وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

اشد مجازات برای سوءاستفادهکنندگان از ارز ۴۲۰۰تومانی

صفحه 5

وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد

پاسخ قاطع وزیر
خارجه ایران
به همتای
آمریکاییاش

خشکسالی حاد
در  ۴استان
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آبیاری نوین بهترین
راهکار مقابله صفحه 4
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سید محمود دعایی در مراسم رونمایی از
کتاب خاطرات مرحوم سید مهدی طباطبایی:

سیدحسن خمینی در مراسم بزرگداشت
شهدای هفتم تیر؛

صفحه 3

صفحه 4

رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس :صدام علیه ایران جنگ راه باید «همه در کنار هم»
باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل کنیم انداخت تا شکست قرارداد به وحدت و انسجام
الجزایر را جبران کند
بدخواهان را در مدت کوتاهی در برابر ملت ایران تسلیم خواهیم کرد
ملی برسیم
صفحه 2

شرط پرداخت وام اشتغال به دارندگان چک برگشتی،
تشکیل بورس ارز ،نرخ سود وام اشتغال ،اعزام نیروی کار ایرانی به آلمان
و اشتغال به کار  ۳۰هزار کارورز در سال گذشته
صفحه 5

هشدار پلیس آگاهی درباره ثبت

سفارش و پرداخت پول به شرکتهای
واردکننده خودرو

صفحه 6

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبرداد

رکوردهای بی سابقه
در کشف مواد مخدر

صفحه 7

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خبر داد

محاسبه هزینه حج  97با نرخ ارز مبادلهای

صفحه 7

آمریکا مجوز واردات پسته
و فرش ایرانی را لغو کرد
صفحه 5

عادتهای تاثیرگذار
بر کاهش هوش و حافظه

صفحه 8

گزارش بانک مرکزی نشان میدهد

افزایش 45/8درصدی قیمت مسکن طی یک سال گذشته

صفحه 4

تبریزی ها تحسین برانگیزند

صفحه 4

داد
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر 

صدور  5میلیارد و  800میلیون تومان
ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی
خسارت دیده زلزله کرمانشاه
صفحه 5

سرمایهگذارانایرانی
ودستفروشانخیابانی

پیش بینی آینـده
نـرخ ارز

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور
در امور زنان تشریح کرد

جزئیات تحت پوشش قرار گرفتن
زنان سرپرست خانوار

صفحه 6

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

برخورد با در آغوش گرفتن
و حمل حیوانات درون خودروها
صفحه 6

صفحه 4

صفحه 5

مرگ هولناک کشاورز
 36ساله حین سمپاشی
درون مزرعه در بابلسر

شرایط و ضوابط دریافت غرامت دستمزد
ایامبیماریبیمهشدگانتامیناجتماعی

صفحه 6

هشدار ایران به عربستان
برای پایبندی به توافق اوپک
صفحه 5

کشف روش جدید کنترل
قند خون در مبتالیان به دیابت
صفحه 6

صفحه 8
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رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:

باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل کنیم
بدخواهان را در مدت کوتاهی در برابر ملت ایران تسلیم خواهیم کرد
رئیس جمهور با بیان اینکه «ما به همه جوانان ،مهندسان و کارگران
کشور افتخار میکنیم» تاکید کرد :باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت
تبدیل کنیم و با افزودن به هزینه بدخواهان ،آنها در مدت کوتاهی در برابر
ملت ایران تسلیم خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،حجت االسالم و
المسلمین دکتر حسن روحانی پنجشنبه  7تیر در مراسم افتتاح فاز دوم
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی
جهان در بندرعباس ،اظهارداشت:هر فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۱۲
میلیون لیتر بنزین تولید میکند و امیدوارم فاز سوم را زمستان  ۹۷افتتاح
کنیم.
س جمهور با بیان اینکه مردم استان هرمزگان همواره سرافراز،
رئی 
انقالبی و مدافعان مرزهای آبی کشور بودهاند ،گفت :خوشحالم که امروز
برای بهرهبرداری از طرح مهم و تأثیرگذار در زندگی مردم و در خودکفایی
کشور میهمان مردم شریف استان هرمزگان هستیم.
دکتر روحانی با اشاره به حضور خود در بندرعباس در سالهای پیش
از انقالب و نیز در سالهای دوران دفاع مقدس ،افزود :این استان مهم
همواره با مردمی فرهیخته و جایگاهی که در منطقه دارد ،از بعضی جهات
بینظیر است.
رئیس جمهور ،تنگه هرمز  ،بندرگاههای بسیار مهم در کنار جزایر مهم
با جایگاه ویژهای که از لحاظ انرژی و فوالد دارند را از ویژگیهای استان
هرمزگان برشمرد و افزود :بسیار خوشحالم که عنوان شد طرحهای عمرانی
برای این استان از جمله احداث  1700تخت بیمارستانی ،در سال  97و 98
به بهرهبرداری خواهند رسید.
دکتر روحانی با اشاره به نیازمندیهای مردم این استان در بخش آب،
ادامه داد :متأسفانه در سال آبی که ماههای آخر آن را طی میکنیم ،هرمزگان
تحت فشار بوده و شرایط آبی سختی دارد و این به ما نشان میدهد که در
این استان به جای آسمان باید بیشترین نگاهمان به آبی باشد که در ساحل
آن قرار دارد ،البته ما همواره به رحمت خدا امید داریم اما در عین حال دریا
هم از آن خداست و باید کاری کنیم که مردم احساس راحتی بیشتر و نگرانی
کمتری داشته باشند.
رئیس جمهور تصریح کرد :در طول زندگی انسان ،مقاطعی پیش میآید
که هم برای تاریخ ملت و سرنوشت کشور و هم برای تبلور لیاقتهای انسان
کمنظیر و سرنوشتساز است.
دکتر روحانی افزود :صدق و کذب ما و راستگو بودن و غیر از آن در
روزهای امتحان خداوند آشکار میشود و اگر چه همه در زبان افتخار میکنند
که مؤمن ،مسلمان ،مخلص ،معتقد و فداکار برای کشور هستند ،اما در روز
امتحان و آزمایش سرافرازی ،صداقت و فداکاریشان برای تاریخ و جهان
روشن خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز یکی از مقاطع تاریخی مهمی است
که در آن قرار داریم ،اظهار داشت :اگر امروز دشمنی علیه ما توطئه کرده
 ،ما باید با تهدید دشمن مقابله کرده و در برابر آن بایستیم و ثانی ًا آن را به
فرصت تبدیل کنیم.
دکتر روحانی اظهار داشت :تحریم ،فشار و سختی برای زندگی مردم
خواهد بود اما در عین حال فرصتی برای ابتکارات ،خالقیت ،تولید و
افتخارآفرینی در برابر قدرتهای زورگوی جهان است.
رئیس جمهور با بیان اینکه خداوند به ما نعمتهای بزرگی عطا کرده که
توان شمارش آنها را نداریم ،گفت :فرهنگ ،کشوری متمدن و خوب ،بهترین
مردم ،عشق به خاندان رسالت ،جایگاه استراتژیک ایران و امنیتی که در سایه
ایثار و فداکاری مردم و نیروهای مسلح بوجود آمده ،بسیار حائز اهمیت است
و اگر وضعیت کشور را با برخی کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای
جنوبی خلیج فارس مقایسه کنیم ،میبینیم که شرایط بسیار خوبی داریم.
دکتر روحانی افزود :یکی از سران همین کشورهای جنوبی خلیج فارس
به من میگفت که ساالنه  9میلیارد دالر برای حضور آمریکا در منطقه
به آنها پرداخت میکنیم و این در حالی است که آمریکا به جای اینکه
برای حضورش در منطقه و برقراری پایگاه برای منافع نامشروعش ،هزینه
پرداخت کند ،هم در منطقه حضور داشته ،هم دخالت میکند و هم برخی از
این قبیل کشورها را سرکیسه میکند.
رئیس جمهور ادامه داد :همان مسئول به من میگفت که ترامپ به او
زنگ زده و گفته که این پولها کم است و باید با توجه به ذخایری که دارید
پول بیشتری به ما دهید.
دکتر روحانی با بیان اینکه کشوری که در برابر یک ابرقدرت سرفرود
آورده و از پول نفت و خزانه ملت خود به او باج میدهد ،برای این است
که در ظاهر آن ابرقدرت کشورش را حفظ کند و در باطن آنها نیز بتوانند
حکومتشان را ادامه دهند.
رئیس جمهور اظهار داشت :ما کشوری پرافتخار داریم که در آن روی
پای خود ایستادهایم و ملت ما خودشان سرنوشتشان را انتخاب کرده و پای
صندوق میآیند و در آن افتخار همه مسئوالن این است که مشروعیت
سیاسیشان را از رأی مردم دارند.
دکتر روحانی با بیان اینکه ملت ایران،ملتی بزرگ و با تاریخ کهن است،
گفت :تردید ندارم ،اگر همه ابزار و امکانات را به کار بگیریم در این امتحان
الهی هم مثل همیشه سربلند خواهیم بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم که پیشانی دشمنان به
سنگ بخورد ،افزود :ما امروز در برابر یک مشت آدم قلدرمآب که دارای
محاسبات غلط نسبت به کل جهان و از جمله ایران هستند ،قرار داریم و این
در حالی است که شاید بگوییم آنها با برجام ایران مخالفند اما میبینیم که
در چین و اروپا و سایر نقاط نیز اینگونه هستند و در حقیقت آدمهایی روی
کار آمده اند که به هیچ چیز متعهد نبوده و هیچ پیمانی برایشان ارزشمند

نیست.
دکتر روحانی گفت :آدمی که مادر را از بچه جدا میکند و ضد اسالم و
مسلمانان بوده و همه افتخارش دیوارکشیدن بین کشور و همسایهاش است،
در برابر ما قرار دارد و امروز نیمی از مردم آمریکا از حکومتشان خجالت
میکشند و اگر از آنها نظرسنجی کنیم ،میبینیم آنها نیز از این حکومت و از
این کاخ سفید ناراضی هستند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز بین آمریکا و نزدیکترین متحدانش
مانند کانادا ،مکزیک و اتحادیه اروپا ،فاصله بسیاری افتاده است ،گفت:
آنها نسبت به ما کینه طوالنی و بلندمدت دارند ،به گونهای که یکی از
سران حکومت فعلی آمریکا عنوان میکرد که ما باید ریشه ملت ایران را
بخشکانیم.
دکتر روحانی تأکید کرد :ما در این مقطع هم باید احساس قدرت کرده،
سینه را سپر کنیم و در برابر بدخواهان بایستیم و صبر و تحمل داشته و
سست نشویم و گلهها و شکایتها و فاصلههایی که همواره در جامعه ما
میان اقشار و گروههای مختلف وجود داشته را کنار بگذاریم.
رئیس جمهور اظهار داشت :البته همواره اختالفات در کشور ما وجود
داشته و مربوط به حزب یا گروههای سیاسی نمیشود و در کوچکترین
مناطق هم بر سر موضوعات مختلف اختالفات و سلیقههای گوناگون بوده
است اما هنگامی که دشمن در برابر ما قرار میگیرد و میخواهد ملت را
شکسته و عظمت ما را خرد کند ،ما یک ملت واحد هستیم.
دکتر روحانی تأکید کرد :تردید ندارم با صبر ،استقامت و اتکاء به خدا و
انسجام و ایستادگی حتم ًا میتوانیم دشمن را در هم بشکنیم ،چرا که ما از
این نوع آزمایشها در مقاطع دیگر هم داشتهایم.
رئیس جمهور با اشاره به روزهای سخت ملت ایران در سالهای 59
و  ،60گفت :خداوند به پیامبر(ص) سفارش میکند که در برابر نامالیمات
همواره صبر پیشه کند و من هرگاه میبینم فشارها زیاد است یادی از شهید
بهشتی میکنم.
دکتر روحانی با بیان اینکه این فشارها اص ً
ال قابل مقایسه با تهمتها،
زخم زبانها و توهینها در زمان شهید بهشتی نیست ،گفت :بخاطر دارم،
شهید بهشتی در آن دوران وارد یک جلسهای شد و در آن جلسه جز دو نفر
هیچ کس از جای خود تکان نخورد و بلند نشد ،اما این مرد خم به ابرو نیاورد
و بسیار روح بلند و بزرگی داشت.
رئیس جمهور با بیان اینکه شهید بهشتی مردی آگاه ،ایرانشناس،
مردمشناس ،دلسوز ،مدبر ،مدیر و معمار قانون اساسی و قوه قضائیه بود،
گفت :ارادت و رفاقت من با او از سال  40است و در فراز و نشیبهای
مختلف میدیدم که همواره صبر را پیشه خود میکرد.
دکتر روحانی با بیان اینکه شهید بهشتی الگوی بزرگی برای همه است،
گفت :کمتر مظلومی در دوران معاصر مانند شهید بهشتی سراغ داریم که
نسبت به او نامالیمات بسیاری انجام شد ،اما او با قامتی استوار ایستاد و تا
لحظه آخر با دنیایی از امید به مردم خدمت کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز روز امتحان برای همه ماست ،گفت :باید
شجاعانه و پرتالش مقاومت و ایستادگی کنیم و نباید در برابر تالشهای
دشمن برای تحریم دستپاچه شویم .امروز روزی نیست که به بازارها هجوم
ببریم و دو برابر قبل خرید کنیم یا انبارها را از کاال پر کنیم ،بلکه اکنون زمان
آن است که بازارها را پر از کاال و رنگین کنیم.
دکتر روحانی افزود :این یک آزمایش الهی است که بسیاری از مردم
سربلند از آن بیرون میآیند و البته اقلیتی نیز هستند که همواره در این
امتحانها تجدید میشوند .در سه ماهه نخست امسال درآمد ارزی و حتی
مخارج و هزینهکردهای دولت نه تنها از پارسال کمتر نشده ،بلکه افزایش نیز
داشته است و به عنوان مثال بودجه عمرانی تخصیص یافته در بهار امسال
نسبت به زمان مشابه پارسال  30برابر رشد داشته است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دلیلی برای نگرانی وجود ندارد،
اظهارداشت :اص ً
ال فرض را بر این میگذاریم که دوران سختی آغاز شده
است ،آیا باید خودمان را ببازیم و دنبال مقصر بگردیم و تقصیرها را به گردن
یکدیگر بیندازیم؟ امروز روز امتحان الهی است و همه باید فرهنگ اقتدار،
عزت و ایستادگیمان را به رخ دشمن بکشیم.
دکتر روحانی افزود :اگر رشد و پیشرفتهایی که در همین  5سال گذشته
داشتهایم ،نگاه کنید ،میبینیم که پیشرفتهای قابل افتخار زیادی داریم؛ در
این  5سال تولید بنزین کشور به  45درصد افزایش یافته و تولید بنزین با
استاندارد یورو  4و یورو  ،5بیش از  12برابر شده و دیگر نه تنها به واردات
گازوئیل نیاز نداریم بلکه توان صادرات گازوئیل را نیز داریم و در حالی که تا
چند سال پیش در زمستانها ناچار از واردات گاز بودیم ،در حال حاضر توان
صادرات گاز حتی در زمستان را هم نیز داریم ،پس چرا باید به جای افتخار
کردن به این دستاوردها یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق کنیم؟
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز زمان کمک به یکدیگر و تالش برای

عبور از مشکالت است ،نه زمان تسلیم یا مچگیری ،تصریح کرد :آیا نباید به
راهاندازی دو فاز از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به فاصله یک سال ،افتخار
کنیم .به امید خدا و با همت و تالش تالشگران صنعت نفت کشور تا پایان
سال از فاز سوم این پاالیشگاه نیز بهرهبرداری خواهد شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه باید میزان مصرف بنزین را مدیریت کنیم،
خاطر نشان کرد :در کجای دنیا سراغ دارید که یک کشور  80میلیونی روزانه
 80میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشد ،اینها سرمایه کشور هستند که
باید با سرمایهگذاری برای آینده بهتر کشور مورد استفاده قرار بگیرند .از
سوی دیگر حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست نیز در گرو مدیریت مصرف
سوخت است که باید با تالش بیشتر این عرصه را سامان دهیم.
رئیس جمهور در ادامه گفت :امروز و در دورانی که دشمن ما را به
تحریمهای بیسابقه تهدید میکند میتوانیم بگوییم که در تولید بنزین و
گازوئیل خودکفا شدهایم و البته الزم است عالوه بر مدیریت مصرف ،قاچاق
را نیز مهار کنیم .کارهای زیادی برای انجام دادن داریم که باید دست به
دست هم داده و آنها را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانیم.
دکتر روحانی افزود :باید هزینه بدخواهیهای دشمنان را افزایش دهیم
و قدرت خود را به رخ آنها بکشیم .اگر  6ماه در برابر توطئههای دشمنان
ایستادگی کنیم ،آنها منکوب و خسته شده و در برابر اراده ملت ایران تسلیم
خواهند شد .برای این منظور باید در کنار خودکفایی و ایستادگی از سرمایهها
و داشتههای کشور نیز به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.
رئیس جمهور اظهارداشت :برای ساخت پاالیشگاهی مثل ستاره خلیج
فارس ،میلیاردها یورو هزینه شده است و امروز باید راه را برای حضور مردم
در این عرصه باز کنیم و سهام چنین مجموعههایی را به مردم واگذار کنیم.
همه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و نظامی باید سرمایههای در
اختیار خود را به مردم واگذار کنند تا هم مردم ثروتمند شده و هم به آینده
امیدوار شوند و پولهای سرگردان نیز در مسیر صحیح تولید به کار گرفته
شود .دکتر روحانی با تأکید بر اینکه جذب سرمایههای مردم به مسیر صحیح
تولید وظیفه دولت ،نیروهای مسلح ،نهادهای عمومی و همه ارگانهای نظام
است ،گفت :برای این منظور مصوبه خوبی نیز در جلسه مشترک سه قوه
داشتیم که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است تا همه نهادها سهام
شرکتها و مجموعههای در اختیار خود را به مردم واگذار کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد :برخی دستگاهها هستند که میتوانند خیلی
خوب ،سرمایههای مردم را جذب کرده و در مسیر صحیح تولید و ساختن
آینده کشور سرمایهگذاری کنند .یکی از این دستگاهها وزارت و شرکت نفت
است که مردم نیز به آنها اعتماد داشته و اوراق منتشر شده از طرف این
دستگاهها ،نزد مردم از اعتبار باالیی برخوردار است .این دستگاهها میتوانند
به خوبی سرمایههای مردم را به خدمت بگیرند.
دکتر روحانی اضافه کرد :در نمایشگاه نفت و گاز که چندی پیش برگزار
شد ،اعالم شد صنعت نفت کشور ،آمادگی انتشار  6میلیارد دالر اوراق
مشارکت را دارد که این مسأله میتواند عالوه بر ایجاد اشتغال سرمایههای
مردم را نیز به مسیر صحیح تولید هدایت کند.
رئیس جمهور تصریح کرد :یکی دیگر از زمینههایی که مردم میتوانند در
آن مشارکت کرده و از سود مطمئن و قابل توجهی برخوردار شوند ،مشارکت
در ساخت آزادراههاست که بازگشت سرمایه و سود سریعی دارد .امروز هر
دستگاهی که بتواند سرمایه مردم را در مسیر تولید و ایجاد اشتغال بکار
بگیرد ،باید وارد میدان شود تا امید و اعتماد مردم به آینده افزایش یابد و این
خدمتی بزرگ به کشور بخصوص در مقطع تاریخی حاضر است.
دکتر روحانی با تشکر از نیروهای مسلح ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،ارتش جمهوری اسالمی ،بسیج ،نیروی انتظامی و همه کارآفرینان
بخشهای خصوصی و دولتی و بویژه مردم ،گفت :از همه کسانی که با
اجرای پروژههای مختلف ،ایجاد اشتغال و رونق میکنند و باعث آبرو ،افتخار
و خودکفایی کشور میشوند ،تشکر میکنم.
رئیس جمهور تأکید کرد :امروز ،روزی است که همه باید بیش از گذشته
به هم و به کشور کمک کنیم .همه ما به ایران ،به ملت ایران ،به اسالم و
تمدن اسالم و ایران بدهکار هستیم و باید دین خود را به نسبت به اسالم،
انقالب و ایران به بهترین شکل ادا کنیم.
پیش از سخنان رئیس جمهور ،مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به
اینکه در  5سال گذشته تولید بنزین پایه کشور ،حدود  50درصد افزایش یافته
است ،گفت :موضوع خودکفایی در تأمین بنزین مورد نیاز کشور را از این پس
باید در بهبود کیفیت تولیدات شرکتهای خودروساز کشور جستجو کنیم،
چرا که افزایش بیش از این مصرف بنزین در کشور به صالح اقتصاد نیست.
وزیر نفت اضافه کرد :تا پیش از این دشمنان ما هرگاه میخواستند جمهوری
اسالمی را مورد تهدید قرار دهند ،از تحریم واردات بنزین و گازوئیل سخن
میگفتند ،اما امروز با اجرای پروژههایی مثل ،پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
که در راستای یک طراحی دقیق برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
به بهرهبرداری میرسد  ،تولید بنزین در کشور را به تعادل رسانده و این حربه
را از دست دشمن خارج ساخته ایم.
سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) نیز در این
مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند احداث و بهرهبرداری از فاز دوم پاالیشگاه
میعانات گازی ستاره خلیج فارس و برنامهریزیهای انجام شده برای تکمیل
فازهای دیگر این مجموعه عظیم پاالیشگاهی ،اظهار داشت :اولویت هایی
که در دولتهای یازدهم و دوازدهم دنبال و اجرا شد ،بسیار برای کشور حائز
اهمیت بود که از جمله آنها طرح مهار آبهای مرزی ،خودکفایی در بنزین
و توسعه فازهای گازی در عسلویه است .همچنین آقای همتی استاندار و
آقای مرادی به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس
شورای اسالمی نیز به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون مسائل و
مشکالت استان در بخشهای مختلف پرداختند.

پاسخ قاطع
وزیر خارجه ایران
به همتای آمریکاییاش

ما تداوم سیاستهای عبث دولت ایاالت متحده در
سرکوب ،زندانی کردن تظاهرکنندگان ،جداکردن مهاجرین
از خانوادههایشان و نگهداری اطفال آنها در قفس و نیز
سرپوش نهادن و انکار ناکامیهای مردم آمریکا را محکوم
میکنیم .مردم ایاالت متحده از فساد ،بی عدالتی و بی
کفایتی رهبرانشان به ستوه آمدهاند .جهان صدای آنها را
میشنود.
جواد ظریف پنجشنبه  7تیر در توییتر خود بیانیه ای را در واکنش
به بیانیه اخیر همتای آمریکایی اش علیه ایران ،منتشر کرد .وزیر امور
خارجه در توییتر خود خطاب به وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد :آنکه
در خانه شیشهای زندگی می کند نباید سنگ پرتاب کند .متن کامل
بیانیه این دیپلمات عالی رتبه ایرانی که در آن به ماجراجویی های
آمریکا در منطقه و موارد نقض حقوق بشر توسط کاخ سفید اشاره
شده به شرح زیر است :ایاالت متحده منابع مردمش را بر باد میدهد،
چه با ماجراجویی در عراق و افغانستان ،چه با حمایت کورکورانه از
اسرائیل و دیگر رژیمهای تروریست پرور و یا با گسترش بی مصرف
سالحهای هستهایاش؛ این اقدامات تنها به رنج مردم آمریکا
میافزاید .همانگونه که قبال هم گفتهام ،هیچکس نباید تعجب کند که
تظاهرات در آمریکا ادامه پیدا میکند؛ در مرزها ،در زندانها و همین
آخر هفته در واشنگتن و تمام  ۵۰ایالت .مردم آمریکا از رهبرانشان
میخواهند که ثروت کشورشان را به مردم واگذار کرده و پاسخگوی
نیازهای مشروع آنان باشند تا  ۴۰میلیون نفر در ثروتمندترین کشور
جهان زیر خط فقر زندگی نکنند .ما تداوم سیاستهای عبث دولت
ایاالت متحده در سرکوب ،زندانی کردن تظاهرکنندگان ،جداکردن
مهاجرین از خانوادههایشان و نگهداری اطفال آنها در قفس و نیز
سرپوش نهادن و انکار ناکامیهای مردم آمریکا را محکوم میکنیم.
مردم ایاالت متحده از فساد ،بی عدالتی و بی کفایتی رهبرانشان به
ستوه آمدهاند .جهان صدای آنها را میشنود.

به صفت هم بهشتی بود
غالمعلی دهقان
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه

هفت تیر  ۱۳۶۰یکی از نقاط
عطف انقالب اسالمی و نظام
برآمده از آن است .در شامگاه چنین
روزی  ۷۲نفر از یاران انقالب دریک
عملیات تروریستی به شهادت رسیدند
و تعدادی دیگر مصدوم شدند .دکتر
بهشتی ،دبیرکل حزب جمهوری
اسالمی و ریاست دیوانعالی کشور،
شاخصترین این شهدا بود .درباره
این حادثه و همچنین شخصیت شهید بهشتی نکات زیر درخورتوجه
است.
 -۱شهید بهشتی و یارانش در دفتر حزب جمهوری اسالمی به
دست فردی به شهادت رسیدند که با ظاهری موجه و به قول معروف
ظاهرالصالح توانسته بود اعتماد مجموعه حزب را به خود جلب کند.
پس از شهادت بهشتی و دوستانش و مشخصشدن نقش کالهی،
عامل نفوذی در دفتر حزب ،یکی از اعضای دفتر شهید صدوقی در یزد
تعریف میکرد در زمانی که آیتاهلل بهشتی در نیمه دوم سال ۱۳۵۹
به یزد آمده بود ،در بیت آقای صدوقی میهمان بود .در هنگام صرف
ناهار وقتی دکتر بهشتی متوجه حضورنداشتن کالهی میشود ،دیگر
دوستان پیگیر قضیه میشوند تا ببینند چرا او حضور ندارد .کالهی دلیل
حضورنیافتن خود را بر سر سفره ،وجود دو نوع غذا برای پذیرایی اعالم
میکند! همین فرد چند ماه بعد عامل یکی از بزرگترین عملیاتهای
تروریستی در کشور میشود .نفوذیها در هیبت دوست چنان ضربهای
به انقالب زدند که تاوان آن بسیار سنگین بود و در قضیه انفجار هشت
شهریور هم تکرار شد.
 -۲دکتر بهشتی شخصیتی عالم ،عاقل ،آشنا به مقتضیات زمان و
فرهیخته و فرزانه بود .بههمیندلیل توانست جایگاه رفیعی در مدیریت
جامعه پس از انقالب داشته باشد و به همان نسبت دشمنان فراوانی
داشت .کسانی که انتظار نداشتند یک عالم دینی درک درستی از
مقتضیات زمان داشته باشد؛ اما بهشتی روحانی متفاوتی بود .به زبان
خارجی تسلط داشت و سالها حضور او در خارج سبب شده بود درک
درستی از تحوالت فکری و سیاسی جهان داشته باشد.
 -۳از شهید بهشتی سخنان زیادی ب ه جای مانده است؛ اما دو
سخن او باید همچنان مورد توجه باشد .اول آنکه میگفت در عرصه
مدیریتی به راهبرد جاذبه در حد امکان و دافعه در حد ضرورت باید
عمل کرد…
واقعیتی که باعث میشود همه شهروندان تعلق خاطر به میهن
خود داشته و در رشد و توسعه آن کوشا باشند؛ راهبردی که همچنان
نیاز کشور است .باید در مسیر رشد و توسعه از همه ظرفیتهای
اجتماعی ،فکری و فرهنگی و سیاسی و قومی استفاده کرد و دوم
اینکه میگفت ما شیفتگان خدمتیم؛ نه تشنگان قدرت .واقعیت این
است ،آنان که تشنه قدرت هستند ،برای رسیدن به آن راه تخریب
ن بهدرکردن رقیب به هر ترفندی را پیشه خود
و سیاهنمایی و از میدا 
میکنند و آنان که شیفته خدمت ،همانند خود شهید بهشتی حتی با
سکوت خود منافع ملی را بر منافع جناحی و شخصی ترجیح میدهند.
چنانکه او در روزهای سخت تخریبش از سوی رقیب ،سکوت کرد تا
رهبر فقید انقالب در توصیفش از صفت مظلوم برای او یاد کند .بهشتی
نه در اسم بلکه در صفت هم بهشتی بود.
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حجت االسالم و المسلمین سید محمود دعایی در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات مرحوم حجت االسالم و المسلمین سید مهدی طباطبایی:

صدام علیه ایران جنگ راه انداخت تا شکست قرارداد الجزایر را جبران کند
کتاب خاطرات حجت االسالم و المسلمین مرحوم سید
مهدی طباطبایی در حسینیه جماران رونمایی شد.
مراسم رونمایی از مجموعه دو جلدی خاطرات حجت
االسالم و المسلمین سید مهدی طباطبایی(ره) با عنوان
«اخالق و مبارزه» چهارشنبه  6تیر با حضور یادگار امام
و جمعی از استادان و صاحب نظران در حسینیه جماران
برگزار شد.
به گزارش جماران ،حجت االسالم و المسلمین سید
محمود دعایی در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات حجت
االسالم و المسلمین سید مهدی طباطبایی گفت :من از
گذشته دور به ایشان ارادت داشتم .ایشان زاده رفسنجان
بود و ابتدای ارتباط ما از نجف آغاز شد و ما هم در زمره
سربازان کوچکی بودیم که از خدمت دریغ نداشتیم و اخبار
مبارزات ایشان را ارائه میدادیم؛ یک موج رادیویی در
اختیار داشتیم و منعکس میکردیم.
مدیر مسئول روزنامه اطالعات با اشاره به نقش
مرحوم طباطبایی در مبارزات پیش از پیروزی انقالب
اسالمی افزود :بعد از پیروزی انقالب خدمت به مردم را
بر هر سمت دیگری مقدم دانستند و جریان تأمین مسکن
نیازمندان را راه انداختند و یکی از دغدغههای آن دوران
رفع محرومیت کسای بود که در نهضت نقش داشتند .البته
با تشکیل بنیاد مسکن کار را واگذار کردند.
وی یادآور شد :بُعد اهمیت اصلی ایشان این بود که
مرکزی که فعالیتهای انقالبی داشتند را پایگاه حضور
شخصیت هایی قرار دهند که در مردم اثرگذار باشد.
خصلت مردمداری و رسیدگی به مردم باعث شده بود که
پناه مردم آن منطقه و دیگر مردم باشد.
دعایی اظهار داشت :بعد از رحلت امام احساس میشد
که امر اخالق و توجه به مبانی انقالب دارد کمرنگ
میشود و ایشان با دردمندی سعی میکردند به این بخش
توجه کنند و اگر احساس میکردند شخصی مظلوم است

و دارد حقش ضایع و خدماتش فراموش میشود با تمام
قدرت به میدان میآمد و از او حمایت میکرد.
وی تصریح کرد :حمایت ایشان از مرحوم هاشمی
رفسنجانی زبان زد است .وقتی به یادگار امام در حرم
امام جسارت هایی شد و شرایطی پیش آمد که در جامعه
طیفی طور دیگری برخورد کنند ایشان با کمال شجاعت
و وفاداری به درک واقعیات به میدان آمد و نسبت به
دفاع از ایشان و ارائه آن چیزی که ضرورت داشت وارد
عمل شد.
مدیر مسئول روزنامه اطالعات با اشاره به دو بخشی که
در کتاب خاطرات حجت االسالم و المسلمین سید مهدی
طباطبایی از او نام برده شده در توضیح گفت :عقیده من
این بود که صالحیت سفارت عراق را ندارم .من به احمد
آقا گفتم سفارت یک امر تخصصی است و من به دلیل
عدم آشنایی با مسائل دیپلماتیک نگران هستم مشکلی
پیش آید و دامن روحانیت را بگیرد و من مکلف به
پذیرش شدم .اما با امام عهدی داشتم که اجازه دهند من
طلبه ساده باشم و از وزارت امور خارجه حقوقی دریافت
نکنم .وی اظهار داشت :آقای طباطبایی تصورشان این بود
که اگر غیر من کسی انتخاب میشد و انقالبی نبود چه بسا
میتوانست با مسئولین عراقی به تفاهم برسد و مسائلی
پیش آید که جنگ اتفاق نیفتد .تلقی ایشان این بوده که
آنها انعطاف پذیر بودند و میشد با آنها مذاکره کرد.

دعایی با تأکید بر اینکه صدام اصرار داشت قرارداد
الجزایر را جبران کند ،تصریح کرد :صدام در آبان 57
که احساس کرد رژیم دارد میپاشد سراغ مسئول امنیتی
سفارت میآید و میگوید ساواک منحل شده و ما به پاس
خدمات شما میخواهیم در عراق بمانید .او جواب میدهد
من ترجیح میدهم به دست هموطنانم پاره پاره شوم ولی
مزدور این افراد نخواهم شد.
وی یادآور شد :آبان  57صدام در بصره پایگاه میزند
و برادرش را مأمور آن پایگاه میکند .یعنی جنگ ایران
و عراق را در شرایطی که رژیم شاه در حال فروپاشی
بود برای انتقام گیری قرارداد الجزایر برنامه ریزی کرده
بودند .سفیر اسبق ایران در عراق گفت :جریانی اصرار دارند
که یکی از عوامل شروع جنگ انعطاف ناپذیری نهادهای
حاکم و به خصوص حضرت امام بود .ادعا میکنند که
من از طرف صدام پیغام آورده ام که صدام گفته یا شما
نماینده ای برای مذاکره بفرستید و یا بپذیرید که من برای
مذاکره به ایران بیایم .وی ادامه داد :دروغی گفته اند که
من و شهید بهشتی و آقای بازرگان در قم به خدمت امام
رفته ایم و خواسته ایم این را بپذیرند تا جنگ شروع نشود
و امام بدون بررسی و با انعطاف ناپذیری نپذیرفتند و
من گریه کرده ام و گفته ام جنگ میشود .یعنی از امام
سیمایی خشن و انعطاف ناپذیر ارائه داده اند .این دروغ
قطعی است که در فضای مجازی هم آن را به اشتراک
گذاشته اند .دعایی افزود :تنها مورد این بود که صدام در
برابر اعتراضات ما به رفتار یک طرفه توسط وزیر خارجه
پیغام داد که به فالنی بگویید نزد امام برود و نماینده تام
االختیار برای مذاکره بفرستد و امام فرمود مذاکره با اینها
به نفع ما نیست .شما بگویید ما تشکر میکنیم؛ دوم اینکه
ما دو انتخابات سرنوشت ساز داریم و من ترجیح میدهم
مذاکره کنندگان با شما نمایندگان منتخب مردم باشند و تا
آن موقع حسن نیت به خرج دهید و صبر کنید.

یادداشت
آقای رییسجمهور!
شما دقیقا جای طارمی ایستادهاید
حسین اصغری ثانی

آقای رییسجمهور! یقینا شما هم مانند میلیونها ایرانی بازی ایران و
پرتغال را دیدید .بازی بسیار زیبایی بود .مربی خوب ،بازیکنان خوب ،زمین
خوب و تماشاگران خوب ...همه دست به دست هم دادند تا یک تصویر
ارزشمند از ایران ساخته شود .اگر چه تیم ملی ما نتیجه دلخواه را نگرفت،
اما مردم ما راضی و خوشنود هستند .با این وجود حسرت گل نشدن آن
ضربه آخر تا مدتها با طارمی و همه ما هست.
آقای رییسجمهور! اکنون شما نه در میدان مسابقه ،که در میدان
نبرد هستید ،نه تنها با خارجیها که صد افسوس با برخی خودیهای
تمامیتخواه.
آقای رییسجمهور! شما در یک لحظه حساس از تاریخ ایران ،دقیقا جای طارمی ایستادهاید .توپ
دست شما است...اگر گل نشود بر خالف تیم ملی نه تنها مردم از شما راضی نیستند که با یک حسرت
تاریخی در وسط میدان تنها خواهی بود.
آقای رییسجمهور! چرا مردم از تیمی که از جام جهانی حذف شد ،راضی و خوشنود هستند؟ آیا جز
این است که آنها تا سر حد مرگ برای عظمت و شکوه ایران جنگیدند؟ آنها هرگز مقهور بزرگی قدرت
حریف نشدند و در میان تشویقهای گرم میلیونها ایرانی ،نام ایران و ایرانی را زنده کردند و خود را
شایسته تحسین و احترام نشان دادند.
آقای ریسجمهور! شما بر خالف تیم ملی 24 ،میلیون هوادار داشتید .چه کردید؟ بر خالف کیروش
که اجازه نداد احدی برایش تصمیم بگیرد؛ قدرتی که ملت در اختیار شما گذاشت را دو دستی تقدیم
دیگران کردید تا بازیکنانی پیر و خسته و جاهطلب برای شما انتخاب کنند .ببینید همان تک بازیکن
جوانی که با رای ناپلئونی انتخاب شد چگونه با جسارت و شجاعت در میانه میدان ایستاده است؟
آقای رییسجمهور! هر لحظه ممکن است سوت پایان بازی زده شود .اگر تصمیم درستی نگیرید ،با
یک حسرت تاریخی زمین را ترک میکنید .هنوز هم هواداران شما را تشویق میکنند .به سکوها نگاه
کنید و میلیونها ایرانی را ببینید که چگونه نگران و پر از استرس چشم به شما دوختهاند!
آقای رییسجمهور! شما به صدها نفر مثل کیروش و بازیکنان کیروش نیاز دارید نه پیرمردهای
خسته و ماللآوری که تمام هنرشان زدن گل به خودی است.
آقای رییسجمهور! اکنون در لبه دیواری ایستادهاید که یک طرف آن پیروزی و افتخار و تشویق
بیامان یک ملت است و طرف دیگرش باخت و سرافکندگی و حسرت .اگر سعادت و نیکنامی و
عاقبتبخیری و افتخار میخواهید باید از خودتان ،خانوادهتان ،برادرتان و هر آن چیزی که شما را
زمینگیر کرده عبور کنید ،صدای مردم را بشنوید و بر اساس خواست کسانی که به شما رای دادند،
کابینه را به کسانی واگذار کنید که برای احیای شکوه و عظمت ایران مردانه می جنگند و هراسی به
دل راه نمیدهند.

مربوط در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت

آگهی تغییرات شرکت کاال آوران بهار پارسیان شرکت با مسئولیت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()192604
محدود به شماره ثبت  409349و شناسه ملی  10320598984به استناد غیرتجاری تهران ()192602
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  26/02/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای حمید مظفر منش به شماره ملی  0381679081با دریافت
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدند  .آقای مصطفی صفره به
شماره ملی  3800195879با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت
خارج گردیدند  .سرمایه شرکت از مبلغ  2000000ریال به 1000000ریال
کاهش یافت  .در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصالح
گردید .لیست سهامداران بعد از خروج شرکاء  -1 :آقای سید محمد
حسین نعمتی باکدملی 0075635951دارنده  950000ریال  -2آقای سید
عبدالکریم نعمتی باکدملی 0011875992دارنده  50000ریال سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()192600
___________________________

آگهی تغییرات شرکت فناوری و مهندسی سها سایا صنعت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  455150و شناسه ملی  14004103631به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :به
موضوع شرکت :تولید و فروش تجهیزات سختافزاری و نرمافزارهای رایانهای،
واردات و صادرات ،تولید و توزیع کلیهی کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای
نمایندگی داخلی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم الحاق و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()192601
___________________________

آگهی تغییرات شرکت سرزمین پاراب شرق سهامی خاص
به شماره ثبت  271774و شناسه ملی  10103095498به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 08/08/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمد رضا مجتبوی به
شماره ملی  0081694547به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت
مدیره و حمید رضا مجتبوی به شماره ملی  0380794594به سمت
عضو هیئت مدیره و مهری ناصر به شماره ملی  0380864029به
سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته
برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی اداری
با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.

___________________________

آگهی تغییرات مؤسسه آموزشی فرهنگی کوثر رودهن به شماره
ثبت  4و شناسه ملی  10100000920به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  01/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :نشانی مرکز مؤسسه در واحد ثبتی رودهن به رودهن  -بلوار
امام خمینی  -کوچه جانبازان  -پالک  - 0طبقه زیرزمین  -کد
پستی  3973145943تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رودهن ()192603

___________________________

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
حسابرسین به شماره ثبت  6870و شناسه ملی  10100316991به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ  15/02/1397و مجوز شماره
 201057/97مورخ  29/2/1397جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :آقایان حسن اسمائی ش.م  0041428579ومنوچهرزندی
ش.م  4321886422وخانم منیژه آریان پور ش.م  2161288962به سمت
اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()192605
___________________________
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکسار تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره
ثبت  342480و شناسه ملی  10103883820به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  18/08/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به آدرس :شهرتهران
خیابان سپهبد قرنی خیابان شهید دهقانی نیا (خسرو) نبش کوچه خوارزمی ساختمان

___________________________

خسرو پالک  5طبقه اول واحد  3کد پستی 1584633916تغییر یافت و ماده مربوطه به

آگهی تغییرات شرکت آرمان تجارت فروزان با مسئولیت محدود به شماره ثبت

شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات

 440452و شناسه ملی  14003531462به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  01/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عبارت :خرید و فروش،
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،ارائه خدمات بازرگانی و استفاده
و طراحی سایت یا سرویسهای اینترنتی ،اینترانتی و شبکهای برای خرید و
فروش ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،و ارائه خدمات بازرگانی
و بازاریابی مجاز و غیرهرمی و غیرشبکهای از طریق سایتها و سرویسهای
اینترنتی ،اینترانتی و شبکهای ارائه کلیه خدمات اینترنت و اینترانت و انجام امور
انفورماتیک و فناوری اطالعات  ،ITطراحی و میزبانی وب ،سایتهای اینترنتی
عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و طراحی و تولید
و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانهای اعم از سفارش مشتری و بستههای
نرم افزاری و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در
زمینه شبکههای رایانهای اطالع رسانی پس از اخذ مجوزهای الزم و شرکت در
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ و
اعطای نمایندگی و شعبه های داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیالت ارزی و
ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه موضوع فعالیت شرکت
در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده

غیرتجاری تهران ()192606
___________________________

آگهی تغییرات شرکت تجارت نوین فراز آسیا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  246579و شناسه ملی  10102872206به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  28/01/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حمیدرضا فرازجو به کد ملی  2750562481با دریافت مبلغ 500.000
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت
از مبلغ  1.500.000ریال به مبلغ  1.000.000ریال کاهش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه
هر یک به شرح زیر می باشد .آقای بهمن اشرفی کد ملی2750680352
دارای  600.000ریال آقای روزبه اشرفی کدملی  2741486360دارای
 200.000ریال خانم صبا اشرفی کد ملی  2741486379دارای 200.000
ریال تعداد اعضا بین  2نفر تا  6نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک
سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد
و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()192607
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سیاسی  -اجتماعی
یادداشت

تبریزی ها تحسین برانگیزند
جعفر طاهریان
مردم تبریز را باید ستود و تحسین کرد ،بی هیچ تردیدی .آنها از همگراترین
مردمان ایران هستند و رشد همه جانبه این شهر در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی رهین همین همبستگی و دوراندیشی مردمانش هست.
زمانی آنها تصمیم گرفتند دیگر به هیچ گدایی پول ندهند تا شهرشان اولین
کالنشهر بی گدای ایران باشد؛ به جایش مؤسسات خیریه مردمی تشکیل دادند
که نیازهای فقرای واقعی را برآورده سازند .نکته اینجاست که اگر تنها تعدادی از
مردم ،یا این عزم گروهی همراهی نمی کردند ،عنوان شهر بدون متکدی ،به تبریز
نمی رسید.
زمانی دیگر که مهاجران غیر قانونی افغان به شهرهای مختلف ایران روانه
شدند و بسیاری از کارفرمایان با قیمت های ارزان آنها را به کار گرفتند ،تبریزی ها
تصمیم گرفتند فرصت های شغلی شهرشان را برای فرزندان خود نگه دارند و به
همین خاطر از خیر کارگران ارزان و بدون بیمه افغان گذشتند؛ بدین ترتیب ،تبریز
تنها شهر صنعتی ایران شد که هیچ کارگر افغانی در آن کار نمی کند.
سال ها پیش ،اتوبوسرانی تبریز ،چند ریال بر قیمت بلیت افزود و تبریزی ها
که این افزایش را غیرمنصفانه می دانستند ،تصمیم گرفتند که تا برگشت قیمت
ها به وضعیت قبلی سوار اتوبوس نشوند و در نهایت هم همان شد که مردم می
خواستند.
قبال نیز وقتی مدیریت ارشد استان ،شرکتی عمومی برای بهسازی شهر تشکیل
داد ،مردم تبریز یا سرمایه های خرد و کالن شان در آن مشارکت کردند و در اندک
سالی ،چهره شهرشان را دگرگون کردند.
این روزها نیز از بازار تبریز خبری می رسد که می تواند برای همه ما مردم
ایران الگوی عملی باشد .بسیاری از بازاریان تبریز تصمیم گرفته اند دیگر منتظر
تصمیمات و اقدامات مسؤوالن برای مبارزه با قاچاق کفش نباشند و خودشان کاری
کنند کارستان .آنها تابلوهایی پشت ویترین مغازه هایشان زده اند که رویش نوشته
است "فقط کفش تبریز می فروشیم".
بدین ترتیب ،کفش های بی کیفیت چینی که در سایه بی عملی مسؤوالن،
خود را به بازار تحمیل کرده و باعث بیکاری بسیاری از کارگران و ورشکستگی
تولیدکنندگان شده بودند ،بعد از سال ها ،ناگزیر از عقب نشینی شده اند و رونق،
بار دیگر به این صنعت پرقدمت تبریز بازگشته است .امروز کفش تبریز که جزو
برندهای معتبر کفش در ایران است ،جان دوباره ای گرفته است.
مردم تبریز هم ،همانند همیشه تاریخ شان در این باره نیز همگرا شده اند و دیگر
کفش های چینی نمی خرند.
این الگو ،اگر درباره کاالهای باکیفیت دیگر ایرانی و نیز در شهرهای دیگر کشور
تکرار شود ،آنگاه می توان گفت که مردم ایران ،بدون نیاز به مصوبات مجلس و
هیات دولت و نظام بروکراتیک اداری و همایش های آنچنانی و وعده و وعیدهای
توخالی و بودجه های کالن و  ...توانسته اند از خود و فرزندان خود در قبال کاالهای
قاچاق حمایت کنند و رونق اقتصادی را به دست خودشان رقم بزنند.
تبریز را به عنوان "شهر اولین ها" می شناسیم و اینک بار دیگر این شهر ،اولین
شهری شده است که مردمش برای نجات اقتصادی دست به انتخاب زده اند.
تبریزی ها ،تحسین برانگیزند.

یادداشت

سرمایهگذاران ایرانی
و دستفروشان خیابانی
میثم رادپور
بساطشان مختصر است ،و در معرض انواع دستبردها قرار دارند .همواره نگرانند؛ از
آسمان نگرانند که نکند ببارد؛ از باد نگرانند که نکند ببرد؛ از رهگذران بیمناکند که
مبادا بساطشان را بههم بریزند؛ حتی از مشتریان هراسانند که نکند نپرداخته بگریزند.
دستفروشان را میگویم .با اینهمه دغدغه چهارچشمی خیابانها را میپایند؛ آرام و قرار
ندارند .کابوس شهرداری رهایشان نمیکند .چیز زیادی به میدان نمیآورند ،تا سر بزنگاه
هرچه سریعتر از میدان بدرآورند.
سرمایهگذاران ایرانی چه شباهتها که با دستفروشان خیابانی ندارند .آنها نیز
سرمایههای زیادی را پهن نمیکنند ،تا با اولین هشدارها ،زودتر جمع کنند .آنها نگرانند
که نکند فالن رقیب صاحب رانت عرصهی بازی را بر آنها تنگ کند؛ مبادا افاضات آن
رجل سیاسی ،یک شبه نانشان را سنگ کند؛ دلهره دارند که چگونه سود کنند و "سودجو"
تلقی نشوند؛ چگونه سالم کار کنند و باج به دیگری ندهند .نگرانند که چگونه حقوق خود
را از کالهبرداران بستانند ،چطور دفاتر شفاف بهدست ممیز مالیاتی بسپارند؛ چگونه کاله
خود را بچسبند که باد نبرد؛ کجا بخوابند که زیرشان آب نرود ،و چطور بساط کنند که
محیط مشوش قانونگذاری ،سرمایههایشان را از یاد نبرد.
آنها نیز بیشتر از اینکه نگران ریسکهای ذاتی کسبوکار خود باشند ( business
 ،)risksنگران عدماطمینانهایی اند ،که فضای کسبوکار به آنها تحمیل میکند
( .)non-business risksآنها نیز همانند دستفروشان ،حواسشان بیشتر درگیر
هجمههای شهرداری است تا دغدغههای کاسبکاری .برای آنها ،ظرفی که در آن غذا
میخورند ،از خود غذا مهمتر است.
افسوس که سرمایهگذاران تمام این نگرانیها را در محاسبات خود لحاظ میکنند .آنها
حساب میکنند و احساس آرامش نمیکنند .بیجهت نیست که در کشورمان سرمایههای
بزرگ تجهیز نمیشود؛ کسبوکارهای عظیم تشکیل نمیشود .بیدلیل نیست که
عالقه به فعالیتهای بازرگانی بیش از کسبوکارهای تولیدی است .بیخود نیست که
سرمایهگذاران جیبهای خود را به این سرزمین نمیدوزند! آنها میخ محکمی بر این
زمین نمیکوبند! در فضایی که شبیه فضای کسبوکار دستفروشان است ،سرمایهگذاران
نیز به دستفروشان شبیهترند ،تا مغازهداران .در جایی که سرمایهگذاران احساس ناامنی
میکنند ،سرمایه به زحمت مینشیند؛ سرمایهگذار بهسختی آرام میگیرد .در مسیری که
محل گذر سیل است ،خانههای عظیم بنا نمیشود ،و در زمینی که در معرض هجوم
آفتهاست ،مزارع اصیل بهپا نمیشود.
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حجتاالسالم والمسلمین سیدحسن خمینی در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر؛

باید «همه در کنار هم» به وحدت و انسجام ملی برسیم
تک تک مردم ،استقامت را استقامت خودشان بدانند

اولین الزمه ایستادگی مقابل ظلم این است که همه مردم احساس
کنند آنچه صورت می گیرد به معنای «ع ّزت» آنها است .باید تک تک
مردم احساس کنند این مقاومت ملی عزت آنها را در پی دارد .باید به گونه
ای مانند سرمای زمستان  ۵۷که وقتی شیرهای نفت را بستند و جامعه در
برابر سرما نه تنها خم به ابرو نیاورد بلکه محکم تر ایستاد ،برای آنها تعریف
باشد /الزمه استقامت این است که تک تک مردم ،استقامت را استقامت
من گوینده در این مسیر فشار کمی
خودشان بدانند و اینگونه نباشد که به ِ
یبایید و به دیگری فشار بیشتری بیایید؛ باید «همه در کنار هم» به وحدت
و انسجام ملی برسیم.
یادگار امام با تأکید بر ایستادگی مقابل ظلم گفت :اگر همه با هم باشیم
می توانیم مقابل ظلم بایستیم؛ گمراهی و کوته فکری است اگر کسی
فکر کند با پاره پاره کردن جامعه می توان مقابل ظلم های کوچک یا
بزرگ ایستاد.
به گزارش جماران ،حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی در
مراسم بزرگداشت شهید ناطق نوری و شهدای هفتم تیر در مسجد جامع
امام حسن مجتبی(ع) لواسان ،مهمترین و برجسته ترین صفت مرحوم دکتر
تسری به همه شهدای هفتم تیر است« ،مظلوم» خواندن
بهشتی را که قابل ّ
ایشان توسط امام دانست و با تأکید بر اینکه «ظلم نقطه مقابل عدل است»،
افزود :عدل را به دو گونه در علوم انسانی تعریف کرده اند؛ یک تعریف
ارسطویی است که بر اساس آن ،هر چیزی را جای خودش بگذاریم؛ ایرادی
که به این تعریف گرفته اند این است که عدالت را از حوزه تاثیرگذاری
خارج می کند .سید حسن خمینی ،تعریف دیگر عدالت را «عدالت به مثابه
انصاف» ذکر کرد و یادآور شد :البته این تعریف ریشه های قدیمی هم دارد
و ارجاع آن به این نکته است که اگر انصاف داشته باشید ،عادل هستید.
انصاف قاعده ای است که برخی گفته اند میراث بشریت است و تنها یک
قوم یا یک پیامبر به آن اشاره نکرده اند .وی با تاکید بر ضرورت انصاف،
تصریح کرد :انصاف یعنی «هرچه برای خود می پسندی برای دیگران
هم بپسند» .این جمله در کلمات همه پیامبران و امامان موجود است و
بعدها فلسفه اخالق را بر همین اساس پایه گذاشتند؛ بر این اساس ،اگر
می خواهید بدانید عادالنه برخورد می کنید یا خیر ،خودتان را جای طرف
مقابل بگذارید.
یادگار امام یادآور شد :مرحوم بهشتی با صفت مظلوم شناخته شده است؛

بدین معنا که حق او آن گونه که باید ادا نشده یا با او به طور انصاف برخورد
نشد .وی با اشاره به انواع ظلم مالی و غیر مالی گفت :برخی اوقات جایگاه
یک شخصیت آن گونه که الزم است ،شناخته نمی شود .مرحوم بهشتی
به این معنا مورد ظلم قرار می گیرد که واقعیت شخصیت او شناخته نمی
شود و به چیزهایی متهم می شود که واقعیت ندارد .سید حسن خمینی با
اشاره به تخریب شهید بهشتی گفت :یک ظلم در رابطه با شناخت ایشان
وجود دارد و آن اینکه شناختاو کامل نبوده است؛ یعنی توان نیروی تخریب
به گونه ای بوده که این شخصیت ها آن گونه که باید شناخته نشدند .وی
در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه انظالم (تن دادن به ظلم) یکی از
گناهان کبیره است ،افزود :اگرچه ما بعضا مظلوم واقع می شویم ولی حق
نداریم ظلم را بپذیریم؛ انسان باید با تمام توان مقابل ظلم بایستد ،زیرا
پذیرش ظلم به ظالم رسمیت می دهد .سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه
باید در مقابل ظلم ایستاد ،تصریح کرد :تن به ظلم دادن از ناپسندترین
اموری است که بشریت می تواند در خود پدید آورد ،زیرا او را از انسانیت
خارج می کند .وی در مورد راه مقابله با ظلم اظهار کرد :تعبیر قرآن این است
که بدترین کار ممکن را کسانی انجام می دهند که خودشان فکر می کنند
کار خوب می کنند اما کار بسیار بدی می کنند و همه چیز را خراب کرده
اند .بنابراین ،در کارها ّنیت خیر تنها کافی نیست .یادگار امام به وقایع جاری
در جهان و کشور اشاره کرد و تصریح کرد :رئیس جمهور آمریکا بر خالف
همه موازین تصمیماتی می گیرد؛ این رفتار بی تردید در هر نظام اخالقی
ظلم محسوب می شود .پذیرش ظلم گناه است ،اما مقابله با او لوازمی دارد
و اگر این لوازم را نگوییم و فقط به ّنیت خیر بسنده کنیم مصداق تعبیر
قرآنی «ظلوما جهوال» هستیم .وی با بیان اینکه اولین الزمه مقابله با ظلم

«همبستگی عمومی» است ،ادامه داد :اگر همه با هم باشیم می توانیم
مقابل ظلم بایستیم؛ گمراهی و کوته فکری است اگر کسی فکر کند با پاره
پاره کردن جامعه می توان مقابل ظلم های کوچک یا بزرگ ایستاد .سید
حسن خمینی تاکید کرد :الزمه ایستادگی مقابل ظلم این است که همه
مردم احساس کنند این ایستادگی به معنای «ع ّزت» آنها است .باید تک
تک مردم احساس کنند این مقاومت ملی عزت آنها را در بر دارد .باید شرایط
به گونه ای مانند سرمای زمستان  ۵۷که وقتی شیرهای نفت را بستند و
جامعه در برابر سرما نه تنها خم به ابرو نیاورد بلکه محکم تر ایستاد ،برای
آنها تعریف شده باشد .وی افزود :الزمه استقامت این است که تک تک
من گوینده
مردم ،استقامت را استقامت خودشان بدانند و اینگونه نباشد که به ِ
در این مسیر فشار کمی یبایید و به دیگری فشار بیشتری بیایید؛ باید «همه
در کنار هم» به وحدت و انسجام ملی برسیم .یادگار امام ادامه داد :دیگر
الزمه این مسیر آن است که از تزریق یأس به جامعه جلوگیری کنیم؛ امید
شرط حرکت به جلو است .مگر انسان ها بدون امید می توانند زندگی کنند؟!
اگر امید باشد زمانه با ما است .وی با انتقاد از اینکه مرسوم شده است که
ما بر طبل بی انگیزگی می کوبیم ،افزود :رسانه های شناسنامه دار چرا این
کار را می کنند؟ بی تردید وضع ما از بسیاری دوران ها بهتر است و تاکنون
نیز با «اتحاد» از همه گردنه ها عبور کرده ایم؛ روزی سیلوها برای یک روز
هم گندم نداشت .یکی از شاهکارهای امام روز اول مهر  ۵9بود که یک روز
قبل فرودگاهها را بمباران کردند ،اما امام امید میداد؛ جایی که باید هیجان
دهیم ،بدهیم و جایی که باید هیجان را جمع کنیم ،جمع کنیم .لذا به جامعه
باید تزریق امید کرد .سید حسن خمینی مولفه مهم دیگر در ایستادگی مقابل
ظلم را «ه ّمت» عنوان و تاکید کرد :قوام یک جامعه به مدیرانی است که
مورد تایید مردم هستند؛ از این فراز و نشیب ها نترسید .جمهوری اسالمی
آنقدر پتانسیل قوی دارد که می تواند از صدها گذر عبور کند؛ اما مهم این
است که امیدمان به خدا و آینده را از دست ندهیم .بنابراین ،خدا را نصرت
دهید و آستین همت باال بزنید .وی با توصیه اکید بر اینکه «دست از تخریب
یکدیگر برداریم» ،افزود :ما یک ملتیم و یک آینده داریم و در یک کشتی
نشسته ایم که الحمدهلل امروز ناخدای با تدبیری هم دارد و اگر به لوازم ظلم
ناپذیری تن دهیم پیروزیم .یادگار امام در پایان گفت :بهشتی مظلوم بود اما
به ظلم تن نداد؛ ما هم به ظلم تن نخواهیم داد و دست در دست هم ان شاء
اهلل آینده روشن جمهوری اسالمی روشن تر خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد

خشکسالی حاد در  ۴استان

آبیاری نوین بهترین راهکار مقابله
وزیر جهاد کشاورزی اجرای طر ح آبیاری نوین که از سوی
دولت در کشور در حال اجراست را بهترین راهکار برای مقابله با
خشکسالی دانست و گفت :با وجود بارشهای بهاری استانهای
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان و یک میزانی هم فارس
خشکسالی حاد دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمود حجتی در سفر به
شهرستان خاش و در جمع خبرنگاران ،اصالح ساختار تخصیص و
پرداخت خسارتهای بخش کشاورزی را ضروری عنوان و اظهار
کرد :جبران خسارت وارده به بخش کشاورزی از طریق بیمه
کشاورزی (برای محصوالت بیمه شده) ،استمهال بازپرداخت
بدهی کشاورزان به بانکها و همچنین استفاده از اعتبارات ستاد
حوادث غیرمترقبه در حال پیگیری است .وی بیان کرد :با توجه
به اینکه بسیاری از مراتع بر اثر خشکسالی خشک و دامهای
روستاییان و عشایر در معرض نابودی قرار گرفته اند تالش
میشود با حمایت دولت بخشی از علوفه دامی این مناطق را به
طور رایگان تامین و توزیع کنیم .حجتی با توجه به شرایط کم آبی
کشور ،توسعه سامانههای نوین آبیاری و کشتهای گلخانهای را
از اولویتهای این وزارت اعالم کرد .وی خاطرنشان کرد :دولت
در مبحث تسهیالت ارزان به کشاورزان گرفتار خشکسالی
برنامههای بسیار خوبی را در دستور کار قرار داده است .حجتی
ادامه داد :این تسهیالت متناسب با فرهنگ ،فقه و مذهب هر
منطقه به کشاورزان داده میشود .وزیر جهاد کشاورزی تصریح

کرد :با نگاه بلند دولت در حمایت از کشاورزان تالش خواهیم کرد
حمایتهای خوبی از این قشر زحمت کش جامعه در قالب ارائه
تسهیالت ارزان داشته باشیم .وزیر جهاد کشاورزی گفت :دولت
تدبیر و امید در مبحث آبیاری نوین طرحهای بسیار خوبی در
کشور به ویژه سیستان و بلوچستان دارد .حجتی اظهار کرد :هم
اینک طرح آبیاری نوین در سطح  ۴۶هزار هکتار دشت سیستان
و  ۱۰۰هزار هکتار در جنوب سیستان و بلوچستان برای مقابله
با خشکسالی توسط دولت در دست اجراست .وی تصریح کرد:
اجرای این طرحها نویدبخش رونق کشاورزی در سیستان و
بلوچستان با حداقل میزان آب است .وزیر جهاد کشاورزی تاکید
کرد :اجرای طرحهای آبیاری نوین که از سوی دولت در کشور
به ویژه سیستان و بلوچستان در دست اجراست ،بهترین راهکار
برای مقابله با خشکسالی است .حجتی در ادامه با اشاره به این که
حضور و مداخله دولت در بازار محصوالت کشاورزی «حمایتی»
است ،بر ضرورت تشکیل زنجیرههای تولید توسط تولیدکنندگان
تاکید کرد و گفت :ایجاد و مدیریت زنجیرههای تولید در بخش
کشاورزی ،تجربه موفق جهانی است و با توجه به مزایای آن از
جمله کاهش هزینههای تمام شده ،حذف واسطهها و بهره مندی
تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولید خود ،ایجاد زنجیرههای تولید
از مزرعه تا سفره از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است.
وی اظهار کرد :در زمینه خشکسالی که دامن گیر مردم سیستان
و بلوچستان است ،ستاد بحران خسارات خشکسالی را برآورد

میکند .وضعیت خوبی را قبل از عید در سطح کشور نداشتیم
با باران بهاری تا حدودی مشکالت برخی نقاط کشور بهبود پیدا
کرد ،اما سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان و یک میزانی هم
فارس خشکسالی حاد دارند.
حجتی اضافه کرد :تمدید و تسهیل وامها را برای کشاورزان
درخواست کردیم که در دستور بررسی قرار دارد ،در مجموع دولت
توجه ویژه به استانهای محروم دارد .وزیر جهاد کشاورزی ادامه
داد :در ارتباط با تأمین آب ،تامین آب و آبرسانی به روستاییان
و عشایر در دولت مورد تصویب قرار گرفت .بخش روستایی را
وزارت نیرو پیگیری میکنند و منابع آن در اختیارشان قرار گرفته
تا بتوانند سقایی آبرسانی کنند  .حجتی با بیان اینکه در بحث
عشایر ،به همکاران ما در سازمان عشایر میزانی اعتبار تعلق
گرفته که امیدواریم بتوانند مشکالت را برطرف کنند ،مطرح کرد:
تأمین علوفه دام عشایر یکی از پیشنهادات ما بوده که امیدواریم
دولت نه مجانی اما با شرایط خوب ،یک بخشی از هزینه را یارانه
دهد تا دامداران امسال را راحتتر سپری کنند .گفتنی است ،با
حضور وزیر جهاد کشاورزی ،افتتاح همزمان  ۷۰۰هکتار آبیاری
تحت فشار در سیستان و بلوچستان انجام شد که  ۶۰۰هکتار در
شهرستان خاش و  ۱۰۰هکتار مربوط به شهرستان خاش است.

گزارش بانک مرکزی نشان میدهد

افزایش  45/8درصدی قیمت مسکن طی یک سال گذشته

قیمت مسکن در تهران خردادماه به هر مترمربع  6.5میلیون تومان
رسید که این قیمت نسبت به اردیبهشت امسال 8.9درصد و نسبت به
مدت مشابه سال قبل  45.8درصد گرانتر شد.
به گزارش مهر ،بانک مرکزی در گزارشی آمار مربوط به معامالت
و قیمت مسکن در شهر تهران در خردادماه را منتشر کرد .این آمار
نشان میدهد با اینکه تعداد معامالت نسبت به ماه قبل و مدت مشابه
سال قبل کم شده اما قیمتها رشد داشته است .درخردادماه تعداد
معامالت با  14.9هزار معامله  22.1درصد نسبت به اردیبهشت ماه و
 3.1درصد نسبت به خرداد  96افت داشته اما با وجود کاهش تقاضا
قیمت هر متر آپارتمان در این ماه به  6.5میلیون تومان رسیده که
نسبت به اردیبهشت 8.9درصد و نسبت به خرداد 45.8 ،96درصد
افزایش را نشان میدهد .این میزان افزایش قیمت مسکن در یک ماه
و در یک سال از سال  92تاکنون سابقه نداشته است.
تحوالت بازار مسکن نشان میدهد در حال حاضر بدون آنکه
معامالت بازار زیاد شود قیمتها رو به افزایش است .درحالی
که انتظار این است با کم شدن تقاضا یا کاهش معامالت،
قیمتها ثابت میماند یا افزایشی نداشت.از آمار افزایش قیمت
با وجود کاهش معامالت میتوان به این نتیجه رسید تقاضای

مصرفی بهدلیل افزایش قیمتها کم شده و متقاضیان واقعی از
خرید منصرف شدهاند اما به دلیل وجود تقاضای سرمایهگذاری
و سوداگری قیمتها همچنان رشد داشته است .آمار مربوط به
معامالت ملک در دو منطقه پرتقاضای ۴و  ،۵در ماههای گذشته
با افت تقاضا در خردادماه مواجه شده است .منطقه  5سهم 13.9
درصدی از کل معامالت را دارد .منطقه  4نیز سهم 8.9درصدی
از کل معامالت را دارد .در این دو منطقه با وجود کاهش حدود
8درصدی معامالت نسبت به اردیبهشت قیمت هم  8درصد افزایش
را نشان میدهد .در سه ماهه نخست سال  ،1397تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 39هزار واحد مسکونی رسید
که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 5.2 ،درصد افزایش
نشان میدهد .نکته جالب در بررسی دادههای آماری مربوط به
معامالت مسکن شهر تهران در خردادماه این است که منطقه
یک بهعنوان لوکسترین منطقه در ماههای قبل کمترین تغییرات
قیمتی را داشته اما در خردادماه نسبت به اردیبهشت افزایش حدود
 3میلیون تومانی در هر متر آپارتمان در این منطقه ثبت شده و
متوسط قیمتها از  11میلیون تومان به متری  14میلیون تومان
رسیده است .حجم معامالت خرید مسکن در غالب مناطق تهران

در ماه گذشته ،با افت ماهانه مواجه شد اما در منطقه یک ،تغییر
نکرد این تحوالت نشان میدهد تقاضای سرمایهای با قدرت خرید
باال در بازار مسکن در جریان است .در سه ماهه نخست سال ،97
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  39.0هزار
واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از
آن  5.2درصد افزایش نشان میدهد .در این مدت متوسط قیمت
یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شهر تهران  6میلیون تومان بوده که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  36.8درصد افزایش نشان میدهد .از نظر
میزان معامالت به نسبت قیمت بنا واحدهایی که متر مربعی 3
تا  3.5میلیون تومان قیمت داشتهاند سهم  7.9درصدی از کل
معامالت را دارند .همچنین واحدهای با متراژ  60تا  70متر 15
درصد معامالت را به خود اختصاص دادهاند.
افزایش اجاره بها
در خردادماه سال  1397شاخص اجاره بهای مسکن در شهر
تهران و درکل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.5
درصد افزایش را نشان میدهد.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

شرط پرداخت وام اشتغال به دارندگان چک برگشتی ،تشکیل بورس ارز ،نرخ سود وام
اشتغال ،اعزام نیروی کار ایرانی به آلمان و اشتغال به کار  ۳۰هزار کارورز در سال گذشته
اطمینان دولت به مردم برای مقابله با
سودجویان و دالالن بازار ،پرداخت مشروط وام
اشتغال به دارندگان چک برگشتی ،اشتغال به کار
 ۳۰هزار کارورز در سال گذشته ،تشکیل بورس ارز
برای تبادالت مردم ،اعالم نرخ سود وام اشتغال،
اعزام نیروی کار ایرانی به آلمان مهمترین عناوین
خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون بود.
به گزارش ایسنا ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به دنبال نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری
آن در بازارهای داخلی این اطمینان را به مردم داد
که دولت با سودجویان بازار مقابله میکند و اجازه
هرگونه فشار به مردم را نمیدهد.
او از مردم خواست تا نگران تامین کاالهای مورد
نیازشان نباشند و گفت که برای سهولت تبادالت
مردم ،بازار ثانویه بورس ارز تشکیل میشود.
ربیعی با اشاره به پوشش بیمهای و اشتغال به
کار  ۳۰هزار کارورز سال  ،۱۳۹۶از پرداخت مشروط
وام اشتغال به دارندگان چک برگشتی خبر داد و
گفت :اگر مشخص شود که بدهی معوق یا چک
برگشتی افراد ناشی از بدحسابی نبوده و تحت
شرایط خاص است ،در لیست پرداخت وام روستایی
قرار میگیرند.
آنطور که وزیر کار گفته در حوزه  ICTبین
 ۱۳۰هزار تا  ۲۰۰هزار شغل پیش بینی شده و در
سال گذشته  ۶۰هزار شغل در حوزه سالمت به
وجود آمده است.
این هفته دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از
مشاغل خانگی ،الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی
را تشریح و ابراز امیدواری کرد :با توجه به اینکه
سایت الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی برای
امکان ارتباط مستقیم با متقاضیان و راهنمایی،
آموزش ،مشاوره و استعدادسنجی آنها توسط جهاد
دانشگاهی راهاندازی شده ،مرحله توانمندسازی
متقاضیان با سرعت بیشتری انجامشود.

به گفته امامدادی ،الگوی جدید توسعه مشاغل
خانگی به دنبال توانمندسازی متقاضیان و فعاالن
مشاغل خانگی است و توان و استعداد اشخاص
را مورد سنجش قرار میدهد و در صورت نیاز،
آموزشهای تکمیلی الزم را به افراد ارائه میکند.
توافق اولیه سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشورمان با دانشگاه علوم کاربردی آلمان برای
آموزش و اعزام متقاضیان کار ایرانی به آلمان از
دیگر رویدادهای این هفته بود.
این توافق با هدف توانمندسازی و تامین بخشی
از نیروی کار مورد نیاز آلمان صورت گرفت و بر
اساس آن مقرر شد که سازمان آموزش فنی و
حرفهای ،مقدمات مهارت آموزی ،تایید مدارک
مهارتی و آموزش زبان آلمانی متقاضیان کار در
آلمان را فراهم کند و پس از برگزاری آزمون زبان
توسط سازمان سنجش ،افراد واجد شرایط برای یک
دوره آموزشی و درنهایت جذب در بازار کار آلمان به
دانشگاه علوم کاربردی معرفی شوند.

این هفته وزیر کار از پرداخت کل منابع و
تسهیالت اشتغال روستایی تا شهریورماه خبر
داد و گفت پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی
از اردیبهشتماه با قوت و سرعت بیشتری همراه
بوده است.
وی در نشست بررسی روند پرداخت تسهیالت
روستایی با حضور مدیران کل ادارات کار  ۱۱استان
مرزی ،بر لزوم اجرای موفق طرح اشتغال روستایی
تاکید کرد و ارائه مشاوره و آموزشهای مهارتی،
فنی حرفهای و خوشهبندی محصوالت را خواستار
شد .ربیعی از مدیران کل  ۱۱استان مرزی خواسته
تا در توجیه و پذیرش طرحهای اشتغال روستایی
با بانکها ،استانداران و نهادهای دیگر نظیر جهاد
کشاورزی و گردشگری تعامل و هماهنگی بیشتری
صورت دهند.
اعالم نرخ سود تسهیالت اشتغال روستایی از
سوی معاون اشتغال وزیر کار از دیگر خبرهای این
هفته بود.

آنطور که منصوری گفته سود وام برای
روستاییان مناطق مرزی  ۴درصد ،برای مناطق
معمولی  ۶درصد و برای نواحی صنعتی و واحدهای
تولیدی مستقر در آنها و شهرکهای صنعتی در
شهرهای زیر  ۱۰هزار نفر  ۱۰درصد درنظر گرفته
شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار
از اولویت پرداخت تسهیالت به متقاضیانی که
در قالب تعاونی وارد طرح شوند خبر داد و گفت:
 ۹۷هزار آبادی و  ۴۴هزار روستا برای اجرای
طرح شناسایی و حدود  ۵۰۰۰روستای کانونی که
بیشترین داد و ستد را با روستاها همجوار دارد ،برای
این امر مشخص شدهاند و طرح یک روستا یک
محصول ،روستای بدون بیکار و طرح تامین مالی
خرد در آنها به اجرا در میآید.
در هفتهای که گذشت جزییات برگزاری
جشنواره تعاونیهای برتر اعالم شد .سیزدهمین
جشنواره تعاونیهای برتر همزمان با بزرگداشت
هفته تعاون برگزار میشود و تعاونیها برای شرکت
در این جشنواره تا  ۱۶تیرماه فرصت ثبت نام دارند.
تعاونیهای فرااستانی و اتحادیههای سراسری
هم میتوانند به طور هماهنگ با سایر تعاونیها و
اتحادیهها در سامانه جشنواره به آدرس www.
 taavonibartar.irثبت نام کنند.
از زمان شروع ثبت نام تاکنون بیش از ۲۰۰
تشکل در گرایشهای تأمین نیاز تولید کنندگان،
تأمین نیاز مصرف کنندگان ،تأمین نیاز صنوف
توزیعی ،تأمین نیاز صنوف خدماتی ،مسکن،
حمل و نقل ،اعتبار ،فراگیر ملی ،دهیاری ،دانش
بنیان ،زنان ،صنایع دستی ،فرش دستباف ،سهامی
عام ،مرزنشینان ،کشاورزی و صنعتی و معدنی در
سامانه مربوط ثبت نام کردهاند که از این تعداد
بیشترین آمار مربوط به گرایش کشاورزی و در
استانهای زنجان و گلستان بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

اشد مجازات برای سوءاستفادهکنندگان از ارز  ۴۲۰۰تومانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :باید با کسانی که در
موضوعات داخلی سوء استفاده کرده اند با اشد مجازات برخورد
شود و پول هایی که از جیب مردم رفته است برگردد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی در مراسم
گرامیداشت سی و نهمین سالگرد شهادت دکتر و بهشتی و هفتم
تیر در مسجد جامع اردستان اظهار کرد :امروز کشور درگیر مسائل
اقتصادی است که قبال تجربه آن را داشته ایم.
وی افزود :این مردم از زمانی که تصمیم گرفتند روی پای
خود بایستند همواره با مشکالتی مواجه بوده اند که از مشکالت
امروزه به مراتب سخت تر بوده است .مشکالتی چون نهال نوپای
جمهوری اسالمی درگیر یک جنگ ناجوانمردانه فی مابین همه
دنیا در یک طرف و ایران اسالمی در طرفه دیگر بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه همواره مردم

و نظام اینگونه مشکالت را تجربه کرده است ،گفت :این انقالب
با پشتوانه مردم از این مشکالت عبور کرده است .در یک طرف
دشمنی وجود دارد که امروز حرفش این است که سالح دفاعی
نداشته باش و جبهههای جنگ را به مرزهای خودت بچسبان تا
من راحتر بتوانم به تو تهاجم کنم .و از طرف دیگر کشوری است
که در این موضوع هیچ گاه کوتاه نیامده است .آذری جهرمی با
اشاره به اینکه دشمنی بدخواهان نظام کم که نشده است بلکه
افزون هم شده است ،گفت :آن موضوعی که مهم است این است
که کشور ما در مقابل آن چکار کرده است؟
وی با بیان اینکه باید در این مسیر سخت به وعده الهی
اعتقاد و توجه داشته باشیم ،تاکید کرد :رویههای جاری کشور باید
اصالح شود .با گفتار درمانی که بحران مردم حل نمیشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :مشکل جدی در
کشور وجود دارد و آن نقدینگی است که موضوع نقدینگی مانند
نارنجک ضامن کشیده است که امروز با توجه به شرایط روانی
جامعه در برخی از موارد عمل کرده است.
آذری جهرمی افزود :مردم تجربه کاهش ارزش ریال را از دوره
قبل تحریم بخاطر دارند .تالش همه نیز این است که نقدینگی
خود را باال ببرند که با خرید جنس خاصی همچون طال گران
میشود.
وی با بیان اینکه عدهای در کشور بی نظمی مالی به بار
آورده اند ،افزود :عدهای ارز را با قیمت  ۴۲۰۰گرفته اند که
کاالی مردم را تامین کنند که قیمتها افزایش پیدا نکند ولی
متاسفانه در فضای روانی خودشان دامن میزنند و دوبرابر به

مردم میفروشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد :این سوء
استفادهها باعث فساد در کشور میشود .امروز گوشهای از این
فرایند را در موبایل مشاهده کردید که راه آن این است که
تعارفهای فساد گونه را کنار بگذاریم.
آذری جهرمی با بیان اینکه باید با مردم شفاف صحبت کنیم،
افزود :باید به مردم گفت که چه کسانی در این ناآرامی دست
داشته اند .بیش از  ۱۵میلیارد دالر ارز در کشور گرفته شده است
که  ۲۲۰میلیون در حوزه موبایل بوده است.
وی ادامه داد :آنهایی که ارز گرفته اند برای واردات خودرو در
کشور و سواستفاده کرده اند باید با آنها برخورد شود .دولت منابع
خود را در اختیار قرار داده است .اینجا اگر سکوت شود خیانت به
نظام و انقالب است .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید
کرد :در موضوعات داخلی کسانی که سوء استفاده کرده اند در
این شرایط باید به اشد مجازات برخورد شود .این دولت با کسی
تعارفی ندارد .باید پول هایی که از جیب مردم رفته است برگردد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه مردم تحمل سختیها را دارند
و همواره حمایت کرده اند ،خاطرنشان کرد :ان چیزی که از داخل
به ما ضربه میزند فساد است .البته شعار نباید بدهیم و بیشتر
عمل کنیم به مالحظاتی که این پسر آن است و این مربوط به
این گروه است نباید توجه کرد .وی افزود :راه آخر این موضوع
ایستادگی است .دشمن ما هیچ گاه راضی نمیشود یک کشور
اسالمی به مردمش خدمت کند .نمونه آن نا آرامی هایی است که
در کشورای عراق و افغانستان شاهد آن هستیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر داد

صدور  5میلیارد و  800میلیون تومان ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی خسارت دیده زلزله کرمانشاه
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
گفت:تاکنون برای 14واحد صنعتی خسارت دیده از زلزله
کرمانشاه،به مبلغ  58میلیارد ریال ضمانت صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت سرمایهگذاری
صنایع کوچک ،محمد حسین مقیسه گفت :متاسفانه در زلزله سال
گذشته در استان کرمانشاه  56واحد صنعتی دچار خسارت شده اند
که البته تعدادی از این واحدها از قبل تعطیل بوده است.
وی گفت :پس از زلزله و با پیگیریهای وزارت صنعت،معدن
و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ،اقداماتی
از قبیل آوار برداری و شروع کار مجدد واحدهای تولیدی در سرپل
ذهاب انجام شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
گفت :یکی از مهمترین موانع دریافت تسهیالت این واحدها
برای بازسازی و فعالیت مجدد ،عدم امکان تامین وثایق مورد نیاز
بانکهای عامل بود
وی گفت :این صندوق باتوجه به شرایط خاصی که برای این
واحدها حادث شده بود ،شرایط خاصی را مصوب نمود تا با صدور

ضمانت نامه،مشکل وثایق بانکی واحدهای خسارت دیده را حل
نماید.
مقیسه گفت:از کل واحدهای صنعتی خسارت دیده  32واحد،
مصوبه بانکی جهت دریافت تسهیالت را دریافت نمودند که از
این تعداد  24واحد صنعتی درخواست صدور ضمانت نامه از این
صندوق را داشته اند که پس از بررسیهای کارشناسی به تصویب
هیات مدیره صندوق رسید.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

افزود :از این تعداد برای  14واحد ضمانت نامه صادر شده که
پست بانک به عنوان بانک عامل با پشتوانه این ضمانت نامهها
تسهیالت را به این واحدها پرداخت خواهد کرد همچنین صدور
ضمانت نامه برای  10واحد صنعتی دیگر در دست اقدام میباشد.
بنا براین گزارش ،صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع
کوچک به واحدهای صنعتی خسارت دیده از زلزله ،تا سقف 3
میلیارد ریال ضمانت نامه صرفا با اخذ چک و سفته با تعهد ضامنین
صادر خواهد کرد.
همچنین مقرر شد ،صدور ضمانت نامه با مبالغ بیش از 3
میلیارد ریال با پذیرش ارزش محل اجرای طرح (هرچند دچار
آسیب شده باشند) با تعهد ضامنین انجام پذیرد.
بدهی واحدهای صنعتی آسیب دیده که سابقا نسبت به اخذ
ضمانت نامه از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
اقدام نموده و ضمانت نامههای ایشان خسارتی شده است نیز بین
 6ماه تا یک سال استمهال خواهد شد.
ضمانت نامههای صادره از طرف این صندوق جایگزین وثیقه،
نزد نظام بانکی میشود.

یادداشت

پیش بینی آینده نرخ ارز
محمد حسین ادیب

بیست درصد از سپرده های بانکی ماهیت کوتاه مدت دارد و  ٢٠درصد نیز ظاهراً بلند مدت
است اما در عمل کوتاه مدت است ،در وضع موجود  ۴٠درصد سپرده گذاران ،برای حفظ قدرت
خرید وارد بازار شده اند و وارد هر بخشی که شوند آن بخش را در هم می ریزند و به فاصله
کوتاهی از آن خارج میشوند.
سپرده گذار در اردیبهشت بعد از وقفه ای دو ماهه وارد بخش مسکن تهران شد رشد سنگین
قیمت مسکن را باعث شد و در خرداد از آن خارج شد
تعداد معامالت مسکن در تهران بر اساس سامانه اطالعات بازار امالک ایران در آدرس
hmi.mrud.irبالغ بر  ٩٨٠٧واحد در خرداد ماه بوده که در مقایسه با  ١۶١۴٠واحد فروخته
شده در اردیبهشت گواه  ٣٩درصد کاهش است.
البته از  ٩٨٠٧واحد معامالت مسکن در تهران باید آمار معامالت مسکن به سبب انحصار
وراثت ،مهریه ،احکام دادگاهها ،تملک بانکها به سبب نپرداختن وام و انتقال مالکیت به سبب
قرارداد های مشارکت بین سازنده و مالک را کسر کرد آمار این  ۵دسته منتشر نمی شود و لذا
آمار واقعی معامالت مسکن تهران قابل احصا نیست ولی حدس نگارنده این است که معامالت
 ۵گانه کمتر از  ۶هزار نیست لذا معامالت واقعی مسکن در تهران با سه میلیون و پانصد هزار
واحد مسکونی دارای انشعاب برق خانگی در حد  ٣٨٠٧واحد است که گواه توقف نسبی معامالت
مسکن در تهران است.
اظهار این مطلب که سپرده گذاران در خرداد ماه به سمت مسکن رفته اند با توجه به فروش
 ٣٨٠٧واحد و یا حتی  ٩٨٠٧واحد در خرداد صحیح نیست.
توقف حرکت پول سپرده گذار به سمت مسکن ،باعث ازدحام در بخش ارز شده است ،یکی
از علل افزایش نرخ ارز ،خروج سپرده گذاران از بخش مسکن بود.
در واقع عامل افزایش قیمت ارز ،تبدیل سپرده بانکی به ارز و عدم تبدیل آن به مسکن
است.
سپردهگذار ،مثل مسکن در تهران ،قیمت ارز را هم از قدرت خرید مردم خارج می کند و بعد
به سرعت از آن خارج میشود.
پیش بینی نگارنده این است که سپرده گذار آن قدر قیمت ارز را باال می برد که مصرف
کننده واقعی ارز ،مصرف ارز را  ٧٠درصد کاهش می دهد و بعد سپرده گذار از بازار ارز خارج
میشود اما بازار ارز مثل بازار مسکن نیست ،در بخش مسکن سپرده گذار باعث افزایش قیمت
مسکن شد اما پس از خروج از بازار مسکن ،قیمت مسکن کاهش نمی یابد بلکه معامالت قفل
میشود ،فروشنده با وجود کاهش  ۴٠درصدی تقاضا ،حاضر به کاهش قیمت نیست و مصرف
کننده واقعی مسکن نیز فاقد قدرت خرید در سطح قیمت های افزایش یافته است لذا بخش
مسکن قفل میشود یعنی فروشنده نمی فروشد و خریدار هم قادر به خرید نیست ،اما در بخش
ارز ،اینگونه نیست بلکه کاهش تقاضا به ریزش قیمت منجر میشود
قیمت ارز را در کوتاه مدت سپرده گذار تعیین می کند اما در میان مدت و دراز مدت قیمت
ارز را عرضه و تقاضای ارز تعیین می کند به صورت صریح ،قیمت ارز در وضع موجود با حرکات
سفته بارانه سپرده گذار تعیین میشود اما در آینده بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و به
تحقیق قیمت دیگری خواهد بود
سپرده گذار نمیتواند در ایران قیمت تعیین کند (اگر چه در اردیبهشت در تهران قیمت
مسکن تعیین می کرد و در خرداد قیمت ارز ) این تقاضای مصرف کننده است که قیمت ارز
و مسکن را تعیین می کند ،این را سپرده گذار نیک به خاطر داشته باشد
سپرده گذار بزودی ارز را رها می کند و راهی بازار های دیگر میشود و پس از به هم ریختن
بازار های دیگر ،عرضه و تقاضا ،ابتکار عمل را بدست می گیرد و سپرده گذار می ماند و بانک بر

اساس بازده اقتصاد ،سود سپرده باید یک درصد باشد پس این سودهای باالی سپرده
از چه محلی بوسیله بانکها پرداخت می شد ؟ بانکها سپرده نفر بعدی را به عنوان سود
نفر قبلی پرداخت کرده اند ،اگر سودی را که بانکها باید به سپرده پرداخت کنند بر
اساس بازده اقتصاد باشد طلب مردم از بانکها فقط  ٣٠درصد از ارقام موجود است
بانکها سپرده گذار را به بازی گرفته اند و سپرده گذار نرخ ارز را؛ اکنون زندگی مردم
بوسیله سپرده گذار به بازی گرفته شده است
مردم بر اساس داده های فوق در مورد نرخ ارز تصمیم بگیرند.

هشدار ایران به عربستان
برای پایبندی به توافق اوپک
نماینده ایران در اوپک به عربستان سعودی هشدار داد به مفاد توافق اخیر اوپک پایبند
بماند و از افزایش فراتر از سهمیه تولیدش خودداری کند .به گزارشایسنا ،حسین کاظمپور
اردبیلی ،نماینده ایران در اوپک در مصاحبه تلفنی به «اساند پی گلوبال پالتس» گفت:
اگر سعودیها باالتر از سهمیه تعیین شده برای آنها نفت تولید کنند نقض قرارداد با اوپک
خواهد بود .اظهارات وی تنها چند روز پس از این مطرح شد که ایران با شرکای اوپک و
تولیدکنندگان خارج از این گروه برای کاهش سطح پایبندی به توافق کاهش تولید و عرضه
بیشتر نفت به بازار موافقت کرد .کاظم پور اردبیلی گفت :اوپک با تصمیم یکپارچه اداره
میشود نه از سوی یک کشور .دیدار هفته گذشته اوپک با اختالف سیاسی عمیق میان
ایران و عربستان سعودی پیچیده شده بود .سعودیها به دنبال بازگشت مجدد تحریمها
علیه ایران ،از سوی دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا برای تولید نفت بیشتر تحت فشار
قرار گرفتهاند .کاظم پور ،گفت :زمانی که نشست بعدی کمیته نظارت بر توافق کاهش
تولید اوپک و غیراوپک در روزهای  ۲۲و  ۲۳سپتامبر در الجزایر برای بازبینی پیشرفت
توافق دیدار میکند ،اگر معلوم شود این توافق نقض شده است ،محمد بارکیندو ،دبیر کل
اوپک میتواند یک نشست فوقالعاده برگزار کند .وی گفت :عربستان سعودی اجازه ندارد
تولید خود را فراتر از این توافق افزایش دهد .سهمیه تولید عربستان تحت این توافق
 ۱۰.۰۶میلیون بشکه در روز است .خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان بدنبال چند روز
دیدارهای فشرده در وین اظهار کرده بود اوپک و متحدانش موافقت کردند سهمیههای
تولید نفت کشورها را بر اساس تواناییهای آنها برای تولید نفت بیشتر ،تحت توافق تغییر
دهند و یک میلیون بشکه در روز به میزان عرضه به بازاراضافه کنند.

آمریکا مجوز واردات پسته و فرش ایرانی را لغو کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ( )OFACمجوز واردات پسته،
فرش و خاویار ایران را به این کشور لغو کرد .به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن پست،
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین صادرات قطعات
هواپیماهای تجاری توسط برخی شرکتهای آمریکایی به ایران را لغو کرد .در این بیانیه آمده
است :هر شرکتی که در حال تجارت با ایران در این زمینههاست باید تا  ۶آگوست آن را متوقف
کند؛ در غیر این صورت با اقدامات تنبیهی دولت آمریکا مواجه میشود.
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مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان تشریح کرد

هشدار پلیس آگاهی درباره ثبت سفارش و
پرداخت پول به شرکتهای واردکننده خودرو
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به شرکتهای وارد کننده
خودرو هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت
ورود هرگونه خودروی خارجی و عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصیه کرد که از
پرداخت پول به شرکتهایی که همچنان مدعی واردات خودرو هستند ،جدا خودداری کنند.
وی اضافه کرد :بررسیهای به عمل آمده در بازار کنونی خودروی کشور به ویژه در کالنشهر
تهران حکایت از آن دارد که برخی شرکتهای فعال در زمینه واردات خودرو همچنان به ثبت نام
غیرقانونی سفارش از شهروندان برای خرید خودرو ادامه میدهند که با توجه به مصوبه اخیر دولت در
خصوص ممنوعیت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به این موضوع ،قطعا انجام تعهدات مبنی بر
تحویل خودرو برای این گروه از شرکتها وجود نخواهد داشت.
سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد :این موضوع در حالی است که عمده ثبت
سفارشهای اخیر برای فروش خودرو ،از سوی آن دسته از شرکتها در حال انجام و پیگیری است
که فاقد هرگونه مجوز قانونی و الزم از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای فعالیت قانونی در
زمینه واردات خودرو هستند .سرهنگ یاراحمدی ثبت سفارش برای واردات خودرو را در حال حاضر
غیرقانونی برشمرد و گفت :این اقدامات به احتمال زیاد منجر به کالهبرداری خواهد شد.

شرایط و ضوابط دریافت غرامت دستمزد
ایام بیماری بیمهشدگان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری اعالم کرد که
مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب میشود.
به گزارش جام جم آنالین ،سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد :بیمه شدگانی که بر اثر بیماری یا
آسیبهای ناشی از حادثه ،تحت معالجات پزشکی یا درمانهای توانبخشی قرار میگیرند ،چنانچه بر
حسب تشخیص پزشک معالج ،به طور موقت قادر به کار نباشند ،استحقاق دریافت غرامت دستمزد
ایام بیماری را به عنوان یکی از حمایتهای سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت .شرایط دریافت
غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از :نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری ،دریافت نکردن مزد
یا حقوق ،عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری ،تایید مدت استراحت بیمه شده
توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید ،استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام
بیماری .برای مدت پرداخت این نوع غرامت ،محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی
که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این
سازمان ،از کارافتاده شناخته نشده باشد ،پرداخت غرامت دستمزد ادامه مییابد و مدت دریافت آن جزو
سابقه پرداخت حق بیمه محسوب میشود .برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه
درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.

مرگ هولناک کشاورز  36ساله حین سمپاشی
درون مزرعه در بابلسر
مرد کشاورز درحین سم پاشی مزرعه کشاورزی دچار حادثه ناخواسته شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش تابناک ،در پی کسب خبری از مرکز فوریتهای پلیسی  ١١٠مبنی بر حادثه منجر به مرگ
در یکی از مناطق روستایی شهرستان بابلسر بالفاصله ماموران انتظامی بخش بهنمیر به محل حادثه
اعزام شدند .در این حادثه فردی  ٣٦ساله که در حال آمادهسازی دستگاه سمپاش برای سمپاشی مزرعه
کشاورزی خود بود به علت گیر کردن لباسش به گاردان دستگاه دچار حادثه شد .این حادثه منجر به مرگ
نامبرده به دلیل شکستگی گردن و جراحتهای شدید ناشی از گیر کردن وی داخل دستگاه شد .با حضور
عوامل امدادی جسد نامبرده به بیرون دستگاه منتقل و علت حادثه در دست بررسی است

جزئیات تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور
زنان شرط تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست
خانوار توسط سازمان بهزیستی را تشریح کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،فاطمه عباسی،
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور
زنان و خانواده در این رابطه گفت :حداقل درآمد
و دستمزد زنان سرپرست خانواری که میخواهند
تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار بگیرند،
باید کمتر از  40درصد حقوق تعیین شده وزارت کار
باشد و این زنان باید نانآور و سرپرست خانواده
محسوب شوند.
وی افزود :زنان سرپرست خانوار با شرایطی که
گفته شد ،تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
قرار میگیرند و از خدماتی چون مستمری ماهیانه
که به سایر مددجویان آن پرداخت میشود ،بهرهمند
میشوند.
عباسی ادامه داد :زنان سرپرست خانوار به
محض توانمندی و بهبود شرایط و همچنین
رسیدن حقوق آنها به باالی  40درصد حقوق
وزارت کار ،به تدریج از چرخه حمایتی خارج و
پشت نوبتیها جایگزین آنها میشوند.

توانمندسازی ویژهای را در قالب دو طرح «گروه
همیاران» و همچنین «طرح تامین مالی خرد»
اجرا میکند.
آیین نامه زنان سرپرست خانوار
تغییر میکند

وی تصریح کرد3 :در حال حاضر  3میلیون
نفر زنان سرپرست خانوار در کشور داریم که 200
هزار تن از آنها زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
سازمان بهزیستی کشور هستند و از انواع خدمات
مالی ،مشاورهای در قالب مهارتهای زندگی و
همچنین کمک هزینههای تحصیلی برای فرزندان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

برخورد با در آغوش گرفتن و حمل حیوانات درون خودروها
عدم شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم
کرد که در آغوش گرفتن حیوانات در خودروها و حمل آن در
خودرو در صورت رویت پلیس با اعمال قانون روبرو خواهد
شد.
به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری در حاشیه اولین
نشست فصلی روسا و مدیران پلیس راه و راهور ناجا با
حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد
کاهش سرعت در جادهها که از سوی وزارت راه مطرح شده
است ،گفت :پلیس به طور کلی موافق این نیست که سرعت
در تمام جادهها کاهش پیدا کند اما اینکه به صورت محلی
و منطقهای و با نظر کارشناسان در حاشیه شهرها کاهش
سرعت اعمال شود مورد موافقت پلیس نیز قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نقاط حادثه خیز در جادهها
اظهار کرد :پلیس این نقاط را شناسایی کرده و به مسئوالن
مربوطه گزارش میدهد تا نسبت به رفع آن اقدام کنند اما

متاسفانه در طرح نوروزی  20درصد تلفات حوادث رانندگی
در نقاط حادثه خیز رخ داده است.
رئیس پلیس راهور ناجا با ابراز نگرانی سهم باالی
موتورسیکلتها و عابران پیاده در تصادفات درون
شهری اظهار کرد :به طور کلی بیش از  80درصد
تصادفات در مسیرهای شهری مربوط به عابران پیاده و
موتورسیکلتسواران است.
این مقام انتظامی افزود :در همین راستا الزم است که
زیرساختهای مناسب در شهرها از طریق ایجاد زیرگذرها و
پلهای عابر مکانیزه فراهم شود.
رئیس پلیس راهور ناجا درباره شماره گذاری
موتورسیکلتهای کاربراتوری اظهار کرد :هیچ موتورسیکلت
کاربراتوری در کشور شماره گذاری نمیشود و قوانین
شماره گذاری بر اساس استانداردهای یورو 4و خودروهای
انژکتوری است.

آگهی تغییرات شرکت شارژ پخش صدر با مسئولیت محدود به شماره ملی  0451420918دارای  1000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک
ثبت  435117و شناسه ملی  10320851839به استناد صورتجلسه کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()192609
___________________________
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  05/03/1397تصمیمات
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات نور صبح خورشید با مسئولیت
ذیل اتخاذ شد  :خانم معصومه مرادقلی به شماره 3369139935
محدود به شماره ثبت  328864و شناسه ملی  10103685789به
بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود کهخا به شماره ملی
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1397
 3672591874بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم انسیه مال تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضاء هیات مدیره از دو نفر به
میریان به کد ملی ( 0032262892خارج از شرکا) بسمت مدیر عامل سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور
و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از اصالح گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل موسسات غیرتجاری تهران ()192610
___________________________
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()192608
آگهی تغییرات شرکت هنر نوین پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت
___________________________

آگهی تغییرات موسسه تحلیلگران فناور به شماره ثبت  14342و
شناسه ملی  10100537576به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  20/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای
یاسر خیرالدین به کد ملی  0451420918با پرداخت مبلغ 1000ریال
به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .در نتیجه سرمایه
موسسه از مبلغ  50000ریال به مبلغ  51000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد - .اسامی
شرکاء و میزان سهم الشرکهها بعد از افزایش سرمایه به شرح
زیر می باشد- :موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به
شناسه ملی 10100518335به نمایندگی علی رهنما به شماره ملی
 0048712752دارای 49000ریال -موسسه توسعه فن آوری نخبگان
به شناسه ملی 10100534569به نمایندگی مهراب روح بخش به
شماره ملی  0054171571دارای 1000ریال -یاسر خیرالدین به کد

خود و غیره بهرهمند میشوند.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور
زنان خاطرنشان کرد :حمایت از این زنان تنها
شامل حمایتهای مالی نمیشود و سازمان برای
توانمندسازی آنها نیز برنامه ریزیهای الزم را
در دستور کار خود دارد و طرحهای اشتغالزایی و

فاطمه عباسی با اعالم این که؛ مستمری
ماهیانه زنان سرپرست خانوار مثل سایر گروههای
تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است و با
توجه به افرادی که تحت تکفل خود دارند ،ماهیانه
مبلغی به حساب آنها واریز میشود ،یادآور شد:
سازمان بهزیستی کشور در تالش است تا آیین نامه
فعلی تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار
را تغییر بدهد و از  40درصد دریافتی حقوق بر
اساس حقوق وزارت کار ،زنان سرپرست خانواری
را تحت پوشش قرار بدهد که حقوق آنها از  50تا
 60درصد حقوق تعیین شده وزارت کار کمتر باشد
و بر این اساس تعداد زنان سرپرست خانوار تحت
پوشش این سازمان بیشتر از گذشته خواهد شد و
روند فعلی تسهیل میشود.

 408385و شناسه ملی  10320596448به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  01/03/1396و نامه شماره  282/110/97مورخ 17/2/1397
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-ونک-خیابان شهیدان حسن ومصطفی فوزی(هفتم)-خیابان ولیعصر-پالک
-2526ساختمان -790طبقه دوم-واحد  5کدپستی  1435674517تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()192611

___________________________
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت
 440043و شناسه ملی  10320877570به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  25/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :موضوع شرکت به شرح ذیل
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :مشاوره ،مدیریت,انتقال تکنولوژی
و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش ،تولید،کشت ،بسته بندی و تامین
و واردات انواع دارو  peptide-Mabو مواد اولیه دارویی و شیمیایی،گیاهی،جانبی،
غذایی و ( اقالم بسته بندی انها )،داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و
داروهای طبیعی ،مکمل غذایی،رژیمی و غذایی ،دارویی و ورزشی ،داروها ی گیاهی و

سردار مهری در پاسخ به سوالی درباره حمل حیوانات در
خودروها نیز گفت :افرادی که اقدام که در آغوش گرفتن
حیوانات در حین رانندگی و یا حیوان را در خودرو حمل کنند
مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت .همچنین مصرف مواد
مخدر و اقدامات هنجارشکنانه و موارد اینچنینی نیز جزء
مواردی است که پلیس با آن به شدت برخورد خواهد کرد.

پروبیوتیک و جایگزین غذا،فرآوری و تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و محصوالت
آرایشی بهداشتی،غذا،ملزومات دارویی ،پزشکی و بیمارستانی وماشین آالت و
تجهیزات،ابزار آالت و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی،،طراحی،احداث،تجهیز
و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر،دارویی،High tech , Nano tech
غذایی،ارایشی بهداشتی و مواد اولیه دارویی،غذایی،آرایشی بهداشتی،شیمیایی،
داروهای گیاهی،گیاهان دارویی،جایگزین غذا،مواد جانبی دارویی و غذایی و صنایع
وابسته و فروش آنالین وتجهیزات پزشکی واردات ماشین االت،تکنولوژی و مواد
اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی و تحت لیسانس ،اجرای پروژه
های تحقیقاتی  NanoTech -High Tech-peptide-Mabمشترک با
مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های خارجی دولتی و خصوصی ،سرمایه گذاری در بخش
تحقیقات دارو ،تولید و مونتاژ انواع تجهیزات دستگاههای پزشکی دندان پزشکی،
تصویر برداری و پزشکی هسته ای،جراحی و لیزر،لوازم جانبی پزشکی و دندا نپزشکی
وبیمارستانی وتامین قطعات و خدمات پس از فروش کارخانجات داروسازی و صنعتی
و ملزومات تولید،سیستمها،سخت افزارها و نرم افزارها و نرم افزارهای مربوطه ،واردات
وصادرات کلیه کاالهای مجاز خصوصا کاالهای موضوع شرکت ،اخذ و اعطای
نمایندگی به داخل و خارج کشور،تاسیس مراکز فروش و بازاریابی ،داروخانه ،کلینیک
تخصصی و فوق تخصصی زنجیره ای،مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و
وابسته،تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،عقد هر نوع قرارداد
با شرکتهای دولتی،بیمه دولتی،خصوصی و خارجی ،مشارکت در کلیه مناقصات و
مزایدات دولتی،خصوصی و خارجی،اخذ وام و تسهیالت بانکی به هر نوع و با مشارکت
با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی ،خصوصی و خارجی
و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی که به صرفه و صالح شرکت باشد .در
صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم  - .اساسنامه جدید شرکت در  56ماده و 22
تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()196184
___________________________

آگهی تغییرات شرکت ارکان رویان کویر پارسه سهامی خاص به شماره ثبت
 399024و شناسه ملی  10320492720به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  25/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به نشانی  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی
 شهر تهران-محله ونک-خیابان ولیعصر-بلوار میرداماد-پالک -496مجتمعپایتخت-بلوک -Aطبقه هشتم-واحد  803کد پستی  1969763754تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()196185
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معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبرداد

رکوردهای بی سابقه در کشف مواد مخدر
قاچاقچیهای بزرگ تحت حمایت برخی کشورها هستند

ن الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر
معاون مقابله با عرضه و امور بی 
کشور ،گفت :در حال حاضر بیشترین مواد مخدر از مرزهای سیستان و
بلوچستان وارد کشورمان میشود و  30درصد مواد کشف شده در استان
سیستان و بلوچستان و به حشیش و تریاک اختصاص دارد.
به گزارش جامجمآنالین ،سردار اسداهلل هادینژاد اظهار کرد :در
سال  2001که نیروهای ائتالف و آمریکاییها وارد افغانستان شدند،
تولید در افغانستان ساالنه  185تن بوده است .در سال  2014و با
گذشت تقریبا  14سال که به ظاهر نیروهای آمریکایی ،افغانستان را
ترک میکنند و نیروهای ائتالف نیز کاهش داده میشوند ،تولید در
افغانستان به  6هزار و  400تن رسیده بود و در طول این سالها و
با حضور نیروهای غربی در افغانستان تولید در حدود  32الی  33برابر
افزایش داشت.
وی ادامه داد :در سال 2017طبق آخرین گزارش UNODC
(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران) در کابل
و وین منتتشر کرده است 9هزار تن برآورد شده است اما طبق برآورد
ما از عوامل و رابطهایمان در حوزه کشور افغانستان تولید بیش از 10
هزار تن است.
این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مرز ایران و افغانستان
با روشهای مختلفی مسدود شده است ،ابراز داشت :به موازات تولید
در افغانستان اقداماتی در حوزه مسدود سازی مرزهای مشترک ایران،
بخصوص مرز ایران و افغانستان بوسیله موانع فیزیکی ،سیمخاردار ،رادار
و دیوار و  ..انجام شد.
وی با اعالم این که در مرز ایران و پاکستان هنوز حدود 200
کیلومتر مرز مسدود نشده است ،گفت 200 :کیلومتر باقیمانده از
مانعگذاری این مرز نیز در حال انجام است.
سردار هادینژاد با بیان اینکه این مسدود سازی در مرزهای ایران
باعث تغییر مسیر در انتقال مواد از افغانستان شد ،افزود :مواد تولید شده
در افغانستان به پاکستان وارد میشود و از آنجا به سمت مرزهای جنوبی
کشورمان ،دریای عمان و خلیج فارس تغییر مسیر میدهد.
این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :در حال حاضر بیشترین

مواد مخدر از مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشورمان میشود و 30
درصد مواد کشف شده در استان سیستان و بلوچستان و به حشیش و
تریاک اختصاص دارد .پس از آن کشفیات مواد مخدر کشور در محدوده
جغرافیایی کرمان ،هرمزگان ،کرمان ،فارس و یزد اتفاق میافتد.
این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشفیات مواد مخدر
در مرز دریایی بیان داشت :در کشفیات زمینی افراد بوسیله نفر ،موتور،
دواب و خودرو محمولههایی را انتقال میدهند اما محمولههایی که از
طریق دریا حمل میشوند عمدتا محمولههای سنگین و بیشتر از یک
تن هستند.
وی افزود :در سال گذشته محمولههای زیادی توسط نیروهای
مقابله کننده در بوشهر ،بندرعباس ،ساحل دریای عمان کشفیاتی
صورت گرفت ،در دوماهه اخیر نیز محموله سنگین با وزن تقریبا یک
تن و  580کیلو در خوزستان کشف شد که در گذشته چنین سابقهای
مبنی بر محموله سنگین در خوزستان وجود نداشته است.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،با
بیان این که بیشترین مواد کشف شده در ایران از نوع تریاک و حشیش
است ،خاطرنشان کرد :به علت افزایش کشت تریاک در افغانستان ،به
دنبال جلوگیری یا کاهش کشت در این کشور و همچنین جایگزینی
کشت و انحراف مسیر ورود موادمخدر به ایران هستیم.
هادی نژاد یادآور شد :در سال گذشته ( )1396حدود  809تن توسط
دستگاههای مقابلهای کشف شد و یک رکورد بیسابقه برای جمهوری
اسالمیایران و در بین کشورهای دیگر است و در طول تاریخ هیچ
کشوری در حوزه مبارزه با مواد مخدر چنین کشفیاتی را نداشته است.
وی تاکید کرد :با بستن مرزها هزینه ،تهدیدات ،ریسک خطر ،مسیر
و زمان برای قاچاقچیان افزایش پیدا کرده است.
سردار هادی نژاد بهترین راه جهت منع استفاده ماده مخدر "گل" در
بین جوانان و جلوگیری از شیوع آن را پیشگیری دانست و بیان داشت:
بهترین راه پیشگیری است تا از ورود افراد به این چرخه جلوگیری
شود ،در نتیجه باید راههای ورود به استفاده از مواد مخدر را بررسی
و مسدود کرد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایا تجارت آرتا درتاریخ 27/01/1397
به شماره ثبت  525159به شناسه ملی  14007524901ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت  .:واردات و صادرات،تولید،خرید و فروش انواع
رنگ های شیمیایی و پایه آب  -انواع بتونه -انواع آسترها انواع پرایمر (
رنگ آستر )،انواع پوشش های محافظتی،انواع هاردنر ها،انواع تینر ها ،انواع
درزگیرها،انواع پولیش ها،انواع اسپریها،ابزار و تجهیزات مربوط به رنگ
سازی و رنگ پاشی ،انواع سایندهها ،و محصوالت مکمل .برپایی غرفه و
شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،اخذ و اعطای نمایندگی شعبه
داخلی و خارجی و ترخیص کاال از گمرکات کشور و تهیه و تولید و توزیع
و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،اخذ وام
و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی  .در صورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-فرمانیه-کوچه
نگین-خیابان روحانی-پالک -5طبقه همکف -کدپستی 1954736313
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  200000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد حسین علیزاده به شماره ملی
 0040002731دارنده  100000000ریال سهم الشرکه آقای شهروز فرج زاده
به شماره ملی  0440017769دارنده  100000000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره آقای محمد حسین علیزاده به شماره ملی 0040002731و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود آقای شهروز فرج زاده به شماره ملی 0440017769و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()196186
___________________________

آگهی تغییرات شرکت خوشگامان راه پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت
 289424و شناسه ملی  10103270347به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  26/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای حسن
نصیری شکاری ش م  0051224623بسمت مدیرعامل و رئیس هیت مدیره
آقای مهدی نصیری شکاری ش م  0069481091بسمت نائب رئیس هیئت
مدیره بمدت  2سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسالمی واوراق عادی اداری با امضاء
مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()196187

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشور تصریح کرد :از جمله راههای ورود به این حیطه که باید نسبت
به آن حساسیت ایجاد شود ،بحث خانواده است چراکه از آلوده شدن
فرزندشان دیر مطلع میشوند سپس در آموزش و پرورش ،دانشگاهها،
محیطهای کاری و اجتماعی حساسیت الزم ایجاد شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با سرکردههای قاچاق مواد مخدر
برخورد جدی صورت نمیگیرد؟ ،گفت :سرکردههای مواد مخدر که
در راس قرار دارند در دید هیچ کسی نیستند و افراد دیگری را برای
انجام کارهای خود دارند و بیشتر این افراد در خارج از مرزهای ایران
و در امنیت بسر میبرند و برخی از آنان نیز تحت حمایت آمریکاییها
قرار دارند.
سردار هادی نژاد افزود :در پاکستان این افراد به عنوان تاجر شناخته
میشوند و عنوانی با نام قاچاقچی ندارند ،حملکنندگان بزرگ مواد
مخدر که با نام قاچاقچیان میانی شناخته میشوند ،اولویت تعقیب
دستگاه مقابلهای هستند.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشور تاکید کرد :همه باید دست در دست یکدیگر دهند تا افراد به
چرخه اعتیاد وارد نشوند.

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  03/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی
 10103875490بسمت بازرس اصلی و خانم سهیال عزیز زاده ننه کران
بشماره ملی  0075105705بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به
 1395به تصویب رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()196188
___________________________

آگهی تغییرات شرکت جاده آهنین سهامی خاص به شماره ثبت
 101120و شناسه ملی  10101450694به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  31/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه
شرکت از مبلغ 4000000000ریال به مبلغ 30000000000ریال منقسم
به 30000سهم 1000000ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش
یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ
افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است  .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()196189
___________________________

آگهی تغییرات شرکت تجارت راستین آسیا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  423460و شناسه ملی  10320745618به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  23/02/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران -سیدخندان-کوچه
پرستو -خیابان ارسباران-پالک  -11ساختمان ارس -طبقه همکف -واحد
-4کدپستی  1541973115تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()196190
___________________________

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیشه خم اژدری سهامی خاص
به شماره ثبت  170341و شناسه ملی  10102128204به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  12/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :نشانی شرکت به آدرس تهران شهر تهران حسینیه ارشاد خیابان
شهید علی ناطق نوری کوچه مرمر پالک  22طبقه اول واحد جنوبی
به کد پستی  1947814712تغییر یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()196191
___________________________

آگهی تغییرات شرکت ویرا طب جراح با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  439506و شناسه ملی  14003491556به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  31/04/1396تصمیمات ذیل
___________________________
آگهی تغییرات شرکت خوشگامان راه پارسیان سهامی خاص به شماره اتخاذ شد  :خانم نیلوفر اسفندیاری ش.م  0081172291با پرداخت
ثبت  289424و شناسه ملی  10103270347به استناد صورتجلسه مجمع مبلغ  240000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خبر داد

محاسبه هزینه حج  97با نرخ ارز مبادلهای
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه
تفاوت قیمت کاروانها به دلیل تفاوت قیمت هتلها است ،گفت :نرخ ارز حج امسال
با نرخ ارز مبادلهای محاسبه شد به همین دلیل جهشی در قیمت نداریم.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم سید علی قاضی عسکر در جمع زائران حج تمتع
خراسان رضوی با اشاره به فضاسازی سنگین علیه حج در سال گذشته اظهار داشت:
حج  96به خوبی برگزارشد و همه زائرانی که مشرف شدند دریافتند شایعات دروغ
بود و ما حجی عزتمندانه ،آبرومندانه و درکمال آسایش و رفاه برگزارکردیم.
وی با بیان اینکه امسال خوشبختانه درفضای آرامی برنامههای حج آغاز شده
است و پیش بینی میکنیم که حج امسال را بهتر از سال گذشته برگزارکنیم ،افزود:
سعودیها سال گذشته به تعهدشان مبنی بر حفظ عزت و کرامت زائران ایرانی
پایبند بودند .هرچند رابطه سیاسی با عربستان نداریم ،اما حج را از روابط سیاسی
جدا کردهایم وآنها هم پذیرفتهاند و امسال نیز  85هزار زائر به زیارت بیتاهلل الحرام
و حرم شریف نبوی مشرف میشوند.
حجتاالسالم قاضیعسکر با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته برای به
حداقل رساندن هزینه حج گفت :نرخ ارز حج  97با نرخ ارز مبادلهای محاسبه شد،
لذا جهش در قیمت نداریم و اختالف قیمت با سال گذشته مربوط به نرخ ارز میشود
و هزینه حج هم بر اساس قیمت تمام شده است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به دالیل تفاوت قیمت کاروانها اشاره
کرد و ادامه داد :تفاوت در قیمت مسکن به دلیل تفاوت در کیفیت هتلها است
اما ارائه خدمات به زائران در بخشهای تغذیه ،بهداشت ،تدارکات و حمل و نقل
فرقی ندارد.
نماینده ولی فقیه خطاب به زائران تاکیدکرد :به هیچ وجه نگرانی و اضطراب
به خود راه ندهید و در انجام مناسک حج استرس نداشته باشید ،روحانیون همراه
شما بوده و همکاری کامل را خواهند داشت .سرپرست حجاج ایرانی با مهم خواندن
تقویت وحدت میان مسلمانان در کنگره عظیم حج اظهارداشت :حضرت امام خمینی
(ره) و مقام معظم رهبری از آغاز انقالب بر وحدت امت اسالمی تاکید داشتهاند و
همه باید از بحثهای تفرقه انگیز دوری و به وحدت تکیه کنیم.

گرفت .بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ  250000000ریال به مبلغ
 490000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .لیست شرکاء و میزان سهمالشرکه که هر یک پس از افزایش
به شرح زیر میباشد .سپهر پورصالحی به شماره ملی 0067240062
دارنده  2500000ریال سهم الشرکه مریم رئیس دانائی به شماره
ملی سهم الشرکه دارنده  247500000ریال سهم الشرکه نیلوفر
اسفندیاری به شماره ملی  0081172291دارنده  240000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()196192
___________________________

آگهی تغییرات شرکت ویرا طب جراح با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  439506و شناسه ملی  14003491556به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1396
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سپهر پورصالحی با دریافت مبلغ
 2500000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق
شرکت از شرکت خارج گردید .در نتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ  490000000ریال به مبلغ  487500000کاهش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست سهامداران
پس ازکاهش سرمایه درشرکت :مریم رئیس دانائی به شماره
ملی سهم الشرکه دارنده  247500000ریال سهم الشرکه نیلوفر
اسفندیاری به شماره ملی  0081172291دارنده 240000000
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()196193
___________________________

آگهی تغییرات شرکت ویرا طب جراح با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  439506و شناسه ملی  14003491556به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  31/04/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نیلوفر
اسفندیاری به شماره ملی  0081172291به سمت مدیرعامل
و عضوء هیئت مدیره و خانم مریم رئیس دانائی به شماره
ملی  0050689770به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسالمی
و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبرمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()196194
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علمی
کشف عامل پنهان میگرن در آقایان

بر اساس پژوهشی بینالمللی که
اخیرا در مجله پزشکی آکادمی نورولوژی
آمریکا منتشر گردیده است ،هورمون
زنانه استروژن در میگرن مردان نقش
دارد .پیشتر نقش این هورمون در بروز
سردرد میگرنی در زنان کشف شده بود.
به گزارش ایسنا ،میگرن یک
اختالل نورولوژیک ناتوانکننده است که
با حمالت فراوان سردرد شدید مشخص
میشود .در سالهای باروری ،زنان سه برابر بیشتر از مردان به میگرن مبتال میشوند .دکتر ون
اوسترهوت ،نویسنده مقاله از مرکز پزشکی دانشگاه « »Leidenدر هلند در این خصوص
توضیح میدهد« :مطالعات پیشین نشان داد که سطوح استروژن میتواند در زمان ابتال و شدت
میگرن در زنان تاثیر داشته باشد ،اما ما چیز زیادی از این که این هورمون زنانه روی میگرن
مردان نیز اثر دارد یا خیر ،نمیدانستیم .پژوهش اخیر سطوح افزایش یافته استروژن ،به عالوه
ی نشانههای سطوح پایین تر تستوسترون را در مردان مبتال به میگرن یافته است ».این مطالعه
 17مرد با میانگین سن  47سال بررسی کرد که به طور میانگین سه بار در ماه به میگرن دچار
میشدند .هیچ یک از این مردان از دارویی که تاثیر آن روی سطوح هورمونی شناخته شده باشد
استفاده نمیکردند .آنها با  22مردی که به میگرن مبتال نبودند ،مقایسه شدند و همه شرکت
کنندگان بر اساس سن و شاخص توده بدنیشان در وزن سالمت قرار داشتند .پژوهشگران سطوح
هر دو استرادیول استروژن و تستوسترون را در خون آنها اندازهگیری کردند .آنها  4نمونه خونی
را با فاصله زمانی  3ساعته در یک روز از همه شرکت کنندگان دریافت کردند .برای گروهی که
میگرن داشتند ،نخستین نمونه در روزی گرفته شد که عالئمی از میگرن وجود نداشت ،سپس
نمونه گیری در روزهای بعد تا زمانی که شرکت کننده دچار میگرن شد ،ادامه داشت .محققان
دریافتند که مردان مبتال به میگرن در زمان سردردهای میگرنی ،سطوح استروژن باالتری یعنی
 97پیکومول در لیتر ( )pmol/Lدر مقایسه با  pmol/L 69در مردان بدون میگرن ،داشتند.
در حالی که سطوح تستوسترون در هر دو گروه مشابه بود.

استرس؛ عامل ابتال و تشدید بیماریهای خود ایمنی!
گروهی از محققان ایسلندی موفق به کشف شواهد کافی برای اثبات نقش استرس در تشدید
بیماریهای خودایمنی شدند .به گزارش ایسنا به نقل از سایکولوژی تودی ،استرس یک فشار روانی و
احساسی بیش از حد تحمل فرد است .در واقع استرس زمانی ایجاد میشود که فشارهای روانی از حد
تحمل فراتر میروند .در این مطالعه وضعیت سالمت روح و روان بیش از  ۱۰۰هزار داوطلب که دارای
نشانههای استرس بودند مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه بررسی اولیه دادههای دریافتی نشان داد که
تعداد قابل توجهی از افراد مورد بررسی در طول  ۱۰سال گذشته به بیماریهای خود ایمنی مبتال شده
بودند .بیماریهای مورد نظر بیشتر از نوع خودایمنی و شامل  ،MSبیماری آدیسون ،روماتیسم مفصلی
و پسوریازیس است که عامل محرک بیشتر آنها طبق بررسی ابتال به استرس و فشار روانی باال بوده
است .منظور محققان از استرس بیشتر نوع حاد آن از قبیل سندرم  PTSDو استرس مزمن است که
زمینهساز تغییرات فیزیولوژیک در بدن انسان میشود .اگرچه محققان موفق به کشف رابطه بین سندرم
 PTSDو بیماری  MSشدهاند ،اما آنها هنوز شواهد کافی و قابل اثبات برای توضیح چگونگی تاثیر
استرس بر روند بیماریهای خودامینی کشف نکردهاند .به نظر محققان فعال شدن فاکتورهای ناشی از
استرس مثل تغییرات سطح کورتیزول ،تغییرات سطح سیتوکین و افزایش واکنشهای التهابی در بروز
بیماریهای ایمنی بیشترین تاثیر را میگذارند.

انا هلل و انا الیه راجعون
برادران ارجمند آقایان غالمحسین ،اسماعیل ،علی،
حسن ،محمود و احمد نادری
درگذشـت پــدر بزرگوارتـان
مرحوم مغفور حاج یداهلل نادری
بزرگ خاندان نادری ،پدر شهید گرانقدر
محمد نادری و دایی شهیدان واالمقام
احمدعلی و مهدی عتیقی موجب تاثر

و تالم فراوان شد .این مصیبت را به
شما عزیزان ،دیگر اعضای خانواده،
بستگان و دوستان عزادار آن عزیز تازه
درگذشته تسلیت و تعزیت میگوییم .از
درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن
فقید سعید ،علو درجات ،رحمت واسعه
الهی ،آمرزش و آسایش ابدی روح و برای بازماندگان صبر ،اجر و سالمتی
خواستاریم .خداوند بزرگ آن مرحوم نیکوکار و نیکاندیش را با فرزند
شهیدش محشور فرماید.
هفتهنامه صدای جامعه

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

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

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

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

ید شماره ( -55شماره پیاپی )761
یکشنبه  10تیر  - 1397دور جد 

فواید و مضرات مصرف هندوانه
هندوانه میوهای پرآب
(حدود  ۹۰درصد این میوه را
آب تشکیل میدهد) و سرشار
از ویتامینهای  A، B6و C
و همچنین آنتیاکسیدانها و
آمینواسیدهاست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،
این میوه تابستانی همچنین
فاقد چربی است و در هر پیمانه فقط  ۴۰کالری دارد .از
دیگر خواص هندوانه میتوان به مقادیر باالی پتاسیم و
لیکوپِن اشاره کرد .لیکوپِن یک ماده مغذی گیاهی است
که بویژه در میوهها و سبزیجات قرمز مانند هندوانه و
گوجه یافت میشود.
این ماده مغذی عالوهبر حفظ سالمت قلب و
استخوانها در پیشگیری از سرطان پروستات نیز مؤثر
است .هرچه هندوانه رسیدهتر و قرمزتر باشد ،لیکوپِن
بیشتری خواهد داشت .بهطورکلی هر دو پیمانه از این
میوه حاوی حدود  ۱۵تا  ۲۰میلیگرم لیکوپِن است.

اما با همه این خواص،
زیادهروی در خوردن هندوانه
میتواند عارضهساز باشد .این
زیادهروی درصورتیکه هر
روز تکرار شود ،میتواند به
انباشتگی پتاسیم و لیکوپِن در
بدن بینجامد .مصرف بیش از
 ۳۰میلیگرم لیکوپِن در روز با
عالئمی از قبیل تهوع ،اسهال ،دیرهضمی و نفخ همراه
خواهد بود.
کسانی نیز که پتاسیم خونشان باالست ،بهتر است
بیشتر از یک پیمانه هندوانه در روز مصرف نکنند (هر
پیمانه هندوانه کمتر از  ۱۴۰میلیگرم پتاسیم دارد).
عوارض پتاسیم باال در خون عبارتاند از :ضربان
نامنظم قلب ،سایر مشکالت قلبیعروقی و کاهش
کنترل عضالنی .همچنین دیابتیهای دقت داشته
باشند قند هندوانه بهرغم اینکه از نوع طبیعی است باز
هم نسبتا باالست و باید با احتیاط مصرف شود.

کاهش سطح بهرهوری ،بیصبری و کم طاقتی ،افزایش مشکالت سالمت
و افزایش سردرد  4علت اصلی نداشتن خواب کافی
کارشناسان چهار شاخص مشترک نداشتن
خواب کافی را اعالم کردهاند.
کاهش سطح بهرهوری :هنگامی که
خواب مناسبی نداشتهاید ،در کار خود دچار مشکل
میشوید .براساس اعالم بنیاد ملی خواب آمریکا
( ،)NSFکمبود خواب بهدلیل کاهش بهرهوری
افراد ،ساالنه هزینههای مالی زیادی بر شرکتهای
مختلف جهان وارد میکند.
کمبود خواب همچنین سطح بهرهوری را در
زندگی شخصی شما کاهش میدهد .به این ترتیب
که وقتی کمبود خواب دارید بعد از انجام کارهای
روزانه ،بجای استفاده از وقت آزاد و پرداختن به
اهدافتان ،با تنبلی به اتالف وقت میپردازید.
بیصبری و کم طاقتی :نداشتن خواب
مناسب اغلب به کاهش توانایی ذهنی و ضعیف
شدن حالت عاطفی فرد و درنتیجه احساس
بیقراری و یا تغییرات خلق و خو منجر میشود .این
شرایط به شکل بالقوهای بر توانایی تصمیمگیری
شما تأثیر میگذارد.
افزایش مشکالت سالمت :داشتن خواب
مناسب به بدن کمک میکند به بهترین نحو عمل
کند و در نهایت شما از شرایط خوب سالمت
برخوردار باشید NSF .میگوید خواب کافی،

التهاب و خطر ابتال به چاقی را کاهش میدهد،
به کنترل قند خون کمک میکند و خلق و خو را
بهبود میبخشد.
افزایش سردردها :براساس اعالم
بنیاد میگرن آمریکا ،سردرد و خواب از نظر
زیستشناختی با یکدیگر مرتبط هستند .مناطقی
از مغز که کنترل خواب ،خلق و خو و سردرد را به
عهده دارند ،دارای پیامرسانهای مشترکی هستند؛
بر این اساس ،نداشتن خواب با کیفیت ،احتمال
سردرد یا تغییرات روحی را افزایش میدهد.
چگونه خواب بهتری داشته باشیم؟
برای داشتن خواب باکیفیتتر ،کارشناسان توصیه
میکنند همیشه در یک ساعت معین به رختخواب
بروید ،بیشتر ورزش کنید ،دیروقت شام نخورید و از
تماشای تلویزیون به هنگام خواب خودداری کنید.
منبع :جام جم

عصبانی شدن ،خودداری از حضور در اجتماع ،حذف چربی از رژیم غذایی،
دیر خوابیدن و استعمال سیگار علل اصلی پیری زودرس
عالوه بر ورزش نکردن عادتهای روزمره
بسیاری وجود دارند که میتوانند روند پیر شدن را به
شکل محسوس و قابل توجهی تسریع کنند.
به گزارش مهر ،از جمله عادتهایی که روند پیر
شدن را تسریع میکنند و باید به طور قطع ازانجام
آنها خودداری کرد میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
منفی
پیامدهای
بودن
عصبانی
شدن:
عصبانی
ِ
بیرونی و درونی را متوجه فرد میکند .مطالعه انجام
گرفته در سال  ۲۰۱۱حاکی از ارتباط خشم با افزایش
ترشح هورمونهای استرس است .زمانیکه میزان
ترشح این هورمونها در یک بازه زمانی طوالنی از
وضعیت تعادل خود خارج شود فرد را دچار استرس
مزمن میکند که میتواند روند فرسوده شدن سلولها
را سرعت داده و احتمال ابتال به بیماریهایی از قبیل
آلزایمر را افزایش دهد.
خودداری از اجتماعی بودن :درحالیکه نقش
فعالیت جسمی در کمک به حفظ سالمت بدن در
سنین باالتر به خوبی مورد تایید قرار گرفته به گفته
کارشناسان فعالیتهای فکری اغلب نادیده گرفته
میشوند .افرادی که در تنهایی خود باقی میمانند
و منزوی میشوند در برابر زوال عقلی آسیبپذیرتر
هستند .تعامل با دیگران نوعی ورزش برای مغز است
که میتواند آن را فعال سازد و به فعالیت وادار کند.
حذف چربی از رژیم غذایی :به گفته
پزشکان وجود مقدار مشخصی از چربی در رژیم
غذایی الزم است .اسیدهای چرب امگا  ۳که برای
سالمت قلب مفیدند در روغن ماهی و برخی از
خشکبار یافت میشوند و عالوه بر آنکه برای پوست

مفیدند میتواند وضعیت سالمت قلب و مغز را هم
بهبود بخشند.
از طرف دیگر ،مواد قندی افزودنی به تسریع روند
پیر شدن پوست کمک میکند .عالوه بر این ،باید در
حد امکان از مصرف غذاهای فراوری شده خودداری
کرد یا میزان مصرف آنها را کاهش داد.
دیر خوابیدن :هنگام خواب ،بدن جهت دفع
گلبولهای قرمز و سلولهای مغز مرده عمل میکند
و شرایط را برای جایگزین کردن سلولهای جدید
خون و مغز فراهم میسازد.
پزشکان داشتن خواب کافی را برای جلوگیری
از سیاهی دور چشم ،خشک شدن پوست و افزایش
چین و چروک توصیه میکنند .همچنین ،دیر
خوابیدن خطر نارسایی متابولیک و مرگ زود هنگام
را افزایش میدهد.
استعمال سیگار :سیگار میتواند نشانههایی
از فرسودگی را در بخشهای مختلف بدن همچون
ریهها ،دندان و پوست نمایان سازد .عالوه براین،
افراد غیر سیگاری که در معرض دود سیگار نیز قرار
دارند با خطر فرسوده شدن بافتهای بدن روبرو
هستند.

عادتهای تاثیرگذار
بر کاهش هوش و حافظه

عادتهای غذایی ناسالم دو عاملی است که تاثیرات
عمدهای بر عملکرد مغز دارند .مشخص شده است که
این دو عامل میتوانند هوش انسانی را از توان بیندازند
و فعالیتهای شناختی و حل مساله را برای ذهن مشکلتر
بسازند.
به گزارش ایلنا ،موارد زیر از جمله این عوامل

هستند:

مصرف مواد غذایی فرآوری شده

اکثر مردم میدانند مصرف این نوع مواد غذایی
عادت سالمی نیست اما چیزی که ممکن است ندانند این
است که کاهش سطح هوش از جمله تاثیرات مصرف
فستفودهاست .مطالعات نشان میدهد کودکانی که فست
فودهایی با فرآوری و قند و چربی باال مصرف میکنند
نسبت به کودکانی که از غذاهای خانگی غنی از مواد مغذی
استفاده میکنند بهره هوشی پایینتری دارند.
مصرف بیش از حد شیرینی
غذاهای که سطح قند باالیی دارند تاثیر چشمگیری بر
گیرندههای حیاتی مغز بهجا میگذارند .به گفته محققان
استفاده مفرط از شیرینیها در رژیم غذایی نحوه عملکرد
دوپامین در مغز را تغییر میدهد.
یکی از عملکردهای دوپامین ،نقش مهم آن در شادی
و جلوگیری از افسردگی است دو عاملی که میتوانند بر
توانایی مغز در یادگیری تاثیر بگذارند.
کاهش بیش از حد مصرف کربوهیدراتها
بسیاری از کارشناسان تغذیه رژیمهای غذایی حاوی
کربوهیدرات پایین را برای کاهش وزن توصیه میکنند .اگر
شما یکی از این نوع رژیمهای غذایی را تجربه کرده باشید
حتما میدانید یکی از سریعترین تاثیرات کاهش دریافتی
کربوهیدراتها ،تحریکپذیری و تغییرات خلقی است.
تحقیقات آکادمیک ثابت کرده است کمبود کربوهیدراتها
در رژیم غذایی به مشکالت خلقی منجر میشود .افزون بر
این ،مطالعاتی که در دانشگاه تافتس آمریکا انجام شد نشان
داد افزایش حساب شده دریافتی کربوهیدراتهای ساده
عملکردهای شناختی مغز را تقویت میکند.
جویدن آدامس
هــرچند این موضوع ،مورد بحث است اما تحقیقی
که نتایج آن در نشریه Quarterly Journal of
 Experimental Psychologyمنتشر شد نشان داد
جویدن آدامس میتواند بر حافظه کوتاه مدت تاثیر منفی
داشته باشد.
در این تحقیق طی سه آزمایش جداگانه ثابت شد جویدن
آدامس به تواناییهای مغز خدشه وارد میکند.

کشف روش جدید کنترل قند
خون در مبتالیان به دیابت
محققان آمریکایی به روش جدید دست پیدا کردند که
با کمک آن مبتالیان به دیابت به جای تزریق انسولین با
مصرف قرص آن ،قند خون را کنترل میکنند.
به گزارش ایسنا ،در روش جدید بیماران مبتال به دیابت
میتوانند از طریق بلعیدن قرص انسولین سطح قند خون
خود را تحت کنترل داشته باشند و نیازی نیست یک یا دو بار
در روز انسولین تزریق کنند.
درصورتیکه این روش مورد تایید قرار گیرد میتواند
کیفیت زندگی بیش از  ۴۰میلیون مبتال به دیابت نوع یک
در جهان را ارتقا دهد .انسولین درمانی که از طریق تزریق
انسولین زیر پوست انجام میشود به طور کلی سطح گلوکز
خون بیشتر مبتالیان به دیابت را کنترل میکند.
به گفته محققان آمریکایی هر چند برخی از بیماران
مبتال به دیابت به دلیل درد ،ترس از سوزن و تداخل تزریق
انسولین با فعالیتهای طبیعی نمیتوانند به راحتی با تزریق
انسولین کنار آیند.
پیدا کردن روشی برای دریافت انسولین به شکل خوراکی
میتواند مبهم و دست نیافتنی باشد زیرا این پروتئین پس از
مواجهه با فضای اسیدی معده نمیتواند به خوبی با شرایط
سازگار شود .محققان آمریکایی اظهار داشتند :نکته کلیدی
در این رویکرد جدید این است که انسولین در مایع یونی
تشکیل شده از "کولین" و "گرانیک اسید" وارد بدن شده و
داخل کپسولهایی گذاشته میشود که دارای پوشش مقاوم
در برابر اسید است .به گزارش خبرگزاری شینهوا ،به گفته
محققان این دارو که به راحتی قابل تولید است را میتوان
مدت بیش از دو ماه در دمای محیط نگهداری کرد و مدت
زمان نگهداری از آن نسبت به برخی انسولینهای تزریقی
موجود در بازار بیشتر است.

