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ارسال قانون تسهیل ازدواج به قوه قضائیه

محمد مهدی تندگویان ،معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
درگفتوگو با برنا گفت :وظیفه و اختیاری در قانون تسهیل ازدواج
به معاونت جوانان داده نشده است.او با بیان اینکه ماده  13قانون
تسهیل ازدواج ،س��ه وزارت خانه برای پاسخگویی مشخص کرده
اس��ت و طی این چند سال این امر محقق نشد ،افزود :اوایل ورود
بن��ده به معاونت جوانان م��ا قانون تس��هیل ازدواج را در مجلس
پیگی��ری کردیم و این قانون در کمیس��یون فرهنگی مطرح بود.
تندگوی��ان ادامه داد :مجلس به دلیل عدم اجرای قانون تس��هیل

ازدواج ،الیحه آن را به قوه قضائیه ارسال کرده است
و من فکر میکنم آن قانون با آن ش��کلی که داشت
تقریبا پاس��خگوی مش��کالت و موضوع��ات موجود
نیس��ت چرا که این قانون  16-15س��ال اس��ت که
اجرا نش��ده است و بسیاری از زیرساختهای خود را
از دس��ت داده معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان افزود:
بحث اولیه قانونی که برای تسهیل امر ازدواج محقق نشد صندوق
اندوخت��ه جوانان اس��ت که اگ��ر آن زمان که دول��ت در باالترین

اهالیسیاست
بیتوجهی
ِ
بهآتیه ۲۰میلیونبازنشستهوشاغل
«صندوقهای بازنشس��تگی اساس حفظ نظام رفاه یا تضعیفکننده
رفاه همگانی و عامل نفوذ دستهای پنهان در اقتصاد؟» این پرسشها
دغدغه پژوهشگران رفاه و نظام تامین اجتماعی

از س��الها پیش به
تبدیل شده است .یافتن پاسخ آن ،در شرایطی که با تغییرات ذائقه
اهالی سیاست در هر  ۸سال ،مدیران ارشد و حتی استانی صندوقها
تغییر میکنند ،به عامل سردرگمی تبدیل شده است .با این احوال،
حداقل از ابت��دای دهه  ۹۰همین گروه از کارشناس��ان ،جدیتر از
ت ِ دولتها به مولفههایی که
گذشته ،نسبت به از بین رفتن حساسی 
پایداری صندوقها را تضمن میکنند ،هشدار دادند.به گزارش ایلنا،
صندوقهای بزرگ کشور به جز تامین اجتماعی که ساختار حقوقی
و درآمدی آن بر اساس «قانون تامین اجتماعی» تعریف شده ،به جزء
ثابت «فصل رفاهی» بودجه تبدیل ش��دهاند؛ در حالی که در همین
یک دهه که مدتی از حکمرانی س��ه دولت (دهم ،یازدهم ،دوازدهم
و به تازگی س��یزدهم) را شاهد بودهایم و هستیم ،هر یک از آنها به
سهم خود ،مدعی تدوین بهترین مدل حکمرانی و سیاستگذاری در
صندوقهای بازنشس��تگی بودهاند و هستند .بر همین اساس هم از
بازنشستگان و بیمهشدگان خواستهاند که آب در دلشان تکان نخورد!
با این همه ،صندوقهای بازنشس��تگی به همان اندازه که به راحتی
ش��کل میگیرند؛

بر اس��اس یک پیمان و بعد بر اس��اس یک قانون
به راحتی ب��ا بیتوجهی دولتها به «اکچوئرال��ش» ،نادیده گرفتن
اصول خدش��هناپذیر حسابرس��ی بنگاههای زیرمجموعه ،بنگاهداریِ
رفاقت��ی ،وارد ش��دن به معام�لات غیررس��می ،دور زدن حاکمیت
شرکتی ،انتخاب سبد سرمایهگذاری که ترجیحات دولتی ترتیبات
آن را مدیریت میکند ،دست زدن به حرکتهای غیراصولی در بازار
سرمایه ،نگهداری بنگاههای زیانده ،انتصابات سیاسی و توصیهای و
حرکت نکردن به س��مت «اقتصاد دیجیتال» و لحاظ نکردن «علوم
داده» در فرایندهای اقتصادی شرکتها ،ورشکسته میشوند؛ آفتی
که به جان عمدهی صندوقهای ایران افتاده است .بیهوده نیست اگر
ِ
دست دولتها به این حال و روز
بگوییم صندوقهای بازنشستگی با
افتادهاند .دولتها صندوقها را بنگاههایی میدانند که باید در جایی
ت آزادراهها
که آنها حضور ندارند حضور داشته باشند؛ مثال در ساخ 
مشارکت کنند؛ البته مشارکت در طرحهای عمرانی به معنای راحتی
بیشتر مردم است اما برای صندوقهای بازنشستگی ،سرمایهگذاری
دستوری سمی و کش��نده است؛ بویژه اینکه بازنشستگان به عنوان
ذینفعان صندوقها در تعیین جهتگیری س��رمایهگذاری ،نقشی
ندارند و تنها پس از اینکه صندوق بازنشس��تگی با دستگاه مربوطه
تفاهمنامه همکاری مینویسد ،از ماجرا مطلع میشوند.
>حقوق زیر خط فقر بازنشستگان

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه صندوقه��ا در هر حال باید پاس��خگوی
ذینفعان خود باشند تا پیش از وقع بحران ،عالج را پیدا کنند؛ البته
دولتها هم میتوانند استدالل کنند که رشد بیمحابای هزینههای
صندوقهای بازنشستگی را پوشش میدهند اما دخالت دولتها در
امور سرمایهگذاری و بنگاهداری صندوقها ،میتواند به سود آنها تمام
شود تا بهبود معیشت بازنشستگان؛ زمانی که دولت تعیین میکند
که صندوق بازنشس��تگی در موقعی که او تعیی��ن میکند ،در بازار
س��رمایه فعال شود و پذیره نویسی سهام کند یا وقتی دولت تعیین
میکند که صندوق تامین اجتماعی یک بنگاه مش��کلدار صنعتی
مانند «هپکو» را با نیا ِز س��رمایهگذاری چند هزار میلیاردی و بدهی
هزار میلیاردی در مجموع ه س��رمایهگذاری خود بپذیرد ،یا دستمزد
مربی اسبق تیم ملی فوتبال را از حسابهای ارزیاش پرداخت کند،
این رابطه بیش��تر به نفع دولت اس��ت تا بازنشستگانی که با اتکا به
بخش��ی از بودجه ،در حد زیرخطر فقر افزایش حقوق دارند .در این

ش��رایط ۷۰ ،درصد از بازنشستگان کفبگیر صندوقها هم با اجرای
دو مرحله متناسبس��ازی همچن��ان چیزی در ح��دود  ۴میلیون
توم��ان حقوق ،را دریاف��ت میکنند که زیر خط فق��ر  ۱۰میلیون
تومانی اعالم شده از سوی کمیته امداد است.در نتیجه صندوقهای
بازنشستگی بیش��تر خطکش دولتها در حوزه اقتصادی محسوب
بازنشس��تگان زیر خط فقر؛ هرچند این امر موجب
میش��وند تا یا ِر
ِ
نمیشود که نمایندگان مجلس بهجای بررسی عملکرد دولتها در
صندوقهای بازنشس��تگی و ارج��اع پروندههای تحقیق و تفحض از
آنها به دستگاههای نظارتی ،بازنشستگان را متهم افزایش هزینههای
عمومی در بودجه نکنند .به همین دلیل نمیتوان دخالت دولتها در
امور صندوقهای بازنشستگی را به نفع بازنشستگان خواند؛ هرچند
که به ادعای آنها  ۱۱۶هزار میلیارد از منابع مندرج در بودجه ۱۴۰۰
باید صرف همسانس��ازی در سه صندوق کشوری ،لشکری و تامین
اجتماعی شود .باید توجه داشت که بودجه اجرای متناسبسازی در
تامین اجتماعی ج��دا از این مجموعه و از محل طلب دولت منظور
میش��ود که می��زان آن در قانون بودج��ه  ۸۹ ،۱۴۰۰هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته ش��ده است .به نظر میرسد که مجلس بهجای
اینکه بخواهد از سقوط صندوقها به واسطهی تنظیمگری دولتها
جلوگیری کند و حفظ استقالل آنها را در براب ِر قوهی اجبار دولتها
با استقرار مکانیزمهای نظارتی ،تضمین کند ،تا قدرت بازنشستگان و
بیمهشدگان عضو صندوقها با دولت ،همسان شود ،به مسائل دیگر
ورود کردهاند.
َ
بربحرانآینده

>ا

روی همین حس��اب و به دلیل اثرات سیاس��ی تغیی��ر دولت ،باید
نگرانی بیش��تری از بابت پایداری صندوقها در سوی منابع بیمهای
و افزایش عایدی ناش��ی از بهرهوری سرمای ه و یافتن بازارهای باثبات
برای سرمایهگذاری داش��ت؛ موضوعی که میتواند صندوقها را در
آینده از جزء بودجه به کالن مس��ائل آن تبدی��ل کند؛ بویژه اینکه
به اذعان خبرگان مطالعات جمعیت ،پنجره جمعیتی کشور با روند
فعلی کاهش تعداد موالید ،بین  ۲۵تا  ۳۰سال آینده بسته میشود
که در این صورت جمعیت س��المند و بازنشس��ته بر جمعیت جوان
و ش��اغل بیمهپرداز مستولی میش��ود .در آن زمان ،دیگر نمیتوان
به صندوقها به چش��م بنگاهه��ای حامی سیاس��تهای اقتصادی
دولتها که از «اکچوئرال» بینیاز هس��تند ،نگاه کرد؛ وانگهی مرکز
پژوهشهای مجلس در گذش��ته بحران صندوقهای بازنشستگی را
در ردی��ف «ا َ
بربحران»های آینده قرار داده اس��ت؛ یعنی موردی در

حد خشکسالی و فروریزش دشتها .به همین دلیل به نظر میرسد
که در قبال صندوقهای بازنشس��تگی که آینده بیش از  ۱۵میلیون
ش��اغل بیمهپرداز را به اضافهی حدود  ۵میلیون بازنشس��ته که در
مجموع بیش از  ۲۰میلیون نفر از جمعیت کش��ور را دربرمیگیرند،
بیتوجه هستند .در چنین فضایی هر از چندگاهی از فروش به شدت
غیرش��فاف اموال صندوقه��ا ،پرداخت حقوقه��ای نجومی ،به روز

دبیر کل و سخنگوی جمعیت هالل احمر اعالم کرد

علل افزایش واردات واکسن

دبی��ر کل و س��خنگوی جمعیت ه�لال احمر،
گفت :مجموع��ه عوامل داخل��ی ،چون حمایت
همه جانب��ه دولت جدی��د و همچنین عواملی
خارجی ،چون افزایش تولیدات واکس��ن و روند
واکسیناس��یون در دنیا منجر به تسریع واردات
واکسن به کشور شده است.محمد حسن قوسیان
گفتوگ��و با میزان گفت :از جمله عوامل داخلی
میتوان به حض��ور تمام قد رئیس جمهوری در
میدان مبارزه با کرونا اش��اره کرد ،حضور ایشان
در بخش بیماران کرونایی ،داروخانه ها ،غس��ال
خانه و پیگیری مشکالت و معضالت این بیماران
و همچنی��ن حمایت از واکسیناس��یون و تامین
واکسن مورد نیاز مردم از جمله عواملی بود که به
تسریع واکسیناسیون کمک شایانی کرده است.
وی گفت :عامل دیگر داخلی تسریع هماهنگیها
در مجموعه دولت بوده اس��ت که به تسریع این
روند کمک فراوانی کرده است ،زمانی که دغدغه
اول کشور موضوع کرونا و شخص رئیس جمهور
ش��خصا در میدان حاضر است سایر دستگاه ها،
چون بانک مرکزی و گم��رک نیز تمام وقت در
جه��ت افزایش س��رعت این موض��وع همراهی

میکنن��د .وی ادامه داد :تا قبل از این اگر تامین
ارز در طول یک هفته انجام میگرفت اما اکنون
ای��ن زمان ب��ه کمتر از  ۲۴س��اعت کاهش پیدا
کرده اس��ت .حت��ی ترخیص محمولهه��ا نیز از
سوی گمرک شب هنگام انجام میگیرد و تفاوتی
ک��ه با دولت قبل وج��ود دارد اینکه امروز دولت
واکسیناسیون را به عنوان موضوع و اولویت اول
خود قرار داده و تمام و کمال پای کار اس��ت.وی
افزود :وجود چنی��ن ارادهای در دولت به عنوان
پش��توانه قوی و محکم برای ما در جهت تامین
واکس��ن مورد نی��از و همچنین جل��ب اعتماد
قابل توجه طرف خارجی ب��رای انجام معامالت
و مبادالت اس��ت .قوس��یان گفت :موضوع دیگر
عوامل خارجی از جمله افزایش عرضه واکسن در
دنیا اس��ت چرا که خیلی از کشورهای دنیا روند
واکسیناسیون را تکمیل کرده و از این رو خرید
واکسن نسبت به گذشته امکانپذیرتر شده است.
وی گفت :موضوع دیگر این است که کشورهای
تولیدکننده نیز واکسیناس��یون شهروندان خود
را در ح��د باالیی انجام دادهاند و اکنون به بحث
صادرات پرداخته اند.

اجتماعی
درآمدهای نفتی بود ،ش��کل میگرفت درحال حاضر
م��ا میتوانس��تیم آن را پیگیری کنیم.او با اش��اره به
اینکه در یک س��ال گذشته در وزارت اقتصاد و دارایی
موضوع صن��دوق اندوخته جوانان مورد بررس��ی قرار
گرفت و ما نیز در جلس��ات آن ش��رکت کردیم ،بیان
کرد :تا جایی که مطلع هس��تم الیحه ایجاد این صندوق به دولت
رفته اس��ت و به طور کلی بحث اولیه این اس��ت که این صندوق
شکل گیرد.
ِ
دست دولتها
*صندوقهای بازنشستگی با
به این حال و روز افتادهاند .دولتها ،صندوقها
را بنگاههایی م یدانند که باید در جایی که آنها
حضور ندارند حضور داشته باشند؛ مثال در
ت آزادراهها مشارکت کنند؛ البته مشارکت
ساخ 
در طرحهای عمرانی به معنای راحتی بیشتر
مردم است اما برای صندوقهای بازنشستگی،
سرمایهگذاری دستوری سمی و کشنده است؛
بویژه اینکه بازنشستگان به عنوان ذینفعان
صندوقها در تعیین جه تگیری سرمایهگذاری،
نقشی ندارند و تنها پس از اینکه صندوق
بازنشستگی با دستگاه مربوطه تفاه منامه
همکاریم ینویسد،ازماجرامطلعم یشوند
نشدن اکچوئرالو ،برنامههای پرهزینه اقتصادی و سرمایهگذاریهای
غیرشفاف و وجود تعارض منافع و ذینفع بودن مدیران شرکتهای
تابع��هی صندوقه��ا در جهتدهی ب��ه مدلهای س��رمایهگذاری
میشنویم؛ مسائلی که دشواری حل معضل صندوقهای بازنشستگی
را نشان میدهد.
>دستور وزیر رفاه برای صندوقهای تابعه

به تازگی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم که به تازگی
بر مس��ند امور اجرایی این وزارتخانه ،نشسته ،حکم کرده که «همه
زیر مجموعههای صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای مرتبط با
آنها باید بر اس��اس نظام مدیریتی و حاکمیت سلسله مراتبی عمل
کنند» .در واقع عبدالملکی که انتصابهای تعدادی از معاونان خود
و سرپرست سازمان تامین اجتماعی را انجام داده و همین روزها باید
در مورد صندوقهای دیگر هم تصمیم بگیرد ،دریافته که برای حل
مش��کالت این صندوقها باید ترتیبی ببیند که مدیران شرکتهای
تابعه صندوقها به مدیرعامل و مدیرعامل به خود وی به عنوان وزیر
رفاه و رئیس «هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای
تابعه» پاسخگو باشد .عبدالملکی برای نمونه وضعیت شستا (شرکت
س��رمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی) را مثال زده که مدیرعامل
آن چند روز پیش ازجلسه اخذ رای اعتماد مجلس برای وی ،با حکم
وزیر سابق کار برکنار شد .بر این اساس ،وزیر جدید کار میگوید که
شرکتهای تابعه حق خدماتدهی به ستادهای مرکزی وزارتخانه و
س��ازمان تامین اجتماعی را ندارند و در ضمن هیئت مدیره باید به
مدیرعامل پاسخگو باش��د .به بیان دیگر شرکتهای تابعهی وزارت
کار از ای��ن پ��س نباید وارد رابطهی مس��تقیم با وزیر ش��وند و از او
بخواهند کارش��ان را با دریافت کمک ،حل کند .عبدالملکی حتی پا
را از این فراتر گذاشت و گفت« :ما در وزارتخانه بر همه مجموعهها،
شرکتها ،هلدینگها و بنگاههای اقتصادی وابسته ،نظارت اساسی
و عملیاتی خواهیم داش��ت و همه زیرمجموعهها مکلف هستند که
تا پایینترین س��طح با معاونت اقتصادی همراهی و همکاری کنند.
خوشبختانه سامانههای اطالعاتی و نظارتی خوبی ایجاد شده که باید
تقویت و تکمیل شوند ،معاونت اقتصادی هم باید به ارتقای بهرهوری
و سودآوری در این مجموعهها کمک کند .معاونت اقتصادی باید در
ارتقاء سودآوری مجموعهها سهم داشته باشد و انتظار داریم به لحاظ
سیس��تمهای مدیریتی مجموعههای ما در مرز دانش قرار گیرند».
تدبیر عبدالمکی نشان میدهد که در دوره وی قرار است که شرکتها
زیر تیغ نظارت قرار بگیرن��د و در واقع به نوعی با معاونت اقتصادی
وزارتخان��ه که خود عبدالملکی رئی��س آن یعنی معاون اقتصادی را
منصوب کرده اس��ت ،با حفظ شخصیت حقوقی از لحاظ مدیریتی
ادغام ش��وند؛ یعنی برخالف دورهی قبل که معاونت اقتصادی نقش
چندانی در رابطهی ش��رکتها با وزیر کار نداش��ت ،عمل نمیشود
و ظاهرا در این دوره راس هرم ش��رکتها معاون وزیر اس��ت که در
نهایت همین معاون باید با وزیر در ارتباط باشد .اینکه این تدبیر در
جلوگی��ری از خروج صندوقها از جاده منتهی به مرگ ،چقدر موثر
باشد ،در عمل مشخص میش��ود؛ چراکه صندوقهای بازنشستگی
با  ۶۷درصد وابس��تگی به فصل رفاهی بودج��ه ،در عمل جز دولت
نمیتوانند برای شخصیت حقوقی دیگری نقش آفرینی کنند.

دبیر کمیته علمی کشوری کووید :۱۹

جهش جدید کرونایی در کشور مشاهده نشده است
به گفته دبیر کمیته علمی کش��وری کووید ،۱۹
خدا را ش��کر ب��ه جز موتاس��یون دلت��ا ورود
س��کانس جدیدی در کش��ور گزارش نش��ده
اس��ت و آزمایشهایی که تا کنون انجام دادیم
همان س��ویههای قبل��ی را نش��ان میدهند.
عاطف��ه عابدین��ی در گفتوگ��و با می��زان در
خص��وص آخری��ن وضعی��ت کش��ور در مورد
ورود موتاس��یون جدید گفت :خدا را ش��کر به
جز موتاس��یون دلتا ورود سکانس جدیدی در
کشور گزارش نشده است.
این ف��وق تخصص ریه ضمن اش��اره به اینکه
جهشه��ای هوش��مندی که وی��روس کووید
انجام میدهد در جه��ت افزایش عفونت زایی
وی��روس و باال رفت��ن قدرت س��رایت پذیری
آن اس��ت ،ادامه داد :هر ک��دام از جهشهایی
که وی��روس انجام میدهد بس��ته به اینکه بر
کدام قدرتش اضافه ش��ده میتواند در جامعه
پخش ش��ود و برای مثال موتاس��یون دلتا به
دلیل افزایش قدرت سرایت پذیری ویروس به
راحتی در جامعه پخش ش��د و شاهد افزایش
موارد ابتال و مرگ ومیر در کش��ور بودیم.عضو

هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هید
بهش��تی با بیان اینکه وضعیتی که سوشهای
جدی��د در جوامع به وج��ود میآورند ،به این
موضوع بس��تگی دارد آن س��وش میتواند به
سویه غالب تبدیل ش��وند و سبب ایجاد پیک
گ��ردد یا نه ،افزود :باالخره در طول زمان و به
دلی��ل جا به جاییه��ای بینالمللی ورود همه
س��وشها به همه کش��ورها اتفاق میافتد ،اما
آنچه اهمیت دارد این اس��ت که ویروس تا چه
اندازه میتواند به س��ویه غالب تبدیل ش��ود و
پیک ایجاد کند .دبیر کمیته علمی کش��وری
کووید  ۱۹در پاسخ به این سوال که پیشبینی
شما در مورد وضعیت ایران در مورد ورود این
ویروسها چیست؟ ،اظهار کرد :هنوز مطالعات
چندانی در خصوص این موتاس��یونها صورت
نگرفته است و عدهای معتقد هستند که المبدا
نمیتواند ویروس غالب شود چرا که ایمنی که
بر سویه دلتا موثر است ،بر آن هم اثر دارد و به
طور کلی اطالعات ما در خصوص این جهشها
کامل نیست و برای اظهار نظر در این خصوص
باید صبر کرد.

فقط افراد مسن امکان زیارت اربعین را دارند؛ اعزام جوانان ممنوع!
فقط افراد مسن امکان زیارت اربعین را دارند؛ اعزام جوانان ممنوع!
ستاد اربعین که شرط تزریق هر دو دوز واکسن کرونا را برای زائران
اربعین اجباری کرده ،عم ً
ال حکم به ممنوعیت اعزام تمام مش��تاقان
زیارت اربعین کمتر از  ۴۰یا حتی  ۵۰سال داده است! چرا که تزریق
دوز اول واکسن کرونا برای افراد کمتر از  ۴۰سال هنوز شروع نشده
شوقوسهای فراوان ،اعالم شد
است! به گزارش تس��نیم ،پس از ک 
که امس��ال اعزام زائران ایرانی برای اربعین حسینی بهصورت کامال
محدود و با سقف  30هزار نفر انجام خواهد شد و در نهایت با سفر
نخس��ت وزیر عراق به ایران ،ظرفیت نهایی  60هزار نفر مورد توافق
قرار گرفت! از س��ویی برای  60هزار زائر کش��ورمان که طبق اعالم

رسمی س��تاد اربعین حسینی قرار است به عراق و اربعین حسینی
اعزام شوند 3 ،ش��رط قطعی اعالم شد :تزریق  2دوز واکسن کرونا،
همراه داشن تس��ت منفی  PCRو اعزام فقط به صورت هوایی .اما
در حال حاضر این سؤال اساسی مطرح است که با توجه به اجباری
بودن تزریق دو دوز واکسن کرونا برای داوطلبان اعزام به اربعین که
از س��وی کشورمان در نظر گرفته شده اس��ت ،کدام دسته سنی از
داوطلبان اعزام به اربعین تا به امروز موفق به تزریق هر دو دوز واکسن
کرونا شدهاند؟!در پاسخ باید گفت با توجه به وضعیت واکسیناسیون
در کشورمان و تعیین سقف سنی برای تزریق واکسن کرونا و اینکه
واکسیناسیون از گروههای سنتی باالی  70سال آغاز شده ،تا امروز

فقط کس��انی که میانگین س��نی آنها باالی  60سال است موفق به
دریافت هر دو دوز واکسن کرونای خود شدهاند!یعنی ستاد مرکزی
اربعین که شرط تزریق هر دو دوز واکسن کرونا را برای زائران اربعین
اجباری کرده اس��ت ،عم ً
ال حکم به ممنوعیت اعزام تمام مش��تاقان
زیارت اربعین که کمتر از  40یا حتی  50س��ال دارند ،داده اس��ت!!
چرا که تزریق دوز اول واکس��ن کرونا برای گروههای سنی کمتر از
 40سال هنوز شروع نشده است و واکسیناسیون دوز اول گروههای
س��نی  40تا  50سال نیز به تازگی آغاز ش��ده است و این دسته از
داوطلبان نیز حداقل یک ماه دیگر ،موفق به دریافت دوز دوم واکسن
خود خواهند شد!
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تعویض پالک

دریافت نوبت تعویض پالک"
در ازای پرداخت پول!

همزمان با افزای��ش تقاضا برای نوبتگیری
از مراکز تعویض پالک مخصوصاً در تهران،
اف��رادی در فض��ای مجازی دس��ت به کار
ش��ده و با ارائه آگهیهای مدعی شدهاند که
میتوانند به راحتی و ب��ا اخذ مبالغی برای
متقاضی��ان تعوی��ض پالک نوب��ت دریافت
کنند!
به گ��زارش تس��نیم؛ چند وقتی اس��ت که
مش��کالت در اخذ نوبت برای تعویض پالک
منج��ر ب��ه گالیه متقاضیان ش��ده اس��ت،
بسیاری از متقاضیان تعویض پالک ،از مدتها
قبل برای دریافت نوبت اینترتنی از س��ایت
راه��ور  120اقدام کرده اما تاکنون موفق به
اخذ نوبت اینترنتی نش��دهاند و زمان اعتبار
وکالتنامههای آنها برای انجام تعویض پالک
نیز رو ب��ه پایان بوده یا اتمام یافته اس��ت.
تمدید وکالتنامهها نیز با مشکالتی روبهرو
اس��ت از جمله اینک��ه نیازمند حضور مالک
قبلی در دفاتر اس��ناد رسمی بوده که بعضاً
مالکان قدیمی همراهی مناس��بی با خریدار
یا مال��ک فعلی ندارند و حت��ی در مواردی
برای حضور دوباره در دفاتر اس��ناد رسمی،
درخواس��ت وجوهی اضافه بر آنچه قب ً
ال در
معامله خودرو رد و بدل ش��ده ،میکنند .از
طرفی دیگر مش��کالتی که گاهی در سایت
راه��ور  120نیز به وج��ود میآید ،منجر به
این ش��ده که دریافت نوبت ب��رای تعویض
پالک بیش از پیش س��ختتر ش��ود .چند
روز پی��ش نیز نماین��ده اصفهان در مجلس
در نامهای به سردار اشتری؛ فرمانده نیروی
انتظامی خواس��تار پیگیری و حل مش��کل
عدم ام��کان اخ��ذ نوبت از مراک��ز تعویض
پالک ش��د .مقتدایی در این نامه گفته بود:
"با عنایت به گزارش��ات واصله ،هموطنان از
عدم ام��کان اخذ نوبت گالی��ه جدی دارند
و اظهار میدارند س��ایت مربوطه به محض
ش��روع بهکار ،دقایقی بع��د تکمیل ظرفیت
میش��ود و تدابیر اندیش��یده ش��ده توسط
متولیان ،آنگونه که باید و ش��اید نتوانس��ته
این مش��کل را رفع کند ».وی متذکر شده
بود« :در همین راس��تا خواهشمندم دستور
فرمایید ضمن بررسی موضوع باقید فوریت،
اقدامات��ی همچون افزایش تع��داد باجهها،
افزایش س��اعت کاری مراکز ،ایجاد بس��تر
تعوی��ض پ�لاک اینترنتی در تمام اس��تانها
و ...در دس��تور کار قرار گیرد تا تعداد باالی
اف��راد در انتظار ،تقلی��ل و نارضایتی برخی
هموطنان از پر ش��دن س��ریع ظرفیتها رفع
ش��ود ".آنطور که پلیس میگوید ،به دلیل
تعطیلی مراکز تعویض پالک با دستور ستاد
ملی مقابله با کرون��ا همزمان با اوج گرفتن
ش��یوع کرونا و پیکهای متوالی ،روز به روز
به متقاضی��ان تعویض پالک افزوده ش��ده
لا با توجه به بس��ته ب��ودن مجموعاً
و عم� ً
 60روزی ای��ن مراکز ،حدود یک میلیون و
 200هزار نفر در صف دریافت نوبت تعویض
پ�لاک قرار دارند ( .بهط��ور میانگین روزانه
 20هزار نف��ر متقاضی نقل و انتقال خودرو
هس��تند) به گفته س��رهنگ علی محمدی؛
رئیس مرکز ش��مارهگذاری پلیس راهور ،در
کالنشهرها با افزایش ساعت کاری بهدنبال
این هستند که متقاضیان بتوانند برای اخذ
نوب��ت ب ِروز اقدام کنند .این مقام انتظامی با
بی��ان اینکه در روزهایی ک��ه مراکز تعویض
پ�لاک تعطیل بود ،بهتعداد روزهای تعطیل
ب��ر اعتب��ار وکالتنامهها افزوده میش��د ،از
هموطنان خواس��ته در وهله نخست از ارائه
وکالتنام��ه به یکدیگر خودداری کنند و در
زم��ان مناس��ب در مراکز حاضر ش��وند ،در
صورت اجبار نیز مدت زمان وکالتنامهها را
افزایش دهند تا با توجه به انباشت موجود،
دچار مشکل نشوند و خدمات دریافت کنند.
همزمان با افزای��ش تقاضا برای نوبتگیری
از مراکز تعویض پالک مخصوصاً در تهران،
افرادی نیز در فضای مجازی دس��ت به کار
ش��ده و با ارائه آگهیهایی مدعی میشوند
ک��ه میتوانند ب��ه راحتی و ب��ا اخذ مبالغی
برای متقاضیان تعویض پالک نوبت دریافت
کنند!ب��ا یکی از این اف��راد تلفنی گفتوگو
کردیم ،وی مدعی ب��ود میتواند به راحتی
برای تمام تعویض پالک در تهران از جمله،
میثم ،اتحاد و الغدیر اقدام به دریافت نوبت
کند!
این ش��خص میگوید "ساعت هشت صبح
برای اخذ نوبت اقدام کرده و پس از ارس��ال
تأییده دریافت نوبت ،مبلغ  100هزار تومان
در قبال این کار دریافت میکند ".آگهیهای
دیگ��ری نیز در این رابطه در فضای مجازی
وجود دارد که تع��دادی از آنها نیز دریافت
نوبت برای مراکز تعویض پالک را تضمینی
عنوان کرده و مدعی هس��تند که پولشان را
بعد از گرفتن نوب��ت ،دریافت خواهند کرد
همچنین مدعی هس��تند که پیامک تأییده
دریافت نوبت از طرف پلیس راهور ارس��ال
میش��ود! با ای��ن وجود انتظار م��یرود که
پلی��س راهور فکری جدی درباره نوبتدهی
به متقاضیان تعویض پالک و انباش��تی که
از متقاضی��ان تعوی��ض پالک ایجاد ش��ده
بکند تا هر چه س��ریعتر مشکالت به وجود
آمده ب��رای متقاضیان تعوی��ض پالک حل
شود.

حمل و نقل

ضرورت جلوگیری از
ازدحام در مترو

نماین��ده مردم ته��ران در مجلس بر ضرورت
برنامهریزی برای جلوگیری از ازدحام در مترو
و اتوبوس ،گفت :با تنظیم دقیقتر زمانبندی
حرک��ت اتوبوسه��ا در خطوط اتوبوس��رانی
پایتخت اغلب اوقات میتوان ش��اهد کاهش
تعداد مس��افران در ی��ک اتوبوس باش��یم و
حتما الزم نیست خطوط را با مازاد خودرو پر
کنیم .مهدی شریفیان در گفتگو با خانه ملت
گفت :به طور حتم در کنار واکسیناسیون باید
فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت پروتکلهای
بهداشتی تداوم یابد تا به کاهش میزان ابتالی
کرونا در بین هموطنان برسیم و از اوجگیری
ای��ن بیماری منحوس جلوگیری کنیم .وی با
تاکید بر تاکید بر ضرورت توسعه و گسترش
حمل و نقل عموم��ی ،افزود :موضوع حمل و
نقل عمومی و افزایش امکانات در این حوزه از
جمله نیازمندیهای شهرها به ویژه کالنشهر
تهران اس��ت که باید به طور مستمر پایش و
ادامه داشته باشد و این به روزرسانی و افزایش
امکانات مختص یک سال و چند سال نیست.

آموزش
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
خواجه نصیر الدین طوسی:

برخیدانشجویان
فقط با آسترازنکا میخواهند
واکسینهشوند

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
الدین طوسی درباره دانشجویانی که نتوانستند در
سامانه سالمت ثبت نام کنند ،گفت :مقرر شده ما
اطالعات دانشجویانی که با مشکل مواجه شدند را
جمعآوری کنیم تا س��ریعتر نسبت به ثبت آنها
در س��امانه اقدام کنیم .شعله خداداد در گفتوگو
با ایلن��ا ،در واکنش به گالیه ش��ورای صنفی این
دانشگاهمبنیبرتعللدرواکسیناسیوندانشجویان
تحصیالت تکمیلی نسبت به سایر دانشگاهها بیان
کرد :دانشجویان یک نگرانی داشتند که البته این
موض��وع نگرانی ما هم بوده اس��ت ،زیرا علی رغم
پیگیریهای فراوان جهت واکسیناسیون با مسائلی
در این بی��ن مواجه ش��دیم .خداداد درب��اره آمار
دانشجویان واکسینه شده بیان کرد :ما در خوابگاهها
 ۳۰۰دانش��جو داری��م که ح��دود  ۲۰۰نفر آنها
واکسینهشدهاند،افرادیکهواکسندریافتنکردهاند
عموما به این دلیل بوده که برند خاصی از واکسن را
میخواستند اما ما در دانشگاه فقط واکسن برکت و
سینوفارم را داشتیم ،برای مثال برخی دانشجویان
واکسن آس��ترازنکا میخواستند و خودش تمایل
نداشتندکهباواکسنهایدیگرواکسینهشوند.

دادگستری

رئیس دادگستری شهرستان میبد:

صلح و سازش
در چهار پرونده قضائی

رئیس دادگس��تری شهرس��تان میبد از سازش
در  4پرون��ده واحدهای تولیدی این شهرس��تان
ب��ه ارزش  70میلی��ارد ری��ال با تالش ش��عبه
شورای حل اختالف ش��هرک صنعتی خبر داد.
علیرضا حس��ین بیگی در این رابطه بیان داشت:
با تالشهای بیش��ائبه ش��عبه شهرک صنعتی
ش��ورای حل اختالف در امر خدا پسندانه اصالح
ذات البین ،از ورود  4پرونده مالی جمعاً به میزان
 70میلیارد ریال به دستگاه قضائی جلوگیری شد.
این مقام قضائی با بیان اینکه حل و فصل دعاوی
و اصالح ذات البی��ن بین طرفین دعوا از وظایف
اصلی شوراهای حل اختالف است ،اظهار داشت:
تالش برای ایجاد و صلح و س��ازش بین اصحاب
دعوی یک اولویت مهم اس��ت و در این زمینه از
هیچ گونه تالش و کوششی دریغ نخواهد شد .وی
افزود :صلح و سازش در اینگونه از پروندهها عالوه
بر کاهش هزینهها برای اصحاب دعوی میتواند
تاثیر بسزایی در احقاق حق و همچنین دسترسی
به نقدینگی در پروندههای تجاری داش��ته باشد.
وی تصریح ک��رد :نهادینه کردن فرهنگ صلح و
سازش در جامعه و س��وق دادن مردم به صلح و
سازش موجب کاهش چشمگیر ورودی پروندهها
به دستگاه قضائی است و عالوه بر آن اختالف به
صورت ریش��های حل میشود و با رضایت خاطر
و آرامش بیش��تر نیز حاصل میگردد .دادستان
عمومی و انقالب میبد عنوان کرد :ش��ورای حل
اختالف شهرک صنعتی میبد به عنوان موفقترین
شورای حل اختالف تجاری استان شناخته شده
که نش��ان از زحمات بیبدیل این مجموعه دارد.
علی باقرپور تاکید کرد :دستگاه قضا ضمن حمایت
از واحدهای تولیدی و تسریع در رسیدگی به این
موضوع از پروندهها بر لزوم رعایت حقوق کارگران
و همچنین التزام به مقررات فنی و بهداشتی در
کارخانهها نظارت دارد.

مکث

افت شدید آب در «سد کبار» قم

س��د قوس��ی ،وزنی «کبار» قم به عنوان یکی
از قدیمیترین س��دهای قوسی جهان شناخته
میش��ود که ظرفیت ذخیرهسازی نیم میلیون
متر مکعب آب را برای مصارف کش��اورزی دارد
که متاسفانه با کاهش شدید بارندگی و افزایش
گرمای هوا ،ذخیره آب افت شدیدی را داشته که
به منظور کشت پاییزه این نبود آب با برداشت از
چاههای زیرزمینی جبران خواهد شد و وخامت
وضعیت آبی قم را در پی خواهد داشت/.ایسنا

