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یادداشت
چین ،آمریکا و انتخابات نوامبر
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

هرچند در بسیاری از مسائل داخلی آمریکا ،جو بایدن و دونالد ترامپ
با هم متفاوت هستند و دیدگاه های حزبی را نمایندگی میکنند ،اما در
عمدۀ مسائل بین المللی ،حاکمیت سیاسی آمریکا از اجما ِع دو حزبی
( )Bipartisanبرخوردار است .اگر بایدن در نوامبر ،رئیس جمهور
آمریکا شود ،از واژه ها ،ادبیات ،روشها و رهیافت های متفاوتی نسبت
به مسائل سیاست خارجی استفاده خواهد کرد ولی محتوای سیاست
جنگ سر ِد
گذاریها عمدت ًا ادامۀ منطق فعلی خواهد بود .هم چنان که در ِ
ایدئولوژیک ،تا  ۷۰درصد مسئله اصلی آمریکا ،شوروی و کمونیسم بود ،در
جنگ سرد اقتصادی-سیاسی فعلی ،تا  ۷۰-۶۰درصد مسئله بینالمللی
آمریکا «جلوگیری از شتابِ قدرت مالی ،فناوری ،تجاری ،سیاسی و اقتصادی چین» است .چه در برخورد با شوروی و
رهیافت آمریکا «جلوگیری از گسترش» ( )Containmentاست.
چه در تقابل با چین ،مبنای
ِ
این استراتژی هرچند در دورۀ ترامپ شدت گرفت ولی حتی اگر هیالری کلینتون در سال  ۲۰۱۶رئیس جمهور
آمریکا میشد نیز به مرحله اجرا میرسید.
رهیافت بین المللی خود مصمم تر کرده است به طوری که عالئمیدیده
پاند میکووید ۱۹-آمریکاییها را در
ِ
میشود که فرآین ِد جهانی شدن ،که در وابستگی متقابل اقتصادی چین و آمریکا طی سه دهه ی اخیر شکل گرفته
بود ،در حال جدایی موردی ( )Case by case Decouplingاست .شراکت ،همکاری استراتژیک و رقابت بین
چین و آمریکا هم اکنون در مسیر تقابل و رویارویی در حال شکل گیری است و نظام بین الملل را در مسیر نوعی
دو قطبی جدید و با محاسبه روسیه ،با قدری فاصله ،به نوعی سه قطبی جدید هدایت کرده است .این تقابل در حدی
تخفیف شدت گیری بیماری کرونا همکاری نکرده اند.
است که دو کشور برای
ِ
به نظر میرسد سال ( ۲۰۱۹مانند  ۱۹۵۵که جنگ سرد آغاز شد) شروع درگیری های چین و آمریکا باشد.
مدیریت چگونگی قدرت یافتن چین ،مهمترین موضوع بین المللی رؤسای جمهور آمریکا خواهد بود .از آنجا که این
ِ
رویارویی از حدود و ثغور مشخصی فعال بر خوردار نیست ،نظام بین الملل حداقل دریک دهه آینده از بی اطمینانی
ها ،بی نظمیها و به هم ریختگی های فراوانی اثر خواهد پذیرفت.
آمریکاییها به صورت تدریجی و آرام از  ۲۰۰۵به بعد شکایت های خود را از روش و منش چینیها در تجارت،
نقش آفرینی جهانی ،استفاده از فناوری و مقررات بین المللی (به خصوص در سازمان تجارت جهانی )WTO
مطرح میکردند ولی با واکنش های دیپلماتیک و به آینده موکول کردن ( )Procrastinationچینیها رو به رو
میشدند ،تا اینکه دولت ترامپ اعتراضاتِ بدنۀ سیاستگذاری آمریکا را به استراتژی تقابل با چین تبدیل کرد.
راس مسائل چین با آمریکا مطرح میشوند اما به نظر
معموالً تایوان ،هن 
گ کنگ و دریای جنوبی چین در ِ
میرسد اصل نزاع طرفین در مازاد سرمایهای ( )Surplusاست که چین با انحصا ِر تجاری خود به دست آورده و
مدیریت روابط اقتصادی پایاپای با حدود  ۱۲۰کشور از یک طرف و افزایش
آن را به اهرمیبرای
نامحسوس قدرتِ
ِ
ِ
نظامیخود از طرف دیگر تبدیل کرده است .هدف آمریکا این است که حجم و نرخ رشد این مازاد را ُکند کند.
انضباط حکمرانی و نگاه درازمدت باعث شده تا نیت خوانی از چینیها حتی برای چین شناسان غربی
( )Sinologistsراحت نباشد .چینیها معموال در رابطه با نیات ،اهداف درازمدت و قدم های آهسته آهسته که برای
افق های خود بر میدارند با دیگران مشورت نمیکنند اما در یادگیری از دیگران برای دستیابی به اهداف خود بسیار
صبور ،هنرمند و مبهم هستند .چون آمریکاییها برنامۀ دراز مدت چین را دقیق نمیتوانند پیش بینی کنند در میان
خود به رهیافت تهاجمیاجماع پیدا کرده اند.
این اجماع شامل دستگاه دولتی ،قانون گذاری ،نظامی ،امنیتی و موسسات تحقیقاتی میشود .معنای این اجماع
درگیریها و اصطکاک های فزاینده در عرصۀ تجارت ،فناوری ،گردش مالی و بانکداری ،مدیریت سازمان های
اساس تاریخ و فرهنگ چین از رفتار فعلی
بین المللی و مسائل زیست محیطی خواهد بود .آنچه که شاید بتوان بر ِ
حکمرانان منسجم و درون گرای آن استخراج کرد:
تسلط این کشور بر شرق آسیا هم به لحاظ نظامیو هم از حیث سیاسی؛
تسلط همه جانبه اقتصادی تجاری در آسیا؛
روابط پایدار پایاپای با کشورهایی که منابع طبیعی دارند؛
اجتناب از حضور و نفوذ نظامیخارج از شرق آسیا؛
حضور فعال در مراکز فناوری جهان (آمریکا ،غرب اروپا ،کانادا ،سنگاپور و اسرائیل)؛
افزایش وابستگی های تجاری-مالی کشورهای میان پایه و ضعیف به چین؛
نفوذ خزنده در بازار های مالی جهان؛
افزایش قدرت نظامیملی چین (بودجه حدود  ۲۰۰میلیارد دالر و پیش بینی تولی ِد  ۶ناو هواپیمابر تا .)۲۰۳۰
کانون قدرت چین در «افزایش تدریجی مازاد سرمایه» از طریق تجارت است و سپس انضباط کاری ،تمرکز
ِ
در اهداف و سیستم سیاسی درون گراست .هدف آمریکا این است که مان ِع افزایش تدریجی سرمایه چین شود تا از
استیالی منطقهای و جهانی آن جلوگیری کند .آیا چینیها میخواهند طی چند دهۀ آینده ابر قدرت جهان شوند؟
پاسخ به این سوال تابعی ست از اینکه تا چه میزان کشورها بخواهند و یا به نحوی مجبور باشند چنین وضعیتی
در نظام بین الملل تحقق پیدا کند .کانونی ترین استراتژی حاکمیت آمریکا برای جلوگیری از اهداف جهانی چین
«تقویت و تحکیم اتحادیه های موجود» است .استرالیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،ویتنام ،مالزی ،تایلند و تا اندازهای
تحکیم رابطه ی آمریکا با هند مرحله بعدی این استراتژی در
اندونزی و فیلیپین در شرق آسیا از اولویت برخوردارند.
ِ
آسیا است .توجه بیشتر به کشورهای عربی به ویژه مصر و عربستان از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر ،در امتداد
جغرافیایی این استراتژی است .تقویت جدی روابط با اتحادیه اروپا و حضور گسترده در مرکز و شرق اروپا و مدیترانه
بخش اروپایی این استراتژی را در بر میگیرد .در عین حال ،از پی آمدهای با اهمیت تقابل اقتصادی آمریکا با چین،
ظهور تقویت شده ی منطقه گرایی است.
تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک بالغ بر  ۱٫۴تریلیون دالر است که با تجارت آمریکا با اتحادیه اروپا برابری
میکند .آمریکا در پی این استراتژی موازی است که زنجیره های عرضه کاال و خدمات را به ویژه در ارتباطات،
کاالهای پزشکی ،دارو و صنایع حساس ،از چین به قاره آمریکا ،غرب اروپا ،هند و بعضی کشور های آسیایی منتقل
کند تا به تدریج انحصار را از اختیار چینیها خارج کند .البته نظم چینی ها ،نیروی کار ارزان و توانمندی مالی ممکن
است این استراتژی را حداقل ُکند نماید.
در دهۀ آینده ،جنگ تعرفه ها ،مذاکرات دوجانبه تجاری ،اتصاالت منطقه ای ،واگرایی بین المللی و ناکارآمدی
در سازمان های بین المللی پیش روی نظام بین الملل است .نشانه هایی حاکی از به جریان افتادن این روندها دیده
میشود .خرید و ادغام موسسات و یا کارخانهها ( )Mergers and Acquisitionsتوسط چینیها در آمریکا
هم اکنون در وزارت خزانه داری آمریکا بررسی میشود و بر خالف دهه های  1995 – ۲۰۱۵عموما پذیرفته
نمیشوند .احتمال میرود شرکت های آمریکایی با محدودیت های جدیدی برای فعالیت در چین رو به رو شوند .در
بودجه و برنامه جدید اقتصادی بعد از کرونای ژاپن ،مبلغ  ۲۴۳میلیارد ین کمک به شرکت های ژاپنی برای خروج
از چین اختصاص داده شده است.
علیرغم اینکه مشخص است بعضی کشورها مانند ژاپن ،کرۀ جنوبی ،استرالیا و هند در تقابل میان آمریکا و
سیاست ابهام ،دوسویه ،موردی ،پروژهای و
چین ،خود را در کدام سو تعریف میکنند ،اما اکثریت مطلق کشورها،
ِ
پیچیدهای را انتخاب کرده اند و با ادبیات دیپلماتیک اعالم کرده اند که عالقمند به سوگیری نیستند بلکه از فرصت
های هردو برای رشد و توسعه ملی استفاده خواهند کرد .این رهیافت به ویژه در اتحادیه اروپا در دوره ریاست آلمان
قابل مشاهده است.
روسیه که با فاصله از آمریکا و چین قدرت سوم جهان محسوب میشود با احتیاط ،ابهام و مورد به مورد برخورد
ن الملل ایفا نمیکنند و
میکند .روسها مانند چینیها ظرفیت تولید مازاد سرمایه را ندارند و نقشی جدی در اقتصاد بی 
با کاهش قیمت انرژی های فسیلی ،دچار افت قابل توجه در درآمد ملی شده اند .روسها به سختی متعهد میشوند
و بر خالف چینیها خیلی تحت تاثیر درازمدت نیستند .چینیها با قدرت مالی ،به شوکت و نفوذ رسیدند.
وسعت سرزمین ،ظرفیت هستهای و توان نظامی ،شوکت به آنها اعطا شود.
روسها میخواهند به واسطۀ
ِ
آمریکاییها روسها را مزاحم میدانند و خیلی به آنها اعتنا نمیکنند و اگر بتوانند مرکز و شرق اروپا را به غرب
اروپا و شمال آمریکا به لحاظ اقتصادی و انرژی سوق دهند اهرم مهمیرا از مسکو خواهند گرفت که این خود نیاز به
افزایش ظرفیت های مازاد سرمایه در آمریکا خواهد داشت .هرچند مسکو و بیجینگ با آمریکا مشکل دارند ولی اتحاد
اهمیت آمریکا در آیندۀ اقتصادی خود امکان پذیر نیست.
ض ِد آمریکایی آنها به واسطه ی تلقی چین از
ِ
اتحاد با روسیه به توانمند شدن قابل توجه چین در عرصه های اقتصادی و ژئوپلیتیک مساعدتی نمیکند ضمن
اینکه این دو در باطن خیلی به هم اعتماد ندارند .روسیه نیز مانند  ۹۸درصد کشورها تمایل ندارد میان چین و
آمریکا یکی را انتخاب کند .رقابت شوروی و آمریکا رقابتی ایدئولوژیک بود ولی رقابت چین با آمریکا عمدت ًا ماهیتی
مالی-اقتصادی-سیاسی دارد .کشورهای میان پایه مانند برزیل ،آرژانتین و اندونزی که از استقالل سیاسی بهره مند
هستند ،این نظام بین الملل را یک فرصت میبینند تا از هردو طرف استفاده کنند تا درآم ِد سرانۀ خود را ارتقا بخشند.
نحوۀ شکل گیری و تکامل این نظام بین الملل بعد از انتخابات نوامبر  ،۲۰۲۰فارغ از اینکه کدام حزب پیروز شود
دو تابع کلیدی دیگری نیز دارد:
 )۱تا چه میزان جهت گیری جدید سیاست خارجی آمریکا میتواند ثروتِ بیشتری تولید کند،
 )۲با چه نسبتی این ثروت جدید برای فائق آمدن بر چین از یک طرف و هزینه کردن آن در داخل آمریکا از
طرف دیگر ،بهره برداری شود.
در دنیای جدید اگر فردی بخواهد معقول و محترم زندگی کند ،بنگاهی بخواهد بقای خود را تضمین کند و
کشوری بخواهد مستقل و آزاد باشد نیاز به تولید ثروت و مازاد و پس اندازدارد.
ثروت = توان مالی ،سرمایه و پس انداز ،اضافه بر هزینه های جاری.
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کارشناس بازار سرمایه:

خرابی و هنگی سیستم معامالتی بورس ،بزرگترین ریسک
سیستماتیک بازار سهام است

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

استخدام  ۱۰هزار نفر از
پرسنل شرکتی و قراردادی
کادر درمان در وزارت بهداشت
پرداخت ماهانه فوق العاده ویژه کرونا

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه میگوید:
در حال حاضر که خرابی و هنگی سیستم معامالتی
بورس به عنوان بزرگترین ریسک سیستماتیک بازار
سهام مطرح است ،این اصالح را تسریع کرده و به نظر
میرسد این روند نوسانی و به نوعی درجا زدن شاخص
کل حداقل در کوتاه مدت ادامه داشته باشد ،در حال
حاضر قیمت روز بسیاری از شرکتها نسبت به ارزش
ذاتی آنها فاصبه زیادی دارد ،بنابراین این وضعیتی که
این روزها بر بورس حاکم است ،کامال قابل پیشبینی
بود و انتظاری نیز جزء این نمیرفت.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از گذشت
دو ماه دومین سوپر کانال را نیز فتح کرد و به ارتفاع
بیسابقه  ۲میلیون واحد رسید ،هر چند که تثبیت در این
ی مشکل است .تا چندی پیش کمتر کسی
محدوده قدر 
از بین تحلیلگران پیشبینی میکردند که بازار سهام با
چنین سرعت شتابانی پیش برود؛ اما هجوم پیوسته و
غیرمترقبه ورود پولهای جدید به تاالر سهام در سایه
حمایتهای همهجانبه دولت ،رویاییترین دوران بازار
سرمایه را هم از حیث میزان بازدهی و هم از حیث
ضریب نفوذ در بین آحاد مردم رقم زده است.
به گزارش فرارو ،بازده بازار سهام از ابتدای سال۹۹
تاکنون از  ۲۹۰درصد فراتر رفته است و هر روز شاهد ثبت
رکوردهای جدیدی در این بازار هستیم .از رقم شاخص
کل گرفته تا ارزش داد و ستدها و ورود پول حقیقی و
البته صدور کدهای معامالتی و آمار مشارکتکنندگان در
رویدادهای عرضه اولیه .هرچند این رکوردها به نوبه خود
مشکلساز نخواهند بود ،اما در صورت کاهش جذابیت
بازار سهام به هر دلیلی ،هجوم این حجم از نقدینگی به
بازارهای موازی نظیر مسکن ،ارز یا سکه میتواند نوید
دهنده تشدید تورم در سالهای بعد باشد.
بنابراین در کنار توسعه عرضی بازار سهام با افزایش
عرضه اولیه شرکتهای بزرگ ،افزایش شناوری سهام و
دوطرفه کردن بازار ،توسعه بازار بدهی است که میتواند
مانع از وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران باشد .به عبارت
دیگر این سیاست میتواند موجب افزایش جذابیت نرخ
بهره بدون ریسک در بازار سهام و بنابراین کاهش رشد
پول و افزایش شبهپول و در نتیجه جلوگیری از افزایش
شدید تورم شود تا عالوه بر حل تنگناهای مالی به روش
غیرتورمی ،مانع از فرار سرمایه از بازار سهام شود.
بزرگترین ریسک بورس

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به
اینکه معامالت در بورس موید آن است حداقل در کوتاه
مدت با یک رشد شارپی دیگر سروکار نداریم ،گفت:
این روند دو هفتهای است که آغاز شد و در حالیکه روز
یکشنبه نیز شاخص کل به قله دو میلیون واحدی دست
یافت ،اما شاهد بودیم در این محدوده دوام نیاورد و با
کاهش روبرو شد ،با توجه به اینکه رشد اخیر بورس با
هیچکدام از واقعیتهای اقتصادی کشور تطابق ندارد ،از
مدتها پیش اصالح زمانی و قیمتی بورس مطرح بود ،اما
اختالف تنها بر سر زمان آن بود.
وی افزود :اما در حال حاضر که خرابی و هنگی
سیستم معامالتی بورس به عنوان بزرگترین ریسک
سیستماتیک بازار سهام مطرح است ،این اصالح را
تسریع کرده و به نظر میرسد این روند نوسانی و به
نوعی درجا زدن شاخص کل حداقل در کوتاه مدت
ادامه داشته باشد ،در حال حاضر قیمت روز بسیاری
از شرکتها نسبت به ارزش ذاتی آنها فاصله زیادی
دارد ،بنابراین این وضعیتی که این روزها بر بورس حاکم
است ،کامال قابل پیشبینی بود و انتظاری نیز جزء این

نمیرفت.
آقا بزرگی با تاکید بر اینکه خرابی هسته معامالتی
بورس تمام برنامهریزیهایی که معامله گران برای
خود انجام دادهاند را از بین خواهد برد ،اظهار داشت:
در زمانیکه هسته با اختالل مواجه است ،شاهد هستیم
نمادی با صف خرید سنگین روبرو است ،اما به دلیل تاخیر
در انجام معامالت صف خرید حتی به صف فروش نیز
منجر میشود و همین کار باعث ضرر و زیان سهامداران
میشود ،طبعا در چنین شرایطی نبود بستر الزم و قابل
پیشبینی در بورس بزرگترین ریسکی است که در بازار
سرمایه وجود دارد و همین عامل باعث میشود وضعیت
چندان جالبی بر روند معامالت حاکم نباشد.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه نوسانات
اخیر به معنای اصالح عمیق بورس نیست ،بیان داشت:
علیرغم اینکه در تاریخ بازار سهام اصالح طوالنی مدت
و عمیقی وجود دارد ،اما شرایط امروز بورس با گذشته به
هیچ عنوان قابل مقایسه نیست ،زیرا که در حال حاضر
به دلیل گستردگی سطح معامالت و همچنین افزایش
عمق بازار ،اصالحات بازار در همین سطحی است که
مشاهده میکنید ،نه بیشتر .از سوی دیگر ،در حاضر به
دلیل کاهش بازدهی بازار شاهد آن هستیم که نمادهای
بزرگ پاالیشگاهی ،خودرویی ،فلزی ،معدنی و ...با
اصالح همراه هستند و نمادهای کوچک و متوسط نیز
تاکنون اصالحات قیمتی را پشت سر گذاشتهاند ،بنابراین
و با توجه به چنین وضعیتی نباید انتظار رشدهای شتابان
را دیگر از بورس داشت.
رشد غیر منطقی بورس مسئله ساز است

وی با بیان اینکه اگر رشد شارپی بورس ادامه پیدا
میکرد ،شاهد خروج نقدینگی سریع از این بورس
بودیم ،یادآور شد :شاهد در نگاه اول اینگونه به نظر
برسد تا زمانیکه بورس به صورت شتابان به صعود خود
ادامه دهد ،خروج نقدینگی نخواهیم داشت ،اما در اصل
باید به این نکته توجه کرد که این روند صعودی به
مانند آبشار تا جایی امکان رشد دارد و بعد از مدتی
روند عکس به خود میگیرد ،در چنین شرایط قدر مسلم
برخی افراد بعد از کسب سودهای نجومی از بازار خارج
میشوند و سرمایه خود را نیز بیرون میکشند ،زیرا که
هرچه رشد شارپتر باشد ،به همان اندازه احتمال اصالح
شدیدتر نیز بیشتر محتمل خواهد بود.
آقابزرگی با اشاره به اینکه علیرغم روند نوسانی این
روزهای بورس ،اما بنا به دالیلی باز هم بازدهی این بازار
قابل مقایسه با بازارهای موازی نیست ،ادامه داد :برای
این موضوع میتوان دو دلیل متصور بود ،اوال حجم
نقدینگی ورود به بورس با هیچ بازار دیگری برابری
نمیکند و بازدهی که سهام به سرمایهگذاران خود
تاکنون داده ،باعث شده افراد بیشتری ترغیب شوند که
به این وادی ورود کنند ،دوما نیز به دلیل حمایتهایی
که دولت از بازار سرمایه تاکنون به عمل آورده شاهد
هستیم که روند کلی بورس صعودی بوده و از این نظر
پشتیبانی دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این کارشناس بورس با توصیه به سهامداران تازه وارد
به اینکه در هر قیمتی وارد هر سهمی نشوند ،تصریح کرد:
متاسفانه افراد جدیدی که بازار وارد شدهاند ،اصال آموزشی
ندیدهاند اکثر آنها و صرفا با توجه به تبلبغاتی که بر سر
برخی سهمها میشود و صرف جو هیجانی که وجود دارد
اقدام به خرید و فروش میکنند که بعضا آنها در چنین
شرابطی نیز با ضرر و زیان روبرو میشوند ،بنابراین باید
قبل از خرید سهم هر شرکتی نسبت به آن تحقیق کنند و
بعد اگر شرایط نماد مناسب بود ،اقدام به ورود کنند.

رئیس سازمان برنامه
و بودجه ضمن اعالم
استخدام  ۱۰هزار نفر از
پرسنل شرکتی و قراردادی
کادر درمان در وزارت
بهداشت ،از پرداخت ماهانه
فوق العاده ویژه کرونا به
وزارت بهداشت از مهرماه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در الیو
اینستاگرامیامشب خود در گفتوگویی باکادر درمان
و پرستاران گفت که درخواست های ثبت شده این
گروه سه موضوع را به همراه داشت؛ جذب کادر
درمان شرکتی ،دسته دوم خواستار پرداخت کارانه
معوق کادر درمان شده بودند و دسته سوم متقاضیان
دریافت فوق العاده ویژه بودند.
وی با بیان اینکه بخشی از این مطالبات متوجه
سازمان برنامه و بودجه است است و بخشی از آنها
مثل دریافت فوق العاده ویژه ،متوجه وزارت بهداشت
که از سازمان اداری و استخدامی درخواست و
سازمان برنامه و بودجه برای آن منابع الزم تامین
کند ،افزود :طی مذاکره اخیر با وزیر بهداشت برای
اجرای دستورات صادر شده به وزارت بهداشت ،برنامه
ریزی شد.
قول جذب  ۱۰هزار نفری

نوبخت توضیح داد :قبال منابع الزم برای
جذب ۳۰۰۰نفر نیرو شرکتی تهیه شده بود و بعد
با بررسی تعدد نیروهای شرکتی و قراردادی ،مقرر
شد که زمینه جذب  ۱۰هزار نفر فراهم شود .البته
با اولویت افراد شرکتی و قراردادی موجود .وی ادامه
داد :به این ترتیب اولین اولویت کادر درمان ،دال بر
جذب اعضای کادر درمان و استخدام آنها پیگیری و
مصوب شد .البته ما همچنان نیازمند جذب نیروی
جدید هستیم و چنانچه تا پایان سال اعالم نیاز شود،
باز هم دولت کوتاهی نخواهد کرد و بیش از  ۱۰هزار
نفر را هم میتوانیم جذب کنیم.
توضیح درباره معوقات و فوق العاده ویژه

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به وضعیت
پرداخت کارانه کادر درمان گفت :کارانهها باید از
درآمدهای اختصاصی بیمارستانها تامین شود .اما به
دلیل وضعیت کرونا و محدود شدن فعالیت دانشگاهها
و  ...این درآمد چندان محقق نشده است .البته هفته
گذشته  ۲۰۰۰میلیارد تومان تحت عنوان بیمه سالمت،
برای تامین این معوقات پرداخت شده است.
نوبخت با بیان اینکه سازمان نظام پرستاری با
جدیت امور کادر درمان را پیگیری میکند ،ادامه داد:
این سازمان اعالم کرد که دریافتی برخی دانشگاهها از
این محل صفر بوده است .به همین دلیل  ۲۰۰۰میلیارد
تومان دیگر را مستقیما به دانشگاهها تخصیص دادیم
و ظرف چند روز آینده پرداخت خواهد شد .اگر این
معوقه را دریافت نکردید ،بنده را در جریان بگذارید که
مجددا پیگیری کنم .وی افزود ۵۰۰۰ :میلیارد تومان
کارانه معوق در این زمینه وجود دارد ،وظیفه دولت
است که این معوقات را بپردازد .تالش بر این است تا
ماه آینده همه این معوقات نیز پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع
«فوق العاده ویژه جذب» از دیگر موارد درخواستی کادر
درمان بوده است؛ ادامه داد :در گفت و گو با وزیر بهداشت
این موضوع بررسی شد ۸۴۰۰ .میلیارد تومان ،درخواست
در این رابطه بوده است ،وزارت بهداشت ،اسفندماه در یک
مرحله افزایش پرداخت ماهانه به پرستاران داشته است.
از ابتدای فروردین هم  ۱۵درصد دیگر به دریافتی کادر
درمان اضافه شده است .اما باید در نظر داشته باشید که
فوق العاده ویژه شغل ،دارای بار مالی است و ضرورت دارد
که تامین شود .این در حالی است که دو مرحله افزایش
یاد شده دریافتی پرستاران ،در بودجه سال گذشته وزارت
بهداشت نیامده بود و این وزارتخانه در حال حاضر منابع
الزم برای فوق العاده ویژه را ندارد.
وی گفت :نهایتا این طور توافق شد که اوال هیچ
بدهیای به شما نداشته باشیم .از این رو معوقات را
خواهیم پرداخت .مقرر شد که وزارتخانه هم منابعش
را تجهیز کند و ببیند که از چه زمانی میتواند فوق
العاده ویژه را بپردازد و در تنظیم الیحه بودجه سال
آینده نیز منابع آن دیده میشود .تا آن زمان ما متعهد
شدیم که به وزارت بهداشت ،ماهانه فوق العاده ویژه
کرونا را از اول مهر ماه پرداخت کنیم.

اقتصادی

3
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

معرفی مستأجران به بانک برای دریافت وام از  ۲۰مرداد
پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی  ۱۹بانک و موسسه اعتباری
معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام ودیعه
مسکن به مستأجران توسط  ۱۹بانک و موسسه اعتباری
خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین ،محمود محمودزاده با
یادآوری ثبت نام  2.2میلیون نفر برای دریافت وام ودیعه
مسکن ،اظهار کرد :بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته
قبل از  20مرداد (دوشنبه هفته آینده) اسامی واجدان
شرایط و مستاجران نیازمند حمایتهای دولتی برای
دریافت تسهیالت ودیعه مسکن به بانکهای عامل
معرفی میشوند.
وی افزود :برای پرداخت وام ودیعه مسکن  19بانک و
موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی معرفی شدند که به
زودی سهمیه هر بانک به تفکیک استان و شعبه مشخص
میشود.
وی تاکید کرد :وزارت راه و شهرسازی افراد واجد
شرایط را به بانکهای معرفی شده از سوی بانک مرکزی
معرفی میکند تا واجدان شرایط در کمترین زمان ممکن
تسهیالت را دریافت کنند.
معاون وزیر راه از معرفی مستأجران به بانک برای
دریافت وام از  ۲۰مرداد خبر داد و گفت :برای حمایت
از تولید مسکن حمایتی ،قیمت فوالد و سیمان کاهش
مییابد.
محمود محمودزاده با اشاره به اینکه موضوع مسکن
یک موضوع چندوجهی است و باید از زوایای مختلف مورد
بررسی قرار بگیرد ،اظهار کرد :کاهش قیمت مسکن به
وجوه مختلفی از اقتصاد وابسته است و اینکه تصور شود

تنها با افزایش تولید یا وضع مالیات ،قیمتها در بخش
مسکن کاهش مییابد ،تصوری صحیح نیست و باید از
شقوق مختلف به این موضوع رسیدگی شود.
وی با تاکید بر اینکه قطعا تولید مسکن ،نیاز کشور
است و سیاستگذاریها بر مبنای افزایش تولید مسکن
پایهگذاری شده است ،افزود :بر اساس آمارها در حال
حاضر ،تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد
خانوار بیشتر است .اما در عین حال مساله کمبود مسکن
در کشور وجود دارد که بزرگترین علت آن این است
که بخش عمدهای از مسکنهای موجود در توان خرید
گروههای هدف نیست .به همین دلیل ،وزارت راه و
شهرسازی ،سناریوی چند وجهی را طراحی کرده و مشغول
انجام آن است.
محمودزاده سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی
شامل مالیات بر خانههای خالی با همفکری سازمان
را
ِ
امور مالیاتی ،اتمام واحدهای مسکونی مهر باقیمانده ،تولید
مسکن ملی ،و تقویت جریان تولید مسکن اعالم کرد و
گفت:جدیدترین دستوری که از سوی رئیسجمهور ابالغ

شد ،موضوع کاهش قیمت فوالد و سیمان و خروج این دو
نهاده ساختمانی از بورس برای حمایت از مسکن حمایتی
با قیمت ثابت و بر مبنای قیمت سال گذشته با  20درصد
افزایش بود که این کار ،تفاوت جدی و تاثیرگذاری را روی
قیمت تمام شده خواهد گذاشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکارهای
دولت برای افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن ،افزود:
پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی
بازار مسکن در قالب اجاره و بازار خرید و فروش به دولت،
ارایه شد.در بخش اجاره دو مصوبه؛ تعیین سقف افزایش
اجاره بها و ودیعه مسکن مصوب شد که نقش مهمی در
ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت.
وی با بیان این که ثبتنام ودیعه اجاره تا پنجشنبه
 9مرداد انجام شد و تا قبل از  20مرداد ،وام ودیعه اجاره
مسکن به واجدان شرایط پرداخت میشود ،افزود :پاالیش
متقضاین وام ودیعه از امروز  11مرداد آغاز شده است و
تا قبل از  20مردادماه به پایان میرسد و واجدان شرایط
به سیستم بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن معرفی
میشوند .وی درباره تنظیم بازار و اقدامات وزارت راه و
شهرسازی نیز گفت :بزرگترین اقداماتی که در حوزه تنظیم
بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری
شده است ،موضوع مالیات بر خانههای خالی ،افزایش تولید
مسکن ،ارایه مشوقهای خدماتی از جمله تخفیف عوارض
در صدور پروانه ،در ارایه خدمات مهندسی ،و کاهش مالیات
برای سازندگان فعال است که نقش مهمیدر تنظیم بازار
مسکن خواهد گذاشت.

معاون سازمان امور مالیاتی تشریح کرد

جزئیات جدید اخذ مالیات از خریداران سکه از بانک مرکزی

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به تسهیالت برای
مالیات سال  ۹۸مشاغل خُ رد ،گفت :کسانی که در جریان
عرضه سکه از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید کرده اند تا
سقف معینی مشمول پرداخت مالیات مقطوع میشوند.
به گزارش خبرآنالین ،بر اساس تبصره ماده  100قانون
مالیاتهای مستقیم با توجه به محدودیتهای بیماری کرونا
و با هدف حمایت از مشاغل خرد این دستورالعمل صادر شده

و مشاغلی که مالیات عملکرد آنها در سال  97تا  2میلیون و
 500هزار تومان بوده برای سال  98بدون افزایش نرخ اعمال
خواهد شد.
محمد مسیح گفت :برای مشاغلی که مالیات عملکرد سال
 97آنها دو میلیون و پانصد تا پنج میلیون تومان بوده رشد
 4درصد ،بین  5میلیون تا  10میلیون تومان 8 ،درصد و 10
میلیون تومان به باال  12درصد افزایش در نظر گرفته شده
است .امسال این امکان نیز در نظر گرفته شده که صاحبان
مشاغل بتوانند با ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز نسبت به پرداخت
مالیات اقدام کنند.
وی گفت :مشاغلی که در سال  97فروش و درآمد آنها
حداکثر  990میلیون تومان است میتواند از ظرفیت این تبصره
استفاده کنند که شامل صاحبان مشاغل گروههای دوم و
سوم قانون مالیاتهای مستقیم و عمدت ًا شامل سوپرمارکتها
خواربارها ،نانواییها ،امالک و مواردی از این دست هستند.
صاحبان این مشاغل میتوانند در پنج قسمت مساوی این

آگهی تغییرات شرکت نیکان سافر شرق سهامیخاص به
شماره ثبت  444887و شناسه ملی  14003709148به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  15/11/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :آقای داود صالحی ،به شماره ملی 6159660209
به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای مهدی شریفیان به شماره
ملی  0076396282به سمت عضوهیات مدیره و آقای
سیدمجید عبداللهی به شماره ملی  1150021004به سمت
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ،از قبیل چک ،سفته،
برات ،قراردادها و عقود اسالمی ،با امضای مدیرعامل و یکی
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت ،با امضاء مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()873063
____________________

آگهی تغییرات شرکت نسبی محسن شالچیالر و برادران به شماره
ثبت  10726و شناسه ملی  10100430972به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  06/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد« :
واردات و صادرات ،تولید و بسته بندی ،مونتاژ ،ایجاد و راه اندازی کارخانه،
لوازم و تجهیزات پزشکی و داروئی – واردات و صادرات کلیه کاالهای

مالیات مقطوع را پرداخت کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی درباره مالیات خرید سکه ،گفت:
کسانی که در جریان عرضه سکه از سوی بانک مرکزی اقدام
به خرید کرده اند تا سقف معینی مشمول پرداخت مالیات
مقطوع میشوند و دستورالعمل دقیق آن طی یکی دو روز
آینده اعالم میشود.
مسیح افزود :خریداران سکه که سکههای خود را عرضه
میکنند و به فروش میرسانند باید حتم ًا نسبت به تسلیم
اظهارنامه مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات متعلق آن اقدام
کنند.
وی با بیان اینکه ما اطالعات مربوط به خریداران سکه
را در اختیار داریم گفت :عرضه و فروش این سکهها نیز در
نهایت برای ما مشخص خواهد شد و مالیات انرا نهایت ًا مطالبه
خواهیم کرد .معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد :خریداران
سکه با تعداد باال در صورت پرداخت نکردن مالیات شامل
جرایمیمیشوند که غیرقابل بخشودگی است.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

 ۱۰۰هزار بازنشسته کشوری سهامدار
صندوق مدیریت ثروت میشوند
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از سهامدار شدن بازنشستگان
کشوری در صندوق مدیریت ثروت در فرابورس خبر داد.
به گزارش خبرآنالین ،محمد شریعتمداری در توییتی نوشت :خبر
خوش :با عرضه سهام صندوق مدیریت ثروت در فرابورس ،در
بزرگترین پذیره نویسی اولیه ،ETFصد هزار نفر از بازنشستگان
کشوری که قب ً
ال ثبت نام کرده اند ،سهامدار این صندوق میشوند.
ارزش هر واحد صندوق در فرابورس یک هزار تومان است و تا
سقف هزار میلیارد تومان پذیره نویسی خواهد شد.
پذیره نویسی صندوق  ETFمدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری از روز شنبه ۱۱
مردادماه  ۹۹تا  ۲۲مرداد  ۹۹از طریق فرابورس انجام شد .ارزش پایه هر سهم در زمان پذیره
نویسی  ۱۰هزار ریال (یک هزار تومان) و سرمایه اولیه این صندوق  ۴۰۰میلیارد تومان است.
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معامالتی حقیقی و حقوقی "نامحدود" اعالم
شده است .تمامیبازنشستگان کشوری مانند سایر خریداران سهام ،میتوانند به تعداد نامحدود
و به صورت نقدی از طریق کارگزاریها اقدام به خرید سهام این صندوق کنند.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

خرید ۶میلیون و ۸۰۰هزار تن گندم
تا هفتم مرداد و تسویه  ۸۳درصد
پول گندمهای تحویلی به مراکز خرید
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید بیش از  ۶میلیون
و  ۸۰۰هزار تن گندم تا هفتم مردادماه خبر داد و گفت:تاکنون ۸۳
درصد از پول گندمهای تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است.
به گزارش مهر ،یزدان سیف اظهار داشت :در مقایسه با هفتم
مردادماه سال گذشته ،خرید تضمینی رشد  ۸درصدی در کشور دارد و
در حال حاضر مراکز خرید در  ۳۱استان آماده تحویل گندم کشاورزان
هستند.
سیف اضافه کرد :مطالبات گندم کارانی که تا  ۲۳تیرماه گندم
خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطالعاتشان در سامانه ثبت شده به طور کامل پول خود را
دریافت کردهاند .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :تاکنون  ۱۳هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان به گندم کاران پرداخت شده است.
وی افزود :ارزش کل خرید تضمینی گندم به بیش از  ۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد :تاکنون  ۲۷۵هزار تن دانه روغنی کلزا به
ارزش حدود  ۱,۱۵۷میلیارد تومان خریداری شده است.

جزئیات طرح مجلس برای واریز ماهانه معادل
یارانه 40لیتر بنزین به حساب هر ایرانی
طبق توضیحات نماینده تبریز در مجلس ،این موضوع ارتباطی با سهمیه  60لیتر بنزین
ماهانه خودرو ندارد و به حساب هر ایرانی اعم از کسانی که خودرو دارند و یا ندارند باید واریز
شود .به گزارش جماران ،نماینده مردم تبریز در مجلس از طرح نمایندگان برای واریز یارانه
نقدی معادل  40لیتر بنزین به هر ایرانی خبر داد .احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در
مجلس شورای اسالمی گفت :نمایندگان طرحی را در مجلس تدوین کردند که بر اساس آن
یارانه نقدی معادل  40لیتر بنزین ماهانه به حساب هر ایرانی باید واریز شود.
وی افزود :این موضوع ارتباطی با سهمیه  60لیتر بنزین ماهانه خودرو ندارد و به حساب هر
ایرانی اعم از کسانی که خودرو دارند و یا ندارند باید واریز شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :طبق این طرح قیمت بنزین
یارانه نقدی معادل این  40لیتر بر اساس فوب خلیج فارس است و شناور خواهد بود و هر وقت
قیمت بنزین باالتر رفت باید یارانه آن نیز افزایش یابد نه این که یک یارانه ثابت واریز شود.

مجاز بازرگانی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
اخذ مجوزهای الزم » به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873066

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873064

____________________

آگهی تغییرات شرکت مانا طرح اقلیم سهامیخاص به شماره ثبت
 376624و شناسه ملی  10320263730به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  20/09/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
منتهی به اسفند ماه سال1397به تصویب رسید .آقای مهدی نجفی
به شماره ملی  0013105299به عنوان بازرس اصلی و آقای آرمین
عبدی به شماره ملی 0063579871به عنوان بازرس علی البدل برای
یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873065

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان نوسازی و توسعه و
تجهیز مدارس کشور به شماره ثبت  32196و شناسه ملی  10100776426به
استناد صورتجلسه مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده مورخ 19/10/1398
و مجوز شماره  290218/15/982مورخ  21/11/98اداره کل تعاون کار و
رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای بیژن فمیتفرشی
 5709531881و خانم فاطمه وشکینی 0035165464بعنوان بازرسان اصلی
و آقای غالمرضا محمد بیگی دهقی  0053913574بعنوان بازرس علی البدل

____________________

آگهی تغییرات شرکت نوالن توسعه اگری سهامیخاص به شماره ثبت
 311880و شناسه ملی  10103483575به استناد صورتجلسه مجمع
عمومیعادی سالیانه مورخ  20/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقایان
سید محمد جاوید حسین کد ملی  2031513281و سید سینا جاوید حسینی
کد ملی  0440289300و خانم لیال تهرانچی کد ملی  0452314151به
سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .آقای بهرام
دادوند کد ملی  0043934471و آقای سید یوسف مصطفوی کد ملی
 0054275784به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873067

____________________

آگهی تغییرات شرکت نوالن توسعه اگری سهامی خاص به شماره ثبت
 311880و شناسه ملی  10103483575به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  20/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سید محمد جاوید حسینی
 2031513281به سمت رئیس هئیت مدیره ،آقای سید سینا جاوید حسینی
 0440289300به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و خانم لیال تهرانچی
 0452314151به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند .کلیه اوراق بهادار از قبیل
چک سفته وبرات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره
بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873068
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مدیرکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد

اینجی ُکلِّش واس ماس
محمد فاضلی

استاد علوم اجتماعیدانشگاه شهید بهشتی
مهران مدیری و نویسندگان آثارش شاید مهمترین خالقان
آثار طنز تلویزیونی دو دهه اخیر ایران بودهاند .آنها در شبهای
برره اقتصادی تکمحصولی (نخود) ،اعتیاد به این اقتصاد ( َگرد
نخود) ،توهم ناشی از آن (دیدن خُ رزو خان) ،منازعات بیحاصل
و بیمبنای جناحهای سیاسی ،افتتاح مضحک برخی طرحهای
عمرانی ،محوریت یافتن پول (عبارت پول َودِه)  ...و از همه
بیشتر «تنهایی و در تبعید بودن عقل» (کیانوش استقرارزاده،
روزنامهنگار تبعیدی) را به تصویر کشیدند .تولید و پخش اثر از
مهر تا بهمن  1384نیز تصادفی نبود.
مدیری و نویسندگانش در «مرد هزار چهره» و «مرد دو هزارچهره» نیز آدمیرا به تصویر
کشیدند که اشتباهی بود و نماد همه آدمهای اشتباهی است که اص ً
ال قرار نبوده یا نمیشده مهم
باشند اما شدهاند .مدیری و نویسندگانش حتی نام فامیل قهرمان داستان  -مسعود شصتچی  -را
هم دقیق و هدفمند انتخاب کرده بودند.
مدیری و نویسندگانش در «قهوه تلخ» (پخش از  23شهریور  )1389قجری شدن دولتداری
و حکمرانی را به طنز درآوردند« .نیما زند کریمی» که به گمان من همان کیانوش استقرارزاده،
«عقل تنها و در تبعید» شبهای برره است این بار با خوردن قهوه تلخ به پنج سال تاریخ گمشده
ایران میرود .این پنج سال هیچ پنج سال مشخصی نیست و میتواند نماد هر لحظهای از تاریخ
مملکت باشد.
مدیری در قهوه تلخ هم نکات مهمیرا به تصویر میکشد :رئیس نظمیهای که میتواند بدهد
«پدر پدر پدر پدرسوخته» هر متهمی– از جمله عقل تنهای در تبعید ،نیما زند کریمی -را بیدلیل
درآورند ،شیوه اداره خزانه ،نظام اداری ،فقدان گردش نخبگان و در عوض رسوب نخبگان و
قجری شدن کامل نظام اداری و اداره – که مدیری در شبهای برره پیشبینی کرده بود  -در
آن پنج سال گمشده از تاریخ .بوروکراسی قجری در آنجا به اوج میرسد و به تصویر کشیدن
یکباره درباریان در متروی تهران در دنیای معاصر ،یکی از اوجهای طنزپردازی مهران مدیری و
نویسندگان آثار اوست.
من اما فکر میکنم مدیری مهمترین حرفش را در سریال «#در_حاشیه» زده است .هومن
صحرایی ،همان کیانوش استقرارزاده و نیما زند وکیلی شبهای برره و قهوه تلخ ،متخصص در
زمینه رشتهای خاص از علم پزشکی (نمادی از عقل و تخصص) است که اص ً
ال مشتری هم
ندارد .او مأمور میشود تا یک مرکز درمانی را – که چند دهه متروک مانده  -احیا و اداره کند و
دوباره اطرافش را افرادی شبیه ساکنان برره یا درباریان قهوه تلخ میگیرند :یک جراح پالستیک
کالهبردار ،دارنده مدرکی تقلبی و بیارزش از جایی ناشناخته در فیلیپین و « َک َ
نگر ِزهتاب» که خود
را مالک مرکز درمانی میداند.
پزشکان و وزارت بهداشت در زمان پخش سریال اصلیترین شاکیان و مدعیان پخش «در
حاشیه» شدند اما به گمان من مدیری و نویسندگانش به فراتر از این مینگریستند .تصور میکنم
مهمترین عبارتی را که در آن سریال بیان میشد و مرکزیترین مفهوم کار بود َکنگر زهتاب (با
بازی جواد رضویان) صدها بار تکرار کرد« :اینجی کلش واس ماس».
تصور میکنم مدیری و نویسندگانش – خودآگاه یا بهواسطه ادراکی که هنرمند ناشی از زیست
اجتماعی و تخیل به آن دست مییابد – حضور ،بروز و تقویت شدن قشر ،دیدگاه ،عامالن و کسانی
را صورتبندی و به مخاطب ارائه میکردند که به پشتوانه قدرت و ناکارآمدی به «اینجی ُکلِّش واس
ماس» معتقدند و/یا عمل میکنند.
«اینجی ُکلِّش واس ماس» نقد رویکرد-کسانی است که به پشتوانه قدرت و/یا ناکارآمدی در
حال فساد و چپاول منابع و منافع از طرق مختلف (ارز  ،4200قیر رایگان ،وقف دماوند ،واگذاری
ی این وضع هم از یک سو ثروتهای
جنگل هیرکانی ،مجوز واردات ،انحصار رسانه و )...است .خروج 
افسانهای باستی هیلز و در سوی دیگر گورخوابی ،سقوط ارزش پول ،توسعه فقر و آسیب اجتماعی
است« .اینجی ُکلِّش واس ماس» فقط نقد ناکارآمدی و غارت اقتصادی نیست بلکه نقدی سیاسی
هم هست ،نقد رویکرد-کسانی که اعتقاد دارند ما خودمان بهتر میدانیم چه چیز به صالح است،
خودمان تصمیم میگیریم ،اداره میکنیم و تشخیص میدهیم چقدر خوب اداره کردهایم/میکنیم.
«اینجی ُکلِّش واس ماس» جمعبندی ایدههای مدیری در دو دهه گذشته است .این جمله همان
قدر حاصل سیر آثار مدیری در دو دهه گذشته است که واقعیت متناظر با آن در دو دهه گذشته رشد
کرده و بسط یافته است .دو دهه برای تحقق «اینجی ُکلِّش واس ماس» در دنیای واقعی وقت و
تالش صرف شده است .وضع وقتی بهبود مییابد که «اینجی» (ایران) ُکلِّش (سیاست ،اقتصاد،
جامعه ،محیطزیست ،تاریخ و فرهنگ) برای همه ایرانیان – به تفاوت هر رنگ و زبان – باشد و
هیچ کس در عمل نگوید :شما نمیفهمید« ،اینجی ُکلِّش واس ماس».

جزئیات جدید از افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی
مدیرکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گفت:
اجرای قانون متناسبسازی حقوق مستمریبگیران در کنار
افزایش سنواتی و معمول حقوق این افراد در سال جاری
منجر به افزایش مجموع حقوق و مزایای آنان بیش از تورم
سال جاری شده و در برخی از اقشار مستمریبگیران افزایش
دریافتی حتی تا  ۸۰درصد نیز انجام شده است.
به گزارش ایسنا ،ناهید حیدری اظهار کرد :حداقل حقوق
مستمری بگیرانی که با داشتن  ۳۵سال سابقه بیمهپردازی
به مرحله بازنشستگی رسیدهاند در اسفند سال گذشته یک
میلیون و  ۶۷۰هزار تومان بود که با افزایش سالیانه و متناسب
سازی با افزایش  ۸۰درصدی به  ۳میلیون تومان رسید.
وی افزود :حداقل حقوق مستمری بگیران دارای ۳۰
سال سابقه بیمه پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون
و ۶۶۷هزار تومان بود که با افزایش سالیانه و متناسبسازی
با  ۶۸درصد افزایش به مبلغ  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
رسید.
حیدری ادامه داد :حداقل حقوق مستمری بگیران دارای
 ۲۵سال سابقه بیمه پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون
و  ۶۶۵هزار تومان بود که با افزایش سالیانه و متناسبسازی
با  ۶۰درصد افزایش به مبلغ  ۲میلیون و  ۶۶۶هزار تومان
رسید.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه این وزارتخانه با اخذ جریمه از افرادی که ماسک
نمی زنند ،موافق است ،گفت :البته حتما باید افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی
دارند ،از قاعده اخذ جریمه مستثنی شوند.
به گزارش مهر ،دکتر ایرج حریرچی درباره برخی پیشنهادات مبنی بر اخذ جریمه از افرادی
که از ماسک استفاده نمیکنند ،گفت :در حال حاضر خوشبختانه اکثریت جامعه از ماسک استفاده
میکنند و طبقات مختلف هم ماسک میزنند .البته باید توجه کرد که تعدادی از افرادی که در
این شرایط کرونایی ماسک نمیزنند ،با اینکه استطاعت مالی داشته و میتوانند ماسک تهیه
کنند ،اما باز هم از ماسک استفاده نمیکنند .وی افزود :قاعدتا استفاده از روشهای بازدارنده
در این زمینه کمک کننده خواهد بود .البته تا کنون با همکاری مردم استفاده از ماسک نسبت
به گذشته تا حد زیادی افزایش یافته است و حتی چند برابر شده است ،اما همچنان این میزان
کافی نیست .قاعدتا باید از روشهای بازدارنده استفاده کرد که یکی از این روشها اخذ جریمه
از افرادی است که ماسک نمیزنند که میتواند کمک کننده باشد .البته قاعدتا و حتما باید
افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند ،از قاعده اخذ جریمه مستثنی شوند .معاون
کل وزارت بهداشت گفت :در حال حاضر در سطح شهرها باالی  ۷۰درصد افراد از ماسک
استفاده میکنند و حتی در برخی مناطق این میزان به  ۸۰درصد هم رسیده است .در عین حال
مهم است که در معابر عمومی ،محلهای اداری و محل مراجعات مردم روستاها ،شهرهای
کوچک ،کارگاههای صنعتی و ...نیز این موضوع رعایت شود .وی با بیان اینکه بنابراین با روش
اخذ جریمه مالی از افرادی که در محیط های عمومی و در سطح جامعه ماسک نمیزنند،
موافق هستیم ،گفت :یک عامل بازدارنده مانند جریمه که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده
میشود ،قاعدتا به افزایش استفاده از ماسک کمک قابل توجهی خواهد کرد .حریرچی در ادامه
با اشاره به وضعیت توزیع ماسک در داروخانهها نیز گفت :طبق مصوبه ستاد ملی کرونا تأمین
ماسک و نظارت بر توزیع آن بر عهده وزارت صمت است .واقعا تعداد کمی ماسک در بین
داروخانههای توزیع شده است و باید حتما ماسک بیشتری در بین داروخانهها توزیع شود .به هر
حال داروخانهها باید به عنوان مرجع اصلی تامین ماسک شناخته شده و اقدام کنند.

سالیانه و متناسبسازی با افزایش  ۳۹درصدی دریافتی به
بیش از  ۶میلیون و یا بازنشستهای با دارا بودن  ۲۵سال سابقه
بیمهپردازی و دریافتی  ۳میلیون و  ۶۰۷هزار تومان در سال
 ،۱۳۹۸پس از افزایش مربوطه با  ۳۷درصد رشد ،دریافتی وی
به  ۴میلیون و  ۹۳۰هزار تومان ارتقاء یافته است .به گزارش
اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،مدیرکل
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه متوسط
حقوق دریافتی بازنشستگان دارای  ۲۰سال سابقه بیمهپردازی
در سال گذشته  ۲میلیون و  ۹۱۴هزار تومان بوده است ،گفت:
دریافتی این گروه از مستمری بگیران حسب مورد پس از
افزایش سالیانه و متناسبسازی با افزایش حدودی ۴۰
درصدی به بیش از  ۴میلیون تومان رسیده است.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

هر واحد صنفی که پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکند
بدون هیچ گونه اغماضی تعطیل و پلمب میشود

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت،
گفت :هر واحد صنفی که پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری
اجتماعی را رعایت نکند ،بدون هیچ گونه اغماضی تعطیل و پلمب
میشود.
به گزارش جام جم آنالین ،محسن فرهادی ،در برنامه تیتر
امشب شبکه خبر با اشاره به وضعیت قرمز تهران ،افزود :سیاست
ما ایجاد محدودیت شدید نیست و راه چاره را در اجرای دقیق و
کامل پروتکلها میبینیم و برای همین است که در سطح شهر
میبینید که بسیاری از مشاغل و اصناف فعال هستند.
وی گفت :به علت رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی و
فاصله گذاری اجتماعی و اصرار بر تخلفشان ،متأسفانه به طور
میانگین هر هفته در سطح کشور حدود  ۱۰۰۰و احد صنفی را
تعطیل و پلمب میکنیم.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،ادامه
داد :به رغم همه تذکرات ،با حاد شدن شرایط متأسفانه مجبور

شدهایم اصنافی را که فعالیت آنها منجر به تجمع میشد ،تعطیل
کنیم و در گزارشی که وزارت بهداشت به ستاد ملی کرونا ارائه
کرد نتیجه بازرسیهای مشترک نشان داد که پاساژها و نانواییها
در انتهای جدول رعایت پروتکلها هستند.
فرهادی گفت :انتظار ما از مدیریتهای مراکز خرید و
فروشگاهها و پاساژها این است که رفت و آمد مردم را به نحوی

مدیریت کنند که تجمع ایجاد نشود.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،با
بیان اینکه ما بین هیچ شغل و صنفی تفاوت قائل نیستیم ،افزود:
ما برای همه اصناف و مشاغل پروتکل فرستادهایم و پروتکل
نانواییها هم بسیار ساده است که شامل گندزدایی محیط کار و
وسایل و شستن مکرر دستها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی
و اخذ وجه از طریق کارتخوان است.
وی همچنین نگرانیها در مترو را بیشتر به دلیل رعایت
نشدن فاصله گذاری اجتماعی ذکر کرد و گفت :اگر فاصله گذاری
اجتماعی رعایت نشود زدن ماسک هیچ فایدهای ندارد.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،در
خصوص تاکسیها ،اظهار داشت :رانندگان تاکسی به شدت در
معرض خطرند و حتم ًا باید همه پروتکلها را رعایت کنند.
فرهادی افزود :هر جایی که تجمعی باشد مطمئن باشید آلوده
است به ویژه اگر تهویه مناسب هم نداشته باشد.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی خبر داد

 ۳۰هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت مستمری از بهزیستی

 2درصد از  ۲۵۰هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی را دختران مجرد خودسرپرست تشکیل میدهند

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

باالی  ۷۰درصد افراد از ماسک استفاده میکنند
و حتی در برخی مناطق این میزان
به  ۸۰درصد هم رسیده است

مدیرکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گفت:
حداقل حقوق مستمری بگیران دارای  ۲۰سال سابقه بیمه
پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون و  ۶۶۴هزار تومان
بود که با افزایش سالیانه و متناسبسازی با  ۴۸درصد افزایش
به مبلغ  ۲میلیون و  ۴۵۸هزار تومان رسید.
حیدری اظهار کرد :رعایت عدالت بیمهای و انصاف در
اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان به صورت همزمان
مورد توجه قرار گرفته و فرمول متناسبسازی به گونهای
طراحی شده است که افرادی که سنوات بیمهپردازی بیشتری
دارند در دوران بازنشستگی دریافتی باالتری داشته باشند.
وی افزود :با توجه به اینکه مبالغ متناسب سازی متاثر از
دو فاکتور میزان سابقه پرداخت حق بیمه و دستمزد مشمول
کسر حق بیمه بوده و تاریخ برقراری مستمری افراد مشمول
نیز در آن تاثیرگذار است ،لذا افراد از مبالغ متفاوتی برخوردار
خواهند شد؛ به عنوان مثال شخصی با داشتن  ۳۵سال سابقه
بیمه پردازی که مستمری آن در سال گذشته  ۴میلیون و
 ۹۹۵هزار تومان بوده ،پس از افزایش سالیانه و متناسبسازی
با افزایش  ۴۴درصدی مستمری وی به  ۷میلیون و ۱۷۵
هزار تومان رسیده است .حیدری ادامه داد :مستمری بگیری
با  ۳۰سال سابقه بیمهپردازی که در سال گذشته دریافتی
وی  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار تومان بوده است ،پس از افزایش

به گزارش ایرنا ،مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده
و زنان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اکنون
 ۲۵۰هزار زن سرپرست خانوار در کشور تحت پوشش
این سازمان هستند ،افزود :حدود  ۳۰هزار زن سرپرست
خانوار نیازمند ،پشت نوبت دریافت مستمری از سازمان
بهزیستی هستند.
فاطمه عباسی خاطرنشان کرد ۲۵۰ :هزار خانوار

زن سرپرست با احتساب بعد خانوار به  ۵۸۱هزار نفر
میرسند که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار
دارند .یک چهارم یعنی بالغ بر  ۲۵.۵درصد از این زنان
از همسران خود جدا شدهاند .وی تصریح کرد۲۵.۵ :
درصد از این زنان مطلقه هستند که معادل  ۶۸تا ۷۰
هزار نفره از از این زنان را تشکیل میدهند .همچنین از
این  ۲۵۰هزار خانوار زن سرپرست خانوار ۲۸.۴ ،درصد
همسران آنها فوت شده و  ۲۵.۸درصد دارای همسران
از کار افتاده هستند .مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده
و زنان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت :دو درصد
از  ۲۵۰هزار خانوار زن سرپرست تحت پوشش بهزیستی
را دختران مجرد خودسرپرست تشکیل میدهند و سایر
آنان ،زنانی هستند که مشکالت دیگری دارند به طور
مثال همسران آنها دارای اعتیاد یا زندانی هستند یا
نیازمند هستند .وی با بیان اینکه  ۶۶۰۷نفر از این

زنان دارای همسران معتاد هستند ،یادآور شد :میزان
مستمری برای خانوادههای زن سرپرست یک نفره بالغ
بر  ۱۷۲هزار تومان ،برای خانوارهای دو نفره بالغ بر
 ۲۸۷هزار و  ۵۰۰تومان ،برای خانوارهای سه نفره
 ۳۷۴هزار تومان ،برای خانوارهای چهار نفره  ۴۸۳هزار
تومان و برای خانوارهای پنج نفره  ۵۳۶هزار تومان
است.
وی تصریح کرد :همچنین حدود  ۳۰هزار زن
سرپرست خانوار نیازمند پشت نوبت دریافت مستمری
از سازمان بهزیستی کشور هستند .عباسی با اشاره به
اجرای طرحهای متعدد توانمندسازی برای زنان ،یادآور
شد :سازمان بهزیستی موظف است ساالنه حداقل ۱۰
درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود را
توانمند کرده و از سیستم حمایتی خارج کند که این
امر تاکنون تحقق یافته است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت خبر داد

فرصت یک ماهه به مطبها برای دسترسی به نسخه الکترونیک

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت گفت :مطبها
تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند که به سیستم نسخه
الکترونیک دسترسی پیدا کنند.
به گزارش مهر ،دکتر کوروش فرزین درباره حذف نسخههای
کاغذی تا آذر ماه امسال اظهار کرد :موضوع الکترونیکی کردن
نسخهها را از سال گذشته آغاز کردیم و طی سال گذشته امکان
صدور نسخههای الکترونیکی برای حدود  ۳۰۰۰مطب فراهم شد.
وی با اشاره به اینکه این کار طی امسال با سرعت بیشتری
انجام خواهد شد ،تصریح کرد :در حال حاضر از حدود  ۱۵هزار
مطب مستقل طرف قرارداد ما ۷۰ ،درصد به نرمافزارهای نسخه

الکترونیک متصل هستند و یا ثبت ویزیت در آنها
به صورت الکترونیک صورت میگیرد .باتوجه به
اپیدمیکرونا در کشور و نیاز به جلوگیری از مراجعات
بیمورد برای تمدید دفاتر بیمه ،طرح الکترونیکی
کردن نسخهها با سرعت بیشتری در دستور کار ما
قرار گرفته است.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت افزود:
پزشکان در مطبها و یا مراکزی که طرف قرارداد ما
هستند باید توسط نرمافزارهایی که وجود دارد ،تبادل اطالعات را
انجام و نسخهها را به صورت الکترونیک تجویز کنند .در این صورت

نیازی به ثبت نسخهها روی دفترچههای کاغذی
نیست و داروخانهها و مراکز پاراکلینیک نیز میتوانند
نسخههای الکترونیکی را مشاهده کنند.
فرزین با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه
امسال مطبها فرصت دارند که به سیستم
نسخه الکترونیک دسترسی پیدا کنند ،گفت :تا
آذر ماه باید تمام مراکز طرف قرارداد ما وارد فضای
نسخه الکترونیک شده باشند .البته ما تا حذف
کامل دفترچهها هنوز راه زیادی داریم و سعی میکنیم که کاربرد
دفترچههای بیمه را به تدریج کاهش دهیم.
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پرداخت وام قرضالحسنه به فرهنگیان تا سقف  20میلیون تومان و بازپرداخت  12ماهه

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد :فرهنگیان میتوانند تا سقف
 ۲۰۰میلیون ریال و زوجین فرهنگی تا سقف  ۴۰۰میلیون ریال با
دوره باز پرداخت  ۱۲ماهه تسهیالت دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجیمیرزایی در پیامیتوییتری
نوشت :پوشش حداکثری جامعه فرهنگیان در افزایش قدرت خرید
و اعطای تسهیالت قرضالحسنه و کم بهره ،از سیاستهای رفاهی
آموزش و پرورش است.
وی افزود :در این راستا تفاهمنامه همکاری دو جانبه وزارت
آموزش و پرورش و بانک قرض الحسنه مهر ایران به امضاء
رسید.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگیان عزیز میتوانند
تا سقف  ۲۰۰میلیون ریال و زوجین فرهنگی تا سقف  ۴۰۰میلیون
ریال با دوره باز پرداخت  ۱۲ماهه تسهیالت دریافت کنند گفت :در
جهت صیانت از کرامت و تکریم فرهنگیان عزیز تمام تالش خود
را به کار گرفتهایم.
همچنین پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش نیز در
این زمینه خبری تکمیلی به نقل از وزیر آموزشوپرورش منتشر

کرد.
محسن حاجی میرزایی در تشریح این تفاهم نامه گفته است:
«وزارت آموزشوپرورش ،در راستای سازماندهی و ساماندهی
نظامنامه رفاهی فرهنگیان ،همزمان با اعیاد مبارک قربان و غدیر،
تفاهمنامهای با بانک قرضالحسنه مهر ایران ،با موضوع ارائه
خدمات نوین طرح کاال کارت به فرهنگیان بهصورت قرضالحسنه،
جهت بهرهمندی از خدمات متنوع فروشگاهها در سراسر کشور در
راستای افزایش قدرت خرید فرهنگیان ،بدون پیشپرداخت به
کلیه فرهنگیان تا سقف ۲۰میلیون تومان و همچنین به زوجین
فرهنگی تا سقف  ۴۰میلیون تومان با بازپرداخت  ۱۲ماهه منعقد
کرده است».
محسن حاجی میرزایی ،افزوده است« :بیش از ۲۰۰۰فروشگاه
و مراکز معتبر طرف قرارداد ،باعرضه محصوالت متنوع ،آماده ارائه
خدمات بهصورت فروش اقساطی در قالب تسهیالت قرضالحسنه
کاال کارت به متقاضیان فرهنگی در سراسر کشور ،میباشند».
وی همچنین اظهار کرده است« :یکی از سیاستهای رفاهی
آموزشوپرورش ،پوشش حداکثری جامعه فرهنگیان از تسهیالت

قرضالحسنه و نیز تسهیالت کمبهره و سایر تسهیالت اعتباری در
کنار توجه به رونق تولید بهمنظور افزایش قدرت خرید فرهنگیان در
راستای توجه به منزلت اجتماعی فرهنگیان میباشد که خوشبختانه
با انعقاد تفاهمنامههای متنوع با بانکهای متفاوت ،بخشی
ازاینگونه اعتبارات و تسهیالت به ارائه خدمات رفاهی فرهنگیان
تخصیص دادهشده است».

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

پرداخت اقساطی جریمههای رانندگی به مناسبت دهه والیت

رئیس پلیس راهور ناجا از اجرای مجدد طرح پرداخت اقساطی
جرایم رانندگی به مناسبت دهه والیت خبر داد و گفت :کسانی که
وسیله نقلیه آنها به دلیل جریمه باالی  ۱۰میلیون ریال در توقیف است،
میتوانند از این فرصت برای ترخیص وسیله نقلیه خود استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،سردار سید کمال هادیان فر در خصوص توقیف
خودروهای دارای جریمه رانندگی باالی یک میلیون تومان اظهار
داشت :براساس قانون ماموران در سراسر کشور موظف هستند که
چنین خودروهایی را توقیف و به پارکینگ منتقل کنند اما در این
خصوص هم به ماموران تاکید کردیم اگر خودرویی همراه با خانواده
بود فقط به راننده تذکر دهند که بایستی جرایم خود را تسویه کند ضمن
اینکه از سال گذشته هم ارسال پیامک اخطار به این گونه رانندگان را
در دستور کار قرار دادیم تا قبل از توقیف وسیله نقلیه خود از میزان
جرایم خود اطالع پیدا کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص کمک به قشر کم درآمد جامعه
برای پرداخت جرایم رانندگی خود ،گفت :یکی از طرح هایی دراین
خصوص انجام شد پرداخت اقساطی جرایم رانندگی بود و با مجوزی
که از وزارت کشور گرفتیم این گونه رانندگان میتوانستند بدون پیش
پرداخت وسیله نقلیه خود را ترخیص و در طول یک سال به صورت
اقساطی و در حد توان جرایم خود را پرداخت کنند که درصد زیادی از
مردم هم از این فرصت استفاده کردند.
سردار هادیان فر از اجرای مجدد ،طرح پرداخت اقساطی جریمه
خودرو که در حال حاضر متوقف شده به مناسبت ایام مبارک دهه
والیت خبرداد و گفت :رانندگانی که خودروهای آنها به این دلیل در
پارکینگها توقیف شده میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
وی درباره آمار تصادفات نیز گفت :براساس اعالم پزشکی قانونی

در  ۳ماهه اول امسال میزان جان باختگان ناشی از تصادفات در کل
کشور  ۱۶.۱درصد کاهش داشته است.
وی کاهش سوانح و تصادفات و افزایش کمیو کیفی خدمات
پلیس راهور ناجا به مردم و هوشمندسازی را از برنامههای اصلی پلیس
راهور ناجا عنوان کرد و افزود :این موضوعات از ابتدای سال به تمام
مراکز پلیس راهور ناجا در استانها ابالغ شده و در خصوص اجرایی
شدن آنها برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است.
پلیس راهور ناجا مخالف افزایش هرگونه جریمه
رانندگی است

سردار هادیان فر ،با بیان اینکه پلیس راهور ناجا مخالف افزایش
هرگونه جریمه رانندگی است ،گفت :در حال حاضر جریمهها به قیمت
قبلی اعمال میشوند و در هیچ گروهی افزایش جریمه نداشتیم و
پیشنهادی هم به دولت ارائه نکردیم.
این مقام ارشد انتظا میدر توضیح افزایش  ۲درصدی به رقم برخی
جرایم رانندگی در سال جاری گفت :مجلس دهم در روزهای آخر به
منظور کمک به بهزیستی  ۲درصد بر جریمهها اضافه کرد که اآلن در
برخی از جریمهها رقم آن به طور مثال میشود  ۸۲هزار و  ۵۰۰تومان
که آن  ۲۵۰۰تومان همان  ۲درصدی است که به حوزه بهزیستی
اختصاص پیدا کرده تا در واقع به این بخش از نظر بنیه مالی کمک
بیشتری شود .وی در خصوص افزایش جریمه ورود به طرح زوج و فرد
در شهر اصفهان نیز اظهار داشت :افزایش جریمه در شهر اصفهان
براساس مصوبه شورای این شهر انجام شده و این موضوع نه پیشنهاد
پلیس راهور ناجا بوده و نه در مجموعه دولت مطرح و نه در شورای
ترافیک استان تصویب شده است.
سردار هادیان فر ،جریمه یک میلیون ریالی برای برای ورود به
طرح ترافیک شهر اصفهان را بسیار زیاد دانست و گفت :شاید عددی
کمتر از این برای تهران اعمال میشود ولی این رقم برای اصفهان
زیاد است و من از این فرصت استفاده کرده و از شورای ترافیک شهر
اصفهان تقاضا میکنم که این جریمه  ۱۰۰هزار تومانی را تقلیل دهند
و حداقل ۶۰درصد آن را اعمال کنند.

این مقام ارشد انتظامیبیشتر تمرکز پلیس راهور ناجا را بر روی
برخورد با تخلفات حادثه ساز عنوان کرد و اظهار داشت :یافتههای ما
نشان میدهد  ۸۲درصد جان باختگان ناشی از تصادفات به دلیل چهار
عامل اصلی سرعت ،سبقت ،عدم توجه به جلو و واژگونی جان خود را
از دست میدهند .این مقام ارشد انتظامیافزود :هم اکنون ۳۴درصد
تصادفات در جادههای کشور رخ میدهد در حالی که  ۷۰درصد جان
باختگان ناشی از تصادفات در جادهها جان خود را از دست میدهند که
دلیل بیشتر آنها سرعت غیر مجاز است.
سردار هادیان فرد تصریح کرد :هم اکنون متوسط سرعت در کشور
 ۷۸کیلومتر در ساعت است.
نوبت دهی اینترنتی مراکز تعویض پالک
در تهران

رئیس پلیس راهور ناجا هم چنین به موضوع افزایش مراجعات به
مراکز تعویض پالک ناجا اشاره کرد و اظهار داشت :طرح نوبت دهی
اینترنتی مراکز تعویض پالک به صورت پایلوت ابتدا در تهران و پس از
رفع مشکالت آن در سایر استانها اعمال میشود.
این مقام ارشد انتظامیبا بیان اینکه تمامیمراکز تعویض پالک
ناجا در سراسر کشور تا ساعت  ۱۶فعال هستند و این طرح تا عادی
شدن شرایط ادمه دارد گفت :نکته حائز اهمیت این جا است که معلوم
نیست به چه دلیل مردم صبح زود به این مراکز مراجعه میکنند در
حالی که از ساعت ۱۱صبح به بعد تمام مراکز تعوض پالک ما در
سراسر کشور رو به خلوتی میروند و بعد از ظهرها به صورت نادر
کسی مراجعه میکند .براساس گزارش سایت پلیس ،سردار هادیان
فر در پایان بر رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط مراجعه کنندگان
به مراکز تعویض پالک پلیس راهور ناجا تاکید کرد و اظهار داشت:
بنای ما بر این است که برای اینکه مردم سردرگم نشوند و وکالت
هایشان دچار مشکل نشود این مراکز را پایدار نگهداریم و بتوانیم به
مردم خدمات رسانی کنیم اما این پایداری منوط به همکاری خود
مردم است که هم وقت خود را تنظیم و در هنگام ورود پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد

صدور حکم برکناری دائم مدیرعامل اسبق
شرکت ایران خودرو در مشهد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت قطعی مدیرعامل اسبق
شرکت ایران خودرو در مشهد خبر داد و گفت :حکم برکناری دائم مدیرعامل
اسبق شرکت ایران خودرو در مشهد صادر شد.
به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی ،سیدیاسر رایگانی افزود :با گزارش
دریافتی از سازمان صنعت ،معدن و تجارت در مورد تخلف گرانفروشی مدیرعامل
اسبق شرکت ایران خودرو پروندهای تشکیل و به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی
مشهد ارجاع شد.
وی اظهارداشت :در بررسیها مشخص شد با وجود دستورالعمل وزیر صنعت،
معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد
اینکه خودروهایی که تاریخ تحویل آنها از شهریور تا پایان دی  ۱۳۹۷بوده شامل
افزایش قیمت نمیشود؛ مدیرعامل شرکت ایران خودرو مرتکب گرانفروشی در
عرضه خودرو باالتر از قیمت مصوب شده و از شاکیان مبالغ اضافی دریافت شده
است.
سخنگوی تعزیرات اضافه کرد :شعبه با توجه به احراز تخلف ،متهم پرونده را
محکوم به اخذ در آمد حاصل از تخلفات به مبلغ  ۵۶۰میلیون و  ۸۵۲هزار ریال و
واریز آن به حساب خزانه و برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال
از خدمات دولتی به مدت شش ماه و استرداد حق شکات صادر کرد.

انهدامبزرگترین شبکه قاچاق ارز و
پولشویی به مبلغ حدود  7هزار میلیارد تومان
با دستگیری  7متهم اصلی در آذربایجانغربی

شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی توسط سربازان

بزرگترین
گمنام امام زمان(عج) متالشی شد.
به گزارش تسنیم ،در پی اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام
زمان (عج) دراستان آذربایجان غربی ،یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز و
پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متالشی شد.
اعضای این شبکه در پوشش شرکتهای صوری اقدام به خرید و فروش غیر
قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز
گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق ،مقادیر انبوهی ارز را
در قالب حواله از کشور خارج کردهاند.
در جریان این عملیات ،هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی
و به مراجع قضایی معرفی شدند.
طبق بررسیهای اولیه ،حجم معامالت غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه
به تفکیک بالغ بر  300میلیون دالر 60 ،میلیون یورو 150 ،میلیون لیر ترکیه و
 35میلیون درهم بوده که در مجموع حدود  70هزار میلیارد ریال تخمین زده
میشود.
براساس اطالعیه اداره کل اطالعات آذربایجان غربی ،عوامل این شبکه به
منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر ،سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام
دیگران ثبت میکردند.
معاون نظارت بر اماکن عمومیپلیس امنیت تهران بزرگ خبر داد

پلمب  9صرافی به اتهام خرید و فروش
غیرمجاز ارز و اخالل در بازار

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خبر داد

پرداخت  ۱۴هزار فقره وام  2میلیون تومانی ویژه کرونا به رانندگان تاکسی

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور
از ارایه  ۱۴هزار تسهیالت  ۲۰میلیون ریالی ویژه کرونا به
رانندگان ناوگان تاکسیرانی شهری کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور ،مهدی جمالی نژاد افزود :به دنبال شیوع ویروس کرونا
بر اساس اعالم وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهری جزء شاغالنی
هستند که شدیدا در معرض ابتال به این بیماری هستند و از
این رو با تصمیمات اتخاذ شده ،رانندگان این ناوگان در اولویت
کمکهای حمایتی و معیشتی قرار گرفتند .وی خاطرنشان
کرد :در این راستا با همکاری بنیاد علوی و عاملیت بانک سینا،
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد  ۴درصد برای برخورداری ۵۰
هزار راننده تاکسی آسیب دیده در این بحران در نظر گرفتهایم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور
گفت :به این منظور متناسب با هر شهر سهمیهای مشخص تا
از سوی سازمانهای تاکسیرانی تا در اختیار افراد آسیب دیده و
یا خانوادههایی که اعضای آنها بر اثر کرونا فوت شده اند ،قرار

گیرد .جمالی نژاد تصریح کرد :تا کنون  ۱۴هزار راننده تاکسی
فرآیند دریافت وام خود را انجام داده و در حال شناسایی و
معرفی به بانکها هستند و بقیه فرایند استفاده از تسهیالت
نیز در حال اجرا است .وی همچنین به اعطای تسهیالت ۶
میلیون تومانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از طریق ثبت
نام در سامانه ویژه این موضوع اشاره کرد و گفت :بر اساس
اعالم این وزارتخانه از بین مشاغل مختلف ،حوزه حمل و نقل
عمومی بیشترین مراجعه و درخواست را داشته اند که مراحل
اداری آن از طریق سامانه کارا در حال اجراست .معاون عمران
و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره آخرین
آمار ابتالی رانندگان تاکسیهای درون شهری به کرونا گفت:
براساس آخرین آمار ارسالی شهرداری ها ۴۹۳ ،راننده به این
بیماری مبتال و  ۴۳نفر از آنان فوت کرده اند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خبر داد

کشف  ۲۲۸هزار و  ۴۲۰بطری دوغ فاسد در فیروزکوه
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف  ۲۲۸هزار و ۴۲۰
بطری دوغ فاسد در شهرستان فیروزکوه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار کیومرث عزیـــزی در این باره گفت:
مأموران پلیس امنیت عمومی فیروزکوه در پی دریافت خبری
مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی دوغ فاسد در یک شرکت صنایع
غذایی ،پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و بهره گیری
از شیوه های پلیسی پس از صحت موضوع با هماهنگی دستگاه

قضائی نسبت به بازرسی این شرکت اقدام و  ۱۰۷هزار و ۷۰۰
عدد دوغ لیوانی تاریخ گذشته و ۱۲۰هزار و  ۷۲۰عدد انواع دوغ
گازدار تخمیری یک و نیم لیتری و دوغ بدون گاز  ۳۰۰سی سی
با تاریخ تولید در آینده در مجموع  ۲۲۸هزار و  ۴۲۰بطری دوغ
فاسد را کشف کردند .سردار عزیزی اظهار کرد :در این راستا و طی
هماهنگی با مقام قضائی اقالم تاریخ گذشته تحویل اداره بهداشت
شهرستان شده و اقالمی که در داخل کارخانه تاریخ تولید آنها
جلوتر از تاریخ اعالمی بود با توجه به تقلب صورت گرفته از طریق

تعزیرات ،پرونده قضائی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس گزارش سایت پلیس ،فرمانده انتظامی شرق استان
تهران در پایان ارزش تقریبی اقالم تاریخ گذشته را بنا به نظر
کارشناسان ۴میلیارد و  ۴۸میلیون ریال اعالم کرد و از عموم
شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطالع ازهرگونه دپوی
اقالم قاچاق ،تاریخ گذشته و احتکار سریعا مراتب را از طریق تلفن
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰اطالع دهند تا در کمترین زمان
ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از پلمب 9
صرافی به دلیل خرید و فروش غیر مجاز ارز و اخالل در این بازار ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ نادر مرادی با اشاره به نظارت پلیس بر بازار
ارز و سکه ،اظهارکرد :باتدابیر سردار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و نیز
درخواست بانک مرکزی پلیس با اخاللگران نظم اقتصادی و افرادی که
بخواهند در این شرایط اقدام به سودجویی کنند برخورد خواهد کرد .در همین
راستا نیز گشتهای مختلف پلیس اقدام به بازرسی محسوس و نامحسوس
در این فضا کرده است.
وی ادامه داد :چند تیم از ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومیپلیس
امنیت تهران بزرگ در راستای نظارت بر صرافیهای پایتخت و به منظور
ساماندهی و پیشگیری از جرایم و تخلفات مربوط به این صنف ،از  35صرافی
بازدید کردند که در جریان آن به  15واحد صنفی تذکر کتبی داده شد.
مرادی افزود :همچنین  9صرافی متخلف نیز به علت خرید و فروش غیر
مجاز ارز و اخالل در نظام اقتصادی با اخذ دستور قضائی پلمب شدند که
پرونده آنان برای رسیدگی به نهادهای قانونی و مربوطه ارجاع خواهد شد.
به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت ،گشتهای پلیس
در این فضاها و صنوف همچنان ادامه خواهد داشت.
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کمیته اطالعرسانی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اعالم کرد
رئیس پلیس بین الملل خبر داد

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری ،جعل
سند و خیانت در امانت به مبلغ  300میلیون تومان

رئیس پلیس بین الملل ناجا از بازداشت فردی به اتهام
خیانت در امانت به مبلغ  3میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار هادی شیرزاد اظهار کرد :در پی
اعالم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب
برای فردی به اتهام جعل سند و خیانت در امانت به مبلغ
 3میلیارد ریال مبنی بر شکایت یکی از شهروندان ،موضوع
تعقیب وی در دستور کار مأموران پلیس بین الملل ناجا
قرار گرفت .وی افزود :در بررسیهای اولیه ،مشخص شد ،وی پس از ارتکاب جرم به
یکی از کشورهای منطقه متواری شده است .از این رو اعالن قرمز و تعقیب وی در
سطح بینالملل پس از هماهنگی با سازمان اینترپل صادر شد .رئیس پلیس بین الملل
ناجا با اشاره به تالش مأموران اینترپل تهران در ردیابی این متهم و همچنین همکاری
پلیس مهاجرت و گذرنامه خاطرنشان کرد :متهم هنگام ورود در یکی از مرزهای کشور
بازداشت شد .بر اساس گزارش سایت پلیس ،سردار شیرزاد گفت :برای رسیدگی به
پرونده ،متهم به مرجع قضائی مربوطه تحویل شد.

دستگیری کارمند متخلف یک شرکت به اتهام
سرقت  ۱۲۰دستگاه تلفن همراه و لوازم جانبی
به ارزش  5میلیارد و  500میلیون تومان در تهران
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری کارمند شرکتی خبر داد که ۱۲۰
دستگاه تلفن همراه و لوازم جانبی به ارزش  ۵۵میلیارد ریال را از داخل شرکت سرقت کرده
بود .به گزارش ایسنا ،سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری افزود ۱۱ :تیرماه پروندهای با موضوع
سرقت انباری شرکتی به شیوه تخریب قفل در کالنتری  ۱۱۸ستارخان تشکیل و با دستور
دادیار دادسرای ناحیه  ۵تهران برای رسیدگی تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع
شد .رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران توضیح داد :شاکی با حضور در پایگاه دوم پلیس
آگاهی اظهار کرد که شرکتی در زمینه واردات تلفن همراه و قطعات موبایل دارم .روز 11
تیرماه پس از ورود به شرکت متوجه شدم در انباری در طبقه دوم تخریب و  ۱۲۰دستگاه تلفن
همراه گرانقیمت و تعداد زیادی لوازم جانبی آن به ارزش  ۵۵میلیارد ریال مورد دستبرد سارق
یا سارقان قرار گرفته است .رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی افزود :با وصول پرونده به پلیس
آگاهی تیمیاز کارآگاهان دایره مبارزه با سرقتهای خاص پایگاه به صحنه وقوع جرم رفتند
و در تحقیقات میدانی به دست آوردند که سرقت داخلی است و سارق با صحنه سازی قصد
گمراه کردن پی جوییهای قانونی را دارد .وی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی کارآگاهان
به یکی از کارمندان شرکت به نام "یونس"  ۴۵ساله مظنون شدند و با دستور قضائی وی در
محل سکونتش دستگیر شد ،اظهارکرد :با انتقال متهم به پلیس آگاهی وی به جرم ارتکابی
اعتراف و گفت که سرقت را به تنهایی انجام دادم و تما میاموال مسروقه را در انباری منزلم
مخفی کرده ام .رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی در پایان گفت :با اعتراف صریح متهم و قبول
سرقت از مالباخته پرونده به دادسرا ارسال شد و با دستور مقام قضائی "یونس" برای کشف
زوایای پنهان پرونده با صدور قرار قانونی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت لیان نقش نادین شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  428538و شناسه ملی  14002696980به استناد صورتجلسه مجمع
عمومیفوق العاده مورخ  20/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شعبهای از
شرکت به نشانی :استان تهران ،شهرستان ری ،بخش قلعه نو ،دهستان قلعه
نو ،آبادی مجتمع صنعتی عباس آباد ،محله (عباس آباد عالقمند) ،خیابان کاوه،
کوچه کاوه غربی ،پالک  ،305ساختمان صنفی خدماتی کاوه ،طبقه همکف
– کدپستی 1846141793 :تاسیس گردید و خانم ملیکا امامیبه شماره ملی
 0017583268به سمت مدیر شعبه انتخاب شد سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873069

____________________

آگهی تغییرات شرکت هیربد نیرو سهامیخاص به شماره ثبت  223125و
شناسه ملی  10102643633به استناد صورتجلسه مجمع عمومیعادی بطور
فوق العاده مورخ  15/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه حسابرسی
هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی  10100168746و شماره
ثبت  1916به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا
رهیافت به شناسه ملی  10380076460و شماره ثبت  36530به سمت بازرس
علی البدل برای مدت  1سال مالی انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873070

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توان گستر دقیق سهامیخاص به شماره ثبت
 159832و شناسه ملی  10102025049به استناد صورتجلسه مجمع عمومیفوق
العاده مورخ  20/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی
تهران به آدرس استان تهران  -منطقه  ،11شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر
تهران ،محله چهارراه منوچهری ،خیابان الله زارنو ،بن بست مصباح کریمی ،پالک
 ،11ساختمان زیبا ،طبقه چهارم ،واحد  19کد پستی 1145655581:تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873071

____________________

ممنوعیت پذیرایی در جریان برگزاری مراسم؛ شرط اصلی برگزاری مراسمهای مذهبی در اماکن سربسته
کمیته اطالعرسانی ستاد ملی مدیریت و مقابله با
کرونا،اطالعیه شماره یک خود را با تاکید ویژه بر رعایت
دقیق و کامل دستورالعملهای بهداشتی از سوی مردم،
سخنرانان و مسؤوالن هیئات مذهبی ،تکایا و حسینیهها در
ایام ماه محرم منتشر کرد.
به گزارش جام جم آنالین ،کمیته اطالعرسانی ستاد
ملی مدیریت و مقابله با کرونا ،با توجه به نزدیک شدن ایام
محرم و برگزاری آیینهای سوگواری سیدوساالر شهیدان،
اطالعیه شماره یک خود را با تاکید ویژه بر رعایت «دقیق
و کامل دستورالعملهای بهداشتی از سوی مردم ،سخنرانان
و مسئوالن هیئات مذهبی ،تکایا و حسینیهها» در ایام ماه
محرم منتشر کرد.

 .1برگزاری مراسم عزاداری عمومیدر فضاهای سربسته
صرف ًا در ایام مشخص شده و ساعات محدود و در مساجد،
حسینیهها و تکایایی مجاز است که به تشخیص کارگروه
استانی دارای شرایط مناسب بهداشتی و مدیریتی هستند.
 .2برگزاری مراسم در اماکن مجاز صرفا با رعایت اصول
«کاهش زمان مراسم ،تراکم حداقلی ،آلودگی زدایی منظم،
رعایت فاصله یک و نیم متر و استفاده مستمر و همگانی از
ماسک» انجام میشود.
 .3مسؤول برگزاری مراسم عمومیباید نسبت به رعایت
کامل ضوابط بهداشتی ،تعداد شرکت کنندگان ،زمان برگزاری
و نحوه پذیرایی متعهد شود.
 .4هیچ گونه پذیرایی در جریان برگزاری مراسم عزاداری

و پس از آن انجام نمیشود و اطعام و نذورات صرف ًا مطابق
دستورالعملهای بهداشتی در پخت و پز و بسته بندی به
صورت بیرون بر و در ظروف غیر مشترک و یک بار مصرف
توزیع میشود.
 .5صدا و سیما و نهادهای تبلیغی و مردمینسبت به ارائه
برنامههای ابتکاری مناسب وضعیت فعلی کشور و تقویت
فضای معنوی و فرهنگ عاشورایی در فضای تبلیغاتی و
مجازی اقدام کنند.
 .6کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد ملی با هماهنگی
همه دستگاههای اجرایی و مردمیبه ویژه رسانه ها ،صدا و
سیما و هیئات مذهبی نسبت به آماده سازی افکار عمومیو
ارائه آموزشهای بهداشتی ویژه ایام عزاداری اقدام میکند.

رئیس کالنتری  ۱۷۹خلیج فارس خبر داد

کشف  7هزار عدد دارو و قرص الغری و محلولهای ضد ریزش موی تقلبی به ارزش  2میلیارد تومان در تهران
رئیس کالنتری  ۱۷۹خلیج فارس از کشف  ۷۰۰۰عدد دارو
و قرص الغری و محلولهای ضد ریزش موی تقلبی به ارزش
 ۲۰میلیارد ریال در تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ حبیب آقایی اظهارکرد :ماموران
کالنتری خلیج فارس گزارشی مبنی بر اینکه فردی در
شبکههای اجتماعی محلولهای ضد ریزش مو و قرصهای
الغری تقلبی تبلیغ و با استفاده از یک دستگاه خودروی
شاسی بلند آن را بین مشتریانش توزیع میکند ،دریافت
کردند و بررسی موضوع در اختیار تیمی ازماموران کالنتری
قرار گرفت.

رئیس کالنتری  ۱۷۹خلیج فارس با بیان اینکه هویت
مالک خودرو و به دنبال آن مخفیگاه وی در حوالی شهرک
قدس شناسایی شد ،گفت :در تحقیقات پلیسی مشخص شد که
مالک خودرو با همکاری همدستش پارکینگ منزل مسکونی
اش را تبدیل به کارگاه تولید محلولهای ضد ریزش مو کرده
است و مقدار فراوانی دارو و قرصهای الغری تاریخ گذشته
از بازار جمع آوری و پس از اصالح تاریخ آن و بروز رسانی
داروها به عنوان دارو و قرصهای سالم در بین مشتریانش
توزیع میکند.
وی با بیان اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار

مرجع قضائی قرار گرفت و دستور دستگیری متهمان و بازرسی
از مخفیگاه آنان اخذ شد ،گفت :تیمیاز ماموران کالنتری به
نشانی اعالمی اعزام و موفق شدند عالوه بر دستگیری هر
دو متهم در بررسیهای بیشتر  ۷۰۰۰عدد دارو و قرصهای
الغری و ضد ریزش مو تقلبی را کشف کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس آقایی در پایان اظهارکرد:
ارزش ریالی اموال کشف شده توسط کارشناسان مبلغ ۲۰
میلیارد ریال برآورده شده است و هر دو متهم پس از اعتراف
به جرم ارتکابی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع
قضائی قرار گرفتند.

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومیتهران بزرگ خبر داد

کشف 20هزار و  500ماسک غیربهداشتی در پایتخت
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ از کشف بیش از  20هزار عدد ماسک غیربهداشتی
در شمال پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
سعید راستی دراین باره گفت :مدتی قبل درپی دریافت
اخباری مبنی خرید و فروش ماسکهای غیر بهداشتی با
قیمتهای نامتعارف در حوالی محله دزاشیب ،رسیدگی
به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس
امنیت عمومی قرار گرفت و در جریان آن ماموران

متوجه شدند که خبرواصله صحت دارد .وی با اشاره به
هماهنگی ماموران با مقام قضایی و اخذ مجوز عملیات،
گفت :پس از اخذ مجوزهای الزم ماموران به مخفیگاه
متهم رفته و با انجام یک عملیات پلیسی او را دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل کردند .همچنین در بازرسی از
مخفیگاه متهم 20،هزار و  500عدد ماسک که به صورت
غیر بهداشتی تولید شده بود و در محیطی غیر ایزوله
نگهداری میشد ،کشف و ضبط شد .به گفته رئیس

آگهی تغییرات شرکت آلتون کاران الکترونیک با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 395551و شناسه ملی  10320468361به استناد صورتجلسه مجمع عمومیفوق
العاده مورخ  18/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت به استان تهران
 منطقه  ،19شهرستان شمیرانات ،بخش مرکزی ،شهر تجریش ،محله ولنجک،خیابان شقایق ،کوچه شهید حبیب اله آبتین(یاس) ،پالک  ،2ساختمان گلها ،طبقه
دوم ،واحد غربی کد پستی 1983965595تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()873072

____________________
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بنا تیک سازه شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  318507و شناسه ملی  10103541571به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/02/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای پیمان فرح بخش به شماره ملی
 0064043711با دریافت مبلغ  500.000ریال از صندوق شرکت
(معادل کلیه سهم الشرکه خود )،و آقای علی میرزائی به شماره ملی
 5879896552با دریافت مبلغ  500.000ریال از صندوق شرکت
(معادل کلیه سهم الشرکه خود )،از ردیف شرکا خارج شدند در نتیجه
سرمایه شرکت از مبلغ  1001000000ریال به مبلغ 1000000000
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .اسامیشرکا
و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل میباشد :محمدامین
فرح بخش به شماره ملی  2300975343دارای 500000000ریال
سیده فریبا یحیوی فیروزآبادی به شماره ملی  0067423531دارای
500000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()873073
____________________

مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ متهم
در اعترافات خود گفت که با توجه به شیوع موج دوم
ویروس کرونا و افزایش شمار مبتالیان به این ویروس
تصمیم به فروش این ماسک گرفته تا از این طریق سود
اقتصادی کسب کند.
راستی اضافه کرد :برای متهم پروندهای تشکیل شد
و این فرد برای سیر مراحل قانونی و ادامه روند رسیدگی
به جرم به دادسرا معرفی شد.

شد :محمود الهیاری به کد ملی 0037200100و محمدرضا زاغری به کد ملی
 0066212758و زهره رستمیبه کد ملی  0052998411و مهیار اله یاری به
کد ملی 0024870242و نسترن فراهانی به کد ملی  0074844644به سمت
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .محمود الهیاری به
سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و محمدرضا زاغری به سمت رئیس هیئت
مدیره و عضو هیئت مدیره و زهره رستمیبه سمت عضو هیئت مدیره و مهیار
اله یاری به سمت عضوهیئت مدیره و نسترن فراهانی به سمت عضو هیئت
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد
ی و با امضای
آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالم 
مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و نیز امضای
کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با امضا مدیر عامل به تنهایی با
مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()873074

____________________
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجارتی هداراد شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  110837و شناسه ملی  10101545614به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 01/03/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هیئت مدیره برای
مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند - :آقای جمال حاجی
اسمعیلی ک م  1284525295بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و
مدیر عامل  -آقای علیرضا محکم کار ک م 1291979107بسمت
رئیس هیئت مدیره  -خانم زهرا حاجی اسمعیلی ک م0018633961
بسمت عضو هیئت مدیره حق امضای کلیه اسناد تعهد آور و اوراق
بهادار از جمله چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود اسالمی با
امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق
آگهی تغییرات شرکت پردیس الوان رنگ شرکت با مسئولیت محدود به عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شماره ثبت  177711و شناسه ملی  10102200316به استناد صورتجلسه شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده مورخ  30/01/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()886239
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رئیس کل داگستری استان کرمان تشریح کرد

جزئیات جدید از قتل آرش کسروی یکی از موبدان زرتشتی و  2تن از همراهان او

رئیس کل داگستری استان کرمان جزئیات جدید از قتل آرش کسروی
از موبدان زرتشتی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی قوه قضائیه ،رئیس کل دادگستری
استان کرمان در تشریح ابعاد جدیدی از پرونده قتل آرش کسروی و دو تن
دیگر از همراهان وی ،گفت :دو متهم به مداخله در قتل اخیر و همکاری
برای اختفای اجساد ،شناسایی شده و در بازداشت هستند.
یداهلل موحد در تشریح این خبر افزود :متعاقب اطالع پلیس و کشف
اجساد سه نفر در شهر ماهان در تاریخ سوم مردادماه سال  ۹۹و انجام
بررسیهای اولیه ،اجساد یک زن (فرحناز رفیعی) و یک مرد (آرش
کسروی) در صندوق عقب خودروی سواری زانتیا مشاهده و جسد فرد سوم
با هویت محمدجواد گنجعلیخانی حاکمیدر آالچیق شیشهای واقع در این
باغ و جدا از دو جسد دیگر یافت شد.
و ی ادامه داد :با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع و ضرورت
کشف واقع ،تیم ویژه پلیس جنایی آگاهی کرمان با مدیریت بازپرس ویژه
رسیدگی به جرم قتل دادسرای عمومیو انقالب کرمان و مشارکت پزشک
متخصص پزشکی قانونی تشکیل و پس از بررسی و مطالعه دقیق صحنه
و جمع آوری دالیل و مدارک ،و تحقیق شبانه روزی از مظنونان و مطلعین
موفق شدند در کوتاهترین زمان ممکن ابعاد مختلف این جنایت هولناک
را کشف کنند .رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد :بر
اساس بررسیهای تیمهای تخصصی آگاهی و قضائی و مطابق با نظریه
پزشکی قانونی ،اجساد کشف شده در صندوق عقب خودرو  ۷۲ساعت
قبل از کشف ،در مکان دیگری به قتل رسیده و به محل مذکور منتقل
شده بودند .موحد اظهار داشت :بررسیهای انجام شده حکایت از آن دارد
که آرش کسروی روز سه شنبه و پس از حضور در یک میهمانی در شب
قبل از حادثه ،به دلیل نداشتن حالت طبیعی در منزل تحت مراقبت فرحناز
رفیعی که با او آشنایی قبلی داشته بوده که محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی
که کار مباشرت وی را بر عهده داشته به همراهی نامزد خود به منزل او

رفته و فرحناز رفیعی را مرخص کرده ،اما به دلیل اختالفات مالی ناشی از
برداشت مبالغی از حساب آرش کسروی و تبدیل آن به دالر ،مشاجراتی
بین آرش کسروی و محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی ایجاد شده و در
نهایت محمدجواد گنجعلیخانی حاکمیبا ضربات وسیلهای شبیه به پیچ
گوشتی اقدام به قتل آرش کسروی کرده است.
وی عنوان کرد :در ادامه این ماجرا نامزد محمدجواد گنجعلیخانی
حاکمیاز صحنه خارج شده و فرحناز رفیعی که سابقه آشنایی با آرش
کسروی داشته ،با درخواست وی قبل از وقوع جنایت ،در محل حاضر شده
و به دلیل مشاهده صحنه قتل ،توسط محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی
کشته شده است .نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به
این مطلب که محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی به عنوان مباشر آرش
کسروی ،یک وکالت نامه کاری از وی در اختیار داشته است ،اظهار داشت:
محمدجواد گنجعلیخانی حاکمیکه به همراهی نامزد خود انگیزه الزم
برای قتل آرش کسروی را داشته و در این رابطه فرضیههای متعددی را
نیز پیش بینی و تجهیزاتی نظیر گازهای خفه کننده نیز تهیه کرده بود ،پس
از وقوع قتل ،نسبت به امحای تجهیزات خریداری شده و تصاویر ضبط
شده از دوربین منزل آرش کسروی اقدام و اجساد را به وسیله خودروی
متعلق به آرش کسروی به منظور دفن در مکانی نامعلوم از منزل وی خارج

کرده است .موحد با اشاره به این مطلب که محمدجواد گنجعلیخانی برای
دفن اجساد از برادر خود کمک خواسته است ،گفت :با حضور برادر قاتل در
جریان این ماجرا ،مقرر بود که اجساد در منطقهای که برادر گنجعلیخانی
تدارک میبیند دفن و به وسیله مواد شیمیایی تجزیه کننده نابود شود که در
این راستا کار انتخاب محل توسط برادرش دنبال شده است.
وی تصریح کرد :در نهایت برادر محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی
منطقهای را انتخاب کرده و پس از بررسیهای الزم از سوی برادر قاتل،
اجساد به صورت شبانه در پنجشنبه دوم مردادماه به محل مذکور منتقل
شده است .موحد ادامه داد :معاینات و نظر پزشکی قانونی حکایت از آن
دارد که محمدجواد گنجعلیخانی حاکمیبه دلیل جمود نعشی ایجاد شده
در اجساد و ناتوانی در خارج کردن آنها از صندوق عقب خودرو از یک سو
و عذاب وجدان ناشی از ارتکاب این قتل از سوی دیگر با زدن شاهرگ
خود خودکشی کرده است .وی یادآور شد :محمدجواد گنجعلیخانی حاکمی
بخشی از مبالغ برداشت شده از حساب آرش کسروی که به دالر بوده را
در اختیار نامزد خود و بخش دیگری را در منزل برادر خود مخفی کرده بود
که نامزد وی پس از وقوع این جنایت ،این مبالغ را به وی بازگردانده است.
مقداری ارز در روز کشف جنایت ،در داخل داشبورد خودروی حامل اجساد
کشف شده و مبالغ مخفی در منزل برادر قاتل نیز کشف شده است .رئیس
کل دادگستری استان گفت :در جریان این پرونده نشانهها و مستندات
متعددی از قصد محمدجواد گنجعلیخانی برای قتل آرش کسروی با
انگیزههای مالی محرز شده است .موحد تصریح کرد :در حال حاضر نامزد
و برادر محمدجواد گنجعلیخانی حاکمیبه دلیل همکاری در اختفای اجساد
و با احتمال مداخله بیشتر در قتل و جریان این جنایت در بازداشت به سر
میبرند و تحقیقات تخصصی برای روشن شدن تمامیابعاد این ماجرا در
دست انجام است .وی در پایان از تالش بی وقفه و اهتمام ویژه بازپرس
امیری و تیم تخصصی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامیاستان در کشف
این جرم صمیمانه تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد

آزادسازی  ۱۶۰هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته در استان البرز و شناسایی  ۲۵هزار ویالی غیرمجاز در ساوجبالغ و چهارباغ
رئیس کل دادگستری استان البرز از آزادسازی  ۱۶۰هکتار از اراضی
تغییر کاربری یافته در البرز و وجود  ۲۵هزار ویالی غیرمجاز در ساوجبالغ و
چهارباغ خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی قوه قضاییه ،حسین فاضلی
هریکندی از آزادسازی اراضی تغییر کاربری یافته چهارباغ خبر داد و گفت:
با شیوع کرونا در کشور و ایجاد برخی مشکالت در روند نظارت دستگاه
های متولی ،عدهای از فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به تسریع در روند
تغییر غیر مجاز کاربری و ویالسازی در اراضی زراعی و باغها نمودند .وی
افزود :دادگستری استان البرز دستوراتی را به منظور پاالیش این موارد به
دستگاههای متولی و سایر نهادها صادر کرد که ضمن شناسایی عوامل پشت
پرده مشخص شد عدهای از صاحبان قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی
هم نسبت به تغییر کاربریها اقدام کرده اند .فاضلی هریکندی تصریح کرد:
سیاست قوه قضائیه و برنامه دادگستری کل استان البرز بر مقابله بدون تبعیض
و بدون اغماض با تغییر کاربری غیرمجاز از سوی هرشخص حقیقی و حقوقی
در سطح استان است .رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد :در راستای

سیاست های ابالغی رئیس قوه قضائیه و برنامه تحولی دادگستری استان البرز
در زمینه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها ،نزدیک به
 ۱۶۰هکتار از اراضی زراعی و باغ های چهارباغ آزاد شد .وی با اشاره به وجود
بیش از  ۲۵هزار ویالی غیرمجاز در دو حوزه قضایی ساوجبالغ و چهارباغ
بر اساس بررسی های دبیرخانه قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر
کاربری و گزارش دستگاههای متولی افزود :چهارباغ یکی از مناطق مورد
هجوم متخلفان و سوداگران حوزه تغییر کاربری در استان و کشور است که در
دیدار حضرت آیت اهلل رئیسی از استان البرز ،مقابله قاطع و جدی دادگستری
استان و دستگاههای اجرایی با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مورد تاکید قرار
گرفت .رئیس کل دادگستری استان البرز ارزش تقریبی اراضی تغییر کاربری
یافته را که آزادسازی شده بیش از  ۶۴۰میلیارد تومان بیان و تشریح کرد :این
اراضی عمدتا ویالها و چهاردیواری های غیرمجاز بودند که در یک عملیات
هماهنگ آزادسازی شدند .وی بر لزوم اهتمام جدی و اقدامات پیشگیرانه
جهاد کشاورزی استان بر مقابله جدی با تغییر کاربریها تاکید و متذکر شد:

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهینه کاوش
صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  150556و
شناسه ملی  10101933797پیرو آگهی شماره مکانیزه
 139430400901104874مورخ  05/10/1394اعالم میدارد:
میزان سهم الشرکه سیامک بیگلری به شماره ملی 1502172577
مبلغ  850000ریال صحیح است که بدینوسیله اصالح میگردد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()895227

____________________

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نهر آب زیست شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  422352و شناسه ملی  10320739237به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/03/1399تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران  -منطقه
 ،14شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله باغ فیض ،خیابان
شهید ابراهیم نوری ،خیابان شهید ناطق نوری ،پالک  ،15-ساختمان شمیم،
طبقه سوم ،واحد  22کد پستی 1473156021تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()895229

____________________

طبق بررسیها حدود  ۱۹هزار متر کیلومترمربع از اراضی زراعی و باغ های
استان در معرض تغییر کاربری قرار دارند که باید از وقوع آن پیشگیری کرد؛
از ابتدای سال تاکنون بیش از  ۸۷۲هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته استان
آزاد شده است که این عملیات با توجه به تاکید صورت گرفته به روسای
دادگستری و دادستانهای استان در روزها و ماههای آتی با شدت بیشتری در
کلیه حوزه های قضایی ادامه خواهد یافت .رئیس کل دادگستری استان البرز
با تشریح برنامههای دادگستری استان به منظور رصد مستمر و جلوگیری از
ادامه تغییر کاربریها تصریح کرد :با توجه به اینکه پیشگیری و نیز رصد عدم
ساخت و ساز مجدد یکی از چالشهای نهادهای متولی مبارزه با تغییر کاربری
میباشد ،برای اولین بار در کشور ،دادگستری استان البرز در راستای ایجاد
تحول در فرآیندهای پیشگیری از وقوع جرم اقدام به طراحی و راه اندازی
سامانه اختصاصی  GISقضایی نموده تا با استفاده از این سامانه و از طریق
تطبیق عکس و نقشههای هوایی با تغییر غیر مجاز کاربری و نیز احداث مجدد
بنا مقابله به هنگام صورت گیرد.

کشف « ۹۰پرنده قرقاول» با توقیف خودروی حامل آنها
در قرچک ورامین

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک از توقیف یک دستگاه
خودروی حامل  ۹۰قطعه قرقاول در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدطاهر ظاهری با اعالم این خبر گفت :مأموران نیروی
انتظامیشهرستان قرچک در گشت شبانه خود پس از مشکوک شدن به یک
دستگاه نیسان وانت متوجه حمل  ۹۰قطعه پرنده شدند و پس از توقیف خودرو،
برای انجام اقدامات قانونی و الزم با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
قرچک تماس گرفتند.
وی افزود :پس از بررسی و بازدید از پرندگان توسط کارشناسان این اداره
مشخص شد پرندگان مکشوفه از گونه قرقاول هستند که از شمال کشور بارگیری
شده بودند .این پرندگان بدون هیچگونه مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط
زیست برای نگهداری و پرورش وارد شهرستان قرچک شده بودند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک در ادامه اظهار کرد:
پرندگان مکشوفه به پارک پرندگان تهران تحویل داده شدند و موضوع برای
رسیدگی قضایی و جبران ضرر و زیان وارده به محیط زیست و تشکیل پرونده
به دادسرای عمومیو انقالب شهرستان قرچک ارجاع شد.
بنابر اعالم روابط عمومیحفاظت محیط زیست استان تهران ظاهری در
پایان با تاکید بر اینکه شهروندان از نگهداری و حمل و تکثیر حیوانات وحشی،
به دلیل ناآشنایی با قوانین مربوطه و احتمال ابتال به بیماریهای مشترک
بین انسان و حیوان از قبیل آنفلوآنزای پرندگان ،خودداری کنند ،تصریح کرد:
شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی از سوی افراد سودجو ،بالفاصله
موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطالع دهند.
رئیس کالنتری  ۱۴۹امامزاده حسن (ع) اعالم کرد

رد رشوه  ۴۰۰دالری قاچاقچی  ۴۰۰ضبط و باند
خودرو از سوی پلیس وظیفهشناس در تهران

رئیس کالنتری  ۱۴۹امامزاده حسن (ع) از رد رشوه  ۴۰۰دالری متهم  ۳۵ساله
به دلیل قاچاق ضبط و باند خودرو ،خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ ایوب صالحی اظهار داشت :بر اساس اطالعات
جمعآوری شده مأموران کالنتری  ۱۴۹امامزاده حسن (ع) ،فردی در یک منزل
مسکونی اقدام به قاچاق ضبط و باند خودرو میکرد که مأموران کالنتری با
هماهنگی مرجع قضائی وارد منزل شده و مقدار زیادی لوازم خودرو قاچاق از جمله
ضبط و باند کشف میکنند.
رئیس کالنتری  ۱۴۹امامزاده حسن (ع) از رشوه  ۴۰۰دالری متهم به مأموران
پلیس حین انجام وظیفه ،خبر داد و گفت :البته با هوشیاری و پاکدستی مأموران
پلیس ،توطئه فرار از دست قانون ناکام ماند.
به گفته وی ،ارزش تقریبی کاالهای کشف شده از این متهم  ۳۵ساله که حدود
 ۴۰۰قلم انواع ضبط و باند خودرو که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود ،داشت،
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال تخمین زده شده است.

سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند .کلیه امیر رئوفی به شماره ملی 0064573656به سمت اعضا هیئت مدیره برای
اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و مدت نامحدود انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
قراردادها و عقود اسالمی و نامه های عادی و مکاتبات اداری شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()895233
با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر ____________________
آگهی تغییرات شرکت دریا کاالی ایرانیان مجذوب سهامیخاص به شماره ثبت
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
 424974و شناسه ملی  10320782609به استناد صورتجلسه مجمع عمومیفوق العاده
موسسات غیرتجاری تهران ()895230

____________________

آگهی تغییرات شرکت پخش نیکا فراز پرند با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  351709و شناسه ملی 10103979525
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  27/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سمت اعضاء
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند:
آقای علیرضا مینائی به شماره ملی 0065477057 :به سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود نژاد محمد به شماره
ملی 1621384810 :به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد
تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و
عقود اسالمیو نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل
یا رئیس هیئت مدیره هریک تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()895231

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ارم سازان عرش با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  198679و شناسه ملی 10102404992
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  25/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ناصر اصغری
توانا (شماره ملی  ) 0049601660به سمت مدیر عامل و عضو
____________________
هیئت مدیره ( خارج از شرکا) ،آقای رضا قلی روستا به شماره
آگهی تغییرات شرکت ایمن پرتو کار شرکت با مسئولیت محدود به
ملی  2295789516به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد
یاحقی (شماره ملی () 0381385094خارج از شرکا ) وخانم مهسا شماره ثبت  318826و شناسه ملی  10103569753به استناد صورتجلسه
امیدوار (شماره ملی ( ) 0078445299خارج از شرکا) و آقای مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده مورخ  20/02/1399تصمیمات ذیل
فرشید امیری (شماره ملی  ( ) 2140210255خارج از شرکا) به اتخاذ شد :آقای رستمعلی دهقان دار به شماره ملی 4898828371آقای

مورخ  18/04/1398سرمایه شرکت از مبلغ  300000000ریال به مبلغ 301500000
ریال منقسم به  30150سهم  10000ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ
 1500000ریال بموجب گواهی شماره  2556 - 187مورخ  18/4/98بانک انصار
شعبه مصلی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصالح
و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوقالذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()895234

____________________
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی صنعت سازان
شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت  231421و شناسه
ملی  10102724608به استناد صورتجلسه مجمع عمومیفوق
العاده مورخ  06/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حسن
کریمیبشماره ملی  4280540942با دریافت 50000000ریال
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر
هیچ گونه حق و سمتی ندارد .سرمایه از 105000000ریال به
55000000ریال کاهش یافت .لیست شرکاء بعداز کاهش :آقای
سید احمد طباطبایی کوپائی بشماره ملی  0066589185دارای
50000000ریال سهم الشرکه آقای سیدامیرحسین طباطبائی
کوپائی بشماره ملی  0200964453دارای 5000000ریال سهم
الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()895235
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یادداشت

آقای نمکی ،االن مسئولیت با شماست! ریشه
دین گریزی احتمالی را خشک کنید
سيد حميد طباطبايی

حال مسئولیت با شخص وزیر محترم و توانمند بهداشت است تا با شجاعت
تمام ،نظر خود را ابراز دارد .اگر مالحظه هایی هم تا کنون مطرح بود ،سخنان
رهبری حجت را بر همه تمام کرده است .همه موظف به پذیرش نظر
کارشناسان هستیم و این را به عنوان مسئولیت دینی خود میشناسیم.
«معیار آن چیزی است که ستاد مقابله با کرونا و کارشناسان بهداشت
میگویند من هر آنچه که آنها الزم بدانند را مراعات خواهم کرد.
توصیه و تأکید من به عزاداران ،هیئات و نوحهخوانان آن است که به ستاد
ملی کرونا و مصوبات آن توجه کرده و ضوابط تعیین شده برای عزاداری از
سوی آنان را مراعات کنند».
این سخنان امروز رهبر معظم انقالب اسالمی است.
این سخنان که درباره رابطه عزاداری محرم و بیماری افسارگسیخته کرونا
مطرح شده است ،بی شک از نقاط درخشان مسئولیت پذیری ایشان است.
سخنانی از سر دین داری و درک صحیح اهمیتها در جامعه اسالمی.
به نظرم همین یک سخن به راحتی فاصله ایشان را با دیگران به خوبی
نشان میدهد و معلوم میکند که شاگرد برجسته مکتب امام خمینی بوده
اند.
من بدون اینکه بخواهم این سخنان را با سخنان برخی از مسئولین دیگر
کشور و یا خطیبان مطرح که غیر مسئوالنه بر برگزاری پر شور مراسم محرم
تأکید داشتند ،مقایسه کنم فقط به یک نکته بسیار با اهمیت توجه میدهم.
رهبری معظم با تکیه بر فهم صحیح از معنای «رجوع به کارشناس در
بحث اجتهاد و تقلید» همه بار مسئولیت و تعیین سطح مراقبت های پزشکی
را بر عهده ستاد کرونا گذاشتند .چیزی که بی شک مالک صحیح در تشخیص
اهم و مهم است.
حال مسئولیت با شخص وزیر محترم و توانمند بهداشت است تا با شجاعت
تمام ،نظر خود را ابراز دارد .اگر مالحظه هایی هم تا کنون مطرح بود،
سخنان رهبری حجت را بر همه تمام کرده است .همه موظف به پذیرش نظر
کارشناسان هستیم و این را به عنوان مسئولیت دینی خود میشناسیم.
آقای نمکی و باالتر رییس جمهور محترم باید بدانند که اگر در اثر «سهل
انگاری» یا «عوام بازی» جان یک نفر هم به خطر بیافتد ،مسئولیت شرعی
و حقوقی با ایشان است و مهم تر آنکه ایشان نسبت به «وهن دین داری در
چشم مردم» مسئول اند.
امروز در جایی به نقل از تاریخ نه چندان دور ایران نکتهای را خواندم که مرا
با این سؤال مواجه ساخت که آیا «دین گریزی » برخی ،در آستانه مشروطه
نمی تواند ریشه در امثال این حکایت داشته باشد .و آیا چنین حوادثی ،ظرفیت
الزم را در اختیار امثال رضا خان قرار نداده بود تا با اصل عزاداری به مبارزه
برخیزد و در میان گروهی از مردم گوش های شنوایی هم بیابد؟
داستان چنین است«:محرم  ۱۲۷۱( ۱۳۱۰شمسی) فرا میرسد .مردم به
عادتِ دیرین ،به عزاداری میپردازند .اجتماعات و مراودات فزونی میگیرد.
مرض وبا از هر طرف مهیا میشود .از روز دوم محرم ،وبا طغیان
ِ
اسباب انتشا ِر ِ
میکند .هنوز به دهم نرسیده ،روزی صدها از مردم هالک میگردند .وبا روز
اضطراب مردم به ح ِد کمال میرسد .هر کس
به روز بر طغیان خود میافزاید.
ِ
بیشتر میترسد ،زودتر میمیرد.
شماره مردگان در تهران به روزی  ۱۵۰۰نفر میرسد .اموات را در تابوت
برای هیچ
و تابوت را بر ِ
پشت االغ به قبرستان میبرند و هیچگونه تشریفات ِ
ُمردهای از هر خانوادهای باشد ،به جا نمیآورند .به این سادگی و آسانی باز
های عزیزان در براب ِر پدران و مادران و ارحام و اقارب
یک روز و دو روز ،جنازه ِ
دفن آنها فراهم نمیشود)۱(» .
بر زمین است و
ِ
وسایل کفن و ِ
اما امروز به یمن حکومت دینی مردم گوش به نظر کارشناسان دارند و
منتظرند تا با شنیدن آن و عمل به آن مانع انتشار درد و ماتم شوند.
—-
کتاب حیاتِ یحیی ،یحیی دولتآبادی ،ج  ،۱ص .۱۱۶
-۱منبعِ :

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
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نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن5527577-3 :
روبروی کارخانه سد 

عالوه بر تقدیر از مشترکان کم مصرف فصل تابستان ،پاداش
خوشمصرفی در فصل زمستان هم پرداخت میشود
رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت :با تصویب هیات دولت ،عالوه بر
اینکه از مشترکان کم مصرف فصل تابستان تقدیر میشود ،پاداش
خوش مصرفی به مشترکان در فصل زمستان نیز تعلق میگیرد.
بهگزارش ایرنا ،رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران افزود :در سال گذشته ۱۰۶ ،میلیارد تومان برای
تشویق مشترکان خوش مصرف هزینه شد ،امسال هم برای این دست
از مشترکان ،الگوهای تشویقی در نظر گرفته شده ،ضمن این که با
تصویب هیات وزیران از مشترکان خوش مصرف فصل زمستان هم،
تقدیر میشود .وی گفت :پیشبینی میشود فصل زمستان سردی
در پیش باشد و در همین راستا برای مشترکانی که در مصرف برق
دستگاههای گرمایشی بهینه عمل کنند ،پاداش در نظر گرفته شده
است .وزیر نیرو افزود :در حال گذراندن آخرین روزهای گرم و شدیدا
گرم تابستان هستیم و در این مدت شاهد همکاری بسیار گرم مردم
با وزارت نیرو بودیم ،بهطوریکه اوج بار امسال نسبت به سال گذشته
بیش از یک درصد افزایش نداشت؛ این در حالیست که در سالهای
قبل اوج بار افزایش حدود  ۵درصد داشت و مجبور میشدیم چند
هزار مگاوات سرمایهگذاری بیشتر برای عبور از اوج بار داشته باشیم.
اردکانیان اضافه کرد :بهدلیل همکاری بسیار خوب صنایع بزرگ و
بخشهای تولید ،میزان انرژی عرضه شده امسال نیز نسبت به سال
گذشته افزایش  ۱۰درصدی داشته و اینها یعنی هم اوج بار کاهش

پیدا کرده و هم میزان انرژی تولیدی بیشتر شده است .این موضوع در
سال جهش تولید بسیار دلگرم کننده است و به همین دلیل از همراهی
و همدلی مصرف کنندگان با وزارت نیرو تشکر میکنیم .وی افزود:
جمع پروژههای افتتاح شده پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به ۴۶
پروژه با سرمایهگذاری  ۱۴هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان رسیده و ۲۰۴
پروژه باقیمانده با سرمایهگذاری  ۳۵هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان هم تا
پایان سال تکمیل و افتتاح میشود .وزیر نیرو خاطرنشان کرد :به این
ترتیب وعده  ۲۵۰پروژه و  ۵۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صنعت
آب و برق محقق میشود.

معاون سازمان تأمین اجتماعی:

حقوق مرداد ماه مستمریبگیران براساس فرمول جدید  4گانه مبلغ متناسبسازی،
ضریب ترغیب ،تفاوت تطبیق و کمک هزینه معیشت و مسکن پرداخت میشود
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی گفت :فرمول نهایی اجرای
قانون متناسبسازی حقوق مستمریبگیران براساس شاخصهای چهار
گانه مبلغ متناسبسازی ،ضریب ترغیب ،تفاوت تطبیق و کمک هزینه
معیشت و مسکن طراحی شده که مبنای محاسبه و پرداخت حقوق
مستمریبگیران از ماه جاری خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،مهرداد قریب افزود :متناسبسازی حقوق
بازنشستگان براساس بند "ب" ماده  ۱۲قانون برنامه ششم توسعه به
اجرا گذاشته شده و همه مستمریبگیران بازنشسته ،از کار افتادگی
و بازماندگان مشمول این قانون هستند .وی تصریح کرد :شاخصهای
موثر بر متناسبسازی حقوق مستمریبگیران شامل مبلغ متناسبسازی،
ضریب ترغیب ،تفاوت تطبیق و کمک هزینه معیشت و مسکن است.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه محاسبه مبلغ
متناسبسازی حقوق مستمری بگیران نیز گفت :این مبلغ از طریق
ضرب مبلغ پایه در تفاوت ضریب مستمری زمان اجرای متناسبسازی
با ضریب مستمری در زمان برقراری بعالوه یک بدست میآید.
قریب افزود :ضریب مستمری در زمان برقراری نیز با تقسیم مستمری
قابل پرداخت در زمان برقراری بر حداقل مستمری سال برقراری بدست
میآید .ضریب مستمری در زمان اجرای متناسبسازی نیز با تقسیم مبلغ
مستمری در زمان اجرای متناسب سازی بر حداقل مستمری در زمان
اجرای متناسبسازی محاسبه میشود .وی ادامه داد :مبلغ پایه به نسبت
سنوات پرداخت حق بیمه از  ۱۵۰هزار تومان برای مستمریبگیران
دارای سابقه ۱۰سال و کمتر بیمهپردازی شروع میشود و برای افراد
داری  ۳۵سال و بیشتر بیمهپردازی به  ۴۶۵هزار تومان میرسد .معاون
بیمهای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد :ضریب ترغیب در فرمول
اجرایی متناسبسازی حقوق مستمریبگیران به منظور برقراری عدالت
طراحی شده است تا برخی از از مستمریبگیران که در زمان اشتغال حق

بیمه خود را به صورت منظم و مستمر پرداخت کردهاند ،از طریق اعمال
این ضریب دریافتی بیشتری داشته باشند.
قریب اظهار داشت :ضریب ترغیب در واقع حاصل ضرب حداقل
دستمزد در زمان اجرای متناسبسازی در ضریب متناسب با میزان سابقه
است؛ این ضریب برای افراد دارای بیش از  ۲۵سال سابقه بیمه پردازی
اعمال شده است .قریب در ادامه درباره تفاوت تطبیق اعمال شده در
فرمول متناسبسازی نیز عنوان کرد :مبلغ مستمری و مزایای جانبی
مستمریبگیران پس از اجرای متناسبسازی برای سوابق  ۳۰لغایت
 ۳۴سال از مبلغ  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و برای سوابق  ۳۵سال و
باالتر از مبلغ  ۳میلیون تومان نباید کمتر باشد و کسری احتمالی تا مبلغ
مذکور تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستمریبگیران مربوطه پرداخت
میشود .معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی افزایش مجدد کمک
هزینه معیشت و کمک هزینه مسکن را آخرین بخش از فرمول اجرایی
متناسبسازی حقوق مستمری بگیران برشمرد و گفت :کمک هزینه
معیشت از  ۴۸هزار تومان به  ۱۲۰هزار تومان و کمک هزینه مسکن از
 ۲۲هزار تومان به  ۷۰هزار تومان رسیده است که در مجموع نسبت به
سال  ۹۸از شد  ۱۷۲درصدی برخوردار شده است.

آغاز ثبت نام اینترنتی دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن
تا سقف  50میلیونتومان با سود  13درصد و بازپرداخت  36ماهه

متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن که با
ارسال پیامک درخواست خود را رزرو کرده اند از  ۱۴مرداد تا ۲۰
مرداد بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی خود باید به سامانه
طرح اقدام ملی مسکن مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا ،پیرو ثبت نام پیامکی برای پرداخت تسهیالت
کمک ودیعه مسکن به مستاجران ،الزم است به منظور تکمیل
فرآیند ثبت نام ،متقاضیانی که به صورت پیامکی برای دریافت این
تسهیالت ثبت نام کرده اند با توجه به آخرین رقم سمت راست کد
ملی از ساعت  ۱۱صبح روزهای مشخص شده با مراجعه به سامانه
 tem.mrud.irنسبت به تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام کنند.
بر اساس اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی ۱۴ ،مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد
ملی آنها « »۴است ۱۵ ،مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت
راست کد ملی آنها «۲و  »۳است ۱۶ ،مرداد متقاضیانی که آخرین
رقم سمت راست کد ملی آنها « »۱است ۱۷ ،مرداد متقاضیانی که
آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها « »۶« ،»۵و « »۷است۱۸ ،
مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها «،»۰
« »۹« ،»۸است ،و  ۲۰مرداد کلیه متقاضیان جامانده نسبت به

ثبت نام در سامانه اقدام کنند .بنابراین گزارش ،تسهیالت مرابحه
خرید کاال و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ،۵۰
 ۳۰و  ۱۵میلیون تومان ،مدتی قبل در ستاد ملی مقابله با کرونا به
تصویب رسید .سود این تسهیالت  ۱۳درصد است .نحوه بازپرداخت
آن بدین صورت است که در روش اول ،گیرندگان وام (مستأجران)
میتوانند تسهیالت را یکساله دریافت کنند و صرفا سود آن را
ماهانه بپردازند و در پایان سال ،اصل آن را پرداخت کنند .در روش
دوم ،متقاضیان میتوانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت
 ۳۶ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند .مستاجران در تهران
ماهانه  ۵۴۰هزار تومان ،کالن شهرها  ۳۲۰هزار تومان و سایر
شهرها  ۱۶۰هزار تومان پرداخت خواهند کرد .بنابر اعالم عبدالناصر
همتی  -رئیس کل بانک مرکزی  -پرداخت این تسهیالت به
محض اعالم مشخصات افراد واجد شرایط از سوی وزارت راه و
شهرسازی آغاز خواهد شد .برای دریافت این تسهیالت دو میلیون
و  ۲۲۰هزار نفر ثبت نام کرده اند که در این مرحله به یک میلیون
خانوار وام پرداخت میشود .وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده اگر
منابع وجود داشت و توانستیم افراد بیشتری را پوشش دهیم این
کار را گسترش خواهیم داد.

یک پایگاه خبری عراقی ادعا کرد

ت
دست داشتن یک شرک 
مخابراتی در ترور
سردار قاسم سلیمانی

یک شرکت تلفن همراه عراقی به دست داشتن
در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس متهم
شد.
به گزارش پایگاه خبری شفق نیوز به نقل از یک
منبع آگاه ادعا کرد که کمیته تحقیق در پرونده ترور
ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم سلیمانی
اتهاماتی را علیه یک شرکت مخابراتی عراقی مبنی
بر دست داشتن در این ترور دریافت کرده است.
این منبع آگاه تاکید کرد :کمیته تحقیق در این
پرونده اسناد و مدارکی را از برخی رهبران الحشد
الشعبی به دست آورده است که بر اساس آن یک
شرکت تلفن همراه متهم به دادن اطالعات تلفن
سیار یکی از همراهان المهندس در اختیار فرماندهی
ارتش آمریکا در پایگاه ویکتوریا در فرودگاه بغداد
شده است.
این منبع افزود :فرماندهی ارتش آمریکا از طریق
این خط تلفن اطالعات کافی درباره محل حضور
المهندس و دیدارش با سردار سلیمانی را به دست
آورده و این مساله به روند ترور آن دو شهید کمک
کرده است.

هشدار پلیس فتا نسبت
به کالهبرداری با پیامک جعلی
رجیستری گوشی تلفن همراه

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری
پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری با پیامک جعلی
رجیستری گوشی تلفن همراه هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی محمد رجبی با اشاره
به سودجویی برخی مجرمان از سامانه رجیستری گوشی
تلفن همراه گفت :سامانه همتا برای انجام فرآیندهای
فعالسازی تلفن همراه ایجاد شده و نشانی آن
 hamta.ntsw.irاست ،تمام مراحل و بخشهای
این سامانه رایگان بوده و ثبت نام و استعالم از آن
نیازمند پرداخت هیچ مبلغی نیست.
وی ادامه داد :بنابراین شهروندان اگر هنگام خرید و
فروش گوشی تلفن همراه اگر با افرادی مواجه شدند که
برای کار با سامانه یا عضویت در آن درخواست مبلغی
کردند ،بدانند که چنین اقدامیکالهبردارانه است.
رجبی با بیان اینکه تنها محل ثبت اطالعات رجیستری
گوشی همراه نیز همین سایت است ،گفت :مورد دیگر
این است که ممکن است افراد سودجو پیامکهای
مختلفی را به کاربران ارسال کرده و درخواست واریز
وجه یا مراجعه با سایتی با آدرس متقاوت یا حتی مشابه
را کنند و در آنجا اقدام به سوءاستفاده از اطالعات هویتی
افراد و نیز برداشت غیرمجاز از حساب کاربران کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری
پلیس فتای ناجا تصریح کرد :در همین راستا نیز توصیه
ما این است که هر پیامک و تبلیغاتی که کاربران را برای
ثبت اطالعات رجیستری به آدرسی به غیر سایت اعالم
شده هدایت کند ،جعلی بوده و به قصد کالهبرداری
ایجاد شده است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد

تشکیل پرونده برای  ۸۲هزار و  ۶۵۴واحد صنفی متخلف از ابتدای امسال تا پایان تیر
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با
ارائه گزارش عملکرد چهار ماهه تعداد بازرسیهای انجام
شده را یک میلیون و  ۳۵۴هزار و  ۷۱۹نوبت اعالم
کرد که موجب شناسایی افزون بر  ۸۲هزار واحد صنفی
متخلف شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،سازمان حمایت مصرف کنندگان و

تولیدکنندگان با ارائه گزارش عملکرد چهار ماهه این
سازمان و بازرسان سازمانهای صمت استانها اعالم
کرد ،براساس بازرسیهای انجام شده در این مدت برای
 ۸۲هزار و  ۶۵۴واحد صنفی ،تولیدی و خدماتی پرونده
تخلف تشکیل شد.
بر اساس آمار منتشر شده کاالهای اولویت دار بازرسی
از ابتدای امسال شامل لبنیات ،برنج ،میوه ،گوشت مرغ،

گوشت قرمز ،تخم مرغ ،قند و شکر ،انبار و سردخانه،
امالک ،روغننباتی ،لوازم خانگی ،صوتی و تصویری،
مصالحساختمانی ،الستیکخودرو ،روغن موتور ،خودرو،
کاغذ ،شویندهها و حمل و نقل بوده است.
بر اساس این گزارش تعداد تخلفات کشف شده از
سوی بازرسان سازمان حمایت و سازمانهای صمت
استان ها ،در این مدت یکصدهزار و  ۵۱۴مورد بود.

