
پس از آن ذرت با  ۸۸۰میلیون و  ۴۱۷هزار و  ۸۱۲دالر و
وزن  ۳میلیون و  ۵۳۰هزار و  ۱۳۴تن ،دانههای روغنی با
 ۵۷۷میلیون و  ۵۱هزار و  ۸۱دالر و وزن یک میلیون و ۲۱۳
هزار و  ۶۴۷تن ،روغنهای خوراکی با  ۵۱۲میلیون و ۷۷۴
هزار و  ۶۱۴دالر و وزن  ۶۶۱هزار و  ۳۷تن ،کنجاله سویا
با  ۴۰۲میلیون و  ۷۳۸هزار و  ۶۴۸دالر و وزن  ۹۱۰هزار و
 ۶۶۸تن به ترتیب ردههای دوم تا پنجم را دارا بودند.
در پنج ماه نخست سال همچنین  ۳۷۰میلیون و ۲۵۱
هزار دالر دارو به وزن  ۴هزار و  ۷۵۴تن ۳۱۴ ،میلیون و
 ۱۱هزار و  ۵۲۳دالر گوشت قرمز به وزن  ۶۹هزار و ۱۷۴
تن ۳۰۵ ،میلیون و  ۹۷هزار و  ۸۳دالر قند و شکر به وزن
 ۸۷۲هزار و  ۲۰۷تن ۲۹۵ ،میلیون و  ۷۷۲هزار و ۵۸۷

دالر جو به وزن یک میلیون و  ۱۲۱هزار و  ۹۰۴تن۱۲۵ ،
میلیون و  ۷۱۲هزار و  ۶۶۷دالر کود به وزن  ۲۳۷هزار و
 ۱۰۱تن و  ۲میلیون و  ۷۲۶هزار و  ۷۵۷دالر و گوشت مرغ
به وزن یک هزار و  ۵۱۶تن به عنوان کاالی اساسی وارد
کشور شده است.
در بررسی تغییرات صورت گرفته از لحاظ ارزش و وزن
کاالهای اساسی در مدت مذکور قند و شکر با  ۶۴۰درصد
رشد از لحاظ ارزش دالری و  ۸۹۱درصد افزایش از حیث
وزن باالترین سطح تغییرات را نسبت به مدت مشابه سال
گذشته داشته و پس از آن کنجاله سویا با  ۱۱۷درصد در
ارزش دالری و  ۱۱۴درصد افزایش وزنی ،کود شیمیایی با
 ۵۸درصد رشد در ارزش دالری و  ۷۸درصد رشد در وزن و
جو با  ۴۹درصد افزایش در ارزش و  ۲۲درصد رشد در وزن
بیشترین تغییرات را داشتهاند.

یادداشت

چرا دالر با توقف نسبی صادرات نفت
گران نشد؟
محمد حسین ادیب

اقتصاد ایران وارد فاز و مرحله جدیدی شده است
که کامال با گذشته متفاوت است.
قلب مسئله یک نکته است:
دالر نسبت به اختالف تورم ایران با جهان با
افزایش قیمت واکنش نشان داد ،اگر از تورم ایران،
تورم خارجی کسر شود نسبت به سال  ۱۳۷۱یعنی ۲۷
سال قبل ،دالر باید  ۹۷۰۰تومان باشد.
دالر نسبت به کاهش قابل مالحظه صادرات نفت؛ واکنش ضعیفی نشان
داد ،افزایش نرخ دالر تا  ۹۷۰۰تومان به سبب اختالف تورم ایران و خارج بود
و اختالف نرخ دالر از  ۹۷۰۰تومان تا نرخ کنونی ،واکنشی نسبت به کاهش
سنگین صادرات نفت بود ،دالر باید افزایش بیشتری پیدا میکرد.
کاهش صادرات نفت میتوانست با تورم یا با کاهش سرعت گردش پول
خنثی شود ،ظاهرا بخش عمده آن با کاهش سرعت گردش پول و بخشی
کوچکی از آن با تورم خنثی شد و این روند فعالین اقتصادی در ایران را غافلگیر
کرد.
به سبب نزولی شدن قیمت دالر ۸۰ ،درصد از فعالین اقتصادی از  ۱۶اردیبهشت
( آغاز تحریمها ) تا کنون ضرر کرده اند در حالیکه عده زیادی تصور میکردند با آغاز
رسمی تحریم ،فصل بره کشان نوسانگیران از تحریم است.
کاهش صادرات نفت ،باعث کاهش عرضه دالر به اقتصاد میشود و عدهای
تصور کردند با کاهش عرضه دالر و رشد  ۲۵درصدی نقدینگی ،باید تورم شود،
کاهش عرضه دالر و همزمان افزایش عرضه پول باید باعث افزایش قیمت دالر
میشد اما این اتفاق نیفتاد.
تورم مساوی است با نقدینگی ضرب در سرعت گردش نقدینگی.
اگر نقدینگی رشد کند اما سرعت گردش نقدینگی کاهش یابد ،رشد نقدینگی
با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی میشود و تورم نمیشود.
اصال نقدینگی  ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی یک خانه مقوایی است که مثل
پادشاه عربستان سعودی است بیشتر از آنچه که زنده باشد مرده است.
بانکها فقط ماهی  ۵۰هزار میلیارد تومان وام میدهند یعنی فقط دو و نیم
درصد از این نقدینگی در بانکها ماهانه حرکت دارد  .رئیس قبلی بانک مرکزی
بارها گفت نصف وامی که پرداخت میشود تمدیدی است و به شرکتهایی
پرداخت میشود که نه میتوانند اصل وام را پرداخت کنند و نه بهره آن را ،یعنی
فقط نصف دو و نیم درصد از وام پرداختی وصول میشود ،رئیس شعبههای
بانکی میدانند من چه میگویم ،یعنی به زبان ساده افراد برای افراد غیر بانکی،
از  ۱۹۵۰هزار میلیارد تومان سپرده بانکی ،فقط  ۲۵هزار میلیارد تومان آن در
ماه به وامی تبدیل شده که وصول میشود و مجددا وام داده میشود ،این مطالب
یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی.
معامالت مسکن در کشور تقریبا متوقف شده است از  ۲۸میلیون واحد
مسکونی در کشور در مرداد حدود  ۴۰هزار واحد مسکونی معامله شده این یعنی
توقف معامالت مسکن و این یعنی کاهش سرعت گردش پول ،این نقدینگی
 ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی وارد بخش مسکن نمیشود.
این نقدینگی وارد بخش دالر هم نمیشود این یعنی کاهش سرعت گردش
نقدینگی.
در یک ماه گذشته  ۲۰هزار میلیارد تومان سهام خریده شده یعنی از ۲۰۰۰
هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط  ۲۰هزار تومان آن وارد بورس شده که هر
چند برای بورس خیلی بزرگ است وباعث رشد قیمت سهام شده اما در مقابل
کل نقدینگی هیچ است ،به عبارت دیگر نقدینگی به سمت بورس نرفته است،
این یعنی سرعت گردش نقدینگی.
فروش عمده فروشان از حالت نقدی اول یک ماهه شده و به فهمی نه
فهمی دارد فروشها  ۴۵روزه میشود ،این نشان میدهد نقدینگی به سمت کاال
هم نمیرود ،این یعنی کاهش سرعت گردش نقدینگی.
وقتی نقدینگی نه به وامی تبدیل میشود که ماهانه وصول شود و نه وارد
بخش مسکن ،ارز و کاال میشود سرعت گردش نقدینگی کاهش یافته است.
کدام نقدینگی ؟ این نقدینگی کاغذی است و در قسمت واقعی اقتصاد فقط
 ۳۰درصد آن جریان دارد ،نقدینگی که در قسمت واقعی اقتصاد جریان دارد
 ۶۰۰هزار میلیارد تومان است.
به زبان ساده ،قسمت اعظم آثار کاهش صادرات نفت با کاهش سرعت
گردش نقدینگی خنثی شد و نه با تورم.
کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی اگر سرمایه سالی چهار بار گردش
داشت حاال سالی  ۲بار گردش دارد.
کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی برای فروش صد واحد کاال باید پول
بیشتری نسبت به گذشته داشته باشید.
کاهش سرعت گردش نقدینگی یعنی افزایش خواب سرمایه.
کاهش سرعت گردش پول یعنی تولید کننده مسکن خانه میسازد اما کسی
نمیخرد.
کاهش سرعت گردش پول یعنی بیزینس « پول ،پول میآورد؛ تو هوا ».
بیچاره کسانی که پول شان را به دیگری داده اند تا از محل پول شان به
آنها سود بدهند.
یک توصیه ۸۰ :درصد از سبد دارائی تان زیر سر خودتان باشند به زبان
خیلی ساده و قابل فهم برای همه ،اگر پول تان زیر سر خودتان نباشد پول تان
را میخورند .حداقل  ۸۰درصد آن را.
این مقاله به معنای تایید نرخ موجود دالر نیست.
منبع :پایگاه خبری تحلیلی سرمایه نیوز
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اثر شوفر چیست؟

عادل صلواتی
ماکس پالنک بعد از اینکه جایزه نوبل را در سال
 ۱۹۱۸میگیرد یک تور دور آلمان میگذارد و در شهرهای
مختلف درباره کوانتوم مکانیک صحبت میکند .چون هر
دفعه دقیقا یک محتوا را ارائه میکند رانند ه اش احساس
میکند که همه مطالب را یاد گرفته است.
او روزی به آقای پالنک میگوید«شما از تکرار این
حرفها خسته نمیشوید؟ من االن میتوانم به جای شما
این مطالب را برای دیگران ارائه کنم .میخواهید در مقصد بعدی که شهر مونیخ است
من سخنرانی کنم و شما لباس من را بپوشید و در جلسه بنشینید ؛ برای هردوی ما
تنوعی ایجاد میشود» .پالنک هم قبول میکند!
شوفر خیلی خوب در جلسه درباره کوانتوم مکانیک صحبت میکند و شوندهها
هم خیلی لذت میبرند .در انتهای جلسه فیزیکدانی بلند میشود و سوالی را مطرح
میکند .شوفر که جواب سوال را نمیداند در نهایت خونسردی میگوید «من تعجب
میکنم که در شهری پیشرفته مثل مونیخ سوالهایی به این اندازه ساده میپرسند
که حتی شوفر من هم میتواند جواب بدهد! شوفر عزیز ،لطفا شما به سوال ایشان
پاسخ دهید».
امروزه در علم مدیریت اسم این اثر را «اثر شوفر» گذاشتهاند .این اثر ناشی از
نوعی توهم دانايی است که افراد همه چیز دان بیشتر به آن مبتال میشوند .باید
توجه کرد که دانش مانند کوهی یخی است که بخش کمی از آن قابل رویت است
و بخش اعظم آن را نمیتوان مشاهده کرد .افراد سطحی نگر صرفا بخش قابل
مشاهده دانش را میبینند و گمان میکنند که کل دانش را دریافت کرده اند در حالی
که این فقط توهمی از دانايی است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خبر داد

امکان شناسایی اموال مالباختگان
از طریق سامانه نمایشگاه مجازی پلیس
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا از امکان شناسایی
اموال مالباختگان از طریق «سامانه نمایشگاه مجازی» پلیس
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رضا موذن در یک برنامه
رادیویی با بیان اینکه یکی از مأموریتهای مهم پلیس
تخصصی آگاهی ،در کنار بحث مقابله و مبارزه با مجرمان به
ویژه سارقان ،کشف اموال باختگان است ،گفت :از آنجایی که
بخشی از مالباختگان در نحوه شناسایی و تشخیص اموال دچار
ابهاماتی هستند ،سامانه نمایشگاه مجازی اموال سال  ۱۳۹۷در سایت پلیس بارگذاری شد.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور در توضیح بیشتر گفت :بخشی از اموالی که همکاران
ما در پلیس آگاهی کشور به واسطه انجام مأموریتهای تخصصی کشف میکنند در فرآیند سرقت
توسط سارقان دچار تغییر میشوند و شناسایی را برای ماموران نیروی انتظامی دشوار میکند .وی
همچنین یادآور شد :معمو ًال مالباختگان نشانههای خاصی بر روی اموال خود دارند که فقط برای
خودشان قابل شناسایی است ،از این رو از اموال مسروقه عکسبرداری و در این سامانه بارگذاری
میشود تا افراد اموال مسروقه خود را به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری شناسایی کنند.
سرهنگ موذن گفت :یک باکس تحت عنوان «نمایشگاه مجازی اموال» در گوشه سمت راست
سایت پلیس به نشانی  /http://police.irقرار داده شده که افراد با وارد کردن کد  ۱۰رقمی
و مشخصات پرونده میتوانند تصاویر اموال مکشوفه مسروقه را مالحظه و شناسایی کنند .معاون
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور ادامه داد :در صورت شناسایی اموال توسط مالباخته ،کاربر ما بعد
از  ۷۲ساعت بررسی در همان باکس برای مالباخته پیغام میگذارد و تعلق و یا عدم تعلق کاال را به او
اعالم میکند تا روند قضایی و انتظامی خود را در کوتاهترین زمان ممکن طی کند.

جزئیات اتهامات شبنم نعمتزاده
و احمدرضا لشگریپور
جزئیات اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور اعالم شد .به گزارش
ایرنا ،اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخالل عمده درنظام
اقتصادی کشور از طریق اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد
انحصار و اخالل در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین
کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدامها در ضربه به نظام جمهوری اسالمی ایران
منجر به کسب منفعت ،مشارکت در اخالل در نظام توزیع دارویی کشور ،فعالیت غیرمجاز
در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام
تشریفات قانونی است .اتهامات احمد رضا لشگری پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه
دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخالل
در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخالل در نظام تولیدی
کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن
اقدامها درضربه به نظام جمهوری اسالمی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در
اخالل در نظام توزیع دارویی کشور است .نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم
نعمت زاده ،احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه
رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی ،به ریاست قاضی مسعودی مقام ۲۵
شهریور ماه برگزار میشود.
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معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خبر داد

استخدام ۱۸هزار و  39سهمیه آموزش و پرورش از طریق برگزاری آزمون سراسری در نیمه دوم آبان
پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق دانشجومعلمان با حقوق شهریور
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش
و پرورش ضمن اعالم سهمیه  ۱۸هزار و  ۳۹نفری این
وزارتخانه در آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی
در آبان  ۹۸گفت :مابهالتفاوت افزایش حقوقی دانشجومعلمان
طبق احکام جدید با حقوق شهریور واریز میشود.
به گزارش ایسنا ،علی الهیار ترکمن درباره سهمیه
وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامی دستگاههای
اجرایی کشور که قرار است طبق اعالم سازمان امور اداری
و استخدامی در نیمه دوم آبان ماه  ۱۳۹۸بهطور همزمان در
سراسر کشور برگزار شود اظهار کرد :در این آزمون  ۱۸هزار
و  ۳۹نفر سهمیه داریم.
وی افزود :از این تعداد  ۱۲هزار نفر طبق اساسنامه ماده
 ۲۸دانشگاه فرهنگیان جذب میشوند که فارغالتحصیل
دانشگاههای دیگر هستند و پس از پذیرفته شدن در آزمون،

در دورههای یک ساله صالحیت حرفهای معلمی شرکت
میکنند سپس وارد نظام آموزشی میشوند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه  ۲۰۰۰سهمیه خاص سیستان و
بلوچستان داریم که در جهت ارتقای عدالت آموزشی و تامین

نیروی مورد نیاز این استان اخذ شده است،گفت۴۰۳۹ :
مجوز استفاده نشده سالهای قبل نیز باقی مانده است که
به سرجمع سهمیههای ما افزوده میشود .دفترچه آزمون در
اواخر شهریورماه منتشر میشود و تمام کسانی که به حرفه
ت نام و
معلمی عالقهمند و حائز شرایط هستند میتوانند ثب 
در آزمون شرکت کنند.
الهیار درباره علت اعمال نشدن افزایش حقوق برای
دانشجومعلمان که وعده آن در مرداد ماه داده شده بود نیز
اظهارکرد :طبق برنامه ،نگارش حقوق ارسال و فرایند صدور
احکام انجام شد؛ قرار بود این افزایش با حقوق مرداد ماه
اعمال شود اما از آنجا که ماهانه  ۲۰میلیارد تومان بارمالی
دارد به دلیل کمبود نقدینگی در خزانه موفق نشدیم این کار
را انجام دهیم ولی این مبالغ با حقوق شهریورماه حتما واریز
میشود و ظرف دو سه ماه معوقات را تسویه میکنیم.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان بازماندگان بیمه شده متوفی

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نحوه تقسیم مستمری
تامین اجتماعی میان بازماندگان بیمه شده متوفی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود
مطالبی ویدئویی تحت عنوان «دانستنیهای تامین اجتماعی»
منتشر میکندو به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی میپردازد.
وی درباره نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان بازماندگان
بیمه شده متوفی اظهار کرد :قانونگذار برای هر یک از بازماندگان
سهام تعیین کرده است .بر این اساس همسر فرد بازنشستهای که
فوت میکند  ۵۰سهم و هر کدام از بازماندگان فارغ از اینکه آن
فرزند دختر و یا پسر باشد  ۲۵سهم در مستمری خواهند داشت.
زدا افزود :فرض کنید بازنشستهای  ۲میلیون تومان حقوق داشته
و صاحب یک همسر و یک دختر بوده است .این دو میلیون تومان

به  ۷۵سهم تبدیل میشود که  ۵۰سهم متعلق
به همسر و  ۲۵سهم متعلق به فرزند است و اگر
تعداد فرزندان بیشتر شود به همین ترتیب تقسیم
میشود .در ماده  ۸۳قانون تامین اجتماعی سهم
مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی
تعیین شده است .بر اساس این قانون ،میزان
مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل ۵۰
درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در
صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری
به تساوی بین آنان تقسیم میشود .میزان مستمری هر فرزند
بیمه شده متوفی معادل  ۲۵درصد مستمری استحقاقی بیمه شده
است و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد ،مستمری

وی دوبرابر میزان مذکور خواهد بود .همچنین میزان
مستمری هریک از والدین بیمه شده متوفی معادل
 ۲۰درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است.
گفتنی است ،مجموع مستمری بازماندگان بیمه
شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی
تجاوز کند هرگاه مجموع مستمری از این میزان
تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به
نسبت تقلیل داده میشود و در این صورت اگر یکی
از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت
مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیمبندی مذکور در
این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از
صدرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی:

دانشجویان میتوانند بدون وثیقه به مراسم اربعین بروند
سردار تقی مهری گفت :دانش آموزان و دانشجویان
میتوانند بدون وثیقه به مراسم اربعین بروند.
به گزارش میزان ،رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا
در نشست خبری با حضور خبرنگاران اظهار داشت :ستاد کل
نیروهای مسلح برنامههای بسیار خوبی برای جونان در حین
خدمت سربازی دارد .تشکیل قرارگاه مهارت آموزی که طی
دو سال اخیر ایجاد شده است .با شعار «هر سرباز یک مهارت»
تا پایان برنامه ششم این هدف وجود دارد که هر سربازی پس
از پایان خدمت سربازی یک مهارت را به شکل خوب فراگرفته
باشد .سردار تقی مهری ادامه داد :مشموالن غیرغایبی که
میخواهند به مراسم اربعین شرکت کنند تحصیالت خروج از
کشور برای زائرین مشمول غیرغایب در نظر گرفته شده است.
امسال کلیه دانش آموزان و دانشجویان که قصد شرکت در
مراسم اربعین را دارند میتوانند بدون سپردن وثیقه در این مراسم
شرکت کنند .وی ادامه داد :حتی کسانی که برگه اعزام به خدمت
گرفته اند نیز میتوانند از تاریخ  ۷مهر تا دهم آبان سالجاری در
سامانه پلیس ثبت نام کنند و مجوز خروج از کشور را از سازمان
نظام وظیفه عمومی دریافت کنند .وی گفت :کسانی که از سال

گذشته به مدت یک سال معافیت تحصیلی داشتند ،این فرجه به
آنها داده شد تا بتوانند انتخاب رشته کنند و در صورتی پذیرش
به جای خدمت سربازی به دانشگاه ورود پیدا کنند.
سردار مهری افزود :کلیه فرزندان ایثارگرانی که والدین آنها
 ۲۸و  ۲۹ماه سابقه حضور در جبهه دارند تا پایان شهریور فرصت
دارند برای دریافت کسر خدمت ایثارگری اقدام کنند.
بیش از  ۱۰۰هزار نفر هنوز جریمه غیبت خود برای
خرید خدمت سربازی را پرداخت نکردهاند
وی گفت :یازدهمین جشنواره ورزشی سربازان نیروهای
مسلح در سال  ۹۸با هدف توسعه و اعتالی امر ورزش در ۱۳
رشته در بهمن ماه برگزار خواهد شد .سردار مهری درباره ثبت
نام مشموالن غایب گفت :کسانی که بیش از  ۸سال خدمت
سربازی خود را غایب بودند و در سامانه نظام وظیفه ثبت نام
کرده بودند باید تا پایان سال جریمه غیبت سربازی خود را
پرداخت کنند .سردار مهری افزود :قانون پرداخت جریمه غیبت
سربازی تا پایان امسال و برای ثبت نام کنندگان در سامانه
اعتبار دارد و در سال آینده این قانون منتفی خواهد شد .رییس
سازمان نظام وظیفه عمومی گفت :افرادی تحت عنوان مشاوره

با وعدههایی مثل کفالت ،معافیت و غیره از مشموالن اخاذی و
کالهبرداری میکنند .وی افزود :از خانوادهها میخواهیم که تنها
از طریق سایت پلیس و سازمان نظام وظیفه عمومی سواالت
و مشاوره خود را دریافت کنند .سردار مهری گفت :سامانهای
طراحی شده است که کلیه افراد قبل از رسیدن به سن خدمت
سربازی میتوانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک مهارت خود
را ثبت نام کنند .وی ادامه داد :براین اساس مشموالن خدمت
سربازی در زمان ورود به خدمت متناسب با آن مهارت و رشته
امتیازاتی دریافت خواهند کرد .سردار مهری تاکید کرد که ثبت
مهارت در سامانه اجباری نیست و اختیاری است .رییس سازمان
نظام وظیفه عمومی عنوان کرد :بیش از  ۵۸۰هزار نفر برای
خرید خدمت سربازی ثبت نام کردند و بیش از  ۴۶۰هزار نفر نیز
جریمه مشمولیت خود را به خزانه واریز کردند .بیش از  ۱۰۰هزار
نفر هنوز جریمه غیبت سربازی خود را پرداخت نکردهاند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

امکان دریافت وام ازدواج با ضمانت ملکی
در جلسه مشترک معاونت جوانان وزارت ورزش و
مسئوالن بانک مرکزی ،بر امکان پرداخت وام ازدواج با
ضمانت ملکی توافق شد.
به گزارش مهر ،محمد مهدی تندگویان معاون امور
جوانان به همراه اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی
و توسعه اجتماعی جوانان امروز با حضور در ساختمان
بانک مرکزی ،با مسئوالن این بانک جهت بررسی و
تحلیل شرایط فعلی وام ازدواج ،رسیدگی به مشکالت،
شکایات این حوزه دیدار و گفت و گو کردند.
به گفته مسئوالن بانک مرکزی در سال  ۹۸تا کنون
حدود  ۱۳۰هزار میلیارد ریال وام ازدواج به  ۴۱۵هزار
متقاضی پرداخت شده است و  ۲۱۰هزار نفر نیز در صف
دریافت این وام هستند.
مسئوالن بانک مرکزی مطرح کردند که متقاضیان

دریافت وام ازدواج در صورت نداشتن ضامن معتبر
میتوانند از ضمانت ملکی برای این موضوع استفاده
کنند.
همچنین در این جلسه تندگویان با بیان اینکه طبق
آمارها افزایش وام ازدواج کمکی به افزایش ازدواج نکرده
است ،افزود :سال گذشته و امسال با وجود افزایش چشمگیر
وام ازدواج در واقعه ثبت ازدواج کاهش داشتهایم.
تندگویان تصریح کرد :این آمار نشان میدهد افزایش
ازدواج نیازمند راه کارهای دیگر از جمله اشتغال ایمن و
مسکن ارزان و همچنین کارهای فرهنگی و تغییر نگرش
جوانان به مقوله ازدواج است بنابراین با افزایش وام ازدواج
عم ً
ال جوانان را به بدهکار بانکی تبدیل میکنیم.
وی تاکید کرد :در حوزههای وام مسکن و وامهای
دیگر اگر کسی وام خود را در قبال دریافت مبلغی

میفروشد زیاد نگران کننده نیست و میشود نگاه
اقتصادی به آن داشت اما در حوزه وام ازدواج بحث
هویت مطرح است و نباید اجازه دهیم هویت انسانها
معامله شود.
معاون وزیر ورزش و جوانان با تشکر از همکاری
خوب بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در زمینه
تسهیالت ازدواج ،پیشنهاد داد تا از بانکهایی که
بیشترین همکاری را در حوزه پرداخت تسهیالت ازدواج
داشتند ،تجلیل شود.
در این جلسه دو ساعته ،با مرور گزارشها و شکایات،
به نقد و بررسی و تحلیل شرایط فعلی وام ازدواج و
مشکالت و آسیبها در این زمینه پرداخته شد و مقرر
شد بررسی راهکارها با همکاری دوطرفه و اتخاذ تصمیم
هماهنگ و سیاست واحد انجام شود.

5

جامعه

ید شماره ( -88شماره پیاپی )794
یکشنبه  24شهریور  - 1398دور جد 

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

افزایش وامهای ضروری بازنشستگان از  5به  ۷میلیون تومان
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت :وامهای
ضروری به بازنشستگان کشوری در سال آینده از پنج میلیون
تومان به هفت میلیون تومان افزایش مییابد.
به گزارش ایرنا ،نعمت اهلل ایزدی افزود :قرار است با
هماهنگیهای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری
و همچنین بانک صادرات اعتبار درنظرگرفته برای پرداخت
وامهای ضروری به بازنشستگان از  ۲۷۰۰میلیارد تومان به
 ۲هزار و  ۸۰۰میلیون تومان افزایش یابد و رقم پرداختی وام
نیز به  ۷میلیون تومان برسد.
وی تاکید کرد :بر این اساس تا سقف  ۴۰۰هزار نفر بر
اساس قرعه کشی میتوانند از این وامهای ضروری استفاده
کنند.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت :سالها
است بانک صادرات بانک اصلی و کارگزار صندوق
بازنشستگی کشور در زمینه همکاری برای پرداخت
تسهیالت در قالب وامهای ضروری است و در این زمینه

ما را همراهی میکند.
وی تاکید کرد :بر اساس توافقاتی که بانک صادرات انجام
شده است سقف اعتبار از  ۲هزار میلیارد تومان به  ۲هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است و تقاضا شده است که
 ۱۰۰میلیارد تومان نیز به این رژیم افزوده شود تا سقف برای
پرداخت وام ضروری به  ۴۰۰هزار نفر مهیا شود.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه

در شهرهای بزرگ و استانها در قالب خانههای امید مکانی
مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بازنشستگان
را داریم گفت :قرار است در تهران به دلیل انبوه جمعیت
بازنشستگان مکانهایی را تحت عنوان خانه بازنشستگان،
خانه پیشکسوتان یا فرهنگ راه اندازی شود تا محل مناسبی
برای استقرار بازنشستگان باشد.
وی اعالم کرد :هیات مدیره صندوق بازنشستگی با
درخواست راه اندازی خانههای بازنشستگی موافقت کرده و
امیدواریم با محل مناسبی که پیشبینی شده است به زودی
این مرکز طراحی شود تا محل مناسبی برای بازنشستگان
باشد.
در آیین گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان از
بازگشت بازنشستگان و پیشکسوتان نمونه و فرهیخته که
صندوق بازنشستگی کشوری در بخشهای خانواده معظم
شهدا ،خیران ،کارآفرین ،علمی و پزشکی ،فرهنگ و ادب
و سینما تجلیل شد.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:

 ۲میلیون و  ۶۴۰هزار مشمول غایب تکلیف خود را مشخص کنند
دستگیری مشموالن غایب در حال انجام است

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح درباره اعزام به خدمت مشموالن غایب
توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار موسی
کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح در پاسخ به این سوال که در حال
حاضر چه تعداد مشمول غایب داریم؟ اظهار کرد :تمامی
متولدین سال  ۱۳۵۵به بعد ،مشمول قانون خدمت
وظیفه عمومی هستند که در حال حاضر حدود  ۴۳سال
سن دارند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مسلح با تأکید بر اینکه مشموالن غایب باید تکلیف نظام
وظیفه خود را مشخص کنند ،گفت :این افراد باید دارای
کارت معافیت و پایان خدمت و یا دانش آموز و دانشجو
باشند .این مقام ارشد نظامی بیان کرد :باید وضعیت
خدمت وظیفه این افراد در سامانه وظیفه عمومی ثبت
شده باشد ،در غیر این صورت غایب محسوب میشوند.
سردار کمالی افزود :برآورد ما این است که حدود ۲
میلیون و  ۶۴۰هزار نفر مشمول غایب داریم و برای
برخورد با این افراد برنام هریزی میکنیم.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مسلح با بیان اینکه برخی از افراد ،اعالم این خبرها
را جدی نمیگیرند ،تصریح کرد :این بار هیچ تهدیدی
نیست و برای تمامی استانها سهمیه مشخص شده
است.
این مقام ارشد نظامی تأکید کرد :در حال حاضر
دستگیری مشموالن غایب در حال انجام است.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

پاکسازی  ۲۳۰پاتوق جدید مواد فروشان و معتادان در تهران
رئیس پلیس پایتخت از برخورد با  ۲۳۰پاتوق جدید
مصرف مواد مخدر در پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا،
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای نخستین مرحله از
طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به نام "طرح ظفر"
که برگزار شد ،اظهار کرد :پس از عملیاتهایی که پلیس در
مناطقی همچون شوش ،مولوی ،فرحزاد و .. .اجرا کرده و منجر
به پاکسازی بیش از  ۹۰درصدی پاتوقها و مراکز عرضه و
مصرف مواد مخدر شد ،پیش بینی میکردیم که ممکن است
با توجه به ناامن شدن این فضاها برخی از قاچاقچیان و خرده
فروشان کلونیهای جدیدی را برای مصرف مواد ایجاد کرده و
به همین دلیل رصد و اقدامات اطالعاتی خود را در این زمینه
آغاز کردیم .وی با بیان اینکه با انجام مدتها کار اطالعاتی
و با دستور مقام قضایی عملیات خود را برای برخورد با خرده
فروشان مواد مخدر آغاز کردیم گفت :در نهایت بیش از ۲۳۰
حکم قضایی برای ورود به  ۲۳۰مخفیگاه و پاتوق که به محلی
برای عرضه و مصرف مواد مخدر تبدیل شده بود دریافت کرده
و تمامی این محلها پاکسازی شد .رحیمی با بیان اینکه ۳۱۰

خرده فروش در اجرای نخستین مرحله از طرح ظفر دستگیر
شدند خاطرنشان کرد :از این افراد مجموعا  ۸۰۹کیلوگرم انواع
مواد مخدر کشف و ضبط شد .به گفته رئیس پلیس پایتخت در
اجرای این طرح  ۲۵باند نیز منهدم شد .همچنین  ۲۲قاچاقچی
و سرشبکه اصلی توزیع مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.
رحیمی از پلمب  ۱۹منزل در نقاط مختلف تهران نیز خبر داد و
گفت :این منازل به محلهای مصرف مواد مخدر بدل شده بود
که البته با پیگیریهای بعدی احتمال افزایش تعداد این منازل

وجود دارد .عالوه بر آن  ۹دستگاه خودرو و همچنین  ۲۵۲قطعه
انواع ادوات و تجهیزات مصرف و خرید و فروش مواد مخدر نیز
از این افراد کشف شد .رحیمی اضافه کرد :در مجموع در اجرای
این طرح  ۱۳۰۰خرده فروش ،قاچاقچی عمده و معتاد متجاهر
دستگیر و جمعآوری شدند .رحیمی با بیان اینکه سال  ۹۸سال
پاکسازی تهران از لوث وجود معتادان متجاهر خواهد بود اظهار
کرد :قطعا اگر خریدار مواد مخدر نباشد عرضه کننده نیز فعال
نخواهد بود .در همین راستا در کنار برخورد با قاچاقچیان مواد
مخدر با معتادان متجاهر نیز برخورد میکنیم .ضمن اینکه
منظور ما از قاچاقچی ،از قاچاقچیان دانه درشت گرفته تا خرده
فروشان مواد مخدر است .رحیمی در مورد اقدامات انجام شده
از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر از ابتدای امسال تا کنون نیز
گفت :همکاران من در پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
در مجموع  ۹تن و  ۳۴۵کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط
کردهاند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵
درصدی داشته است .همچنین طی این مدت  ۳۳باند نیز منهدم
شده و  ۲۷۲قاچاقچی عمده دستگیر شدند.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف بیش از  ۱۲تن انواع مواد مخدر
و روانگردان در  21استان طی هفته اول شهریور
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با
مواد مخدر ،از کشف بیش از  ۱۲تن مواد مخدر و روان
گردان در  ۲۱استان کشور در هفته نخست شهریور ماه خبر
داد و گفت :این میزان از کشفیات طی  ۹۳۶فقره عملیات
صورت گرفته است .به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با
مواد مخدر ،ناصر اصالنی افزود :مجموع کشفیات در هفته
یادشده ۱۲ ،هزار و  ۸۷۳کیلوگرم است و بیشترین حجم مواد
مکشوفه مربوط به تریاک به میزان  ۱۰هزار و  ۸۸۶کیلوگرم
است که  ۸۵درصد مجموع کشفیات را شامل میشود .این
مقام مسئول ادامه داد :همچنین از این میزان  ۸۳۹کیلوگرم
حشیش ۱۵۴ ،کیلوگرم شیشه ۱۳۴ ،کیلوگرم هرویین۴۹۱ ،
کیلوگرم مرفین ۳۳۱۳ ،عدد قرص روانگردان ۱۶۸۴۰ ،لیتر
پیشساز و  ۳۶۶کیلوگرم سایر مواد کشف شده است .اصالنی
با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی  ۹۳۶فقره عملیات

صورت گرفته است ،گفت :سرانه کشفیات مواد مخدر در این
دوره  ۱۳.۷۵کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده است .وی
اظهار داشت :در هفته اخیر مجموع ًا  ۶۳۴۵متهم در ارتباط
با جرایم مواد مخدر و خصوص ًا طی طرحهای جمعآوری و
ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شدهاند
که از این تعداد  ۸۸نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و روانگردان
 ۱۴۰۵نفر خردهفروش و توزیع کننده مواد و  ۳۷۸۳نفر معتاد
متجاهر دستگیر شدهاند ۴۸۵ .نفر نیز طی سایر عملیاتهای
مرتبط با موضوع مواد مخدر دستگیر شدهاند .معاون مقابله
با عرضه ستاد افزود :از  ۳۳۱۳عدد قرص روانگردان مکشوفه
در این مقطع ،بیشترین تعداد با  ۱۸۸۴عدد مربوط به استان
تهران است که نشان دهنده  ۵۶درصد مجموع کشفیات
قرصهای روانگردان در هفته یادشده است .اصالنی
با بیان اینکه بالغ بر  ۹۲درصد کشفیات این دوره زمانی

مربوط به هفت استان کشور است ،اظهار داشت :بیشترین
حجم کشفیات با  ۴۴۱۰کیلوگرم مربوط به استان سیستان و
بلوچستان است که معادل  ۳۴درصد کشفیات کشور است و
کرمان با  ۲۲۰۳کیلوگرم ،هرمزگان با  ۱۴۶۹کیلوگرم ،فارس
با  ۱۴۰۴کیلوگرم ،تهران با  ۱۱۶۱کیلوگرم ،خراسان جنوبی
با  ۷۵۸کیلوگرم و خوزستان با  ۵۰۲کیلوگرم به ترتیب در
رتبههای بعدی قرار دارند .وی افزود :سهم کشفیات  ۵استان
اولویت دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان ،کرمان،
هرمزگان ،بوشهر و خراسان جنوبی از کشفیات کشور در
هفته مذکور  ۶۷درصد است .اصالنی اظهار داشت :طی این
مدت ۱۳۲ ،دستگاه خودرو ۲۷ ،دستگاه موتورسیکلت۱۰ ،
قبضه سالح و  ۳۱دستگاه موبایل توقیف شد.

یادداشت

وزیر جدید آموزش و پرورش،
به دادمان برسید

دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای محسن حاجیمیرزایی ،وزیر جدید
آموزش و پرورش ،چون شما را به اهل گفتوگو،
دلسوزی و احترام نهادن به علم میشناسم؛ و
میدانم که آمدهاید که اگر بتوانید دردی دوا کنید
و دلتان فقط به این خوش نیست که به عنوان
وزیر میتوانید از خط ویژه استفاده کنید ،خواستم
همین ابتدا چند نکته بنویسم .خالصهاش اینکه
به دادمان برسید و برای نجات «کل سرمایه زندگی ما والدین» کاری
کنید.
جناب وزیر ،شناختهای من برآمده از یازده سال شاهد و ناظر بودن
زندگی تنها فرزندم در برخی از بهترین (بهترین ،نه بدترین!!) مدارس
این سرزمین است .جناب وزیر ،مدرسه باید به دانشآموز کمک کند تا
«عادات خواندن» را در خودش تقویت کند ،اما اکثریت دانشآموزان ما
میآموزند که نخوانند.
اگر تیراژ کتاب به سیصد نسخه رسیده ،تعجب نکنید ،خوانندهای
نیست از پس چند دهه نابود کردن عادات خواندن.
جناب وزیر ،مدرسه باید ارزش ذاتی علم و شور یاد گرفتن در
کودکان برانگیزد .من نمیدانم متخصصان آپ چه میگویند اما برترین
مدارس این کشور نتوانستند شوق خواندن و شور آموختن را در کودکان
برانگیزند ولی البته هر آنچه ما والدین رشته میکنیم ،پنبه میکنند با
این بساط تستزنی.
جناب وزیر ،اکثریت فرزندان که همه سرمایه زندگی ما هستند ،چنان
تربیت نمیشوند که شوق خریدن  50هزار تومان کتاب غیردرسی داشته
باشند ،اما مدارس آنها را مجبور میکنند تا آنجا که جا دارد – چند
صد هزار تا یکی دو میلیون تومان – کتاب کمکدرسی چهارگزینهای
بخرند.
جناب وزیر ،مدارس تحت امر شما اغلب هیچ تالشی نمیکنند که
سواد آب و محیطزیست ،سواد رسانه ،سواد فرهنگی ،سواد انرژی و سواد
و مهارت زندگی در دنیای جدید را به فرزندان ما بیاموزند.
آقای وزیر من االن به بازماندگان از تحصیل ،مدارس با ساختمان
ناامن ،بچههای روستاهای بیمدرسه ،حاشیه شهر و کودکان کار و
فقرای گریزان از مدرسه کاری ندارم ،برای آنها که حتم ًا باید کار جدی
کنید و نوآورانه ،اما همینها که مدرسه میروند ،چه میآموزند؟
آقای وزیر ،میترسم دانشآموزان یکی دو دهه بعد نتوانند گلستان و
بوستان سعدی را از روی متن بخوانند ،حفظ کردن اشعار و درک معانی
پیشکش؛ اما در عوض خوب تست میزنند و همه حقههای تستزنی
را بلد خواهند بود.
آقای وزیر ،از خداوندان سخن و ادب فارسی در مدرسه خبری نیست،
تدریس زبان فارسی و ضریب چهار آن در کنکور گولتان نزند.
آقای وزیر مدرسههای تحت امر شما چرکنویس نوشتن ،شیوه فکر
کردن ،تمرکز داشتن ،اهمیت ورزش کردن ،و درک تحوالت حیات
جسمی و اخالقی یک آدم را به کودکان نمیآموزند.
فرزندان ما در جامعهای جدید ،درست وقتی به سالهای بلوغ جنسی
میرسند در مدارس آپ ،حیران و سرگردان میشوند و والدین از آنها
سرگردانتر و دستگاه تحت امرتان هیچ برنامهای برای این مهم ندارد.
هیچ اندر هیچ.
آقای وزیر ،مدارس تحت امرتان ،شوقی برای ایرانی بودن خلق
نمیکنند ،البته فرزندان ما از یکدیگر میآموزند که چگونه و چه زمانی
برای بورس گرفتن و مهاجرت اقدام کنند.
آقای وزیر ،به چند خط شعر حافظ و سعدی و موالنا در کتاب فارسی
دلخوش نباشید .فرزندان ما در مدرسه میآموزند که ضریب فارسی در
کنکور چهار است ،واال روح سعدی ،حافظ ،موالنا و ادب و عرفان و
اخالق ادبیات فارسی را هم به مدرسه راه نمیدهند .بچههای ما در این
مدارس ایران را به اندازه نمیشناسند ،عاشقش هم نمیشوند.
جناب وزیر ،هنر ،موسیقی ،ورزش و انشا به اندازه ریاضی اهمیت
دارند .آقای وزیر دنیا سالهاست که آموزش مهارتی را جدی گرفته
است.
آقای وزیر راهی باز کنید که نظر والدین هم تأثیری بر آموزش داشته
باشد ،این چه حکایتی است که ما والدین در تعیین هیچ چیز آموزش و
پرورش غیر از دادن پول مدرسه دولتی و غیرانتفاعی مشارکتی نداریم.
آقای وزیر ،راستی هر روز صبح صدها هزار خانواده فرزندانشان
را با سرویسهایی به مدرسه میفرستند که حتی نمیدانند رانندهاش
صالحیت حمل مسافر دارد یا ترمز ماشیناش سالم هست یا نیست.
آقای وزیر حرف زیاد است ،حتم ًا دوباره مزاحمتان میشوم.
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هشدار پلیس فتا نسبت به پیامکهای
کالهبرداران حرفهای با وعده
کارت سوخت و سهمیه بنزین
رئیس پلیس فتای تهران از شهروندان خواست به
پیامکهای نام نویسی کارت سوخت توجه نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سرهنگ تورج
کاظمی گفت :پیامکهایی برای شهروندان درباره نامنویسی
برای کارت سوخت یا سهمیه بنزین ارسال شده است
که این پیامکها ،کالهبرداری است .رئیس پلیس فتای
پایتخت ادامه داد :متاسفانه برخی افراد که پیامک به آنها
ارسال شده با ورود به نشانی سایت داده شده و ثبت مشخصات فردی و حساب بانکی
از جمله رمز دوم و سی وی وی تو نام نویسی میکنند که کالهبردار با سوء استفاده از
مشخصات افراد به حساب بانکی مالباختگان مراجعه و از حساب آنها برداشت میکند.
وی گفت :در دو ماه اخیر پروندههای زیادی در این باره تشکیل شده است و گرچه پلیس
فتای پایتخت تمامی مبادی ارسال پیامک را میبندد ،اما کالهبردار از راههای دیگر و با
شمارههای دیگری ورود و پیامک ارسال میکند .سرهنگ کاظمی ادامه داد :در صورت
ارسال چنین پیامکهایی مردم توجه نکنند و در صورت درخواست برای صدور کارت
سوخت حتما به دفاتر پلیس  ۱۰+مراجعه کنند.

مدیرکل زندانهای استان تهران خبر داد

آزادی  ۲۴۱زندانی جرایم غیرعمد
طی  ۶ماه اول امسال
مدیرکل زندانهای استان تهران ،از آزادی  ۲۴۱زندانی جرائم غیر عمد در ۶
ماهه اول سال جاری از زندانهای استان تهران خبر داد.
به گزارش مهر ،حیات الغیب ،گفت :با پیگیریهای انجام شده توسط کارشناسان
ستاد دیه استان تهران و مددکاران زندانهای استان و همیاری خیرین نیکوکار
تعداد  ۲۴۱مددجو از زندانهای استان آزاد شدند .وی افزود :از ابتدای سال جاری
تا پایان مرداد ماه تعداد  ۲۴۱زندانی جرائم غیر عمد با مجموع ۶۴۹.۷۲۳.۴۳۷.۷۶۴
ریال بدهی و با اخذ گذشت سخاوتمندانه شکات و پذیرش اعسار مددجویان
از سوی مراجع قضایی و همچنین با مجموع کمک  ۶۸.۶۸۷.۹۳۸.۸۵۶ریالی
مددجویان مذکور از زندانهای استان تهران آزاد شدند که از این تعداد زندانی ۸
نفر مددجو زن نیازمند بوده که با توجه به شریعت دین مبین اسالم مبنی بر اولویت
کمک به این دسته از زندانیان نیازمند از زندان آزاد شدند.
مدیر کل زندانهای استان تهران خاطرنشان کرد :در حال حاضر تعداد ۱۲۸۹
زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تهران به سر میبرند که  ۵۹۸نفر
مددجو مشمول کمکهای ستاد دیه میشوند.
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دادستان کل کشور دستور داد

پرداخت خسارت پروندههای کالهبرداری رایانهای با رمز دوم ایستا به مالباختگان
دادستان کل کشور در مورد پروندههای کالهبرداری
رایانهای بخشنامهای صادر کرد.
به گزارش میزان ،بخشنامه دادستان کل کشور حجت
االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل
کشور در بخشنامهای خطاب به دادستانهای عمومی و
انقالب سراسر کشور اعالم کرد :با توجه به ممنوعیت
استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای غیر
حضوری ،مقتضی است در پروندههای کالهبرداری
رایانهای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز
دوم ایستا ،دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از
طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابالغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:
دادستانهای محترم عمومی و انقالب سراسر کشور
با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره
 ۱۸۶۷۱۷.۹۷مورخ  ۱.۶.۹۷و بندهای  ۱و  ۳بخشنامه

شماره  ۵۱۶۹۱.۹۸مورخ  ۲۱.۲.۹۸و شماره ۱۶۳۵۷۵.۹۸
مورخ  ۱۴.۵.۹۸بانک مرکزی ،ارائه خدمات غیر حضوری
(نظیر تراکنشهای بانکی اینترنتی) در بانکها ضرورت ًا
مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 98/3/1
هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای
غیر حضوری ممنوع اعالم و ادامه بکارگیری رمز دوم

ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی
محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است
که «هرگونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل
آسیب پذیریهای امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات
رمزهای پویا) در سرویسهای بانکی مستقیما به عهده
بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)،
برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند».
لذا مقتضی است در پروندههای کالهبرداری رایانهای
(برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی) که پس از
الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است
بررسیهای الزم انجام شود و در صورت احراز انجام
تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت
بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی،
دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه
کاشف به بانک متخلف ابالغ گردد.

توقیف یدککش خارجی با  ۲۸۳هزار و  ۹۰۰لیتر گازوئیل قاچاق
به ارزش بیش از  32میلیارد تومان با دستگیری  12متهم فیلیپینیتبار در هرمزگان
ماموران دریابانی هرمزگان یک گروه قاچاقچیان خارجی
سوخت را در «سیریک» دستگیر کردند .به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما ،ماموران دریابانی هرمزگان یک باند خارجی قاچاقچی
سوخت را در  ۱۵مایلی شهرستان سیریک شناسایی و دستگیر
کردند .فرمانده دریابانی هرمزگان گفت :با انجام اقدامات اطالعاتی
ویژه و با تالشهای شبانه روزی و فعالیت بی وقفه مرزبانان

استان ،این باند که به صورت کالن اقدام به قاچاق سوخت میکرد
را شناسایی و تحت نظر اطالعاتی قرار دادند .سرهنگ حسین
دهکی افزود :با اقدام به موقع مرزبانان و در یک عملیات سریع و
غافلگیرانه محموله سوخت قاچاق در آبهای شهرستان سیریک
شناسایی و توقیف شد .وی گفت :در این عملیات یک فروند یدک
کش خارجی توقیف و  ۲۸۳هزار و  ۹۰۰لیتر سوخت قاچاق از نوع

گازوئیل کشف شد .سرهنگ حسین دهکی ارزش سوختهای
قاچاق کشف شده را بیش از  ۳۲میلیارد تومان عنوان کرد .وی
افزود :در این رابطه  ۱۲متهم خارجی تبعه کشور فیلیپین دستگیر
و اقدامات قانونی از طریق مراجع قضائی به صورت ویژه در حال
پیگیری است .شهرستان سیریک در فاصله  ۱۷۵کیلومتری شرق
بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران خبر داد

تالش ناکام سوداگر مرگ در دور ریختن محموله  ۱۱۸کیلویی تریاک و فرار از چنگ قانون
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری
یک قاچاقچی مواد مخدر خبر داد و گفت :این متهم سعی
داشت محموله تریاک همراهش را دور بریزد که موفق نشد
و با  ۱۱۸کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شد.
به گزارش مهر ،سرهنگ محمد بخشنده در تشریح این
خبر ،اظهار کرد :در تحقیقات انجام شده از سوی مأموران
پایگاه هفتم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت ،مشخص شد
که یکی از قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر در محدوده جنوب

تهران ،اقدام به قاچاق و توزیع مقادیری مواد مخدر میکند.
این مقام انتظامی عنوان داشت :تحقیقات ادامه داشت تا
اینکه مشخص شد این متهم در حال انتقال مواد مخدر
مذکور با یک دستگاه موتورسیکلت به مخفیگاه خود است
که بالفاصله با هماهنگی از سوی مرجع قضائی ،تیمهای
عملیات این پایگاه برای دستگیری متهم وارد عمل شده و
به محل اعزام شدند .وی افزود :در هفتمین روز شهریور ماه
امسال ،این متهم در مخفیگاهش مشاهده و در یک تعقیب و

شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله اوقاف،
خیابان هنگام ،خیابان شهید حمید شجاعیان ( 7غربی)،
پالک  ،30طبقه اول ،واحد  1کد پستی  1688765941تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()579052

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاهنگان مهر با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  153052و شناسه
ملی  10101958334به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  05/05/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد- :تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب
از  3الی  4نفر میباشد.در نتیجه ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد .سازمان ثبت ____________________
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات آگهی تغییرات شرکت بین المللی امید پارسینا دماوند
غیرتجاری تهران ()579050
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 335188
____________________
و شناسه ملی  10103720823به استناد صورتجلسه
آگهی تغییرات شرکت نوید کیفیت ایمن با مسئولیت محدود مجمع عمومی فوق العاده مورخ  28/12/1397و
به شماره ثبت  299866و شناسه ملی 10103377335
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ نامه شماره  177996/98مورخ  14/05/1398وزارت
 26/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
واحد ثبتی تهران به آدرس:استان تهران ،شهرستان ری ،سرمایه شرکت از مبلغ  133900000000ریال به
بخش مرکزی ،شهر ری ،محله شهرری ،خیابان شهید حمید
کاشانی ،خیابان قم ،پالک  ،221پاساژ وکیل ،طبقه اول ،واحد مبلغ  333900000000ریال از محل مطالبات حال
 67کد پستی 1843783436 :تغییر یافت و ماده مربوطه در شده افزایش یافت و ماده  5اساسنامه بنحو مذکور
اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره اصالح میگردد ترکیب شرکا بعد از افزایش سرمایه
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()579051
به شرح زیر میباشد :آقای حمیدرضا علی عسگری
____________________
دارای  333200000000ریال و آقای امید علی
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات آستیاک با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  408910و شناسه ملی عسگری دارای  700000000ریال سهم الشرکه.
 10320607430به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
فوق العاده مورخ  15/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :و موسسات غیرتجاری تهران ()579053
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی :استان تهران____________________ ،

گریز کوتاه در حالی که سعی داشت مواد مخدر همراهش را
برای فرار از دست قانون دور بیاندازد ،دستگیر شد .سرهنگ
بخشنده ،تصریح کرد :این متهم به همراه همدستش دستگیر
و بستههای حاوی مواد مخدر نیز جمع آوری و به همراه
متهمان به پایگاه هفتم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت
منتقل شد .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت ،در
پایان با اشاره به اعتراف متهمان به جرایم خود ،خاطرنشان
کرد :متهمان پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاوربارکاس معمار
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  217914و شناسه ملی
 10102592527به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  01/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء
هئیت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:
سید سعید فاضلی بشماره ملی  1261779835بسمت مدیرعامل و
عضو هئیت مدیره ( خارج از شرکاء ) و سید علیرضا کمالی بشماره
ملی  2002799091بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمود
نصیری انصاری بشماره ملی  0030600332بسمت عضو هئیت
مدیره ( خارج از شر کاء) و داود شادی بشماره ملی 1261700538
بسمت عضو هئیت مدیره (خارج از شرکاء) و سید مصطفی صدر
بشماره ملی  0045212031بسمت عضو هئیت مدیره (خارج از
شرکاء) و حمید مبین مقدم بشماره ملی  0940705257بسمت
عضو هئیت مدیره ( خارج از شرکاء ) و مجید ایلخانی خسرو
شاهی بشماره ملی  1708888535بسمت عضو هئیت مدیره
( خارج از شرکاء ) و بهروز قبادی بشماره ملی 1466054697
بسمت عضو هئیت مدیره ( خارج از شرکاء ) و مهرداد مقبل نژاد
بشماره ملی  0052058905بسمت عضو هئیت مدیره ( خارج از
شرکاء ) و علیرضا عباسی بشماره ملی  0069084300بسمت
عضو هئیت مدیره ( خارج از شرکاء ) و جواد عدالت بشماره ملی
 1260361357بسمت عضو هئیت مدیره ( خارج از شرکاء) .کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها،
عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر
شرکت و نامههای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس
هیئت مدیره هریک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()579054
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وکیل دادگستری شروط ضمن عقد ازدواج و چگونگی پس گرفتن هدایای نامزدی را تشریح کرد

شروط  ۱۲گانه ثبت عقد ازدواج

یک وکیل دادگستری درباره شروط ضمن عقد ازدواج و شرح
چگونگی پس گرفتن هدایای نامزدی توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،تنظیم سند ازدواج
مشروط به شروط مختلفی است و هنگام ثبت عقد ازدواج باید به
این نکات توجه بسیار زیادی شود ،البته این شروط بیشتر در حوزه
طالق است تا ازدواج.
شروط ۱۲گانه ازدواج به شرح زیر است:
 -۱استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت  ۶ماه به هر
عنوان و عدم امکان الزام او به تأیید نفقه و همچنین در موردی
که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت  ۶ماه وفا نکند و به
اجبار ایفا هم ممکن نباشد.
 -۲سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی
را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
 -۳ابتالی زوج به امراض صعب العالج به نحوی که دوام
زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
 -۴جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
 -۵عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به
شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و

حیثیت زوجه باشد.
 -۶محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال
حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر
به  ۵سال بازداشت یا به حبس و جزای نقدی شود که مجموعا
منتهی به  ۵سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در
حال اجرا باشد.
 -۷ابتالی زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص
دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای
زوجه دشوار باشد.
 -۸زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.
تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه
است و یا  ۶ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت
نکند.
 -۹محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر
گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر
با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات
مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است ،با توجه به وضع و
موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 -۱۰در صورتی که پس از گذشت  ۵سال زوجه از شوهر
خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب
فرزند نشود.
 -۱۱در صورتی که زوج مفقوداالثر شود و ظرف  ۶ماه پس
از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 -۱۲زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به
تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.
هدایای ازدواج جز اموال زن است
لیال قرداغی وکیل پایه دادگستری درباره شروط ازدواج اظهار
کرد :اگر زوج به یکی از شرایط  ۱۲گانه گفته شده عمل نکند ،در
آن زمان زوجه میتواند درخواست طالق را به دادگاه ارائه دهد.
او درباره شرایط نامزدی بیان کرد :نامزدی هیچ شرطی ندارد،
زیرا خطبه عقد هنوز جاری نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره پس گرفتن هدایای
نامزدی گفت :تا قبل از عقد ،زوج و زوجه میتوانند هدایایی که به
یکدیگر دادهاند را پس بگیرند ،اما پس از جاری شدن خطبه عقد
زوج نمیتواند هدایای داده شده به زوجه را پس بگیرد ،زیرا پس
از عقد این هدایا جزء امالک زن محسوب میشود.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام تالش برای اخاذی از دختران جوان پس از دوستی با آنها
س و فیلمهای آنها
در شبکههای اجتماعی و وعده ازدواج با تهدید به انتشار عک 
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری متهمی که به
بهانه طرح دوستی و خواستگاری از قربانیان خود اخاذی
میکرد ،خبر داد.
به گزارش مهر ،تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران
بزرگ در تشریح این خبر ،گفت :خانمی  ۲۴ساله ساکن غرب
تهران به پلیس فتا مراجعه و اعالم کرد که در کانال همدم
یاب شبکه اجتماعی تلگرام با فردی بنام ل .ت  ۲۸ساله
ساکن تهران آشنا شدم پس از مدتی گفتگو در فضای چت
و تبادل عالیق و آشنایی بیشتر ،باهم قرار مالقات گذاشتیم
و به رستوران و چند جای تفریحی و دیدنی رفتیم غافل از
اینکه ایشان این قرار را با برنامه ریزی هدایت میکند و
شخص سومی در حال تصویر برداری از مالقات وگشت

و گذار ما میباشد .این مقام انتظامی بیان داشت :شاکی در
ادامه اظهاراتش گفت پس از گذشت مدتی از این آشنایی،
متهم با وی به دفعات مختلف تماس گرفته و شروع به تهدید
و در خواست پول از وی کرده است و حتی چند عکس
از مالقاتهای وی را برایش فرستاده و تهدید کرده است
چنانچه به درخواستهای او عمل نکند ،تصاویر و شماره
موبایلش را در گروه و کانالهای غیر اخالقی منتشر خواهد
کرد .وی عنوان کرد :با دریافت شکایت و شرح حال مالباخته
تیم مهندسی پلیس فتا برای شناسایی متهم وارد عمل
شدند و در تحقیقات پلیسی مشخص شد متهم ساکن
تهران میباشد .رئیس پلیس با اشاره اینکه با هماهنگی
مقام قضائی کارآگاهان پلیس فتا موفق به دستگیر متهم

و انتقال وی به پلیس فتا شدند ،وی گفت :متهم که در ابتدا
منکر هرگونه جرمی بود ،پس از مواجهه حضوری با شاکی و
مشاهده دالئل پلیس لب یه اعتراف گشود و اظهار داشت که
بهانه آشنایی به قصد ازدواج دختران مجرد و جوان را اغفال
میکرده و چون این مالقاتها پنهانی و دور از اطالع خانواده
هایشان بوده باتهدید از آنان پول درخواست میکرده است.
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه تحقیق از متهم برای
کشف سایر جرائم مشابه ادامه دارد ،به کاربران فضای
مجازی تاکید کرد :ازدواج و آشنایی زوجین از یکدیگر نیاز به
مداخله اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر دارد و کانالهای
شبکههای اجتماعی مانند همدمیاب مکانی قابل اعتماد برای
همسرگزینینمیباشد.

فرمانده پلیس فرودگاه امام خمینی(ره) خبر داد

کشف  ۷۹هزار دالر آمریکا ۷ ،هزار دالر کانادا و  ۸هزار یورو
به ارزش یک میلیارد و  100میلیون تومان از  2مسافر در فرودگاه امام خمینی(ره)
فرمانده پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از کشف  ۱۱میلیارد ریالی
ارز قاچاق توسط عوامل بازرسی مسافران این فرودگاه ،خبر داد .به گزارش مهر،
سرهنگ داوود شعبانی در تشریح این خبر اظهار کرد :با توجه به تاکید مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) در مبارزه همه جانبه با قاچاق کاال و ارز ،همکاران من در
پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) موفق به کشف مقادیر قابل توجهی ارز

قاچاق از دو نفر مسافر به مقصد کشورهای قطر و ترکیه شدند .وی افزود :ارز
کشف شده از متهمان شامل  ۷۹هزار دالر آمریکا ۸ ،هزار یورو و  ۷هزار دالر
کانادا ،به ارزش تقریبی  ۱۱میلیارد ریال است .فرمانده پلیس فرودگاه امام خمینی
(ره) در ادامه ضمن هشدار به قاچاقچیان و سودجویان گفت :پرونده قضائی در این
خصوص تشکیل و تحویل مراجع ذی صالح شد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاوربارکاس معمار با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  217914و شناسه ملی
 10102592527به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  01/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سید علیرضا
کمالی کدملی  2002799091با پرداخت مبلغ  8010000ریال
بصندوق شرکت ،میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ 9000000
ریال افزایش دادند .خانم معصومه صمدی نیکو زاد کدملی
 0080403247با پرداخت مبلغ  495000ریال بصندوق شرکت،
میزان سهم الشرکه خود را بمبلغ  500000ریال افزایش دادند.
آقای سیف اله علی بیگلو کدملی  6149937631با پرداخت
مبلغ  495000ریال بصندوق شرکت ،میزان سهم الشرکه خود
را بمبلغ  500000ریال افزایش دادند .در نتیجه سرمایه شرکت
از مبلغ  1000000ریال بمبلغ  10000000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .لیست
شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از آنها بعد از افزایش سرمایه
بشرح فوق میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()579055

مجوز شماره 106993/15/982مورخه 05/05/98اداره کل تعاون
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :صورتهای مالی سال  97به
تصویب رسید .خانم پریسا رستمی به شماره ملی 0067579728
به عنوان بازرس اصلی ،الدن نظری به شماره ملی 0012640158
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()579056

____________________

آگهی تغییرات شرکت آریا شیمی رایکا سهامی خاص به
شماره ثبت  290333و شناسه ملی  10103257914به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :فعالیت در زمینه کلیه
امور صنایع شیمیایی شامل :ایزوتیازولینون –کوکامیدو پروپیل
هیدروکسی سولتین –گلیسیرین کوکات  -کوکوامیدوپروپیل آمین
اکساید-کوکونات فتی اسیدمنواتانول آمید –انواع روغن قالب (به
جز روغن قالب فراوردههای غذایی)(رها کننده قالب بر پایه صابون
پتاسیم )-بسته بندی انواع مواد شوینده مورد مصرف در بهداشت
فردی –کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید –سویا فتی اسید دی
اتانول آمید –تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات –اتیلن گالیکول
____________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی فرش دستی زرین بافت مونو استئارات –کوکوآمیدو پروپیل بتائین –دی سدیم لوریل اتر
نگار به شماره ثبت  137924و شناسه ملی  10101810176به سولفوسوکسینات-استر کوات-اتیلن گالیکول دی استئارات –پالم
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  13/03/1398و کرنل فتی اسید دی اتانول آمید –بنزالکونیم کلراید (ترکیب شده با

یادداشت

ایران قبل از انقالب به روایت آبراهامیان
فرهاد قنبری
یرواند آبراهامیان از برجستهترین محققان در حوزه واکاوی تاریخ
معاصر ایران است .از آبراهامیان کتابهای برجسته و مهمی مانند ابران
بین دو انقالب ،تاریخ ایران مدرن و کودتا به فارسی ترجمه شده است.
آنچه میخوانید بخشی از مصاحبه رسانهای ابراهامیان است.
فایده «خلق یک نوستالژی» ،درواقع یک پدیدهی مصنوعی است؛
زیرا شما اکنون میتوانید ببینید که چقدر پول توسط عربستان سعودی
بهویژه در شبکههای اجتماعی خرج میشود .بنابراین ،بخشی از این
سیستم تالش میکند که هم به بخشی از ایرانیان خارج از کشور و
هم به مردم در داخل ایران این موضوع را تلقین کند که همه چیز قبل
از انقالب خیلی خوب بود و بههمین دلیل انقالب اشتباه بود .درواقع
برای دستیابی به درکی درست از تاریخ باید رفت و دید که مردم در
بین سالهای ۱۹۷۸-۷۹چه احساسی داشتند .بهطور واضح عالقهای به
حکومت پهلوی نداشتند .مردمی که در خیابان علیه شاه شعار میدادند
حس نوستالژیک نسبت به شاه نداشتند.
گر شما به مستندهایی که میسازند نگاه کنید متوجه میشوید که
هدف این است که نشان دهند در رژیم گذشته همه چیز خوب و تمیز
بود و همه چیز بهدرستی کار میکرد .اکثر اینها جعلی است .مثال
تلویزیون «من و تو» که نشان میدهد حتی وضع ترافیک تهران هم در
آن زمان خیلی خوب بود .اکثر اینها دروغ است.
مشکل در یادآوری گزینشی تاریخ است .اگر موضوع سفر آزاد به
دیگر کشورها بدون ویزا باشد باید این را هم گفت که برای سفر باید
پول هم داشت .تنها ویزا محدودکننده نیست .پول هم سبب محدودیت
میشود .در زمان رژیم شاه هم فقط طبقهای که از عهدهی این هزینهها
برمیآمد میتوانست به سفر اروپا برود.
در مورد کالب رفتن و تفریحاتی از این دست هم در زمان شاه به
این شکل نبود که تهران در بین سالهای ُ ۵۶ ۵۷پر از کالب باشد و در
عینحال باز هم باید گفت که این تفریحات هم در دسترس ثروتمندان
بود و نه حتی طبقه متوسط .در زمینه آزادیهای سیاسی باید بگویم که
وضعیت آزادیهای سیاسی در آن دوره نسبت به این روزها محدودتر
بود .در آن دوره چیزی به نام انتخابات وجود نداشت.
بهشکل کلی مردم گاهی نسبت به گذشتهای که خیلی در مورد آن
نمیدانند ،نوستالژی پیدا میکنند .مطمئنم که این روزها در روسیه مردم
برای دوره استالین حس نوستالژیک دارند و همین مسأله را میتوانید در
آلمان هم نسبت به هیتلر ببینید .این درواقع یک فراخوانی انتخابی از گذشته
است .اگر شما از پدر و مادر کسانی که االن حس نوستالژیک نسبت به
گذشته دارند بپرسید که در سالهای  ۵۶و  ۵۷چه حسی نسبت به حکومت
و اوضاع اجتماعی-اقتصادی داشتید مطمئنا پاس خ آنها متفاوت با این حس
نوستالژیک خواهد بود .آن کسانی که در سالهای  ۵۶و  ۵۷از وضعیتشان
رضایت داشتند االن در کالیفرنیا هستند نه در تهران.

امینهای نوع چهارم)-آلکیل الکتات –انواع شامپوها به جز شامپو
طبی -مایع نرم کننده البسه و والیاف وارائه کلیه خدمات فعالیت
آزمایشگاه در کار نمونه برداری و انجام کلیه فعالیتهای مربوط
به آزمون برای شرکتهای دیگر اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و
خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات و ایجاد و احداث شعبه
در سراسر ایران و جهان و مشارکت و سرمایه گزاری و عقد قرارداد
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیالت ریالی و
ارزی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و خرید و فروش و
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز
پس از اخذ مجوزهای الزم .اساسنامه جدیدی مشتمل بر  64ماده
و  11تبصره به تصویب رسید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()579057

____________________

آگهی تغییرات شرکت عایق بنا قائم با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  422475و شناسه ملی  10320752069به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/05/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس:استان تهران،
شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله داوودیه،
خیابان شنگرف ،خیابان نهم ،پالک  ،14طبقه اول ،واحد
شمالی کدپستی  1548815611تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()579058
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جامعه
یادداشت

باز تولید نابرابری توسط مدارس
در جامعه ایران
فردین علیخواه
جامعه شناس

از بعضی خانوادهها سؤال میکنم که برای تحصیل فرزندشان
چقدر شهریه پرداخت میکنند ،با شنیدن پاسخ ،بیاختیار سوت
ممتدی میزنم! به زمین نگاه میکنم و سرم را به چپ و راست
تکان میدهم 20 ،15 ،10 ،5 .میلیون تومان برای یک سال! از
کسانی که مبلغ باالتری پرداخت کردهاند میپرسم که این پول
را در ازای دریافت چه خدماتی پرداخت میکنید .میگویند :دو
زبان خارجی یاد میدهند ،معلم نقاشیشان فالنی است ،موسیقی
و حرکات موزون یاد میدهند ،کالسهای ورزششان در فالن
باشگاه است ،از انواع هنرها میتوانند یکی را انتخاب و فرد شناختهشدهای در آن هنر به آنها
درس بدهد ،غذایشان تحت نظر یک متخصص تغذیه است ،آنها را به موزهها ،گالریها و
کتابفروشیها میبرند ،وضعیت پزشکیشان مدام چک میشود ،برنامههای مشترک هنری با
حضور ما ترتیب میدهند ،برایشان کالس قصهگویی و شاهنامهخوانی برگزار میکنند و.. .
بوردیو؛ جامعهشناس فرانسوی چند دهه قبل به نقد جدی نظام آموزشی فرانسه پرداخت.
او معتقد بود که کارکرد نظام آموزشی آن است که دانش آموزان را برای زندگی پس از
مدرسه یا دانشگاه توانمند کند و به آنها مهارتهای الزم برای فرهیخته بودن را بیاموزد.
منظور او از فرهیختگی ،کسب منشها و شیوههای درک جهان ،و نیز مهارتهایی بود که
با داشتن آنها افراد احساس نکنند که در مقایسه با سایرین چیزی کم دارند .مث ً
ال دانش
آموزان پس از اتمام دوره تحصیل بتوانند به یک زبان خارجی حرف بزنند ،وقتی یک تابلوی
نقاشی دیدند بگویند که این تابلو در چه سبکی نقاشی شده است ،اگر به یک موسیقی گوش
کردند بگویند که این موسیقی در چه سبکی است ،نام سازهای موسیقی را بهدرستی بدانند ،با
مهارتهای اجتماعی نظیر ایجاد ارتباط اجتماعی و نیز رفتار در موقعیتهای اجتماعی مختلف
نظیر رستوران یا گالریهای هنری آشنا باشند .درمجموع توانایی رمزگشایی از عرصه اجتماع
و هنر را کسب کنند .از نظر او همه دانش آموزان با توان و قابلیتهای یکسانی وارد نظام
مدرسه نمیشوند .برخی از آنها از قبل دارای خانواده فرهیختهای هستند و روشن است که
اگر در مدرسه چنین چیزهایی به دانش آموزان یاد داده شود تواناییها آنان صرف ًا تکمیل
خواهد شد چون از زمینههای الزم برخوردارند .ولی عدهای از دانش آموزان هم هستند که
در خانواده اص ً
ال چنین چیزهایی را نیاموختهاند و به تعبیری خانواده فقیری داشتهاند .وظیفه
نظام آموزشوپرورش آن است که روی این دانش آموزان بیشتر کار کند .به آنان بیشتر
آموزش بدهد تا همپای دانش آموزان دسته اول شوند .امری که برخی آنرا «تبعیض مثبت»
میدانند .نظام آموزشوپرورش باید وضعیت را عادالنه پیش ببرد تا درنهایت دانش آموزان با
تواناییهای مشابهی دوره تحصیل را به اتمام برسانند .نظر بوردیو آن بود که نظام آموزشی
فرانسه چنین نیست .درواقع نابرابری موجود در نظام آموزشی باعث میشود تا فقرا ،با فرهنگ
حاکم بر خانوادههای فقیر وارد و با همان فرهنگ خارج شوند .خانوادههایی که پولدارترند یا به
تعبیر بوردیو سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشتری دارند فرزندان خود را به مدارس درجهیک
میفرستند و خانوادههای کمدرآمد به مدارس ضعیف تر .نتیجه آنکه وارثان اقتصاد ،هنر و
سیاست همچنان وارث و مدعی این عرصه میمانند و وارثان فقر هم همچنان فقر را به نسل
بعد از خود منتقل میکنند .نابرابری از طریق مدرسه مدام بازتولید میشود .بوردیو این امر را
خشونت نمادین میداند .یعنی نظام آموزشوپرورش به شکل سمبلیک عدهای را از گردونه
فرهیخته شدن و کسب مهارتهای اجتماعی الزم برای زندگی امروزی کنار میگذارد.
آنچه بوردیو چند دهه قبل در خصوص نظام آموزشی کشور فرانسه گفت ظاهراً به شکل
زیرپوستی در کشور ما در حال وقوع است .متأسفانه در کشوری که در قانون اساسیاش بر
آموزش رایگان تأکید شده است روزبهروز شاهد طبقاتی شدن امر آموزش هستیم .نکته جالب
آنکه در مدارس دولتی هم شاهد طبقاتی شدن هستیم و مسئله فقط مدارس خصوصی/دولتی
نیست .برخی از مدارس دولتی هم که در مناطق مرفه نشین شهرها قرار دارند با دریافت
مستمر هزینه از والدین تالش میکنند خدمات ویژهای به دانش آموزان ارائه دهند .و دراینبین
آنچه مشهود است :مدرسه در ایران بهتدریج تبدیل به سیستم تثبیت نابرابریهای اجتماعی
میشود .ژنهای خوب که در خانوادههایی با سرمایه فرهنگی و اقتصادی باال رشد میکنند
به مدارس مطلوب میروند و میشوند وارثان اقتصاد و هنر ،و ژنهای نامرغوب که والدین
مرغوبی ندارند به مدارس ضعیف میروند و میشوند وارثان فقر!
سخن پایانی :مراقب باشیم .برخی از این مدارس چنین به والدین القاء میکنند که پدر و
مادر خوب بودن یعنی کسی که چنین خدمات گران قیمتی را برای فرزندانش فراهم کند .در
نوشته دیگری به این موضوع خواهم پرداخت.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری
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شرایط اخذ معافیت تک فرزندی یا کفالت
در برخی از خانوادهها فقط یک فرزند پسر وجود دارد با این
وجود تک پسر بودن به تنهایی نمیتواند موجب این شود که
فرد مشمول معافیت تک فرزندی را اخذ کند.
به گزارش میزان ،سربازی و یا همان خدمت نظام وظیفه
عمومی سربازی در ایران به خدمت سربازی عمومی گفته
میشود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تمام مردان باالی  ۱۸سال ایرانی ،به جز مواردی که استثنا
شدهاند ،باید به خدمت سربازی بروند .گذراندن دوره سربازی
برای تمامی مشمولین اجباری است و مشمولین قبل از پایان
این دوره از انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده از برخی
خدمات شهروندی بازداشته میشوند.
اما گذراندن خدمت سربازی مشمول برخی نیز نمیشود
که به آن معافیت سربازی میگویند که در این گزارش به بیان
یکی از این معافیتها یعنی معافیت تک فرزندی و یا کفالت و
شرایط اخذ آن میپردازیم.
معافیت تک فرزندی زیر مجموعه انواع معافیت کفالت
محسوب میشود .در برخی از خانوادهها فقط یک فرزند پسر
وجود دارد .تک پسر بودن به تنهایی نمیتواند موجب این شود
که فرد مشمول معافیت تک فرزندی را اخذ کند بلکه عالوه
بر تک فرزند پسر بودن باید برخی شرایط دیگر نیز در خانواده
مشمول وجود داشته باشد تا فرد بتواند از این نوع معافیت
سربازی استفاده کند.
افرادی مشمول خدمت سربازی در دوران صلح میباشند
که اعزام به خدمت سربازی خللی در خانواده و زندگی فرد ایجاد
نکند .افرادی که از وضعیت جسمی مساعدی برخوردار نیستند
حتی در زمانی که صلح نباشد از خدمت سربازی معاف پزشکی
هستند .برخی از افراد به دلیل داشتن مسئولیت نگهداری و
سرپرستی خانواده نیز در زمان صلح از خدمت سربازی معاف
هستند که به آن معافیت کفالت گفته میشود.
در قانون معافیتهای نظام وظیفه معافیت تک فرزندی را
همان معافیت کفالت مینامند .افراد مشمولی که تک فرزند
پسر باشند ،در صورت نیاز خانواده به فرد مشمول به دلیل
گذران زندگی ،فرد مشمول میتواند با داشتن شرایط خاص از
معافیت تک فرزندی استفاده کند.
شرایط معافیت
در صورتی که فرد مشمول تک فرزند پسر خانواده باشد
و دارای غیبت سربازی نیز نباشد و یا در صورت داشتن غیبت
شرایط توجیه غیبت سربازی را داشته باشد ،میتواند با دارا
بودن یکی از شرایط زیر نسبت به اخذ معافیت تک فرزندی یا
معافیت کفالت اقدام نماید.

پدر فرد مشمول باالی  ۷۰سال سن داشته باشد.
پدر مشمول اگر کمتر از  ۷۰سال سن دارد توانایی کار
کردن به دلیل بیماری را نداشته باشد و از کار افتاده باشد.
اگر پدر فرد مشمول در این وضعیت باشد پس نمیتواند از
پس گذران امورات خانواده بر بیاید در نتیجه الزم است فرزند
پسر تامین خانواده را بر عهده بگیرد.
پدر فرد مشمول فوت کرده باشد و فرد مشمول وظیفه
نگهداری از مادر و دیگر فرزندان را داشته باشد.
پدر و مادر مشمول از هم طالق گرفته باشند .در صورت
طالق پدر و مادر باید سی ماه از تارخ طالق آنها نیز گذشته
باشد و مادر نیز مجدد ازدواج نکرده باشد.
خانواده فرد مشمول تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد
باشند.
فرد مشمول دارای سه خواهر باشد.
امکان دارد فرد مشمول دارای برادر نیز باشد و تک فرزند
پسر خانواده نباشد در این صورت هم میتواند با دارا بودن
برخی ازشرایط از قبیل :برادر سنش کمتر از  ۱۸سال باشد یا
برادر نا توان باشد ،از معافیت تک فرزندی یا معافیت کفالت
استفاده کند.
مراحل اقدام جهت اخذ معافیت تک فرزندی
یا کفالت
اگر فرد مشمول که تک فرزند پسر است و دارای یکی
از شرایطی است که در باال گفته شد ،میتواند نسبت به اخذ
معافیت سربازی اقدام نماید.
فرد مشمول باید با مراجعه به یکی از دفتر پلیس۱۰+
فرمهای مربوط به معافیت را دریافت کند سپس باید به تکمیل
فرمهای مربوط به معافیت تک فرزندی بپردازد .پس از تکمیل
فرمهای مربوطه (فرم مشخصات فردی ،فرم معاینه پزشکی،
فرم سوابق تحصیلی) باید مدارک مورد نیاز را تهیه نماید.
پس از تهیه مدارک و تکمیل فرم ها ،آنها را تحویل دفتر
پلیس ۱۰+داده و جهت بررسی به سازمان نظام وظیفه ارسال
میشود .پس از مدتی برای مشمول دعوت نامهای ارسال
خواهد شد و فرد مشمول به همراه پدر یا مادر جهت بررسی
وضعیت باید به شورای نظام وظیفه مراجعه نماید.
مدارک مورد نیاز جهت معافیت
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول
عکس از مشمول
آخرین مدرک تحصیلی
اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای خانواده
فرم استشهاد محلی مبنی بر شرایط خانوادگی

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات دریافت حقوق بازنشستگی با بیمه دانشجویی
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی نحوه برخورداری از بیمه
دانشجویی تامین اجتماعی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی
خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان "دانستنیهای تامین
اجتماعی" منتشر میکند و به مرور برخی قوانین تامین
اجتماعی میپردازد.
وی با بیان اینکه امکانی فراهم شده تا دانشجویان نیز
بتوانند خود را بیمه کنند گفت :گاهی سواالتی پرسیده میشود
مبنی بر اینکه اگر دانشجو دفترچه بیمه داشته و تحت تکفل
والدین خود باشند دیگر نیازی به بیمه شدن ندارد؟ پاسخ این
است که بهره مندی از دفترچه بیمه تحت تکفل پدر ،فقط یک
فرصت درمانی است و فرزندان در آینده حقوق بازنشستگی
ندارند.
وی افزود :دانشجویان میتوانند برای بیمه کردن خود
به صورت کامل به شعب سازمان مراجعه کنند و از مزایای
مختلفی چون مستمری در دوران بازنشستگی بهره مند شوند.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سه
مدل بیمه برای دانشجویان وجود دارد گفت :مدل اول با حق
بیمه  ۱۲درصدی است و مزایای بازنشستگی دارد .مدل دوم
حق بیمه  ۱۴درصدی دارد و شامل خدمات بازنشستگی و
فوت میشود .مدل سوم نیز خدمات بازنشستگی ،فوت و
ازکارافتادگی را در برمیگیرد.
به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد
جامعه و در اجرای بند  ۷یک هزار و هشتصد و بیست و دومین
صورتجلسه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ،بخشنامه
 ۶۸۵امور فنی بیمهشدگان این سازمان صادر شد .بر این اساس
دانشجویان دانشگاهها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر بر اساس
درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که از ۱ ۱/برابر حداقل دستمزد
مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود ،از تاریخ /۳۱/۰۶۹۷
مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل
آزاد قرار داده شدهاند و میتوانند با بیمهپردازی تحت پوشش
این سازمان قرار گیرند.

بر اساس این بخشنامه ،چنانچه دانشجو صرف ًا به تحصیل
اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد،
بهرهمندی وی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به
تبع والدین ،همزمان با بیمهپردازی در قالب بیمه صاحبان حرف
و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر
امکان پذیر خواهد بود.
در ادامه این بخشنامه آمده است :با توجه به اینکه تحصیل
شغل تلقی نمیشود لذا در صورتی که دانشجو طبق ضوابط
مربوطه ،مشمول دریافت مستمری بازماندگان باشد ،پذیرش
درخواست و عقد قرارداد با وی همزمان با دریافت مستمری
در چارچوب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه
دانشجویی) بالمانع است .بدیهی است در سایر موارد ،اجرای
دقیق ضوابط و مقررات قانون یادشده شامل شرط سنی،
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و … در خصوص این قبیل
از افراد الزامی خواهد بود.
نرخ حق بیمه و حمایتهای بیمهای در«بیمه دانشجویان»
تامین اجتماعی ،همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل
آزاد خواهد بود .نرخ حق بیمه  ١٤درصد ( ١٢درصد سهم بیمه
شده و  ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از
بازنشستگی ،نرخ حق بیمه ١٦درصد (١٤درصد سهم بیمه شده
و  ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد
از بازنشستگی و نرخ حق بیمه  ٢٠درصد ( ١٨درصد سهم
بیمه شده و  ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی ،فوت
و ازکارافتادگی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:

پراید از سال 99
شمارهگذاری نمیشود
اعالم
براساس
رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی نیروی
خودروی
انتظامی،
پراید براساس توافق
صورتگرفته با شرکت
سایپا و وزارت صمت از
سال  99شمارهگذاری نمیشود.
به گزارش فارس ،سردار هادیان فر رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
درخصوص شمارهگذاری خودری پراید گفت:
در خصوص خودروی پراید یازده سال آسیب
شناسی تصادفات انجام شده و مشخص شده
است که این خودرو خطرات زیادی برای
سرنشینان دارد .وی افزود :البته در تصادفات
 ۹۲درصد علت وقوع تصادفات علت انسانی
دارد و اگر راننده به صورت ایمن رانندگی کند
سالم میماند و دیگر فرقی ندارد که خودرو
پراید باشد یا ماشین دیگری .سردار هادیان فر
ادامه داد :اما اگر از عامل انسانی عبور کنیم در
خصوص پراید این خودرو آسیبهای زیادی را
در تصادفات ایجاد میکند یعنی تقریبا در هر
تصادف  ۳.۸آسیب میزند یعنی یا منجر به
فوت میشود یا مجروحیت .رئیس پلیس راهور
ناجا گفت :ما مراتب را به وزیر صنعت و معدن
اعالم کردیم و جلساتی هم داشتیم به شرکت
سایپا هم اعالم کردیم میدانید که سه سازمان
درخصوص پالک گذاری نقش دارند.
وی افزود :ما به آنها گفتیم که تعهداتی که
در سال  ۹۸برای تحویل خودروی پراید دارند
را عمل کنند اما از سال  ۹۹شماره گذاری این
خودرو را نخواهیم داشت.
مدیر اجرایی ستاد اربعین خبر داد

نامنویسی  ۲۶۷هزار
و  ۹۲۱نفر در سامانه
سماح برای شرکت
در اربعین حسینی

مدیر اجرایی ستاد اربعین گفت :تاکنون نام
نویسی  ۲۶۷هزار و  ۹۲۱نفر در سامانه سماح
قطعی شده است .به گزارش جام جم آنالین ،امیر
مرادی در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صدا و سیما
افزود ۴۶ :هزار و  ۸۴۷نفر مربوط به استان تهران،
 ۳۰هزار و  ۳۳۵نفر مربوط به استان خوزستان،
 ۲۳هزار و  ۲۴۵نفر مربوط به استان اصفهان۲۲ ،
هزار و  ۸۱نفر مربوط به استان خراسان رضوی،
 ۲۰هزار و  ۳۴۰نفر مربوط به استان فارس و ۱۲
هزار و  ۵۰۱نفر مربوط به استان قم است که بقیه
استانها در ردههای بعدی قرار دارد .وی گفت :با
توافق ایران و عراق زائران میتوانند تا هفت آبان
( ۳۰صفر) بدون نیاز به روادید و به شرط ثبت نام
در سامانه سماح (ساماندهی مشتاقان ایام حضور
در اعتاب مقدسه) همراه با گذرنامه معتبر برای
زیارت اربعین وارد کشور عراق شوند.
مدیر اجرایی ستاد اربعین افزود :لغو روادید از
اول محرم تا  ۳۰صفر اجرایی است و خارج از این
محدوده زمانی ،زائران موظف به تهیه روادید از
طریق دفاتر زیارتی هستند .مرادی گفت :زائران
برای پرداخت هزینههای مصوب فقط از طریق
درگاه پرداخت الکترونیک سامانه سماح اقدام
کنند .وی با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه
سماح رایگان و هزینههای دریافتی برای خدمات
درمانی و بیمه زائران است ،افزود :مجموعه مبلغ
دریافتی برای این خدمات  ۲۲هزار تومان است.

