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کواالالمپور؛ خیزشی نرم
برای عبور از یکجانبهگرایی

روسای جمهور ایران ،ترکیه ،امیر قطر ،نمایندگان و مسئوالن کشورهای اسالمی صبح
پنجشنبه  ۲۸آذرماه در کواالالمپور پایتخت مالزی گرد هم آمدند تا به ابتکار «ماهاتیر محمد»
نخست وزیر این کشور پایههای ائتالفی تازه در جهان اسالم را بنا نهند و از رهگذر آن به
مقابله با تهدیدات یکجانبهگرایی در جهان روند.
به گزارش ایرنا ،در آغاز سومین دهه قرن بیست و یک آنچه بیش از هر موضوعی
صلح جهان را تهدید میکند سیر صعودی یکجانبهگرایی در سطوح منطقهای و بینالمللی
است؛ سیری که هیچ بخشی از عرصه بینالملل از آن مصون نمانده و متوقف کردن آن
در گرو بازتولید ائتالفهای تازه هم در دنیای غرب و هم جهان اسالم است .در نگاهی
واقعبینانه میتوان نشست کواالالمپور  ۲۰۱۹مالزی را تالشی برای چنین بازتولیدی تعریف
کرد .نشستی که با عنوان «نقش رشد و توسعه در کسب حاکمیت ملی» برگزار شد و
حجتاالسالم «حسن روحانی» رئیسجمهوری ایران در افتتاحیه آن با بیان اینکه جهان
اسالم در سطوح ملی و بینالمللی با چالشهای نوظهوری روبه رو است ،گفت :جهان اسالم
باید تدابیری برای رهایی از سلطه دالر و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند« .رجب طیب
اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه نیز در این نشست تاکید کرد :عمر نظام جهانی که سرنوشت
ملت های اسالمی را به دست اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد و دارای حق
وتو سپرده بود به پایان رسیده و جهان بزرگ تر از این  ۵کشور است« .تمیم بن حمد آل
ثانی» امیر قطر هم در سخنرانی این نشست تصریح کرد :از دوگانگی معیار در بیش از یک
مسأله رنج میبریم و این دوگانگی حتی در تعامل با مسایل حقوق بشری هم وجود دارد.
ثبات از مهمترین شروط توسعه است و روابط متوازن میان کشورها بر پایه منافع مشترک
را میطلبد .و در نهایت ماهاتیر محمد به عنوان میزبان این همایش تاکید کرد« :اجالس
کواالالمپور  ۲۰۱۹به معنای تبعیض یا منزوی کردن کشورها نیست بلکه فقط تالشی برای
ارائه پیشنهادات و راه حل هایی است که برای جهان اسالم قابل قبول و کارآمد باشد ».تاکید
ماهاتیر اما چندان مورد پذیرش سران کشورهای عرب مسلمان قرار نگرفت و شیوخ حاشیه
خلیج فارس به ویژه عربستان از برگزاری چنین نشستی انتقاد کردند .به نظر میرسد عدم
حضور «عمران خان» نخست وزیر پاکستان علیرغم دعوت مالزی؛ ترکشهای خشم اعراب
از برگزاری این نشست باشد.
ائتالفی تازه با پیشنهادات تازه
نشست کواالالمپور ابتکار ماهاتیر محمد معمار مالزی نوین در سال  ۲۰۱۴و با هدف
گفتوگو برای حل مشکالت جهان اسالم است .نشست سال  ۲۰۱۹کواالالمپور سه روزه و با
حضور رهبران ،مقامها ،شخصیتهای سیاسی و اندیشمندان از  ۵۲کشور جهان ،در روزهای
 ۱۸تا  ۲۱دسامبر ( ۲۷تا  ۳۰آذر) در پایتخت مالزی برگزار در حال برگزاری است .پارامترهایی
مانند حضور پررنگ کشورهای مسلمان غیرعرب و البته در حال توسعه بر اهمیت این نشست
افزوده است .در این اجالس سران و نمایندگان کشورها برای عبور از یکجانبه گراییهای
موجود در سطح جهان و حتی دنیای اسالم پیشنهاداتی را ارائه دادند که در صورت اجرایی
شدن آن گام بسیار مهمی در راستای حفظ استقالل و حاکمیت ملی این کشورها از دست
درازیهای آشکار و نهان ،همسایگان نزدیک و بیگانگان دور برداشته خواهد شد.
تأسیس «صندوق مشترک نشست کواالالمپور برای تأمین مالی همکاریهای فناورانه
میان کشورهای اسالمی» به منظور ورود قوی به زنجیره ارزشهای جهانی؛ تاسیس
«مرکز تحقیقات مشترک در حوزه فناوریهای هوش مصنوعی» و «امنیت سایبری» برای
پیشگامی در فناوریهای میانرشتهای اطالعاتی و ارتباطی و در نهایت تاسیس «بازار
مشترک کشورهای اسالمی در حوزه اقتصاد دیجیتال» و همکاری و تبادل تجربیات در
زمینه رمزارزها؛ سه پیشنهاد اقتصادی و فرهنگی ایران به این نشست است که میتواند در
کنار دیگر گزینههای اعالم شده از سوی کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته و زمینه
ساز پیشرفت شود.
ناکارآمدی سازمانهای پیشین
سازمان همکاریهای اسالمی با حضور  ۵۷عضو خود به عنوان مهمترین محور اتحاد
مسلمان در سطح بینالمللی روزهای ناکارآمدی را میگذراند .خالء وجود رهبر ،سیاسی شدن
بی سابقه فعالیتهای این سازمان ،فراموشی آرمانهایی که بنیان تشکیل سازمان کشورهای
اسالمی بود و افراطگری دینی و حمایت از افراطگرایان از مهمترین دالیل این ناکارآمدی
است که سرانجام کشورهای نگران را وادار به ایجاد نظمی نوین در جهان اسالم کرد.
هرچند عربستان سعودی چند دهه است با ادعای رهبری این سازمان در تالش است تا
سیاستهای خود را به اعضا دیکته کند اما خال رهبری در سازمان همکاریهای اسالمی با
چنین ادعاهایی پر نخواهد شد و برای ریاض ،ظرفیت این رهبری تنها با دالرهای نفتی و
سالحهای آمریکایی ایجاد نخواهد شد .یکی از مهم ترین انگیزههای شکل گیری سازمان
همکاریهای اسالمی موضوع فلسطین و آینده این کشور با وجود اشغالگریهای رژیم
صهیونیستی بود .اینکه کشورهای اسالمی به ویژه برخی سران عرب این سازمان تا چه اندازه
پایبند چنین آرمانی مانده اند را میتوان از مذاکرات پیدا و پنهان و روابط در حال گسترش
این کشورها با رژیم صهیونیستی نشانهیابی کرد .با وجود تاکید صریح در اساسنامه سازمان
همکاریهای اسالمی مبنی بر محکومیت افراطگرایی دینی برخی از کشورهای این سازمان
نه تنها طرفدار دوقطبیهای مذهبی هستند بلکه حتی به حمایت از افراطیون مذهبی هم
روی آوردهاند .واقعیت آن است که سازمان همکاریهای اسالمی دستکم طی یک دهه
گذشته به عرصه تقابل سیاستهای برخی از اعضای آن با برخی دیگر و تسویه حسابهای
مذهبی تبدیل شده است .هرگونه انتقاد و اعتراض به این روند هم با کنار گذاشتن منتقد از
جریان اصلی پاسخ داده میشود بیآنکه بدانند این رویه سازمان را از اهداف بلند مدت و کوتاه
مدت خود فرسنگها فاصله میدهد .فاصلهای که برای پر کردن آن مالزی در قالب نشست
کواالالمپور پیشقدم شده و دیگر کشورهای اسالمی هم از آن استقبال کردهاند .خودکرده
برخی از شیوخ عرب در سازمان همکاریهای اسالمی را اکنون تدبیری نیست و دنیای امروز
به سمت عبور از بلوکه شدن قدرت پیش میرود.
صدای نظم نوین منطقهای از مالزی
در تحلیل اهداف و دستاوردهای نشست سران کواالالمپور میتوان دو نگاه خوشبینانه
و واقع بینانه داشت .در نگاه خوشبینانه این نشست میتواند سرآغازی بر پایان سازمان روبه
انفعال همکاریهای اسالمی باشد و کشورهای عمدتا غیرعرب مسلمان راه خود را از برخی
شیوخ حاشیه خلیج خلیجفارس که چشم بر حمایتهای پرپیامد بیگانگان بسته اند ،جدا کند.
«حسامالدین آشنا» مشاور رئیس جمهوری و رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست
جمهوری در این زمینه میگوید :روسای کشورهای اسالمی در نشست سران کواالالمپور،
هر یک به زبانی خواستار نظم نوین منطقهای بر اساس همکاری و همافزایی جمعی شدند.
نظام حامیپروری و مرکز -پیرامونی در این منطقه در حال فروریختن است.
این ریزش اما قطعا به سود ایران خواهد بود زیرا خود یکی از بزرگترین قربانیان
یکجانبهگرایی و زیاده خواهیهای آمریکا است .همسایهای چون ترکیه و قطر با وجود
تمام اختالف نظرهای معقول در قالب چنین ائتالفهایی میتواند ظرفیت تازه دیپلماتیک و
ژئوپلوتیک برای پیشرفت ایران ایجاد کند .تجربه شگرف مالزی در پیشرفت اقتصادی میتواند
گره گشای چالشهای اقتصادی و نوسازیهای داخل باشد و در نهایت چنین خیزشهایی
حتی به صورت نرم میتواند افقهای تازهای برای رهایی ایران ،اسالم و کشورهای اسالمی
از استیالی پیدا و پنهان آمریکا و برخی همپیمانان منطقهای او باشد.

برای گشودن مسیر عزت و سربلندی امت اسالمی مسئولیت تاریخی داریم
رئیس جمهور پنج شنبه گذشته طی سخنانی در
میزگرد اولویت های توسعه و چالش ها در اجالس سران
کوآالالمپور  ،2019با بیان اینکه همه ما برای گشودن
مسیر عزت و سربلندی امت اسالمی مسئولیت تاریخی بر
دوش داریم ،تاکید کرد :ام
وقت آن است که به جایگاهی شایسته و سزاوار برای
امت اسالمی بیاندیشیم.
به گزارش ایسنا ،متن کامل سخنان حجت االسالم
حسن روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مجدداً تشکر میکنم از نخست وزیر محترم کشور
مالزی بخاطر این فرصت ارزشمندی را که امروز در اختیار
ما و صاحبنظران قرار داد.
ما مسئولیتی مهم تاریخی بر دوش داریم که مسیر
ع ّزت و سربلندی دنیای ا ّمت اسالمی را بگشائیم و موانع
پیشرفت و مشارکت آنان در راه رشد و اعتالء جامعه بشری
را از سر راه برداریم .اطمینان دارم که با این ایده و آرزو
در این نشست حضور پیدا کرده اید که تمدن اسالمی قادر
است عصرطالیی خود را در شرایط جدید دنیای امروز
تجربه کند.
افول تمدن اسالمی زمانی آغاز شد که جریاناتی
تنگنظرانه و متعصبانه به فقه اسالمی نگاه کردند و
متأسفانه برخی از آنها نقش خرد و تجربه بشری را در
مدیریت جوامع نادیده گرفتند در حالی که اسالم به ما
توصیه میکند که  2رسول برای هدایت شما فرستادیم
یک رسول باطنی شما که عقل شما است و یک رسول
ظاهری که آن پیامبر اسالم(ص) است.
بنابراین ،این توصیه پروردگار و پیامبر را کنار گذاشتیم
و از عقل و دانش و خرد خودمان و همچنین علم سایر
ابناء بشر به خوبی استفاده نکردیم در حالی که اسالم به ما
گفته بود الْحِ ْک َم ُة ضَ الَّ ُة الْ ُم ْؤم ِِن ،هر کجا حکمت و دانشی
وجود دارد به آنجا بروید و به ما پیامبر اسالم(ص) امر کرده
بود که همانند عبادت و نماز ،دانش ،علم و فراگیری دانش
و علم هم بر شما ضروری و الزم است.
اینگونه تفکر متحجرانه بود که متأسفانه جوامع
اسالمی را از پیشرفت دور کرد و یک فکر افراطی را در
جامعه اسالمی بوجود آورد که این فکر افراطی هم به
تمدن و پیشرفت ما صدمه زد و هم آسیب جدی بر چهره
واقعی اسالم وارد کرد و همان که میبینیم جریان تکفیری
و افراطی دنیای امروز در واقع جهل ،تعصب ،کشتار و
ویرانی را در جامعه ما شایع کرده است.
در برابر افراطی که ما را از عقل ،خرد و تجربه دیگران
باز میداشت یک تفکر ،تفریطی دیگر هم در جهان
اسالم آغاز شد و آن اینکه به ما گفت برای پیشرفت
راهی وجود ندارد ،مگر اینکه از الگوهای غربی به طور
کامل تبعیت کنید و به ما گفت هرگونه پیشرفت و توسعه
جوامع اسالمی در صورتی امکانپذیر است که از باورهای
دینیتان فاصله بگیرید و از سنتهای ملیتان دور بشوید
و کام ً
ال به غرب ،راه و الگوی غرب ایمان بیاورید و این
همین بود که متأسفانه در برخی از کشورهای اسالمی
بخاطر تقلید کامل از الگوهای غربی و بی توجهی به
سنتهای ملی و باورهای دینی جوامع اسالمی را از هویت
خودشان بازداشت.
بخاطر این دو جریان فکری افراطی و تفریطی متأسفانه
جوامع اسالمی بهای بسیار سنگینی را پرداختند.
امروزه بر همگان آشکار شده که در دراز مدت،
توسعهگرایی بدون توجه به ارزشهای تاریخی و باورهای
دینی میتواند اثرات بسیار مخربی را برای جوامع ما داشته
باشد .کم توجهی به بعد فرهنگی توسعه مانع خالقیت و
نوآوری ملی میشود و از ظرفیت جامعه برای مقابله با
الگوهای ناخواسته خارجی میکاهد.
امت
االن وقت آن است که به جایگاهی بیاندیشیم که ِ
مسلمان سزاوار و سرافراز به آن است .امت اسالم بر سری ِر
شایسته خود نخواهد نشست مگر آنکه سررشته الفت را باز

یابد و بندهای خشم و نفرت را میان مسلمانها بردارد .اگر
خود را برای همکاری کامل با جامعه اسالمی و برادرهای
خودمان آماده نکنیم باز هم باید متأسفانه شکست را تجربه
کنیم ،از اسالم آموختهایم که اسالم در پی برخورد و جنگ
تمدنها نیست ،تمدن اسالم ،تمدن تحمل دیگران ،دعوت
از دیگران و همزیستی با دیگران است.
جمهوری اسالمی ایران آماده همکاری با سایر
کشورهای مسلمان است .ثمره سرمایه گذاری گسترده
دانشمندان جوان ما خوشبختانه
در آموزش عالی و تربیت
ِ
کشور ما را در ردههای باالی علمی منطقهای و جهانی
قرار داده است و خوشبختانه در برخی از رشتهها از جمله
نانو و بیوتکنولوژی ،علوم شناختی و دانش صلح آمیز
هستهای توفیقات بسیار خوبی را امروز به دست آوردهایم و
خوشبختانه در تحقیقات و صنایع دفاعی امروز به نقطهای
رسیده ایم که به خوبی در برابر تهدیداتی که علیه ما
است میتوانیم از خودمان دفاع کنیم و در برخی از صنایع
دفاعیمان صنعت ما قابل رقابت با صنایع کشورهای
پیشرفته است و این نبود مگر در سایه بیداری نسل جوان
امروز ما در کشور برای فراگیری ،یادگیری و در کنار
فرهنگ دینی و ملی خود.
از طرف دیگر مردمساالری اسالمی در کشور ما زمینه
مشارکت فعال همه مردم را در سرنوشت خودشان فراهم
کرده است.
عامل اصلی که ابرقدرت ها در طول  41سال گذشته
نتوانستند استقالل و حکومت ما را مورد صدمه قرار دهند
به دلیل مردم ساالری و مشارکت بود .ما تقریبا در هر
سالی یک انتخابات بزرگ و ملی و عمومی را شاهد بودیم
در  40سال گذشته  38انتخابات برگزار کردیم و مردم ما
آینده خود را با صندوق آرا تعیین می کنند و در دنیای
امروز بدون مشارکت مردم استقالل کشور و توسعه کشور
امکان ناپذیر است و خوشحالیم که توانستیم فرهنگ دینی
خود را در کنار دموکراسی  ،مردم ساالری ،صندوق آرا و
رای  ،مشورت و نظر مردم قرار بدهیم که خداوند هم در
قرآن به ما امر کرده و گفته است :و امرهم شورا بینهم این
دستور اسالم به ماست که با مشارکت یکدیگر تالش کنیم
و بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.
جناب آقای رئیس
امروز روز تصمیم برای پیشرفت دنیای اسالم بر پایه
همکاری است ما باید در کنار یکدیگر با هم همکاری
کنیم و زمینه های بسیار متعددی برای هم افزایی امروز
در دنیای اسالم وجود دارد .مهم این است که ما بتوانیم با
گام های سنجیده و حساب شده زمینه را برای همکاری
گسترش دهیم.
به نظر ما در بخش اقتصادی ما در پنج حوزه می توانیم
به هم نزدیک تر شویم و مشارکت کنیم.
حوزه اول همکاری های مالی ،همکاری های پولی،
بانکی و بیمه ای است .ما می دانیم که امروز بسیاری از
تحرکات اقتصادی ما وابسته به بیمه خارجی و کشورهای
بزرگ است ،در حالی که ما کشورهای اسالمی قادر
هستیم با سرمایه گذاری هم یک بیمه ای را ایجاد کنیم
مخصوصا در زمینه حمل و نقل تا خودمان را از وابستگی
نجات دهیم.
امروز در شرایط تحریم بیمه کشورمان با برخی از بیمه

های کشورهای دیگر توانستیم با هم مشارکت کنیم و
بتوانیم بیمه های مورد نظر خودمان را به وجود بیاوریم.
در زمینه بانکی امروز باید با پول ملی خود با هم
مشارکت کنیم و بدون پول ملی و با تکیه بر دالر قادر
نیستیم استقالل اقتصادی خود را حفظ کنیم.
زمینه دیگر زمینه فناوری های نوین است در این زمینه
کشورهای اسالمی پیشرفت های قابل مالحظه ای داشتند
و ما شاهد آن هستیم که در زمینه فناوری های نوین
قادریم روی پای خود بایستیم و خودمان اخیرا در زمینه
مساله نفت و گاز به خاطر تحریم دیدیم که نیازمند به
برخی از صنایعی هستیم که باید روی پای خود بایستیم و
به همین دلیل شروع به ساخت توربین ها و کمپرسورها
کردیم .باز در توربین و کمپرسور کامال روی پای خود
ایستادیم و نیازی به خارج نداریم .و این برای ما مهم
است که در دنیای اسالم قدرت داریم در کنار همدیگر این
صنایع را تکمیل کنیم.
مورد سوم تجارت است ما در دنیای اسالم به ویژه
در زمینه کاالها و خدمات حالل می توانیم در کنار هم
قرار بگیریم.
امروز در دنیای حتی پیشرفته صنعتی غذای حالل
جایگاه ویژه ای دارد و حتی غیرمسلمانها به مارک و
غذای حالل روی آورده اند و ما می توانیم در بازار دنیا با
همکاری همدیگر حرکت بسیار بزرگی را در زمینه خدمات
و کاالهای حالل ایجاد کنیم.
مورد بعد حمل و نقل فرامرزی است .در صنعت حمل
و نقل فرامرزی و خدمات مرتبط با آن  ،می توانیم با
همکاری هم به همدیگر یاری و کمک کنیم.
موضوع بعد موضوع گردشگری است .در دنیای اسالم
فرصت بسیار خوبی برای گردشگری داریم هم از لحاظ
فرهنگی  ،تاریخی  ،میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و هم
از لحاظ تنوع آب و هوایی و هم در زمینه های خدماتی از
قبیل سالمت ،توانمندی هایی داریم که می توانیم گردش
و صنعت گردشگری را توسعه دهیم.
با پیدایی فناوری جدید بالکچین ()block chain
ما امروز می توانیم با همکاری بانک های مرکزی خود رمز
ارز واحد کشورهای اسالمی را بنیان گذاری کنیم همان
که در گذشته آقای ماهاتیر محمد دنبال دینار اسالمی بود
شاید امروز بتوانیم با این فناوری واحد پولی جدیدی را
در دنیای اسالم به وجود بیاوریم و از مزایای پول های
دیجیتال استفاده کنیم و بتوانیم از نوسانات شدید سفته
بازانه در مصونیت قرار بگیریم.
برای حمایت از نوآوری و توسعه در فناوری های
نوین می توانیم صندوق سرمایه گذاری مشترک خطرپذیر
را با هم تاسیس کنیم و این صندوق می تواند از همه
استارت آپ ها و فناوری های نوین دنیای اسالم به خوبی
حمایت کند .عرصه دیگری که می خواهم به آن اشاره
کنم همکاری مشترک ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی
است .پیشنهاد می کنم موضوع طراحی و راه اندازی شبکه
گردشگری  ،شبکه اطالعاتی و ارتباطی بین کشورهای
اسالمی  ،تحقیقات مشترک در زمینه هوش مصنوعی و
تأسیس بازار محصوالت فرهنگی و رسانه ای کشورهای
اسالمی را در دستور کارمان قرار دهیم.
می توانیم روی یک برنامه عمل کوتاه مدت و میان
مدت با همدیگر توافق کنیم و سازوکاری را برای پایش
مستمر مسائل و ارائه راه حل واقع بینانه و عملی فراهم
کنیم.
برای همگان روشن باشد که هدف این حرکت جدید
که آن را می توانیم «مجمع توسعه اسالمی» بنامیم IDF
چیزی که هدف آن اعتالی جوامع مسلمان و ارتقای سطح
مشارکت آنان در حرکت جامعه بشری است این حرکت
آرمان های مشترک همه مسلمان ها را دنبال می کند و
هرگز علیه مصالح هیچ مسلمانی یا هیچ جامعه اسالمی
حرکت نخواهد کرد.
از حسن توجه شما متشکرم.

سازمان ملل خواستار لغو محدودیتهای دیپلماتهای ایرانی در آمریکا شد
مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا خواست تا
محدودیتهای ورود دیپلماتهای ایرانی به این کشور
را لغو کند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای
خواستار لغو محدودیتهای دپیلماتهای ایرانی در
آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل شد .از
تابستان گذشته تاکنون دیپلماتها و وزیران ایرانی در
آمریکا تحت محدودیت هایی قرار گرفته اند .آنها مادامی
که در آمریکا هستند ،برای تردد محدود به محوطه مقر
سازمان ملل در نیویورک و محل اقامت سفیر و هیئت
نمایندگی ایران در سازمان ملل هستند.

این قطعنامه که ازسوی نمایندگانی از کشورهای
قبرس ،بلغارستان ،کانادا ،کاستاریکا و ساحل عاج پیشنهاد
شده بود بدون اینکه به رأی گذاشته شود ،با اجماع
تصویب شد .قطعنامههای سازمان ملل ،برخالف شورای
امنیت الزم االجرا نیستند اما وزن سیاسی دارند.
در این قطعنامه که متن آن به طور مشخص درباره
محدودیت های دیپلمات های ایرانی و عدم صدور
ویزا برای هیئت روسی در نشست مجمع عمومی ماه
سپتامبر بود ،از کشور میزبان خواسته شده است تا تمامی
محدودیت های اعمال شده برای هیئت های نمایندگی و
کارکنان دبیرخانه های همه ملیت ها را لغو کند.

همچنین در این بیانیه تاکید شده است که سازمان
ملل محدودیت های اعمال شده برای این دو هیئت
نمایندگی را که فعالیت های آنها را تحت الشعاع قرار
داده است ،جدی می گیرد.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با خروج
یکجانبه از توافق هستهای در سال گذشته و اعمال
تحریمهای اقتصادی علیه ایران به اختالفات میان دو
کشور دامن زد .واشنگتن در ادامه این سیاست های
خصمانه خود به تازگی نیز محدودیتهایی را علیه
تردد دیپلماتهای ایرانی در شهر نیویورک اعمال کرده
است.
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ابرچالشهای اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن
به روایت استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

اقتصاد ایران امروز با چالشهای زیادی دست و پنجه
نرم میکند ،در همین رابطه اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری نیز معتقد است؛ اقتصاد ایران در  ۴۰سال
گذشته با  ۳چالش اصلی «دولتی بودن اقتصاد»« ،اتکا به
نفت» و «ضعف در ساختار مدیریتی» روبهرو بوده است.
اسحاق جهانگیری با اشاره به مشکالت  ۴۰ساله در
ساختار اقتصاد ایران گفت :این سه مساله باعث شده است
که چالشهای اقتصادی ایران به ابرچالش تبدیل شود و
مشکالتی را برایمان به وجود بیاورد.
به گزارش فرارو ،مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی با بیان اینکه چالشهایی که معاون اول
به آن اشاره کرد ،به درستی بیان شد ،اظهار داشت :از یک
زاویه دید دیگر اقتصاد ایران با سه نوع بی انظباطی روبرو
است که به نوعی با آن سه چالش در ارتباط مستقیم هستند،
در این راستا بی انظباطی اداری یکی از مهمترین مشکالت
است که کشور با آن روبرو است ،در حالیکه باید در بدنه
مدیریتی کشور بهترین فارغ التحصیالن دانشگاهها حضور
داشته باشند ،اما مشاهده میکنیم ،چنین چیزی وجود ندارد.
پازوکی افزود :برخی از افراد با توجه به زد و بندهایی که
دارند ،پست میگیرند ،این همان ضعف ساختاری است که
آقای جهانگیری به آن اشاره کرد ،از سویی مدرک گرایی
که از دهه  ۷۰در کشور باب شد ،آسیب زیادی وارد کرده،
به طوریکه افراد نخبه دیگر نمیتوانند به ردههای باالی
مدیریتی دست پیدا کنند.
وی بی انظباطی دوم را مرتبط با آشفتگی در نظام بانکی
دانست و گفت :بی انظباطی مالی که در اقتصاد کشور وجود
دارد ،بسیار گسترده است ،در حال حاضر معوقات دولت و
شرکتهای خصوصی به بانکها بسیار زیاد است و از سوی
مقابل ارادهای نیز برای وصول این مطالبات وجود ندارد،
بنابراین با توجه به وضعی که وجود دارد ،نباید انتظار داشت،
وضعیت اقتصاد کالن کشور اوضاع روبه راهی داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصای بی انظباطی موجود در
بودجه را سومین مورد برشمرد و اضافه کرد :دولت اگر
بزرگ باشد از نظر حجم و اندازه به این معنا نیست که
کارایی بیشتر خواهد داشت ،بلکه دولت باید کوچک ،اما
چابک و کارا باشد ،در شرایطی که چنین چیزی نیست
و هر روز بر وسعت دولت افزوده میشود ،به تبع آن نیز
هزینههای دولت نیز با افزایش روبروشده ،در بودجه ما یک
طرف با درآمدها روبرو هستیم و در یک بخش دیگر با
مخارج ،اگر دولت بزرگ باشد ،مخارج آن نیز زیاد میشود
و این موضع باعث میشود ،که اتکای دولت به درآمدهای
نفتی هر روز بیشتر شود.
برای اصالحات ساختاری
مجموعه حاکمیت باید به تصمیم برسد
پازوکی با تاکید بر اینک درآمدهای نفتی و مالیات دو
منبع درآمد عمده دولت به حساب میآیند ،بیان داشت :در
بسیار از کشورهای پیشرفته مالیات به عنوان پایدارترین
منبع درآمدی دولت وجود دارد و آنها از این طریق بسیاری
از اقدامات خود را انجام میدهند ،اما در بودجه شاهد هستیم
که راهکاری برای مبارزه با فرار مالیاتی یا سازمانها و
نهادهایی که باید مالیات بدهند ،به طور شفاف دیده نشده
است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها با شعار دادن
اقتصاد درست نمیشود ،گفت :برای اصالح وضعیت موجود
باید تمام ارکان حکومت تصمیم به اصالح بگیرند ،وگرنه
از دولت به تنهایی اقدامی بر نمیآید ،سه قوه باید در کنار
هم و با تعامل مشکالت را از سر راه بردارند ،از سویی
مجموعه حاکمیت باید به این نتیجه برسد که مجموعه
سیاستگذاریهایی که تاکنون اتخاذ شده ثمر بخش نبوده
و آنها باید مورد بازنگری قرار بگیرد ،اگر چنین عزمی

در مجموعه تصمیمگیری کشور به وجود آید ،آن زمان
است که میتوان به اصالح وضعیت موجود و تغییر در
سیاستگذاریها خوشبین بود.
وی با بیان اینکه در قضیه واگذاریها شاهد بودیم
که این امر بدون ظابطه انجام شد که این امر از ضعف
ساختاری در اقتصاد ایران نشات میگیرد ،اظهار داشت:
نمونه واگذاریهای که انجام شد ،گویای شکست در
این قضیه است از سویی بازداشت رئیس اسبق سازمان
خصوصی سازی نیز در این مورد بسیار قابل تامل است ،این
در حالیست که اگر یک مورد هم خصوصی سازی درست
صورت گرفته باشد ،به آن طرف اینقدر هجمه وارد میکنند
که او جا بزند ،در قضیه واگذاری کشت و صنعت دشت مغان
کسی که کارخانه را تحویل گرفته توانسته با اقداماتی که
انجام داده برای  ۴هزار نفر اشتغال زایی کند و اوضاع بنگاه
را نیز روبروسازد ،حتی مسئوالن استانی نیز عملکرد مثبت
او را تائید کردند ،اما فشارهایی در کار است که مالک فعلی
را از ادامه فعالیت بازدارند.
پازوکی اضافه کرد :تا زمانیکه برای سرمایه گذاری
داخلی امنیت ایجاد نشود ،شما نمیتوانید انتطار داشته
باشید ،اقتصاد رونق بگیرد ،چرا که الزمه ورود سرمایه
گذاری خارجی این است که شما اول زمینه را برای کار
سرمایه گذار داخلی میسر کنید و بعد از آن سراغ سرمایه
گذار خارجی بروید ،بنابراین تا زمانیکه فضای کسب و کار
در کشور بهبود نیابد و تسهیل نشود ،شما انتظار معجزه
نمیتوانید داشته باشید.
این استاد اقتصاد اذعان داشت :در حالی که تاکید شده
تا زمانی که پروژههای عمرانی فعلی به اتمام نرسیده ،نباید
طرح جدیدی شروع شود ،در بودجه سال گذشته بیش از
 ۵۲پروژه تنها در بخش راه و ترابری با تغییر اسم بودجه
بیشتری را طلب کرده اند ،به عنوان مثال در سالهای
گذشته طرح دو خطه کردن راه آهن تهران اصفهان در
بودجه وجود داشته که نمایندگان مجلس با تغییر اسم آن
هزینه زیادی را به دولت تحمیل کرده اند ،در حال حاضر به
این پروژه نام شهر اهواز نیز اضافه شده و همین امر بیش
از  ۱۰۰۰میلیارد تومان بودجه نیاز دارد ،بنابراین همین طور
که مالحظه میکنید چه موضوعاتی باید جلوش گرفته شود،
این در حالیست که در بودجه امسال نیز چنین مواردی به
وفور از سوی نمایندگان اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود :شورای نگهبان باید چنین نمایندگانی که
به بین المال چنین هزینههایی را که تحمیل میکنند ،رد
صالحیت کند چرا که باعث پرت منابع میشوند ،نه اینکه
افرادی که دارای تفکر هستند و میتوانند دو طرح خوب
برای کشور بنویسند تنها به این بهانه که فکر آنها از
لحاظ سیاسی با شورای نگهبان متفاوت است ،رد صالحیت
شوند.
فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بر
اساس گزارش وزارت اقتصاد بیش از  ۳۵۰هزار ملک مازاد
دولتی شناسایی شده که باید به فروش بروند ،اضافه کرد:
ارزش این امالک حدود  ۷تریلیون تومان یا  ۷هزار هزار
میلیارد تومان است که قرار است در بودجه سال آینده بیش

 ۵۰هزار میلیارد تومان از این امالک به فروش برود و منابع
حاصل از این موضوع صرف جبران کسری بودجه دولت
شود ،از سویی در این زمینه باید قوه قضائیه از این امر
حمایت قاطع کند ،چرا که ممکن است برخی مدیران دولتی
از این امر ترسیده و مبادرت به فروش اموال نکنند.
پازوکی با بیان اینکه دولت در بودجه جاری خود موضوع
انظباط مالی را در نظر گرفته به طوریکه تنها  ۴درصد
بودجه جاری کشور با رشد روبرو بوده ،بیان داشت :سال
جاری بودجه جاری دولت بالغ بر  ۳۵۲هزار میلیارد تومان
بود و در بودجه سال آینده نیز این رقم به  ۳۶۷هزار میلیارد
تومان رسیده و رشد جزئی داشته ،اما به عنوان مثال حقوق
کارمندان قرار است  ۱۵درصد افزایش پیدا کند ،بنابراین
مشاهده میکنید که اصالحات ساختاری در بودجه باید
شامل همه شود و تا زمانیکه مجموعه حاکمیت به ضرورت
این اصالحات نرسد ،به تنهایی از دولت کاری بر نمیآید.
وی با اذعان به اینکه اصالحات ساختاری باید همه
جانبه باشد ،گفت :به طور مثال این همه توسعه دانشگاه
به هیچ عنوان ضرورت ندارد ،ما در جایی دانشگاه زده
ایم که نیازی نبوده ،در شهری به مانند تبریز بیش از ۵
دانشگاه وجود دارد که معلوم نیست بر چه اساسی این کار
صورت گرفته ،از سویی این اقدامات هزینه بسیار سنگینی
بر دولت وارد کرده و موجبات اتالف منابع را فراهم آورده
است ،به اعتقاد بنده باید در هر استان یک دانشگاه علوم
پزشکی باشد یک دانشگاه غیر علوم پزشکی ،دیگر این همه
دانشگاه که تنها باعث مدرک گرایی شده ،معنا ندارد ،چون
در عمل خروجی مناسبی نداشته ،همین افرادی که در این
دانشگاهها تحصیل میکنند ،بار علمی ندارند ،اما فردا در
دولت و جاهای دیگر پست میگیرند و با ندانم کاریهای
که صورت میدهند هزینه گزافی را بر مردم و کشور تحمیل
میکنند ،در این بین در تهران چندین دانشگاه مادر وجود
دارد که از قدیم نیز بوده ،اینها باشند ،اما مابقی را که در
هر شهر و دهاتی زده اند را باید جمع کنند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت :شاید جالب
باشد بر اساس استاندارهای جهانی به جایی دانشگاه گفته
میشود که حداقل سه دانشکده به طور مثال علوم ،فنی و
علوم انسانی داشته باشد ،اما در کمال شگفتی در برخی
از شهرهای کوچک دانشگاه دولتی احداث شده که اصال
دانشکده ندارد ،یعنی آن دانشگاه در حد دانشکده نیز نبوده،
در چنین وضعی معلوم است که کیفیت آموزشی و علمی به
هیچ عنوان معنا نخواهد داشت.
وی ادامه داد :همین دانشگاهها به عنوان خوابگاه و
مهانپذیر هر کدامشان در تهران یک ساختمان چند طبقه
دارند که این ساختمانها وجودشان هیچ معنایی ندارند،
چراکه جزء هزینه چیز دیگری برای دولت ندارند ،این
در حالیست که این امالک یک به یک در نوبت واگذاری
هستند ،این اقدام باید زودتر از اینها انجام میشد.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به هزینهای که هر
ماهه دولت باید تحت عنوان یارانه نقدی به مردم بدهد،
گفت :یارانه تعریف مشخصی دارد که به صورت موقت
داده میشود ،اما االن دولت باید ماهانه  ۴۳هزار میلیارد
تومان بابت یارانه نقدی بدهد و  ۳۲هزار میلیارد تومان
تحت عنوان یارانه معیشتی ،این حقی است که دولت برای
خودش ایجاد کرده و معلوم نیست تا چه زمانی باید این
وضعیت ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت صندوقهای بازنشستگی
بسیار وخیم است ،گفت :دولت در سال جاری بیش از ۸۱
هزار میلیارد تومان به این صندوقها کمک کرده ،از سویی
به نظر میرسد سال آینده نیز این کمک باالی  ۹۰هزار
میلیارد تومان خواهد بود ،بنابراین در چنین وضعیتی معلوم
است که وضعیت اقتصادی بسیار بغرنج خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

آغاز ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن در استانهای تهران ،البرز و قزوین

از روز شنبه ( ۳۰آذرماه) ثبتنام طرح اقدام ملی
مسکن در استانهای تهران ،البرز و قزوین آغاز
میشود.
به گزارش ایسنا ،آنطور که معاون وزیر راه و
شهرسازی اعالم کرده  ۳۰آذر و همزمان با آغاز ثبت
نام فاز هفتم در استانهای تهران ،البرز و قزوین ،ثبت
نام پنج استان مرحله دوم نیز انجام میشود.
پیش از این عنوان شده بود شهرهای جدید پرند
و پردیس در استان تهران و هشتگرد در استان البرز،
شهرهایی هستند که مسکن ملی در آنها اجرا میشود.
البته احتماال بر اساس اعالم محمودزاده ،در شهرهای
دماوند ،اسالمشهر و شهریار نیز این پروژه تعریف

خواهد شد.
محمود محمودزاده همچنین از آغاز ثبت نام مرحله
دوم طرح اقدام ملی در پنج استان زنجان ،اصفهان،
خراسان جنوبی ،کرمان و هرمزگان از روز شنبه( ۳۰آذر)
خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
با اشاره به اینکه مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام
ملی مسکن به دلیل افزایش تقاضا و تامین زمین در
استانهایی که در مرحله اول ثبت نام کرده اند بار
دیگر آغاز میشود ،گفت :هماکنون برنامهریزی ثبت
نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در  ۴۱شهر
پنج استان هرمزگان ،زنجان ،کرمان ،خراسان جنوبی

و اصفهان برنامهریزی شده است.
به گفته وی ،ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
در استان کرمان برای شهرهای کرمان ،سیرجان،
بم ،بزنجان ،ریحان ،هماشهر ،جوزم ،دهج ،شهداد،
اندوهجرد ،گلباف ،جوپار ،ماهان ،خاتون آباد ،ارزوئیه،
محی آباد ،باغین ،چترود ،هجدک ،رابر ،فهرج ،نرماشیر،
نظامشهر ،جیرفت ،کهنوج ،عنبرآباد ،منوجان ،رودبار،
قلعهگنج و فاریاب ،در استان اصفهان برای شهرهای
کاشان ،قمصر ،جوشقان قالی ،نایین و انارک ،در استان
خراسان جنوبی در شهرهای بیرجند ،طبس و نهبندان و
در استان زنجان در شهرهای زنجان و آب بر و در استان
هرمزگان برای شهر جاسک انجام خواهد شد.

بینظمی در اعالم رشد اقتصادی
و سکوت  ۹ماهه مرکز آمار!

با وجود اینکه مرکز آمار خود را تنها مرجع اعالم نرخ تورم و رشد اقتصادی
دانسته و تاکید شورای عالی آمار نیز بر این است ۹ ،ماه از سال میگذرد و خبری از
اعالم نرخ رشد اقتصادی در فصول امسال نیست .این در حالی است که اخیرا رئیس
کل بانک مرکزی در سکوت مرکز آمار ،اشارهای به آمار رشد اقتصادی داشته است.
به گزارش ایسنا ،بعد از چالشهایی که در رابطه با اعالم برخی آمار از جمله تورم
و رشد اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشت ،در نهایت در دی سال
گذشته شورای عالی آمار مصوب کرد که تنها مرجع رسمی انتشار آمار مرکز آمار است
و باید آمارهای شاخصهای قیمت و حسابهای ملی از جمله تورم و رشد اقتصادی
از سوی این مرکز اعالم شود ،براین اساس انتشار آمار مربوطه از سوی بانک مرکزی
به نحوی ممنوع شد.
اما در این بین مرکز آمار با اینکه موظف به انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی
است و انتظار میرود در شرایطی که بانک مرکزی از انتشار این آمار منع شده ،عملکرد
منظمی در این رابطه داشته باشد نظمی در انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی ندارد.
این در حالی است که حدود  ۹ماه از سال  ۹۸میگذرد ولی مرکز آمار هیچ آماری
مربوط به تغییرات رشد اقتصادی در سال جاری را اعالم نکرده است.
تنها آمار منتشر شده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری از سوی مرکز آمار
به آمار سال گذشته برمیگردد و تغییرات امسال را شامل نمیشود.
این در حالی است که با وجود منع شدن بانک مرکزی از انتشار رسمی آمار تورم
و رشد اقتصادی ،همانطور که مسئوالن این بانک تاکید داشتند همچنان به تولید
و انتشار آمار در چارچوب وظایف قانونی خود ادامه میدهد و در همین رابطه اخیرا
رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت کلی رشد اقتصادی در سال جاری اشاره کرده
است .بنابر اعالم همتی ،رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه اول سال جاری مثبت شده
است و به  ۰.۵درصد رسیده است که نسبت به منفی  ۱.۸درصد ک هدر نیمه اول
پارسال ثبت شده بود حدود  ۲.۳درصد افزایش دارد .اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
نشان میدهد رشد در بخش کشاورزی مثبت بوده و به  ۹.۵درصد و صنعت  ۰.۴درصد
رسیده ،اما رشد در بخش خدمات منفی  ۱.۴درصد بوده است؛ به طوریکه در بخش
صنعت و معدن رشد بیشتر در معدن و ساختمان بوده و در منفی شدن رشد خدمات
نیز رشد منفی در هتلداری ،رستوران و خدمات عمومی تاثیرگذار بوده است.
اما آخرین آماری که مرکز آمار در رابطه با رشد اقتصادی اعالم کرده به پایان
سال  ۱۳۹۷باز میگردد که نشان میداد رشد بدون نفت منفی  ۲.۴درصد و رشد با
نفت منفی  ۴.۹درصد بوده است .همچنین رشد در بخش کشاورزی رشد منفی ،۱.۵
صنعت منفی  ۹.۶و خدمات منفی  ۰.۰۲درصد گزارش شده بود.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت رشد با نفت گزارشی ارائه نکرده و بعید
نیست با توجه به کاهش صادرات نفت رشد این بخش همچنان منفی باشد ،اما در
عین حال که رشد باالی بخش کشاورزی نیز که در مثبت شدن رشد بدون نفت
نیمه اول سال جاری موثر بوده میتواند تا حدی تحت تاثیر بارشهای فراوان ابتدای
امسال به رونق در کشاورزی انجامیده باشد؛ موضوعی به گفته مسئوالن در افزایش
اشتغال در بخش کشاورزی در پایان نیمه اول امسال موثر بود.

رئیس سازمان خصوصیسازی خبر داد

واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷
طی  3ماه آینده

رئیس سازمان خصوصیسازی از واریز سود سهام عدالت سال  ۱۳۹۷در سه
ماهه چهارم سال جاری خبر داد و گفت :این سازمان درنظر دارد با توجه به میزان
سود مصوب مربوط به عملکرد سال  ۱۳۹۷شرکتها ،همزمان با آغاز دهه فجر بر
مبنای میزان سود دریافت شده ،نسبت به واریز سود به مشموالن سهام عدالت با
اولویت اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه تا پایان سال جاری اقدام کند.
به گزارش ایسنا ،علیرضا صالح در پاسخ به اینکه آیا سود سهام عدالت در
ابتدای دیماه واریز خواهد شد ،گفت :شرکتها هشت ماه فرصت دارند پول
را به حساب سازمان خصوصیسازی واریز کنند .درواقع سود را از شرکتهای
سرمایهپذیر جمع آوری میکنیم .وی در مورد زمان واریز سود سهام عدالت سال
 ۱۳۹۷نیز اظهار کرد :سود سهام عدالت سال  ۱۳۹۷را قبل از سال جدید محاسبه
و به حساب مشموالن واریز میکنیم .احتماال سود در سه ماهه چهارم سال جاری
واریز شود .مجامع شرکتها اکثرا در تیر ماه برگزار شده است ،بنابراین شرکتها تا
پایان اسفند ماه فرصت دارند پول را واریز کنند و ما سعی میکنیم سود را قبل از
سال جدید به حساب مشموالن واریز کنیم .بر اساس این گزارش ،اواسط تابستان
بود که با پرداخت مبلغ  ۱,۶۲۰میلیارد ریال به تعداد یک میلیون و  ۷۵۶هزار و
 ۹۳۷نفر از مشموالن سهام عدالت مربوط به گروه کارکنان دستگاههای اجرایی و
بازنشستگان صندوقهای تأمین اجتماعی ،بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح
در دو بانک ملت و رفاه کارگران ،توزیع سود سهام عدالت از محل عملکرد سال
 ۱۳۹۶شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت که در سال  ۱۳۹۷مصوب شده و
توسط سازمان خصوصی سازی وصول شده برای مشموالن دارای شماره شبای
بانکی در سامانه سهام عدالت عم ً
ال به پایان رسید.
پس از آن اعالم شد که سود سهام عدالت در سال مالی  ۱۳۹۷نسبت به سال
مالی قبلش حدود  ۵۰تومان افزایش داشته است؛ به این ترتیب مشموالن سهام
عدالت که یک میلیون تومان سهام دارند حدود  ۲۲۰تا  ۲۳۰هزار تومان سود
خواهند گرفت .در سال  ۱۳۹۶کسانی که به ارزش یک میلیون تومان سهام عدالت
داشتند بابت سود سال مالی  ۱۳۹۵معادل  ۱۵۰هزار تومان دریافت کردند.
در سال گذشته نیز مشموالن سهام عدالت که یک میلیون تومان از این سهام
را داشتند به ازای سود پرتفوی سهام عدالت سال مالی  ۱۳۹۶معادل  ۱۷۵هزار
تومان سود دریافت کردند .ارزش پرتفوی سهام عدالت در گذشته  ۲۶هزار و ۶۰۰
میلیارد تومان بود که طی سال گذشته این عدد به حدود  ۱۷۰هزار میلیارد تومان
رسید .به این ترتیب ارزش پرتفوی سهام عدالت در این مدت بیش از شش برابر
شده است.

4

جامعه
معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت هشدار داد

کاهش نگرانکننده
مراجعه مردم به مراکز درمانی

معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت گفت:
آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور ،نسبت به
سال گذشته قریب به  ۳۰درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا ،کوروش فرزین معاون بیمه و
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ،درباره ماده ۶
آئیننامه حمایت از معلوالن مبنی بر پوشش بیمهای
خدمات توانبخشی ،جسمی و روانی افراد دارای
معلولیت گفت :باید توجه کنیم که مسئولیت این ماده،
بر عهده وزارت بهداشت است ،اما وقتی به پوشش
بیمهای اشاره میشود ،اولین مصداق آن در وزارت
بهداشت ،سازمان بیمه سالمت است .وقتی به یک پوشش بیمهای اشاره میکنیم که موظف
به ارائه خدمات توانبخشی ،جسمی و روانی به افراد معلول است و از همین رو باید بسته
خدمتی به ما ارائه شود .وی در ادامه گفت :ما در قبال بستههای خدمتی که ارائه میشود،
تعهد داریم .بطور مثال اگر فیزیوتراپی را برای بیماران متعهد شده باشند ،تمام بیمهشدگان ما
خدمت دریافت میکنند .فرقی هم ندارد که معلول باشند یا غیرمعلول و همچنین فرقی هم
ندارد که شهری باشند یا روستائی.
کاردرمانی در بسته تعهدی بیمه پایه نیست
فرزین در خصوص بستههای خدماتی مورد نیاز معلوالن گفت :وزارت بهداشت باید
خدمات را در بسته تعهدی بیمه تعیین کند تا بیمه سالمت مجوز ارائه آن را داشته باشد.
در قوانین کنونی ،قانون حمایت از حقوق معلوالن وزارت بهداشت را به کاردرمانی برای
معلوالن مکلف میکند ،اما مصوبه هیئت دولت صراحتا میگوید کاردرمانی در بسته تعهدی
بیمه پایه نیست و جزو بسته خدمات بیمه مکمل است .ما سازمان دولتی هستیم و نمیتوانیم
به تشخیص خود اجتهاد کنیم و بسته تعهدی صادر کنیم .تدوین و ابالغ این بستهها و
آئیننامهها در بیرون از سازمان بیمه سالمت انجام میگیرد .معاون بیمه و خدمات سالمت
سازمان بیمه سالمت تصریح کرد :الزمه ارائه خدمات کاردرمانی به معلوالن توسط سازمان
بیمه سالمت ،دو ابالغیه است .نخست کاردرمانی را در بستههای خدماتی بیمه سالمت
تعریف کنند .فرآیند طبق قانون از این قرار است که وزارت بهداشت و سازمان برنام هوبودجه
بسته را به شورای عالی بیمه پیشنهاد میدهد و در صورت تصویب در این شورا موضوع در
هیئت وزیران بررسی میشود و سپس به بستههای خدماتی بیمه افزوده میشود.
خدمات بیمهای یعنی ما بتوانیم خدمات به موقع ارائه بدهیم
وگرنه بیمه معنا ندارد
فرزین ضمن تاکید بر این موضوع که سازمان بیمه سالمت طبق قانون اجرائی دولت
اقدام میکند ،گفت :اگر کسی با قوانین هیات دولت زاویه دارد ،نمیتواند به ما خرده بگیرد.
این اعتراض به ما وارد نیست و باید به هیات دولت ارجاع داده شود .پیشتر دولت ابالغ کرد
بیمه همه دهکها رایگان باشند .تصمیم هم برای دولت و هم برای بیمه سالمت مشکل
آفرین شد ،چراکه اگر بیمهای نتواند به تعهدات خود پاسخگو باشد و بازه زمانی پرداخت
بدهی مراکز غیرمنطقی شود ،خدمات بیمهای بیمعناست .بیمه یعنی آنکه ما بتوانیم خدمات
به موقع به افراد بدهیم.
کاهش رجوع  ۳۰درصدی مردم به پزشک نسبت به سال گذشته
فرزین ضمن بیان اینکه مراجعه به مراکز خدمات درمانی نسبت به سال گذشته کاهش
داشته است ،گفت :آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور ،نسبت به سال گذشته قریب
به  ۳۰درصد کاهش یافته است .نرخ خدمات به گونهای شده است که هزینه درمان نسبت
به درآمد خانوارها چشمگیر است .مردم برای مشکالت عادی به پزشک مراجعه نمیکنند،
نه به این بخاطر که پوشش بیمهای وجود ندارد ،زیرا همه چیز گرانتر شده است .اگر کسی
با  ۷۰۰هزار تومان امورات خود را میگذراند ،امروز باید آن را صرف خورد و خوراک خود
کند ،حتی برخی پوشاک خود را نمیتوانند تامین کنند .وی در ادامه افزود :طبیعتا اگر افراد
با بیماریهای جدی دست به گریبان نباشند به پزشک مراجعه نخواهند کرد .سازمانهای
متولی ،به سازمان بیمه سالمت تکلیف کردند تا سرانه بیمه رایگان را برای افرادی که به
بخش خصوصی مراجعه میکنند ،حذف کند ،اما عدم رجوع مردم به بخش خصوصی ربطی به
این تصمیم ندارد .با افزایش گرانیها مردم کمتر به پزشک مراجعه خواهند کرد .سعی میکنند
یک سرماخوردگی را با درمان خانگی یا استراحت حل کنند ،مگر آنکه مشکل حادتر شود.

فرزندان حاشیهنشینها
نسل بعدی بزهکاران احتمالی

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بیان اینکه حاشیهنشینی یکی از پنج موضوع
اولویتدار کشور است ،گفت :به دلیل ویژگیهایی که این مناطق دارند ،آسیبهای اجتماعی
نمود بیشتری پیدا میکنند و موضوعاتی از قبیل مصرف مواد مخدر ،خشونتهای اجتماعی،
خشونتهای خانگی ،تکدیگری و بیخانمانی در این مناطق بیشتر دیده میشود.
به گزارش ایسنا ،سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه موضوع کودکان کار و کودکانی
خیابانی و بچههای فرار در مناطق حاشیهنشین به عنوان بخشی از آسیبهای اجتماعی
شناخته میشود ،تصریح کرد :با توجه به اینکه در مناطق حاشیهنشین ،خدمات اجتماعی،
فرهنگی و بهداشتی یا وجود ندارد یا در حداقل ممکن وجود دارد و در عین حال حضور
سازمانهای اجتماعی در این مناطق کمتر است ،مناطق مذکور میتواند محل امنی برای
مجرمان باشد ،زیرا اساسا نظارت اجتماعی در آن کمتر است.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد ،افزود :البته نمیتوان همه مردم مناطق
حاشیهنشین را افراد آسیبدیده اجتماعی یا مجرم قلمداد کرد ،اما به دلیل آنکه در یک فضای
اجتماعی کوچک ،تعدد آسیبها وجود دارد ،جرایم افراد بیشتر به چشم میآید.
فاطمه سلیمانی ،مشاور نیروی انتظامی شرق استان تهران نیز با بیان اینکه جوامع
حاشیهنشین درگیر آسیبهای زیادی هستند ،گفت :اعتیاد ،فقر ،بیکاری و بزهکاری از جمله
آسیبهای این مناطق هستند .شرایط اقتصادی کالن کشور سبب رشد بیکاری در مناطق
حاشیهنشین شده و در نتیجه اعتیاد و بزهکاری نیز افزایش یافته است .همه نهادها و
سازمانهای مسئول از نظر مدیریت شهری و امنیتی باید این مناطق را بیش از پیش تحت
پوشش خود قرار دهند .وی با اشاره به اینکه نسل دوم حاشیهنشینها دچار احساس کمبود
اجتماعی شدیدی شدهاند ،تصریح کرد :اگر به این موضوع توجه نشود ،بزهکاری نیز افزایش
مییابد .حسین اخالقی ،استاد دانشگاه علوم و تحقیقات نیز با بیان اینکه فرزندان حاشیهنشین
کسانی هستند که در یک فرآیند تکراری تبدیل شدن به بزهکاری قرار میگیرند ،گفت :این
افراد عموما حاشیهنشینهای آینده را شکل میدهند ،زیرا در محیط اجتماعی و معیشتی که
این افراد قرار دارند ،بزهکاری و اعتیاد فراوان است و این بچهها نیز در معرض خطر این
جرایم قرار دارند .وی افزود :دولت باید به کودکان حاشیهنشین بیشتر توجه داشته باشد و اگر
نمیتواند برای خانوادهها کاری انجام دهد ،الاقل این کودکان را تحت سرپرستی قرار دهد و
مددکارهای اجتماعی و روانشناسهای کودک را در این مناطق فعال کند.
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نقش مافیای خودرو در آلودگی هوا به روایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی
تهران و احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاهها در هفته
آینده ،گفت :مافیای خودروسازی آنقدر توان مالی دارند که
تصمیمگیران را خریداری کنند پس قطعا با چنین شرایط
جوی و ایستایی هوا مواجه میشویم.
به گزارش ایسنا ،عیسی کالنتری در همایش مدیران
استانهای تاالبی کشور که  28آذر در اهواز برگزار شد،
اظهار کرد :احیای تاالبها یکی از دستورات رئیس
جمهوری است؛ به علت سوءاستفاده گروههای اقتصادی و
خاموشی محیط زیست ،حقآبه تاالبها به طور کامل از
بین رفته بود .بخشی که باید حقآبه را میگرفت همیشه
ساکت بود تا کار به جایی رسید که اقتصادیون متوجه شدند
در پی از بین رفتن حقآبه زیست محیطی ،چه ضرری ایجاد
شده است.
وی افزود :شش سال است که برای احیای دریاچه
ارومیه  ۱۰هزار میلیارد تومان خرج کردهایم اما هیچ وقت
این دریاچه به حالت اول برنمیگردد .این دریاچه حدود
 ۱۱۰۰کیلومتر وسعت دارد و از اینکه  ۱۵میلیارد مترمکعب
آب داشته باشد خوشحالیم در حالی که نباید کمتر از ۲۰
میلیارد مترمکعب آب داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد :ما در
انجام وظیفه در خصوص محیط زیست کوتاهی و ظلم
کردهایم.
کالنتری خطاب به مدیران استانهای تاالبی کشور،
گفت :باید برای تامین حقآبه بجنگید؛ همان طور که
کشاورزان برای آب مورد نیاز خود میجنگند ،باید مدیران
برای حقآبه زیست محیطی و حقآبه تاالبها بجنگند.
وی افزود :اگر دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم
که حقآبه تامین شود ،هیچ وقت حقآبه داده نمیشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش
آب تجدیدپذیر کشور نسبت به  ۴۰سال گذشته ،بیان
کرد :باید حقآبه تاالبها به عنوان مصرفکننده آب ،از
تخصیصدهنده آب گرفته شود.
وی گفت :در استان فارس دریاچهای وجود دارد که
خشک شده است مگر اینکه بارندگی غیرمترقبه یا سیالبی
مانند سیل اخیر خوزستان رخ دهد تا وضعیت آن بهبود
یابد.

کالنتری تصریح کرد :همه تاالبها مهم هستند
اما تاالبهایی که انتهای آنها به دریا متصل میشود از
اهمیت کمتری برخوردارند .تامین حقآبه تاالبهایی مانند
جازموریان ،پریشان ،بختگان و گاوخونی اهمیت بیشتری
دارد .اگر به دالیلی حقآبه تاالب شادگان یا هورالعظیم
تامین نشود و آب به تاالب شادگان هم نرسد اما خلیج
فارس در مجاورت آن قرار دارد.
وی عنوان کرد :یکی از اشتباههایی که شده و عواقب
آن را مشاهده میکنیم این است که تعداد  ۵۴میلیون واحد
دامی در کشور به  ۱۲۲میلیون واحد دامی رسیده است؛
ضرر آن صد برابر بیشتر از سود آن بوده است .سازمانهایی
داریم که برای نجات خود ،دیگران را به استثمار میکشند
و خساراتی به دیگران و کشور وارد میکنند که گاهی این
ضررها صد برابر سود شده است؛ نمونه این سازمانها،
سازمان امور عشایر ایران است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به چرای
دام و در پی آن فرسایش خاک ،بیان کرد :اگر  ۴۰درصد
فرسایش خاک به چرای دام مربوط باشد ،معادل فرسایش
حدود  ۸۰۰میلیون تن خاک است که هزینه وارد شده به این
خاک  ۲۰برابر کل تولید این محصوالت دامی است.
کالنتری گفت :عقلمان در اداره مملکت ناقص است؛
باید ببینیم چه اتفافی میافتد که تاالبها خشکیده است؟
وی خطاب به مدیران تاالبی ،عنوان کرد :درست است
که حفظ گونههای جانوری و گیاهی از وظایف سازمان
حفاظت محیط زیست است اما شما دستگاه حاکمیتی
هستید و نباید نسبت به مسائل بیتفاوت باشید تا تصمیمات
و سیاستهای خالف توسعه پایدار و محیط زیست اتخاذ

نشود زیرا اگر چنین تصمیمگیری شود ،صد برابر انرژی
بیشتری برای اصالح آن الزم است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد :در
سازمان حفاظت محیط زیست نیز دچار این مشکالت
هستیم؛ اول ما را سرگرم کارهای کوچکی کردند که شاید
توان یا علم آن را نداشتیم.
وی با اشاره به آلودگی تهران و احتمال تعطیلی مدارس
و دانشگاهها در هفته آینده ،عنوان کرد :مافیای خودروسازی
آنقدر توان مالی دارند که تصمیمگیران را خریداری کنند پس
قطعا با چنین شرایط جوی و ایستایی هوا مواجه میشویم.
کالنتری افزود :زمانی که از ایران خودرو چهار خودرو
به سازمان حفاظت محیط زیست هدیه میکنند به معنی
این است که هوای آلوده داشته باشیم و میلیونها نفر آن
را استشمام کنند.
وی با اشاره به مشخص شدن حقآبه  ۳۸تاالب،
گفت :اینکه در شهریورماه میزان  ۳میلیون مترمکعب آب
به گاوخونی برسد ،تاثیر زیادی در آن ندارد و باید برای
تامین  ۱۷۷میلیون مترمکعب حقآبه تالش شود .تا زمانی
که حقآبه تاالب سیالبی داده نشود امکان آبرسانی وجود
ندارد .اینکه شش مترمکعب آب بر ثانیه در مردادماه در
زاینده رودجاری میشود ،شش قطره آن هم به گاوخونی
نمیرسد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد :نیاز آبی
تا حدی باال است که کشاورزان شرق اصفهان لوله آب را
می شکافند تا آب برداشت کنند.
وی گفت :باید عقلمان را در تقاضاهایمان به کار بگیریم.
موضوع حقآبه از طریق دادگاه هم قابل پیگیری است .در
صورتی که آب مصرفی  ۴۰درصد کاهش یابد آن زمان نیز
حقآبه میتواند به همین میزان کاهش یابد .همان گونه
که محیطبان برای دفاع از جان یک آهو مقابل شکارچیان
غیرمجاز میایستد ،باید برای مسائل زیست محیطی هم
ایستادگی کنیم و کشته دادن در این راه بی ربط نیست.
کالنتری تصریح کرد :باید مسائل مهمتر در اولویت قرار
بگیرد .امروز بیآبی بزرگترین خطر کشور است .باید حقآبه
تاالبها و حقآبه زیست محیطی تامین شود و در این زمینه
از هیچ کس نترسید .تا زمانی که حقآبه را نگیرید کوتاه
نیایید و برای حقوق نسلهای آینده بجنگید.

رکورد شکستن برنامه «کالسیکو» عادل فردوسیپور
با بازدید یک میلیون و ۸۲۰هزار تماشاگر طی  ۲۴ساعت

پس از انتشار ویژه برنامه "کالسیکو" به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور در پلتفرمهای
آنالین ویدیویی ،تنها با گذشت  ۲۴ساعت از پخش ،رکوردی دستنیافتنی از تعداد بینندههای
این برنامه به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی "کالسیکو" و با ثبت آمار تماشا از سوی سه پلتفرم فیلیمو ،نماوا
و بازار که تنها پخش کنندگان "کالسیکو" هستند ،یک میلیون و ۸۲۰هزار کاربر در طول ۲۴
ساعت اولیه پخش این برنامه را تماشا کردهاند.
همچنین با توجه به این نکته که برای هر دستگاه تماشا میتوان بیشتر از یک تماشاگر را
در نظر گرفت ،باید توجه داشت که عدد اعالم شده برآوردی از حداقل تعداد تماشاگر در ۲۴
ساعت اولیه انتشار است و تعداد واقعی تماشاگران “کالسیکو” در  ۲۴ساعت ابتدایی انتشار
عددی فراتر از یک میلیون و ۸۲۰هزار نفر تخمین زده میشود.
"کالسیکو" یک تاکشو اینترنتی به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور است که از یکشنبه
 ۲۴آذر در ساعات پایانی شب به نمایش درآمده و حاال با ثبت یک رکورد  ۲۴ساعته ،بیشترین
تعداد بازدید در بین تمام محتواهای منتشر شده در شبکه نمایش خانگی را به خود اختصاص
داده است.
این برنامه که به مناسبت نزدیک شدن به رقابت حساس دو تیم بارسلونا و رئال
مادرید و با اجرای پژمان جمشیدی ساخته شده است ،با حضور مهمانهایی از جمله علی

دایی ،وریا غفوری ،امیرمهدی ژوله و ژابی آلونسو به بحث و تحلیل پیرامون این مسابقه
مهم میپردازد و امکان تماشای آن برای عموم مردم رایگان است.
با توجه به ادامهدار بودن پخش ویژه برنامه "کالسیکو" ،یش بینی میشود که
استقبال در روزهای پیشرو با افزایش چشمگیری روبهرو خواهد شد و مسیر تولیدات
مشابه آینده را هموارتر خواهد کرد.

جانباختن  4زن بیمار درون بیمارستان بر اثر نوسانات شدید برق شهری
در پی بارشهای بیسابقه در اهواز
رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز در خصوص
مرگ چهار بیمار زن در بخش آی سی یو این بیمارستان
توضیحاتی ارائه داد .به گزارش ایسنا ،دکتر ساسان موگهی،
در خصوص مرگ چهار زن که در بخش آی سی یو این
بیمارستان بستری بودند ،اظهار کرد :در پی بارشهای

بیسابقه روز دوشنبه (  ۲۵آذرماه) اهواز شاهد نوسانات
شدید برق شهری بودیم که همزمان با این مساله در یکی از
بخشهای مراقبتهای ویژه این بیمارستان چهار بیمار دچار
مشکل شدند .وی افزود :همیشه تیم پزشکی در آی سی یو
مستقر هستند و علیرغم اینکه عملیات احیا برای این بیماران

انجامشد اما متاسفانه این چهار بیمار فوت کردند.
رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز گفت :در حال
حاضر علت مرگ این چهار بیمار توسط کارشناسان دانشگاه
علوم پزشکی اهواز ،کارشناسان مرجع قضایی و کارشناسان
پزشکی قانونی در حال بررسی است.

رئیس پلیس فتای قم نسبت به ازدواجهای ناموفق از
طریق فضای "چت رومی" اینترنت هشدار داد.
سرهنگ علی موالی 28 ،آذر در جمع خبرنگاران با
اشاره به معایب و پیامدهای منفی چترومها گفت :یکی از
مشکالت و آسیبهای مربوط به این اتاقهای گفتوگوی
مجازی ،افزایش دوستیها و ازدواجهای اینترنتی است
که جوانان را تهدید کرده و اغلب به ازدواجهای ناموفق
میانجامد.

وی در خصوص محیط چت رومها اظهارکرد :یکی دیگر
از مشکالتی که امروز جامعه به آن دچار شده و در حال
افزایش است دوستیها و ازدواجها از طریق اینترنت است و
متأسفانه تعدادی از افراد با هدف فریب وارد محیط چت روم
شده و از اطالعات شخصی و محرمانه کاربران سوء استفاده
می کنند .وی افزود :افراد کالهبردار با اهداف سوء و با نام
کاربری و اطالعات کذب و جذاب وارد این محیط شده و با
هدف کالهبرداری و برقراری ارتباط با سایر کاربران چت

روم ها ،اعتماد طرف مقابل را به دست آورده و با دستیابی به
اطالعات شخصی آنها ،اقدام به اخاذی میکنند.
رئیس پلیس فتا استان قم با توجه به این که امنیت
حریم خصوصی بسیار مهم است از کاربران فضای مجازی
خواست ،از قرار دادن تصاویر خصوصی و خانوادگی در
شبکههای اجتماعی اجتناب کنند و در استفاده از شبکههای
اجتماعی با انجام تنظیمات امنیتی ،ورود افراد غیر را به
اطالعات شخصی شان مسدود کنند.

هشدار پلیس فتا درباره ازدواجهای «چت رومی»
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جدیدترین خبرها درباره توزیع کیکهای حاوی قرص در چند استان
روزهای گذشته بود که تعدادی از دانش آموزان
دو استان هرمزگان وسیستان و بلوچستان داخل
کیکهای خریداری شده ،قرص جاساز شده یافتند.
پس از اطالع ،موضوع را از مدیرعامل یک شرکت
معتبر مواد غذایی و دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پیگیر شدیم که مورد تایید قرار گرفت .اما چیزی
نگذشت که وزارت بهداشت ،موضوع کیکهای حاوی
قرص را رد کرد .البته این تکذیب داوم چندانی هم
نداشت .اما حاال کشف قرصهای جاساز شده در پفک
هم مطرح شده است.
به گزارش فرارو ،به گفته مسئوالن وزارت
بهداشت ،کیکهای حاوی قرص در محصوالت ۱۲
شرکت معتبر مواد غذایی پیدا شده و هنوز مشخص
نشده که چه شخص یا اشخاصی و با چه انگیزهای
اقدام به این کار کرده اند .البته وزیر بهداشت اعالم
کرده که این موضع توسط نهادهای امنیتی در دست
پیگیری است.
پس از کیک های آلوده به قرص ،حاال هم معاون
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و
بویراحمد به خبرگزاری ایسنا گفته که "در یکی از
شهرهای کشور نیز وجود قرصهای مشکوک در یک
پفک هم مشاهده شده است".
پس از سیستان و بلوچستان و هرمزگان ،مسئولین
استانهای کرمان ،بوشهر ،کرمانشاه ،آذربایجان غربی،
البرز ،ایالم ،زنجان ،کردستان وکهگیلویه و بویراحمد
نیز اعالم کرده اند که کیکهای آلوده به قرص در
این استانها کشف شده است و پیگیر این موضوع
هستند.
اما در برخی از استان ها ،موارد مسمویت ناشی از
مصرف کیک هم گزارش شده است .رییس دانشگاه
علوم پزشکی آذربایجان غربی در این مورد گفته
که" ۱۸نفر از دانش آموزان یکی از مدارس ارومیه با
عالمت تهوع و شکم درد به بیمارستان طالقانی ارومیه
مراجعه کرده اند" .
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم از
موارد مسمومیت در این استان خبرداده و گفته است
که "طبق اعالم منابع پزشکی و درمانی  ۷مورد
مسمومیت ناشی از استفاده از این کیکها در کرمان
مشاهده شده است" .
طرح چند مسئله در مورد کیکها

ی حاوی قرص
و پفکها 

پس از کشف کیکهای حاوی قرص ،سوالی که
کاربران در فضای مجازی مطرح کرده اند این است
که ،آیا قرصها پیش از فرایند تولید جاسازی شده
یا پس از آن؟ مدیرکل نظارت برفرآوردههای غذایی
وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال گفته است که
"در خط تولید این کیکها مشکلی نبوده است ،چون
امکان ندارد که قرص یا کپسول در فرآیند تولید سالم
بماند" .
عزیزی ادامه داد" :بنابراین ممکن است افرادی در
بیرون کارخانه این اقدام را انجام داده باشند و احتمال
اینکه در کارخانه این اتفاق افتاده باشد بسیار بعید
است" .
محسن حاجی میرزایی ،وزیر آموزش و پرورش هم
گفته که "در برخی استانها داخل بعضی از کیکها،
قرصهایی قرار داده شده بود که بررسیها نشان
میدهد این کار در فرآیند تولید اتفاق نیفتاده بود چرا
که تغییر شکل و رنگ نداشتهاند" .
برخی کاربران هم مدعی شده اند که قرصهای
جاسازی شده در کیکها «روانگردان و قرص مرگ
آور برنج» بوده است .اما سردار محمد مسعود زاهدیان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفته که "پس
از بررسی و آزمایشات پلیس مبارزه با مواد مخدر
مشخص شد که قرصهای موجود در کیکهای
خوراکی ماده مخدر نبوده و قرص «هیوسین» بوده
است" .
جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت
هم گفته که «این قرصها مخدر یا قرص برنج
نبودهاند و اغلب داروهای خانگی از جمله "استامینوفن،
بروفن ،ستیریزین ،هیدروکسی زین ،متوکلوپرامید و
حتی بلیستر" خالی بوده است».

سوال دیگری که ذهن افکار عمومی را به خود
مشغول کرده ،این است که انگیزه فرد یا افرادی که
اقدام به جاسازی قرص در کیکها کرده اند چه بوده
است .وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال گفته است
که " گروهی به شکل سازمان یافته برای تخریب
اذهان عمومی و فلج کردن صنعت موفق مواد غذایی
کشور به ویژه صنعت کیک و شکالت ممکلت اقدام
کردهاند" .
معاون سیاسی وامنیتی استانداری بوشهر نیز
ادعایی عجیب از زبان استاندار بوشهر مطرح کرده و
گفته است که "استاندار تاکید کرده که سریع ًا جلسهای
در حوزه امنیتی تشکیل شود ،چون به احتمال قریب
به یقین این موضوع بیوتروریسم است ،البته زمینهها و
ریشههای آن بایست معلوم شود" .
نهادهای امنیتی و انتظامی به دنبال عامالن

با وجود اینکه کیکهای آلوده به قرص در چندین
استان کشف شده ،اما تاکنون گزارشی از شناسایی و
بازداشت عاملین این موضوع منتشر نشده است .سعید
نمکی ،وزیر بهداشت در مورد پیگیری این موضوع
گفته که "همکاران ما در حوزههای امنیتی و اطالعاتی
در حال پیگیری موضوع هستند".
سردار حسین اشتری هم درخصوص ورود نیروی
انتظامی به موضوع کیکهای آلوده ،گفته است که
"نیروی انتظامی در این خصوص ورود پیدا کرده و به
همراه وزارت بهداشت تحقیقات خود را شروع کرده
است" .
وی ادامه داد" :بزودی نتایج تحقیقات اطالع
رسانی خواهد شد" .
مرعشی ،معاون امنیتی و انتظامی استانداری
سیستان و بلوچستان هم گفته که " ما هنوز در استان
سیستان و بلوچستان به یک نظر قطعی در مورد
اینکه تیمهایی در استان اقدام به این کار میکنند،
نرسیدهایم .اما موضوع در دست پیگیری است و نتیجه
حتم ًا بعد از رسیدن به نظر و نتیجه قطعی به استحضار
هموطنان خواهد رسید" .
با این حال هنوز انگیزه فرد یا افرادی که قرصها
را در کیک و پفک جاسازی کرده اند ،مشخص نشده
و باید نشست و دید که آیا هدف این اشخاص ضربه
زدن به صنعت غذایی و تشویش اذهان عمومی بوده
یا با اهداف دیگری این اتفاق رخ داده است!

تبعید و شالق برای عامل تعرض در مرکز تجاری

پسر جوان که با شکایت زن  ۴۲سالهای پای
میز محاکمه قرار گرفته بود در حالی از سوی
قضات شعبه  ۱۲دادگاه کیفری مجرم شناخته
شد که هر گونه ضرب و شتم و تهدید زن جوان
را رد کرده و مدعی است شاکی به خواست
خودش با او همراه شده است.
بهگزارش ایران ،او به قضات گفت :روز حادثه
این زن برای استخدام در رستوران مجموعه

تجاری به آنجا آمد و از من آدرسی را پرسید
که راهنمایی اش کردم .یک ساعت بعد ناراحت
و گریان پیش من آمد و گفت :قبولش نکردهاند
او مدعی شد  ۲۸سال دارد و مجرد و تنها است و
بشدت از نظر مالی در مضیقه است.
من هم که تنها بودم با او احساس همدردی
کرده و به او پیشنهاد دوستی دادم .بعد به یکی
از اتاقکهای پارکینگ رفتیم و او با خواست

خودش با من ارتباط برقرار کرد .اما ناگهان با
رسیدن مأموران حراست داد و فریاد کرد و مدعی
شد من با چاقو تهدیدش کرده و به او تعرض
کردهام .بعد هم فهمیدم  ۴۲ساله و متاهل است.
قضات پس از بررسی اظهارات متهم و شاکی و
بررسی شواهد و مدارک ،پسر جوان را مجرم
شناخته و او را به  ۹۹ضربه شالق و یک سال
تبعید محکوم کردند.

جانباختن  ۱۲نفر بر اثر آنفوالنزا در گلستان

 ۱۲نفر در استان گلستان بر اثر بیماری آنفوالنزا
جان خود را از دست دادند.
به گزارش فارس ،پاییز امسال در سراسر کشور
خبری ویژه در حوزه سالمت اذهان عمومی را به
خود معطوف کرد و آن مرگ افراد بر اثر بیماری
آنفوالنزا بود.
با افزایش موج بیماری آنفوالنزا در سطح کشور،
استان گلستان نیز از این موضوع دچار تلفات جانی
شد و حساسیت اذهان عومی در این استان زمانی به
شدت افزایش یافت که خبر مرگ «آرش رضایانی»
رئیس هیات وزنهبرداری استان گلستان در رسانههای
رسمی و فضای مجازی به سرعت منتشر شد.
هرچند که دانشگاه علوم پزشکی گلستان تا به
این لحظه تائید نکرده که وی بر اثر بیماری آنفوالنزا
فوت کرده ،اما مرگ این جوان تلنگری بر جدی
بودن توجه به بیماری آنفوالنزا در استان زد تا آنجا

که فردای فوت این جوان شورای سالمت استان
جلسه فوقالعاده تشکیل داده و درباره تعطیلی
مدارس استان تصمیم گیری کرد و مدارس تا پایان
هفته تعطیل شد.
آخرین آمار منتشر شده از تعداد بیماران فوت
شده در استان گلستان بر اثر آنفوالنزا که آزمایش
آنها مثبت بوده است عدد  ۹را نشان میداد ،اما
پیگیری خبرگزاری فارس از معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان و روابط عمومی این
دانشگاه مشخص شد تعداد افرادی که فوت آنها
بر اثر بیماری آنفوالنزا تائید شده به  ۱۲نفر رسیده
است.
از سوی دیگر با اطالعرسانی و اقدامات انجام
شده توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان و تالش
رسانهها در آگاهی بخشی و رعایت جدی نکات
بهداشتی توسط مردم ،آمار مراجعهکنندگان و بستری

بیماران با عالئم آنفوالنزا به روزی  ۱۵نفر کاهش
یافته در حالی که طی روزهای گذشته و نچندان
دور ،در روز حداقل بیش از  ۳۰نفر در بیمارستانهای
استان بستری میشدند.
این نشان میدهد موج آنفوالنزا از استان گلستان
در حال خروج است و اگر اطالعرسانی در خصوص
پیشگیری از بیماریهای مختلف به موقع و در سطح
مطلوب انجام شود و بجای سکوت خبری به آگاهی
بخشی پرداخته شود میتوان بهترین عملکرد را
در حوزه پیشگیری و مقابله با بیماریهای مختلف
داشت.

یادداشت

کالبدشکافی اعتراضات آبان ۹۸
از منظر توسعه سیاسی
امید عزیزیان

اعتراضات آبان ماه که با اعالم رسمی خبر سهمیهبندی بنزین شروع شد و
پس از مدتی کوتاه تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت از نظر میزان خشونت و به
طبع آن خرابکاریهای ناشی از آن در تاریخ  ۴۰ساله پس از انقالب بیسابقه بود.
برای چرایی وقوع چنین حجمی از اعتراض تحلیلهای مختلفی از سوی گروهها
و ناظران اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مطرح شد .علل تغییر موج اعتراضات
از طبقه متوسط به طبقه فرو دست ،چرایی افزایش سطح خشونت نسبت به
اعتراضات سالهای قبل ،نقش رسانههای نوین در وقوع این اعتراضات و البته
جنگ رسانهای بین بازیگران سیاسی و گروههای منتقد وضع موجود در معرفی
مقصران نابسامانی کشور بیشترین حجم تحلیلها و نوشتهها پیرامون اعتراضات
 ۹۸بود ،اما در این میان کمتر دالیل ریشهای وقوع چنین حجمی از اعتراضات
مورد بحث واقع شد.
تقلیل حجم وسیعی از اعتراضات ظرف دو دههی اخیر که هر گاه مجالی
فراهم بود ،چه به صورت پراکنده و چه به صورت وسیع خود را نشان داده است؛
به اعتراض بنزینی ناشی از بحران اقتصادی فعلی کشور بدون تردید پرداختن
ریشهای و عمیق به مسئله نیست.
در همین راستا در نوشتار حاضر برای تحلیل چرایی به خشونت روی آوردن
معترضان و یا به خشونت کشیده شدن اعتراضات ،وضعیت شاخصههای مهم
توسعه سیاسی مانند؛ احزاب سیاسی ،نهادهای مدنی ،حاکمیت قانون به عنوان
رمینههای بنیادی بحران اخیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
احزاب گعدهای و خالء در نمایندگی اعتراضات مردم
توسعه سیاسی در واقع میزان ظرفیت و کارایی نظامهای سیاسی در حل
بحرانها و تضادهای موجود است .نظامهای سیاسی توسعه یافته مشکالت
پیشرو را قبل از بحرانی شدن از طریق مجراهای قانونی و ظرفیتهای موجود
حل و فصل میکنند .نظامهای سیاسی توسعهیافته ظرفیت الزم جهت مواجه و
پاسخگویی به تضادهای احتمالی را دارند و قبل از اینکه بحرانی خشونتبار شکل
گیرد آن را از طریق نهادهای مدنی و سازوکارهای قانونمند رفع میکنند .در ایران
شاخصههای مهم توسعه سیاسی برای حل تضادهای مهم سیاسی و اجتماعی رشد
نیافتهاند .در بحرانی مانند اعتراضات بنزینی آبان ماه نیز این خالء مهم خود را به
شکلی روتین نشان داد.
احزاب سیاسی یکی از مهمترین نهادهای کشورهای توسعه یافته هستند
که اعتراضات را به سیاست تبدیل میکنند و مدام تالش میکنند صدای بخش
منتقد و معترض نظام سیاسی باشند تا با جذب آرای آن بخشها میزان پایگاه
اجتماعی خود را گسترش دهند تا بخش زیادتری از قدرت را کسب کنند .در
واقع رقابت برای کسب قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک احزاب را وادار
میکند که صدای بخشهای معترض جامعه نیز باشند .در ایران با اینکه به طور
اسمی بیش از چند صد حزب و تشکیالت سیاسی وجود دارند ،اما به دلیل عدم
توسعهیافتگی و شفافیت توانایی رهبری اعتراضات یا صدای معترضان را ندارند.
احزاب ایران بیشتر به گروههای دورهمی شبیه هستند که در ایام انتخابات برای
رسیدن به قدرت گروهی فعال میشوند .احزاب ایران در اعتراضات اخیر بیش از
آنکه صدای معترضان باشند ،در بایکوت شدید اعتراضات مشارکت داشتند .این
احزاب توانایی واسطهگری بین جامعه و حاکمیت را ندارند ،لذا برای مدیریت
اعتراضات نیازمند احزابی حرفهای هستیم که به عنوان نهادی حرفهای در تدوین
سیاستهای عمومی نقش بازی کند و نقش واسطهگری بین قدرت و مردم را ایفا
کنند تا در صورت بروز بحران و خشونت توانایی مدیریت را داشته باشد.
مردمی که هیچ مامنی ندارند ،به خیابانها پناه میبرند
جامعه مدنی پویا و فعال میتواند قدرت دولت را محدود کند و در اعتراضات
احتمالی از ایجاد بحران خشونتبار جلوگیری کند .چرا که در صورت وجود نهادها،
انجمنها و صنفهای مختلف مردمی اعتراض نهادمند خواهد بود .دولتمردان
وقتی میدانند که اعمالشان از سوی نهادهای مردمی رصد میشود و عملکردشان
را با واکنشهای احتمالی نهادهای مذکور مواجه خواهد شد ،مجبور میشوند در
سیاستگذاریها عالیق آن نهادها را نیز در نظر بگیرند ،لذا از اعمال سیاستهای
لحظهای بدون مشورت با نهادهای مردمی پرهیز میکنند .در ایران نهادهای
مردمی رشد نیافتهاند و جامعه مدنی تحت تاثیر سیاستهای پوپولیستی دولتها
تقریبا نابود شده است .لذا در اعتراضات سیاسی از جمله اعتراضات اخیر با خالء
نهادهای از خود مردم برای مدیریت بحران مواجه بودیم که نشان داد بسیج
تودههای مردم برای اهداف مقطعی سیاستمداران در شرایط بحران میتواند
کارکرد مخربی نیز داشته باشد.
قانونگریزی و نهادینه شدن خشونت در میان معترضان
حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخصههای توسعه سیاسی است .حاکمیت
قانون حق اعتراض از طریق مجاری قانونی را برای شهروندان محفوظ میدارد.
حاکمیت قانون دخالت سلیقهای افراد و گروهها را در سازوکارهای مملکتداری
کم میکند و دولت و نهادهای دولتی را در برابر مردم پاسخگو میکند .در مقابل
نبود قانونی مدون شرایط را برای بروز هرج و مرج و بحران الینحل در اعتراضات
احتمالی فراهم میکند و این مسئله شرایط را برای اعتراض خشن فراهم میکند.
پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی بی تردید از رادیکالیزه شدن اعتراض خواهد
کاست و به شکلی طبیعی میزان خشونت نیز کاهش مییابد.
با نظر به این اوصاف ،به نظر میرسد برای تحلیل چرایی وقوع اعتراضات
خشونتبار اخیر فقدان توسعه سیاسی تاثیر زیادی داشته است .در صورت عدم
توسعه سیاسی جامعه بیشکل و تودهای به صورت همیشگی شرایط بحرانیشدن
را خواهد داشت .حتی اگر در بیشتر گردهماییها ،دولتمردان از پتانسیل تودههای
بیشکل مردم سود ببرند این مسئله نافی انفجار همان تودهها در بزنگاههای
احتمالی نیست .تودهای شدن جامعه و مقاومت در مقابل شکلگیری جامعه مدنی
بیتردید از مهمترین چالشهای هستند که در شرایط بحرانی میتوانند ،تهدیدی
جدی بشمار آیند.
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واکنش مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران به زندگی زنان کارتنخواب در گورهای خالی
پریسا هاشمی خبرنگار رکنا با زنانی گفتگو کرده است که از فقر به
«بهشت زهرا» پناه بردهاند .یکی از آنها گفته است مجبور شدم برای
لقمه ای نان ،تنم را به سه مرد در یک گور خالی بفروشم« .ثریا شارقی»
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در واکنش به گفت:
"مکانهایی مانند سامانسرا ،مددسرا و خانه گرم برای نگهداری از این
زنان ایجاد شدهاست ،اما ممکن است؛ این افراد معتاد بوده و به دلیل اینکه
میخواهند مواد مصرف کنند ،تمایلی به حضور در این مکانها ندارند".
بخشهایی از این گزارش را میخوانیم:
هوا سرد است ،اما مهمانان اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره) و
بهشت زهرا (س) پناهی به جز این منطقه ندارند .برخی از آنها در
چادرهای مسافرتی سکونت دارند و برخی دیگر با یک زیرانداز زیر آفتاب
گیرها یا همان آالچیقهای آهنی زندگی میکنند .اعتیاد و موادمخدر
اینجا هم دست از سر جوانان بر نمیدارد و هستند جوانانی که در محوطه
بیرونی با اعتیاد نشئگی را بارها و بارها تجربه میکنند .اکثرشان ساکنان
اطراف حرم امام خمینی (ره) و بهشت زهرا برخی زوار و برخی دیگر
ورشکستههای اقتصادی هستند که زندگی خود را از دست داده اند.
ثریا زنی است که در این منطقه زندگی میکند .میگوید :اینجا را در
دو جمله برایتان شرح میدهم؛ اینجا ته خط است ،آخر دنیا که شنیدی
اینجاست.
سوال این است که ثریا و دیگر آدمهای ساکن در این محل در
سرمای زمستان با برف و بارانی که میبارد و خواهد بارید چطور کنار
آمدند؟ او در پاسخ به این سوال میگوید :از زمانی که هوا سرد میشود
به راهروهای کنار توالت پناه میبریم .بهترین جا زیرپله هاست .زیرپلهها
باد کمتر در تن مان میپیچد باران هم روی سرمان نمیریزد .یک صبح
از خواب بیدار شدیم و دیدیم ،یک پسر  ۳۳-۳۲ساله از سرما یخ زده
است ».یکی دیگر از زنان که مجبور شده است در این منطقه زندگی
کند میگوید :داخل حرم غذا میدهند و گرم است .همه دارایی زندگی
ام را در یک کوله جا داده ام .اگر بخواهیم وارد حرم بشویم باید کوله یا
ساک هایمان را به امانتداری حرم مطهر بسپاریم .امانتداری حرم مطهر
هم بیشتر از  ۳ساعت وسایلمان را نگه نمیدارد .وقتی خیلی سرد باشد
و نتوانیم سرما را تحمل کنیم ،سه ساعت وسایلمان را به امانت داری
میدهیم و داخل حرم میرویم .کمی گرم میشویم و دوباره برمی گردیم.
اگر بیشتر از  ۳ساعت در حرم بمانیم ،با بدبختی میتوانیم وسایل مان
را پس بگیریم.
ثریا در ادامه میگوید :اینجا اعتیاد و موادمخدر بیداد میکند .بیا با
هم راه برویم .ببین چقدر معتاد این اطراف هستند و دارند موادمصرف
میکنند.
از غذایی که بین به زائران امام خمینی (ره) توزیع میکنند میپرسم و
ثریا پاسخ میدهد :اینجا در روزهای خاصی غذا پخش میشود .همیشگی
نیست ...شاید باورتان نشود ،اما چند وقت پیش بعد از دو روز دل ضعفه
و گرسنگی مجبور شدم تن به خواسته  ۳مرد بدهم .اصال شده که دو

روز دلضعفه داشته باشی و خودت را فقط با آب سیر کنی؟ هیچ وقت
فکر نمیکردم برای یک ساندویچ فالفل شب تاریک داخل قبرها تن به
خواستههای شوم سه مرد بدهم .اینجا که باشی آدمهای عجیب و غریب
زیاد میبینی بعضی مردها در قبرها هم به خواسته هایشان میرسند.
ثریا میگوید :گاهی اوقات بخاطر دالیلی نمیگذارند که اینجا بمانیم.
خیلی زرنگ باشیم در گوشه و کنار پنهان میشویم و شبها به راهروهای
کنار توالتها پناه میبریم .بعضی که زرنگ نیستند مجبور میشوند از پول
کارت متروی خود کم کنند و به پارکهای شهر پناه ببرند .اما پارکها
برای زنها زیاد امن نیست .اینجا یک جورایی مثل محله خودمان شده و
همدیگر را میشناسیم و اگر مشکلی پیش بیاید ،هستند کسانی که به ما
کمک کنند .اینجا خانه ماست.
ثریا دنبال کار است و تاکید میکند :اگر کار ظرفشویی هم پیدا کنم
هم میروم .اما مردم وقتی میفهمند ما اینجا زندگی میکنیم به ما کار
نمیدهند .اینجا زنان و مردانی هستند که به آخر خط رسیدهاند.
او در پاسخ به این سوال که چرا خود را به جمعیت زنان معرفی
نمیکند؟ میگوید :همین مدد اجتماعی را میگویید؟ اینجا همیشه بسته
است .سه سال پیش یک خانمی آمد اینجا گفت :عضو شورای شهر
است .عطرش آدم را مست میکرد .با او حرف زدیم .اما چه اتفاقی افتاد؟
هیچی .ما هنوز اینجا هستیم .جزو آمارها به حساب نمیآییم .خیلیها
اینجاشناسنامهندارند.
در بررسیهای میدانی مشخص شد که گستردگی محل زندگی
این بی خانمانها و قبرهای خالی به اندازهای زیاد است که هیچ نهاد

آگهی تاسیس شعبه شرکت شرکت عماد مهر پارسه
سهامی خاص به شماره ثبت  7045و شناسه ملی
 10320730604به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  27/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شعبه
شرکت به نشانی استان تهران  -منطقه  ، 18شهرستان ری
 ،بخش فشاپویه  ،دهستان حسن آباد  ،روستا شمس آباد،
محله (شمس آباد فاز توسعه)  ،بلوار بوعلی سینا  ،کوچه بهار
هفتم  ،پالک  ، 0قطعه  ، TD224طبقه همکف کدپستی
 1834179893تاسیس گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری شهریار ()699601
____________________

آگهی کاهش سرمایه شرکت تجارت سازه گستر روژینا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  6685و شناسه ملی  14006814062به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای منوچهر طالبی به کد ملی  0065114833با دریافت مبلغ 000/700ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید .خانم
میترا احمدی به کد ملی  3875831284با دریافت مبلغ  000/200ریال سهم
الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید .خانم حانیه طالبی
به کد ملی  0313054185با دریافت مبلغ  000/100ریال سهم الشرکه خود از
صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید .در نتیجه سرمایه از 000/000/2

نظارتی مستقر در بهشت زهرا و حرم مطهر در وقوع چنین اتفاقات تلخی
مقصر نیست و تنها مسئوالن سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی و ...
در ساماندهی زنان و مردان بی خانمان و گرسنه مقصران اصلی هستند.
آیا سبد معیشتی به بی خانمانها و کارتن خوابها هم میرسد؟
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در خصوص دلیل پناه
بردن زنان کارتنخواب به گورهای خالی به جای حضور در مددسراها
گفت :ممکن است؛ این افراد معتاد بوده و به دلیل اینکه میخواهند مواد
مصرف کنند ،تمایلی به حضور در این مکانها نداشته باشند.
«ثریا شارقی» مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در
گفتوگو با ایلنا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر حضور برخی زنان
کارتنخواب در بهشتزهرا (س) و زندگی در گورهای خالی گفت :باید
صحت و سقم این خبر بررسی شود ،اگر چنین موضوعی باشد ،قطعا برای
ساماندهی این زنان اقدامات الزم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد :مکانهایی مانند سامانسرا ،مددسرا و خانه گرم برای
نگهداری از این زنان ایجاد شدهاست ،اما ممکن است؛ این افراد معتاد
بوده و به دلیل اینکه میخواهند مواد مصرف کنند ،تمایلی به حضور در
این مکانها ندارند.
ظرفیت برای نگهداری همه زنان کارتنخواب و معتاد وجود دارد
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران در پاسخ به این سوال
که آیا با توجه به حضور حدود  ۲هزار زن کارتنخواب معتاد متجاهر
ظرفیت کافی برای نگهداری این زنان وجود دارد ،تصریح کرد :اگر این
زنان خودشان تمایل به حضور در خانههای امن را داشته باشند ،ظرفیت

ریال به  000/000/1ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید- .نام شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه:
آقای حسین حسینی دارنده  000/500ریال سهم الشرکه ،آقای سعید دیناروند
دارنده  000/500ریال سهم الشرکه .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شهریار ()699600

برای نگهداری آنها وجود دارد.
شارقی ادامه داد :تعدادی از این زنان کارتنخواب افرادی هستند که
دارای اعتیاد نیستند ،اما کارتنخوابی میکنند ،این افراد چنانچه به ما
مراجعه کنند ،فضا برای نگهداری آنها وجود دارد؛ این زنان میتوانند
در مددسراها که به صورت شبانه است حضور داشته باشند و در این
مددسراها نیز میتوانند ،غذای گرم دریافت کنند ،اما در طول روز ،دیگر
نمیتوانند در این مددسراها حضور داشته باشند.
ممکن است زنان کارتنخواب اطالعی
از وجود مراکز نگهداری نداشته باشند
وی تصریح کرد :سامانسراها نیز مکانهایی هستند که به صورت
شبانهروزی از این زنان نگهداری میکنند .همانطور که گفتم عدهای از
این زنان خودشان تمایل به حضور در این مکانها ندارند ،البته ممکن
است از این مکانها نیز اطالع کافی نداشته باشند ،اما این امکانات برای
این زنان پیشبینی شده است.
اطالعی از میزان ظرفیت درنظرگرفته شده
برای نگهداری زنان کارتنخواب ندارم
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران تصریح کرد :در
اسالمشهر مراکز ماده  ۱۵و  ۱۶برای نگهداری زنان معتاد متجاهر ایجاد
شده و قرار است ،تعدادی از مراکز بهاران را نیز برای این امر اختصاص
یابد .سیاست دولت این است که این افراد اعم از زن و مرد ساماندهی
شده و در سطح خیابان حضور نداشته باشند .مطمئنا وقتی چنین سیاستی
را در پیش گرفته است ،جایی نیز برای نگهداری از آنها در نظر گرفته
است .البته در حال حاضر از میزان ظرفیتی که برای زنان در نظر گرفته
شده است ،اطالعی ندارم.
شارقی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد ،برای بیخانمانان
امکانی فراهم شود که شبها را در حرم مطهر امام خمینی (ره) سپری
کنند تا دچار یخزدگی و سرمازدگی نشوند ،خاطرنشان کرد :این موضوع از
حیطه اختیارات ما خارج است و تولیت حرم ساز و کار مخصوص به خود
را دارد .باید در این زمینه با تولیت حرم هماهنگی صورت بگیرد ،البته در
حوزه کاری من نیست و من نمیتوانم در این زمینه نظری ارائه دهم.
مشکل از ناحیه خود کارتنخوابهاست
وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر میتواند به نگهداری از
این افراد در شبهای سرد سال کمک کند ،ادامه داد :هر چیزی جایگاه
خاص خود را دارد و باید یک فکر اساسی برای این افراد صورت بگیرد.
حرم مطهر امام خمینی که نمیتواند جایی برای حضور این افراد باشد
و باید یک اقدام اساسی در این خصوص انجام شود البته همانطور که
گفتم مشکل از ناحیه خود این افراد نیز است ،چراکه تمایلی به حضور
در این مکانها ندارند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران خاطرنشان کرد :زمانی
که نیروی انتظامی با این افراد روبرو میشود ،آنها را به گرمخانه تحویل
میدهد و قطعا این موارد توسط نیروی انتظامی مشاهده نشدهاند.

آقای رستم محمدی گل سفیدی تاسیس گردید سرمایه شرکت از مبلغ
 10000000000ریال به مبلغ  40000000000ریال منقسم به  100سهم
 400000000ریالی با نام تمام ًا پرداخت شده از محل واریز نقدی طی
گواهی بشماره 59/2138/21مورخ 3/10/96بانک صادرات شعبه شهید
رجایی اراک تامین گردیده افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح
مذکوراصالح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر
تکمیل امضا گردیده است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()699598

____________________
آگهی تغییرات شرکت زرین میوه پارس آسیا سهامی خاص
آگهی تغییرات شرکت یزدان طریقت راه ایرانیان با
به شماره ثبت  405197و شناسه ملی  10320568106به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ مسئولیت محدود به شماره ثبت  353598و شناسه ملی
 05/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سجادمحمدی  10104010663به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
افخم بشماره ملی0010324518بسمت بازرس اصلی وآقای
محسن عبدی بشماره ملی0440103827علی البدل برای مدت العاده مورخ  01/11/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :احد
1سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سودوزیان سال پرویزی به شماره ملی  6179739560با دریافت کلیه سهم
1396به تصویب رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد در نتیجه
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()699599
سرمایه شرکت از  150000000ریال به  100000000ریال
____________________
____________________

آگهی تغییرات شرکت سیال فن کالر سهامی خاص به شماره ثبت
 422964و شناسه ملی  10260448907به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  28/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان
تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-ولنجک-خیابان ولنجک-کوچه
نهم-پالک -2طبقه ششم-واحد 13کد پستی  1985844136تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .شعبه ای از شرکت
در استان اصفهان-شهر اصفهان-کشاورزی-خیابان کشاورزی بن بست
قدس-پالک-110طبقه همکف و کد پستی 8174857871به مدیریت

کاهش یافت و این ماده در اساسنامه به نحو مذکور اصالح
گردید اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد
 :ـ آقای صمد پرویزی شراهی ک م  0492215855دارنده
70000000ریال سهم الشرکه  -آقای محمد پاک نژاد ک م
0057110085دارنده  30000000ریال سهم الشرکه سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()699597

7

جامعه

یکشنبه اول دی  - 1398شماره 97

نشانههای ابتال به آنفوالنزای خوکی و راهکارهای مقابله و درمان آن
آنفلوانزای  H۱N۱یک بیماری بسیار مسری است و
یکی از چندین ویروس آنفوالنزای است .انتقال ویروسهای
آنفلوانزای  H۱N۱به انسان غیر معمول است .با این حال،
ویروس آنفلوانزای  H۱N۱میتواند از طریق تماس با
محیطهای آلوده با ویروسهای به انسان منتقل شود.
به گزارش فرارو ،آنفلوانزای  H1N1نوعی عفونت است.
این آنفوالنزا ،مشابه آنفلوآنزای فصلی نیست .ویروس این
آنفلوانزای نوع  .Aاست که اولین بار در سال  ۱۹۱۸میالدی
در آمریکا شناخته شد و پس از یک دوره طوالنی سال ۲۰۰۹
بار دیگر به نام آنفلوانزای خوکی ( )Swine fluبا شکل،
قدرت و توانایی بیماریزایی متفاوت از گذشته ابتدا در ایالت
کالیفرنیای جنوبی کشور آمریکا و سپس در سراسر جهان
شیوع یافت.
علت نامگذاری این بیماری به آنفلوانزای خوکی آن بود
که در آزمایشهای انجام شده از این ویروس ،مشخص شده
که تعدادی از ژنهای آن شبیه به آنفلوانزای ویروسی است
که در خوکهای شمال آمریکا وجود دارد.
قدرت بیماریزایی این ویروس ،سه برابر ویروس آنفلوانزای
معمولی بوده و بیشترین شیوع آن در فصول سرد سال است.
انتقال آن از انسان به انسان است (نه حیوان به انسان) که
معمو ًال قسمت فوقانی سیستم تنفسی را درگیر مینماید و تنها
در  ۱تا  ۲درصد میتواند منجر به مرگ شود.
آنفوالنزای خوکی
چگونه به انسان منقل شد؟
آنفلوانزاى خوکی ( )Swine fluیک بیمارى تنفسى
خوکها است که توسط ویروس آنفلوانزاى نوع  H1N1ایجاد
میشود .این نوع آنفلوآنزا معموال در خوکها بروز میکند.
ویروسهاى انفوالنزای خوکی میزبان اصلی شان خوک
است ،اما میتوانند مرغها و حتی انسانها را آلوده کنند.
ویروسهاى آنفوالنزاى خوکی دائم ًا تغییر شکل میدهند .البته

خوکها به وسیله آنفلوانزاى مرغى هم میتوانند آلوده شوند
گرچه به اندازه نوع خوکی در این حیوانات مهاجم نیست.
اما چه چیزی ویروس کنونی را تبدیل به ویروسی خطرناک
کرده است؟ ویروس خوکی نیز مانند تمام ویروسهای دیگر
خود را تغییر میدهد .اگر خوکهای مبتال به آنفلوانزای خوکی
همزمان به آنفلوانزای انسانی یا پرندگان نیز مبتال باشند ،این
ویروسها میتوانند در بدن حیوان ژنهای خود را تعویض
کنند .بدین ترتیب نوعی جدید از ویروس به وجود میآید که
هم ژنهای انسان و هم ژنهای حیوان را در خود دارد .این
همان اتفاقی است که ظاهرا در مورد ویروس کنونی افتاده
است.
ابتال به آنفلوانزای خوکی برای نخستین بار در مکزیک
مشاهده شد و پس از آن نیز در ایالتهای جنوبی ایاالت
متحده ،مواردی مشابه گزارش شد .تعداد کشته شدگان و
مبتالیان این بیماری در مکزیک در فاصله کوتاهی به هزاران
نفر رسید و بانک جهانی برای مقابله با این بیماری۲۲۵ ،
میلیون دالر در اختیار دولت مکزیک قرار داد.
آنفوالنزای خوکی چه عالئمی دارد؟
عالیم آنفوالنزای خوکی که همانند آنفلوآنزای فصلی
است ،عبارت است از:
· تب ،که معموال درجات باالی تب در بیماران دیده
میشود ،اما برخالف آنفلوآنزای فصلی برخی اوقات وجود
ندارد.
· سرفه در بیماری آنفوالنزای خوکی وجود دارد
· گرفتگی یا آب ریزش بینی
· گلودرد
· بدن درد
· سردرد
· لرز
·خستگی در آنفوالنزای  h۱n۱بعضی اوقات میتواند

مفرط باشد.
· اسهال و استفراغ که نسبت به آنفلوآنزای فصلی کمی
بیشتر است.
گروههای پرخطر کدامند؟
به گزارش ایرنا ،آنطور که کارشناسان بهداشت و درمان
میگویند ،افراد در معرض خطر همچون بیماران قلبی ،دیابتی،
بیماران تنفسی ،افراد باالی  ۶۵سال ،کودکان باالی دو سال،
مادران باردار ،بیمارانی که داروهای سرکوب کننده سیستم
ایمنی مصرف میکنند ،بیماران دارای نارسایی کبد و کلیه،
بیماران تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن ضمن مراقبت ویژه
از خودشان حتما واکسن آنفلوآنزا فصلی را تزریق کنند ،زیرا
بیش از سایرین در معرض ابتال به بیماری هستند.
توصیه دیگر مسئوالن بهداشتی این است که بیماران
خاص و گروههایی که بیش از دیگران در معرض ابتال قرار
دارند ،از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند تا با آغاز موج دوم شیوع
این بیماری دچار مشکل نشوند.
آنفوالنزای خوکی واگیر دار است؟
کسی که حامل ویروس  H۱N۱است میتواند آن را به
افراد دیگر انتقال دهد .این موضوع را هم در نظر داشته باشید
که سرایت و یا ابتال به بیماری  H۱N۱در صورتی که شیوع
 H۱N۱در منطقه شما وجود داشته باشد ،تعداد زیادی از افراد

مسمومیت  18دانش آموز بر اثر مصرف کیکهای آلوده در ارومیه
طی روزهای اخیر مراجعه برخی دانش آموزان به مراکز درمانی
در پی مسمومیت خبر ورود کیک های آلوده به آذربایجان غربی را
قوت بخشیده است.
به گزارش مهر ،شنبه  23آذر با مراجعه  ۱۸دانش آموز ارومیه
به یکی از بیمارستانهای ارومیه در مسمومیت در اثر استفاده از
کیک های آلوده به قرص اخباری از مسمومیت برخی دانش
آموزان در سه شهرستان اشنویه ،سردشت و پیرانشهر نیز به
گوش می رسد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
در خصوص مسمومیت دانش آموزان ارومیه و بستری شدن آنها
در یکی از بیمارستانهای گفت ۱۸ :نفر از دانش آموزان یکی از
مدارس ارومیه با عالمت تهوع و شکم درد به بیمارستان طالقانی
ارومیه شنبه  23آذر مراجعه کرده بودند که بعد از چند ساعت
تحت نظر و انجام مراقبت ها و آزمایشات پزشکی همه آنها از

بیمارستان مرخص شدند .جواد آقازاده با بیان اینکه پس از اعالم
گزارش جلسه ای مبنی بر اینکه این وضعیت به چه علت رخ داده
است تنها عالیمی که در بین این دانش آموزان مشاهده شده بود
دل پیچه و دل درد بود که با بررسی های انجام شده مشخص
شد در بین خوراکی ها و فروشگاه مدرسه مورد نظر یک مورد
قرص در داخل کیک مشاهده شده است .وی با بیان اینکه این
قرص عواقب خطرناکی ندارد عنوان کرد :از این موارد مشابه در
سه شهرستان اشنویه ،سردشت وپیرانشهر نیز گزارشاتی داشته
ایم که مورد از سوی نهادهای ذیربط در دست بررسی است.
رئیس دانشگاه ارومیه اظهارداشت :این اتفاقات با برنامه ریزی
خاصی صورت می گیرد که به دنبال تشویش اذهان عمومی
صورت گرفته تا در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم ها مردم را
نسبت به تولیدات داخلی بدبین کنند.

آگهی تغییرات شرکت یزدان طریقت راه ایرانیان با مسئولیت

محدود به شماره ثبت  353598و شناسه ملی 10104010663

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 10/11/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ آقای محمد پاک نژاد به
شماره ملی 0057110085به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مسلم

حاجی لو به شماره ملی 0065076451به سمت مدیر عامل ـ آقای
یاسر شهابی ثانی به شماره ملی  0942871308به سمت عضو هیئت

مدیره -

آقای صمد پرویزی شراهی به شماره ملی 0492215855

به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدندکلیه اسناد
و مدارک و اوراق بهاء دار تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات
،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و ادارای با امضاء مشترک
آقایان محمد پاک نژادو صمد پرویزی شراهی همراه با مهر شرکت به

مدت نامحدود معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()699596

____________________

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
 ۲۳میلیارد تومانی با وعده تحویل خودرو
از 2هزار نفر طی 5سال اخیر در چند استان

فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری
کالهبردار حرفهای تحت تعقیب در
خرمآباد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حاجیمحمد
مهدیاننسب در تشریح این خبر گفت:
ماموران انتظامی شهرستان خرمآباد
در اجرای دستور مقام قضائی مبنی بر
دستگیری کالهبردار متواری بالفاصله
وارد عمل شدند.
وی اضافه کرد :تیم مجرب پلیس
با انجام اقدامات اطالعاتی ،متهم را در
مخفیگاهش دستگیر و به یگان انتظامی

آگهی تغییرات شرکت سیال فن کالر سهامی خاص به شماره
ثبت  422964و شناسه ملی  10260448907به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/09/1396
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای نیما صبوری زاده دارای کدملی
 1289672083بسمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه رحیم
زاده برمکی دارای کد ملی  1290801861بسمت نایب رییس
هیئت مدیره آقای رستم محمدی گل سفیدی دارای کد ملی
 4650117038بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره برای مدت
 2سال انتخاب گردیدند .فرانک فدایی گل سفیدی دارای کد ملی
1111945144به سمت بازرس اصلی و محمد رضی پی
نیا دارای کد ملی 5110546681به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()699595

____________________

را آلوده خواهد کرد.
پس حتما هنگام سرفه کردن ،جلوی بینی و دهان خود
را بگیرید و پس از سرفه یا عطسه ،دستهای آلوده خود را
به جایی نزنید .دستمالهای مورد استفاده را در سطل زباله
قرار دهید.
دستها را اغلب با صابون و آب بشویید و یا از ضدعفونی
کنندههای الکلی مخصوص دست ،استفاده کنید .چشم ها،
بینی و یا دهان را کامال شستشو دهید .از نزدیک شدن به
افراد مبتال به این بیماری اجتناب کنید .اگر در حال مسافرت
یا درمیان گروههای بزرگی از مردم هستید ،از ماسک استفاده
کنید.
زمانی که بیمار هستید ،بهتر است در منزل استراحت
کرده و از حضور در اماکن عمومی و شلوغ پرهیز کنید
تا خطر سرایت بیماری را افزایش ندهید .حداقل ۲۴
ساعت بعد از کاهش تب در منزل بمانید و استراحت
کنید.
شناسایی و راههای درمان آنفوالنزای h۱n۱
رعایت بهداشت فردی به خصوص شتشو منظم دست با
مواد ضد عفونی ،عدم روبوسی ،پوشاندن دهان و بینی هنگام
سرفه و عطسه با دستمال و عدم حضور در محل کار تا زمان
پشت سر گذاشتن زمان حاد بیماری را از راهکارها برای
پیشگیری از این بیماری دانست.
الزم است که افراد در صورت ابتال به این بیماری در اسرع
وقت به پزشک معالج مراجعه و از هر گونه فرایند خوددرمانی
خوداری کنند.
یکی از علتهای باال بودن مرگ ناشی از این بیماری
به خصوص در افراد در معرض خطر ناشی از خوددرمانی و
تاخیر در مراجعه سبب افزایش ریسک بستری و باال رفتن
عوارض بیماری به خصوص مرگ ناشی از این بیماری
میشود.

انتقال داد.
فرمانده انتظامی استان بیان کرد :فرد
دستگیر شده در بازجوییهای به عمل
آمده به جرم خود مبنی بر  ۲۳میلیارد
تومان کالهبرداری از  ۲۰۰۰شهروند
در پنج سال گذشته در سطح استان و
بعضی استانهای غربی و جنوبی به بهانه
تحویل خودرو اعتراف کرد.
مهدیاننسب ضمن تقدیر مالباختگان
از نیروی انتظامی گفت :فرد کالهبردار
با تشکیل پرونده به مراجع ذیصالح
معرفی شد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی زرین آفتاب آسیا به شماره ثبت 473970

و شناسه ملی  14005011750به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق

العاده مورخ ( 05/12/1397به استناد مصوبه شماره  80/1644مورخ
 30/05/1397هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و

کار ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :تعداداعضای هیئت مدیره از 5نفر به 6نفر

(4نفر اصلی و2نفر علی البدل ) افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه

اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()699594

____________________

آگهی تغییرات شرکت تندیس سازه شمیران سهامی خاص به شماره

ثبت  248735و شناسه ملی  10102892490به استناد صورتجلسه

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  27/12/1397تصمیمات

ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی افق مهر خاورمیانه به شناسه ملی
14008160720بسمت بازرس اصلی و بهرام مرادی به شماره ملی

 4010071923بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجاری تهران ()699593
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جامعه

جدیدترین خبرها درباره مرگهای مشکوک
در دانشگاههای اهواز
چند هفته قبل بود که خبر مرگ دو دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز در رسانهها
منتشر شد .این دانشگاه در اطالعیهای گفته بود که جسد یکی از دانشجویان در خوابگاه
و جسد دیگری در خیابان پیدا شده است .اما حاال به فاصله دو هفته از این حادثه ،پایگاه
خبری" عصر جنوب" از مرگ دو دانشجوی دانشگاه جندی شاپور اهواز خبر داده است.
به گزارش فرارو ،فرهاد ابول نژادیان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
در مورد جزئیات فوت این دو دانشجو گفته که "روز یکشنبه  ۲۴آذرماه ،یک دانشجوی
پسر که در رشته داروسازی مشغول به تحصیل بود ،در کالس درس بدون عالئم تنفسی
و قلبی به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شده و عملیات احیای قلبی ،ریوی انجام گرفت،
اما نتیجهای نداشت و دانشجو فوت شده بود " .وی ادامه داد " :یک دانشجوی دختر
رشته پزشکی نیز فوت شده که خانواده او در هنگام بیدار کردنش از خواب متوجه مرگ
فرزندشان میشوند" .او همچنین گفته که "کمیته بحران با حضور جمعی از پزشکان در
دانشگاه تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است" .
پیش از این حادثه و در روز هشتم آذرماه نیز ،یکی از دانشجویان ساکن خوابگاه
پسران دانشگاه شهید چمران اهواز ،که در رشته کامپیوتر در حال تحصیل بود ،از خوابگاه
خارج شده و روز بعد ،جسد این دانشجو در خیابان اول منطقه بوستان اهواز پیدا کردند.
اما علت دقیق مرگ وی تاکنون مشخص نشده است.
همچنین در حادثه دوم ،یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه که در رشته زیست
شناسی تحصیل میکرد ،ساعت چهار بامداد روز  ۱۲آذرماه ،خود را از درختان پشت
خوابگاه حلق آویز کرد و به رغم تالش ساکنان خوابگاه و انتقال وی به مراکز درمانی
این دانشجو نیز فوت کرد.
گرچه مرگ این چهار دانشجو در یک زمان رخ نداده و ممکن است ربطی هم به
یکدیگر نداشته باشند ،اما کاربران فضای مجازی گفته اند که به نظر می رسد که مرگ
این دانشجویان به شکل طبیعی اتفاق نیفتاده است.
علت مرگ دانشجویان چه بود؟
پس از فوت این دانشجویان در دو بازه زمانی متفاوت ،فرضیههای مختلفی در مورد
علت مرگ آنها منتشر شد .برخی دانشجویان این دو دانشگاه در فضای مجازی مدعی
شده اند که هر چهار فوتی در اثر خودکشی بوده است .البته برخی نیز مدعی بودند که
این چهار نفر به قتل رسیده اند که این ادعا تکذیب شد.
دو دانشجوی سابق دانشگاه جندی شاپور که هم دورهای و هم دانشکدهای «فاطمه.
الف» یکی از دانشجویان فوت شده ،بودهاند از دالیل میل به خودکشی در دانشجویان
پزشکی این دانشگاه و این دانشجو گفته اند؛ «فاطمه .الف» یکی از دانشجویان پزشکی
این دانشگاه بود که چند روز قبل با قرص خود را کشت و صبح روز بعد ،خانوادهاش با
جسد بیجان او در اتاقش روبرو شدند.
یک پزشک اهوازی با اشاره به اینکه خودکشی با قرص برنج اتفاق افتاده ،در
توئیترش نوشته است" :سال گذشته که برای یکی از دانشجویان در خوابگاه بالینی،
اتفاق این شکلی افتاد .طی مکاتباتی درخواست کمیته حقیقت یاب و روانشناختی برای
جلوگیری از اپیدمی شدن این مسئله داشتیم .اما انگار برای مسئوالن وزارت تنها تحول
سالمت مهم است " .یکی از دانشجویان داروسازی این دانشگاه هم در توئیترش مدعی
شده است که " به جز شمار خودکشیهای ناموفق ،در حدود یک سال اخیر سه دانشجو
در دانشگاه علوم پزشکی اهواز اقدام به خودکشی منجر به فوت کرده اند که هر سه
دانشجوی پزشکی در سالهای پایانی تحصیل میکردند .بایکوت راهش نیست برای
این سونامی کاری کنید " .برخی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نیز در گفتگو با رسانهها گفته اند که آمار خودکشی در این دانشگاه باالست و برخی
مسووالن دانشگاه در برابر این خودکشیها مقصر هستند .برخی از آنها مدعی شده اند
که تحقیر مدیریت دانشگاه و خستگی جسمی دانشجویان رشتههای علوم پزشکی از
عوامل خودکشی آنها بوده است .در مقابل یک کاربر در توئیتر نوشته است که " چرا
باید باور کنیم این دانشجوها خودکشی کردن؟"
پس ازاین ادعاها ،وزارت بهداشت هم واکنش نشان داده و علت مرگ را خودکشی
اعالم کرده است .جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در این رابطه گفته
که " ما درحال بررسی این موضوع هستیم که آیا علت مرگ و خودکشی این دانشجویان
علتهای زمینهای بوده است یا خیر" .
وی ادامه داد" :وزارت بهداشت قطعا پیگیر این موضوع است .چون از ماهها پیش
وزیر بهداشت درباره بهداشت روان دانشجویان و جوانان هشدار داده بودند و در این زمینه
تاکید ویژهای دارند .درباره این خبر مرگ دو دانشجوی دانشگاه جندی شاپور هم وزیر
بهداشت دستور شفاهی برای پیگیری این موضوع دادهاند" .
با وجود اینکه برخی مسئوالن وزارت بهداشت اعالم کرده اند که علت این مرگها
خودکشی بوده ،اما برخی از مسئوالن این وزارتخانه هم گفته اند که هنوز این موضوع
ثابت نشده است و تا پایان هفته این موضوع با بررس کامل اطالع رسانی میشود.
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ماجرای تکاندهنده آزار و اذیت  3دختر بچه
توسط زن همسایه معتاد در شهریار
رفتارهای مرموز ،اطالعات جنسی بیش از حد؛
ترس و اضطراب ،نگاههای پر از غم و گاهی اوقات
سکوت معماگونه؛ همه اینها کافی بود تا راز وحشتناک
ندا و رویا و پریسا فاش شود .دختربچههای  ١٠و ١٢
سالهای که در دام زن همسایه گرفتار شده و چندین
ماه قربانی آزار و اذیتهای جنسی شدند .مددکار و
روانشناس جمعیت امام علی(ع) با دیدن حاالت مرموز
این سه کودک پیگیر این ماجرا شدند و درنهایت آنها
با ترس و وحشت تمام آنچه را در خانه همسایه رخ
داده بود ،روایت کردند.
به گزارش روزنامه شهروند ،ماجرا از یک تئاتر
برای دانشآموزان محله شهرک ویره شهریار شروع
شد .تئاتری که مسئوالن جمعیت امام علی(ع) برای
بچههای این محله برگزار کرده بودند .چهارسالی
میشد که این سازمان مردمنهاد خانوادههای محله
ویره شهریار را تحت پوشش قرار داده بود .برای
بچهها کالسهای مختلف آموزشی برگزار میکرد؛
خیاطی ،نقاشی و تئاتر؛ و همینطور هم برای زنان
محله .در همین کالسهای تئاتر بود که راز ندا و رویا
و پریسا لو رفت .این سه دختربچه صحبتهایی درباره
مسائل جنسی را مطرح کردند که از سن و سالشان
بعید بود .همین مسأله ،ظن مددکار اجتماعی این
سمن را برانگیخت و این دانشآموزان را تحتنظر
بیشتری قرار داد.
ترانه تاجیک ،همان مددکاری است که باعث شد
این پرونده کودکآزاری در دادگستری شهریار گشوده
شود« .ندا و رویا با هم خواهر بودند .این دوخواهر،
با پدر و مادرشان زندگی میکردند .پریسا هم در
همسایگی آنان و با مادرش زندگی میکرد .آن روز
در کالس تئاتر متوجه رفتارهای مشکوک این سه
دختربچه شدم .آنها مسائل جنسیای مطرح کردند
که این صحبتها در سنوسال آنان باعث تعجب بود.
برای همین موضوع را پیگیری کردم .با روانشناس
داوطلب جمعیت صحبت کردم و او هم سعی کرد
بهطور نامحسوس متوجه قضیه شود .برای بچههای
کالس کلیپهای آموزشی با موضوع خودمراقبتی
ویژه کودکان پخش کردیم .روانشناس ندا و رویا و
پریسا را زیرنظر گرفت .آنان بیشتر از بقیه عکسالعمل
نشان میدادند و اضطراب زیادی در چهرهشان آشکار
میشد .از طرفی آنهایی که تا آن زمان در مورد این
مسائل با دوستانشان حرف میزدند ،زمان پخش
کلیپ بهطور مرموزی ساکت بودند .انگار چیزهایی را
به خاطر میآوردند .همین باعث شد روانشناس با آن
سه دختر صحبت کند».
راز این پرونده را پریسا لو داد .او بود که به
روانشناس گفت زن همسایه آنان را به خانهاش
میبرد .فیلمهای مستهجن نشانشان میدهد و
حتی آنان را مجبور به کارهایی غیراخالقی میکرد.
حرفهای پریسا باعث شد که دو خواهر هم بتوانند
رازشان را فاش کنند .با صحبتهای این سه دختر
مشخص شد که زن جوان همسایه که خودش هم
اعتیاد دارد ،دختربچهها را در خانهاش آزار میداد.
پخش کلیپهای مستهجن ،آموزش مسائل
جنسی و حتی راههای ارتباط جنسی ازجمله کارهای
وحشتناکی بود که این زن با سه دختربچه انجام
میداد ،اما ماجرا به اینجا ختم نشد .این زن دختربچهها
را تهدید کرده بود تا به خانوادههایشان حرفی نزنند.
به آنان گفته بود اگر حرفی بزنید ،آبرویتان را میبرم:
«بچهها را جوری تهدید کرده بود که اصال جرأت
حرفزدن نداشتند .با اینکه ماجرا آشکار شده بود و
ما میدانستیم آنان مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند،
باز هم حرفی نمیزدند و ترس خیلی شدیدی داشتند،
تا اینکه پریسا ماجرا را لو داد و همه چیز را تعریف
کرد .بعد از آن ندا و رویا هم تأیید کردند .وقتی متوجه
ماجرا شدیم ،با بچههای جمعیت به بهانه برگزاری
کارگاه آموزشی ،خانه آن زن رفتیم .آن زن خودش
هم اعتیاد داشت .زندگی آن زن را دیدیم و با او
صحبت کردیم ،اما حرفی در اینباره نزدیم .بعد از آن
به دفتر حمایت از زنان و کودکان نامه زدیم .بچهها را
نزد روانشناس بردیم و او هم تأیید کرد که آنان مورد
سوءاستفاده قرار گرفتهاند .برگه تأیید روانشناس و
نامه را به دادگستری هم فرستادیم و موضوع شکایت
در دستگاه قضائی مطرح شد».

وقتی ماجرا به گوش خانوادهها رسید ،بازی عوض
شد .خانواده آنان عکسالعملهای هیجانی نشان
دادند و پدر ندا و رویا بهشدت عصبانی شد .در اینجا
باز هم مددکار و روانشناس جمعیت امام علی(ع) وارد
قضیه شد و سعی کرد خانوادهها را آرام کند .این
پرونده تاکنون در دستگاه قضائی باز است و جمعیت
امام علی(ع) همچنان پیگیر است« :درحال حاضر
ندا و رویا و پریسا حال روحیشان خیلی بهتر شده
است .هنوز پیگیر حال آنان هستم .مدتی تحتنظر
روانشناس بودند و سعی کردیم هم خودشان و هم
خانوادههایشان را آرام کنیم .االن همگی بهتر شدهاند
و زندگی عادی خود را انجام میدهند .از آن خانم
خبری نداریم .بعد از بازجوییها ،دیگر از او خبری
نشد .تنها دلیلی که میتوانم برای اقدام این خانم
بگویم این است که او قصد داشت با آموزش این
بچهها آنان را به راههای غیراخالقی و خالف بکشاند
و از آنان سوءاستفاده کند .پریسا میگفت این زن آنان
را به دزدی هم ترغیب میکرد .یعنی میگفت اگر
پول ندارید ،بروید از مغازه پفک بدزدید .با این حال
توانستیم این دختربچه را از آن وضع نجات دهیم
و امیدواریم که دیگر شاهد این ماجراها نباشیم .اگر
بخواهیم پیگیر باشیم ،قطعا آن زن معتاد هم خودش
یک قربانی بوده مثل ندا و رویا و پریسا».
تجدید نظرخواهی شاید سال ٩٩

پاییز  ٩٧پرونده به جریان افتاد ،شکایت تحت
عنوان آزار و اذیت جنسی کودکان به ثبت رسید ،اما
درنهایت این پرونده با حکمی از سوی قاضی شعبه
 ١٠٦دادگاه کیفری دو شهریار مختومه شد٥٠٠ .هزار
تومان جزای نقدی برای متهم ردیف اول پرونده،
اینها را رضا شفاخواه وکیل شاکیان به «شهروند»
میگوید.
او چندسالی میشود که پیگیر پروندههای
کودکآزاری است و وکالت قربانیان و خانوادههای
آنها را برعهده میگیرد .درست مثل همین پرونده
بچههای شهریار« :واقعا مراحل دادرسی در این
پرونده عجیب بود ،حتی رأی نهایی اینکه اسفند
 ٩٧صادر شد و آن خانم جوان را به ٥٠٠هزار تومان
جزای نقدی محکوم کرد؛ برخالف عرف و قانون
به ما اعالم نشد .به همین دلیل هم فرصت تجدید
نظرخواهی برای ما از دست رفت .البته ما تالش
خودمان را کردیم ،اما درنهایت برای سال ٩٩فرصت
تجدیدنظر به ما دادند .البته این حکم پس از ارجاع به
شعبه اجرای احکام مشمول تخفیف شد و زن جوان
درنهایت با پرداخت ٣٠٠هزار تومان جزای نقدی
پروندهاش مختومه شد».
اما ماجرای رسیدگی عجیب قضائی به شکایت ندا
و رویا و پریسا به همینجا ختم نمیشود .متهم اصلی
در طول رسیدگی قضائی با قرار کفالت آزاد بود و
حتی در حکم نهایی متهم ردیف دوم آن هم تبرئه
شد .مردی ٣٢ساله که ظاهرا با دوربین از آنها فیلم
میگرفته است .او یک مغازه عطاری در همان حوالی
داشت و به دلیل ارتباط با متهم به خانه او رفتوآمد
میکرد ،البته آنطور که وکیل این پرونده میگوید:
«در ابتدا مغازه مرد جوان به دستور دادگستری
پلمپ شد ،اما در حکم نهایی قضائی او را بیگناه
تشخیص داد ».این درحالی است که هر سه قربانی
این کودکآزاری بارها در اظهاراتشان به این موضوع
اشاره داشتند ،که مرد جوان به صورت مخفیانه از آنها
فیلم میگرفته است.
حاال اما هیچکس از آن زن و مرد کودکآزار خبری
ندارد .زن جوان از آن محله کوچ کرده و مرد عطار هم
مغازهاش تعطیل است و کسی از جا و نشان او خبری
ندارد .وکیل پرونده هم میگوید عمال کار دیگری
نمیشود کرد« :متأسفانه در این ماجرا هم مشابه
بیشتر پروندهها آنطور که باید ،با متهمان از منظر
حقوقی و قضائی برخورد نشد».
هرچند هر سه قربانی این پرونده از سوی
مددکاران جمعیت امام علی(ع) تحتپوشش قرار
دارند و مشاورههای رواندرمانی برایشان انجام شده،
اما واقعیت این است که حاال سه دختر آسیبدیده
مانده با کلی مشکالت ریز و درشت روحی و روانی و
بدتر از آن زن و مردی که بدون کمترین توجهی به
حضور خطرناک آنها در جامعه رها شدهاند.

هشدار پلیس فتا نسبت به
کالهبرداری با سوءاستفاده
از سلبریتیها و اینفلوئنسرها
کالهبرداران و مجرمان سایبری به دنبال
سوءاستفاده از سلبریتیها و اینفلوئنسرها
هستند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس
فتا گفت :کالهبرداران و مجرمان سایبری به
دنبال سوءاستفاده از سلبریتیها و اینفلوئنسرها
هستند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ دوم علیمحمد
رجبی با اشاره به فعالیتهای تبلیغاتی سلبریتی
ها و اینفلوئنسرها در بستر فضای مجازی
بهخصوص شبکههای اجتماعی گفت :مجرمان
سایبری با توجه به تعداد باالی دنبالکنندگان
صفحات سلبریتی ها و اینفلوئنسرها از این امر
سوءاستفاده میکنند و به ظاهر با دادن تبلیغات
به آنها ،درگاههای فیشینگ بانکی و سایتهای
قمار را تبلیغ میکنند و با این تبلیغات کذایی
به دنبال اجرایی کردن اهداف مجرمانه خود
هستند.
رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس
فتا ناجا یادآور شد :مجرمان سایبری برای فریب
سلبریتیها و اینفلوئنسرها حتی تبلیغات خود را
در راستای کمکهای خیرخواهانه و بشردوستانه
معرفی میکنند و شاید در این خصوص حتی
هزینهای نیز به این افراد نپردازند و آنها را وسیله
رسیدن به اهداف مجرمانه خود کنند.
وی به سلبریتیها و اینفلوئنسرها توصیه کرد:
باید در خصوص تبلیغات در بستر شبکههای
اجتماعی عالوه بر رعایت موازین شرعی و
عرفی جامعه مراقب باشند خود در دام مجرمان
سایبری گرفتار نشوند.
رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس
فتا ناجا با بیان اینکه انتشار تبلیغات مجرمانه هر
چند بهصورت ناآگاهانه و ناخواسته باشد میتواند
به شهرت و محبوبیت این افراد خدشه وارد و
موجبات پیگرد قضائی را فراهم کند.
رجبی افزود :بررسی تبلیغات از سوی خود
آنها یا کارشناسان آشنا به امر میتواند راهکاری
برای جلوگیری از سوءاستفاده از سلبریتیها و
اینفلوئنسرها باشد همچنین در دریافت آگهیها
باید دقت کنند که از چه کسانی آگهی دریافت
میکنند قطعا آگهی دهندگان ناآشنا از تهدید
بیشتری برخوردارند.
رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس
فتا ناجا استفاده از مناسبتها برای تبلیغات را
نیز دیگر شگرد مجرمان سایبری خواند و افزود:
تبلیغات تخفیف دار برای شب یلدا را که به
صفحات سلبریتیها و اینفلوئنسرها میدهند،
میتواند کاربران را به درگاه های جعلی فیشینگ
هدایت و اطالعات بانکی آنها را سرقت کند.
وی دریافت آگهی حضوری و امضای قرارداد
در این خصوص را یکی از راههای جلوگیری از
سوءاستفاده از سلبریتیها و اینفلوئنسرها برشمرد
و ادامه داد :افرادی که تالش دارند آگهی خود را
از طریق فضای مجازی با هویتهای ناشناخته
به آنها بدهند قطعا ریسک باالتری دارد چرا که
شما هیچ شناخت و اطالعاتی از این افراد ندارید
تا در صورت تخلف آنها را به محاکم قضائی
معرفی کنید.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا
ناجا ضمن تاکید بر هوشیاری و آگاهی سلبریتیها
و اینفلوئنسرها از ترفندهای افراد مجرم برای
شراکت آنها در ارتکاب جرم گفت :این افراد
میتوانند هرگونه فعالیت مشکوک و مجرمانه در
این زمینه را از طریق نشانی وبسایت پلیس فتا
به آدرس  www.Cyberpolice.irبخش
ثبت گزارش مردمی گزارش کنند.

