آسیا تایمز در گزارشی تحلیلی عنوان کرد

خریداراننفت ایران زیر بار تحریمهایآمریکانمیروند
سخنگوی وزارت امور خارجه:

نگرانی ناتو از
برنامه موشکی ایران
بیاساس است
صفحه 2

صفحه 2

رئیس فراکسیون زنان
مجلس شورای اسالمی:

طرح تساوی دیه
زن و مرد در
مجلس کلید خورد

صفحه 3
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علی اکبر والیتی ،مشاور امور بینالملل مقام معظم رهبری:

وزیر نیرو:

 10درصد صرفه جویی
مشکل خاموشی برق
را حل میکند

فعاالن سیاسی اصالح طلب:

جناح های سیاسی در توانمندی
جهانگیری اتفاق نظر دارند

صفحه 2

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

پرداخت مابهالتفاوت حقوق و وام بازنشستگان از مرداد
صفحه 4

 85درصد بورس تهران
در اختیار  30شرکت

واگذاری ۲۶۰۰میلیاردتومانسهامدولتی
به بخش خصوصی در دوم مرداد

هشدار بانک مرکزی

نسبت به فعالیت 2موسسه اعتباری غیرمجاز

صفحه 5

هدیه میلیاردی شهرداری
تهران به یک سلبریتی!

صفحه 5

جزئیات آمارهای اقتصادی ۹۶
افزایش  22درصدی نقدینگی!

دستگیری زن  36ساله
به اتهام کودکربایی در تهران
صفحه 7
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

کشف  19میلیارد تومان کاالی قاچاق
طی  3ماه اول امسال

صفحه 4

صفحه 5

جزئیات فاجعه هولناک
برخورد تانکر حامل مازوت
با اتوبوس مسافربری در سنندج

صفحه 3

صفحه 5

شگرد عجیب و غریب زن
روانشناس برای ازدواج

صفحه 6

صفحه 4

بازداشت ماهانه  350تا 400
خرده فروش موادمخدر
صفحه 4

اقدامات نتانیاهو
تاثیری بر روابط
تهران  -مسکو ندارد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران خبر داد

شناسایی معتادان متجاهر
با اسکن عنبیه و اثرانگشت

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 5

تشکیل  ۷پرونده اقتصادی به ارزش
 16میلیارد و  100میلیون تومان
برای  7متهم به جرایم اقتصادی
در استان گلستان

صفحه 7

هشدار پلیس آگاهی
نسبت به شگردهای شیادان حرفهای
در فروش لیزینگی خودرو
و پیش فروش آپارتمان
صفحه 4
جان باختن دلخراش راننده پژو پارس میان شعلههای
آتش بر اثر تصادف زنجیرهای در محور تبریز  -زنجان
صفحه 5

دستگیری  3شرور خشن به اتهام
اخاذی با تهدید به قطع اعضای بدن
مسافران در محور تهران  -دماوند
صفحه 7

کشف  4/5کیلو طالی قاچاق
از داخل اتوبوس حین بازگشت
از ترکیه به ایران

صفحه 4
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فعاالن سیاسی اصالح طلب:

حرف اول
مذاکره با عربستان با بستهای از هویج و چماق
محمد نادری

اگر حوادث  ۴دهه گذشته منطقه خاورمیانه با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تردیدی
باقی نمیماند حاکمان خشک مغز ،شرور ،خیره سر و جاه طلب عربستان ،عامل یا
حامی اصلی اکثر بحرانهای منطقه بودهاند! از سال  ۵۲شمسی و با افزایش چند برابری
قیمت نفت ،حاکمان عربستان در بسیاری از معادالت منطقهای تاثیر گذار بودهاند! قبل
از آن رهبری جهان عرب با مصر بوده اما با تاثیرگذار شدن نفت در معادالت بینالمللی،
عربستان با پرداخت پول و رشوه در مناسبات کشورهای عربی به تدریج جایگزین مصر
در رهبری جهان عرب شده است!
عربستان حامی اصلی صدام درجنگ  ۸ساله عراق علیه ایران ،پدید آورنده و
پرورش دهنده گروه متحجرطالبان و به قدرت رساندن آنها در افغانستان ،پدید آورنده و
پرورش دهنده سازمان تروریستی القاعده ،پدید آورنده و پرورش دهنده گروه تکفیری
 تروریستی داعش در عراق و سوریه ،حامی گروه تروریستی جبهه النصره و چندینو چند گروه تکفیری و تروریستی دیگر است! به فهرست باال میتوان قتلعام حجاج
ایرانی در سال  66شمسی و جنگ این کشور علیه یمن طی  3/5سال گذشته را
افزود.
روابط عربستان با ایران قبل از انقالب هم دوستانه نبوده است.
با در نظر گرفتن موارد پیش گفته میتوان نتیجه گرفت عربستان طی  4دهه
گذشته ،کانون بحران و بحرانآفرینی در منطقه بوده است! عمده شرارتهای این
کشور نیز با هدف مقابله با ایران بوده است!
روابط ایران و عربستان از سال  ۶۸به تدریج و به مدت حدود دو دهه نسبتا دوستانه
بوده است و پس از حمله نابخردانه عدهای خودسر به سفارت این کشور در تهران به
شدت بحرانی شده است .ایران و عربستان ،تجربه روابط نسبتا دوستانه و به شدت
بحرانی را دارند .روشن است روابط دوستانه ،تامین کننده منافع و روابط خصمانه برای
هر دو کشور زیانبار است! پس از خروج آمریکا از برجام و اعالم اعمال تحریمهای
بیسابقه نفتی و بانکی علیه ایران ،حاکمان عربستان به طور رسمی آمادگی کامل خود
را برای جایگزینی نفت ایران اعالم کردهاند .سران عربستان در راستای همکاری با
رئیسجمهور آمریکا پذیرفتهاند تولید و صادرات نفت را افزایش تا تحریم نفت ایران
ممکن شود!
در وضعیت کنونی ،فروش نفت برای ایران جنبه حیاتی دارد و آمریکا و عربستان
منافع حیاتی ایران را تهدید کرده اند! اجرای سیاستهای ضدایرانی آمریکا ،بدون
همراهی عربستان ،ناممکن و دستکم برای آمریکا دشوار و پرهزینه است .به نظر
میرسد مناسبترین راهکار ،مذاکره با عربستان است .بستهای پر از هویج و چماق به
سران این کشور پیشنهاد شود .اگر هویج را انتخاب کردند چه بهتر و گرنه موازنه تهدید
باید برقرار شود .در وهله نخست بستن تنگه هرمز ضرورت ندارد زیرا تنها دو کشور
آمریکا و عربستان منافع حیاتی ایران را هدف گرفتهاند .عربستان روزانه حدود  ۷میلیون
بشکه نفت صادر میکند و تمام پاالیشگاهها و منابع و مخازن و خطوط انتقال نفت
این کشور در محدوده برد موشکهای ایران است .باید به سران عربستان با صراحت و
جدیت کامل تفهیم کرد نفت ایران تحریم شود آنها هم قادر به صادرات و فروش نفت
نخواهند بود .در چنین وضعیتی باجگیری و کاسبی ترامپ هم کساد خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

نگرانی ناتو از برنامه موشکی ایران بیاساس است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه نشست سران
کشورهای عضو ناتو ،نگرانی این سازمان از برنامه موشکی ایران را بی
اساس و بی مورد دانست و گفت :ما اتهامات تکراری این بیانیه درباره
ایران را همچون گذشته رد و محکوم میکنیم .به گزارش ایرنا« ،بهرام
قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه نشست
سران کشورهای عضو ناتو که در بندی از آن به موضوعاتی مرتبط با
کشورمان اشاره شده است ،گفت :ما اتهامات تکراری این بیانیه درباره
ایران را همچون گذشته رد و محکوم میکنیم.
وی افزود :تحوالت و مباحث این نشست را دقیقا رصد کردیم؛ به ویژه رفتارها و فشارهای
آمریکا بر اعضای این پیمان را دیدیم .متاسفانه به رغم آن که بیشترین هزینه های ناتو صرف
امنیت ایاالت متحده آمریکا میشود ،این کشور طلبکارانه و با ایجاد فشار سعی در تحمیل نظرات و
سیاست های خود نسبت به دیگر ملت ها ،به خصوص کشورهای اروپایی دارد .قاسمی اظهار داشت:
جای بسی شگفتی و تامل دارد که برخی همچنان در تکرار اتهامات واهی و بی اساس نسبت به
سیاست های جمهوری اسالمی ایران اصرار بیهوده میورزند .سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره
به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها مرجع تخصصی بین المللی همواره تمامی
فعالیت های هستهای جمهوری اسالمی ایران را مورد تایید قرار داده است ،افزود :کشورهای عضو
ناتو که بدون شک از گزارشات مکرر و مستمر آژانس نسبت به اقدامات و پایبندی ایران به تعهدات
خود آگاهی کامل دارند به جای خشنود کردن مقامات آمریکایی ،ابتدا باید نگران عدم پایبندی و
خروج غیر قانونی و یک جانبه یک عضو خود نسبت به تعهدات بین المللی در موضوعات مختلف ،از
جمله برجام میبودند و به جای قلب واقعیت های روشن و بدیهی ،سیاست های یک جانبه گرایانه
و خطرناک این کشور را مورد شماتت قرار میدادند .وی ادامه داد :اما ظاهرا باز در این برهه از زمان
برخی اعضای ناتو جای آمریکا و ایران را که همواره به تعهدات بین المللی خود متعهد و سیاست
های هوشمندانه آن در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی است را بصورت سفارشی تغییر داده
اند .قاسمی در ادامه تصریح کرد :ابراز نگرانی کشورهای عضو ناتو از برنامه موشکی ایران کامال
بی اساس و بی مورد است .برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران نه تنها ناقض قطعنامه 2231
نیست ،بلکه کامال متعارف و دفاعی است و ایران نیز همچون تمام کشورهای مستقل جهان حق
برخورداری از تمامی برنامه های متعارف نظامی  -دفاعی برای دفاع از منافع ،مردم و کیان کشور
خود را داراست و قطعا اینگونه ابراز نگرانی های بی مورد تاثیری بر سیاست جمهوری اسالمی ایران
در حفظ ،توسعه و تقویت توان و برنامه دفاعی موشکی نخواهد داشت .سخنگوی وزارت امور خارجه
در خصوص نقش جمهوری اسالمی در منطقه نیز گفت :جمهوری اسالمی ایران همواره خواستار
همکاری و گفت و گوی درون منطقهای با همسایگان خود بوده و به آن اعتقاد و باور دارد و از هیچ
فرصتی برای ورود به این گفت و گوها با همسایگان خود در هر شکلی دریغ نکرده و نمیکند .ایران
معتقد است هیچکدام از بحران های منطقهای راه حل نظامی نداشته و ندارد .قاسمی در پایان افزود:
جمهوری اسالمی ایران بیش و پیش از اینکه برخی کشورهای عضو ناتو اقدام به راه اندازی ائتالف
های بعضا نمایشی و بی اثر ،برای مبارزه با تروریسم کنند و در حالیکه تروریستها گروه گروه از
برخی از همین کشورها روانه خاورمیانه بودند ،در این مقطع حساس تاریخی با درایت و تالشی بی
امان به مبارزه با تروریست های پرورشی و صادراتی پرداخت و در نهایت نیز نقش موثری در پایان
حاکمیت سرزمینی گروههای خطرناک تروریستی همچون داعش در منطقه ایفا کرد.

جناح های سیاسی در توانمندی جهانگیری
اتفاق نظر دارند

شایعه کناره گیری یا استعفای معاون اول دولت تدبیر و امید،
داستانی کهنه اما همیشه نویی است که گاهی به بهانه های
مختلف ساخته و پرداخته میشود و از تحریریه رسانهای بیرون
میآید و واکنش های بسیاری نیز به همراه دارد ،فعاالن سیاسی
چنین حاشیه هایی را به صالح منافع ملی نمیدانند.
به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول دولت های
یازدهم و دوازدهم از تاثیرگذارترین مردان اجرایی رئیس جمهوری
است .چهرهای که به سبب تجربیات فراوان سیاسی و اقتصادی
توانسته به خوبی در این دو حوزه اثرگذار باشد.
با چنین کارنامه ای ،حاشیه سازی پیرامون وی و شایعه استعفا
و کناره گیری از دولت چندان دور از انتظار و تعجب آور نخواهد
بود .تازه ترین این شایعهها که برپایه برداشت های شخصی و
رسانهای از سخنان جهانگیری به وجود آمد از استعفای او حکایت
میکنند.
هرچند این شایعه از سوی منابع آگاه و دیگر مردان کابینه از
یک سو و حضور جهانگیری در مراسم افتتاح طرحهای صنعتی
اصفهان از دیگر سو ،رنگ باخت اما پشت پرده ظهور و سقوط
این شایعه ،آسیب های طرح آن و نحوه واکنش دولت میتواند
مورد بحث قرار گیرد.
ایرنا به همین دلیل با حجت االسالم محسن رهامی فعال
سیاسی اصالح طلب و رئیس بنیاد بین المللی صلح ،غالمرضا
انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ،اشرف بروجردی
فعال سیاسی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و غالمرضا
ظریفیان فعال سیاسی اصالح طلب به گفت و گو پرداخت.
تاختن به جهانگیری ،دلسوزی برای دولت
نیست
رئیس بنیاد بین المللی صلح ،داغ شدن شایعه استعفای
جهانگیری از معاون اولی رئیس جمهوری را ادامه همان
فضاسازی های پس از التهابات ارزی دانست و گفت :با توجه
به این که جهانگیری منتسب و نزدیک به حامیان مرحوم آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی و طیفی از اصالحات است ،چنین حاشیه
سازی هایی به منظور تضعیف جایگاه وی و در نتیجه تضعیف
دولت صورت میگیرد و بعید به نظر میرسد در جهت منافع
دولت و دلسوزی برای دستگاه اجرایی باشد.
محسن رهامی افزود :ممکن است فشارهایی از داخل دولت
هم وجود داشته باشد تا جهانگیری نتواند نقش خود را به درستی
و همانگونه که در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی ایفا کرد
در این دولت هم ایفا کند .این فضا سازیها و ناهنماهنگیها
درکابینه اقتدار و قاطعیت الزم را از وی به عنوان رئیس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی میگیرد.
وی حمایت کامل رئیس جمهوری را راهگشا دانست و یادآور
شد :برای مقابله با این حاشیهها الزم است رئیس جمهوری با
همان قاطعیت مورد انتظار به این شایعه سازیها پایان دهد و به
معاون اول خود میدان عمل بیشتری دهد.
استاد حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد :برداشت جامعه
از معاون اول رئیس جمهوری ،مسئولیتی شبیه نخست وزیری
است ،بنابراین باید تقسیم کار جدی میان معاون اول دولت و سایر
اعضای کابینه به ویژه در حوزه اقتصادی که عرصه مسوولیت وی
محسوب میشود ،صورت گیرد.
رهامی ادامه داد :دلیل دیگری که بسیاری از جریانها و
اشخاص تندرو تمایل زیادی به کنارگذاشته شدن جهانگیری
دارند ریشه در موضوع سوال از رئیس جمهوری و استیضاح وی
دارد .وی تصریح کرد :گروهی تندرو معتقدند ممکن است سوال
از رئیس جمهوری به استیضاح او منجر شده و در صورت کناره
گیری دکتر روحانی معاون اول او که نزدیک به جریان اصالحات
و مرحوم آیت اهلل هاشمی است ادامه کار را در دست گیرد.
این فعال سیاسی افزود :چنین شایعاتی بعید است رنگ واقعیت
بگیرد اما میتواند تضعیف کننده جایگاه معاون اول دولت باشد اما
آنچه از دولت و از آقای جهانگیری مورد انتظار است ،پاسخگویی
به این حاشیهها و قاطعیت در کار است.
وی همچنین گفت :این موضوع در شرایط کنونی و با خروج
آمریکا از برجام و تحریم های آینده اهمیت بیشتری مییابد در
برهه کنونی به انسجام و همدلی بیشتری در همه ارکان حکومت
و دولت نیازمندیم ،یکی از این ارکان مهم ،جایگاه معاونت اولی
دستگاه اجرایی است که جهانگیری با قاطعیت بیشتر باید حوزه
اقتصاد و بازار و التهابات ارزی را سامان دهد ،سایر اعضای دولت
هم باید با همدلی بیشتری به ایشان در جهت پیشبرد امور کمک
کنند.
کنارگذاشتن جهانگیری تزلزل دولت را در پی
خواهد داشت
غالمرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
نیز شایعه استعفا و کناره گیری جهانگیری از کابینه را تالش

دلواپسان برای ناامید کردن مردم از دولت و ایجاد ترس و نگرانی
در افکار عمومی دانست.
وی گفت جهانگیری از استوانه های قدیم و قوی دولت
روحانی است و امیدواریم نقش بیشتری در حوزه های اجرایی
واقتصادی دولت برعهده وی گذاشته شود تا معاون اول رئیس
جمهوری همانگونه در دولت اول روحانی و ایام مبارزات انتخاباتی
با تمام وجود برای آمدن مردم پای صندوق های رای و پیروزی
رئیس جمهوری تالش کرد ،در این حوزه نیز بتواند بیشترین
اثرگذاری را داشته باشد.
این فعال سیاسی تصریح کرد :با توجه به مسائل و مصائبی که
طی ماه های گذشته در کشور به وجود آمده است ،مردم انتظار
تحول در دولت را دارند ،امیدواریم تحوالت مثبتی را در کابینه
شاهد باشیم و نقش جهانگیری در ساماندهی امور و کمک به
شخص رئیس جمهوری پررنگ تر شود.
انصاری افزود :با توجه به توانمندی ،اقتدار و اخالص
جهانگیری به عنوان معاون اول دولت ،تمایل به کنار گذاشته
شدن و استعفای وی از سوی عدهای چندان دور از ذهن نیست.
مخالفان دولت و تمام کسانی که حیات و منافع خود را در آشوب
داخلی و بحرانها جستجو میکنند از دوری وی از دولت استقبال
میکنند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره موضع اصالح
طلبان درزمینه استعفای معاون اول دولت گفت :جریان اصالحات
معتقد به حمایت از دولت در کنار نقد سازنده است .با توجه به
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و بین المللی که اکنون در آن قرار
داریم به یقین تزلزل در دولت و تضعیف دستگاه اجرایی که کناره
گیری آقای جهانگیری یکی از مصادیق آن است ،منافع ملی
ایران را دچار چالش های جدی خواهد کرد.
انصاری تصریح کرد :تمام طیفها و اشخاصی که معتقد به
شعار اساسی جمهوری اسالمی یعنی «استقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی» هستند همه باید یک صدا و یک دل به تقویت وحدت
در فضای داخل کشور کمک کرده تا با تکیه بر همین وحدت
در عرصه جهانی و در قالب گفتگو و گفتمان برتر به حقوق حقه
خود دست پیدا کنیم .در چنین فضایی بستر آشتی ملی در داخل
و بستر تفاهم بین المللی برای زیست عزتمندانه ایرانیان بانقش
آفرینان عرصه بین المللی فراهم شود.
شایعه کناره گیری توطئهای برای تضعیف
جایگاه معاون اول است
اشرف بروجردی از فعاالن سیاسی نیز شایعه استعفای معاون
اول دولت را توطئهای برای کم کردن نقش او در کابینه میداند
و گفت :شایعاتی که این روزها در فضای سیاسی کشور مطرح
میشود عمدتا ناظر بر تضعیف جایگاه جهانگیری در کابینه
است.
وی افزود :این موضوعات در حالی مطرح میشود که منش
و تصمیمات معاون اول رئیس جمهوری به گونهای است که
میتواند طیف های مختلف سیاسی جذب کند و وی هیچ گاه
شخص یا جریانی را طرد نکرده اند.
رئیس کتابخانه ملی تصریح کرد :فشارها به جهانگیری قابل
انکار نیست اما با توجه به کارنامه وی بعید است در برهه کنونی
تمایلی به کناره گیری از مسوولیت داشته باشند مگر اینکه درباره
اثرگذاری حضور خود به نتیجه قطعی نرسند.
بروجردی درباره واکنش طیف اصالحات به این شایعه گفت:
چنین شایعاتی در این برهه موجب ناراحتی و نگرانی اصالح
طلبان خواهد شد از این منظر که در صورت عدم حضور آقای
جهانگیری در کابینه ،جریان اصالحات و طیف وسیعی از مردم
حامی این جریان ،از چه مجرا و گذری صدای خود را به دولت
برسانند.
جناح های سیاسی در توانمندی جهانگیری
اتفاق نظر دارند
همچنین غالمرضا ظریفیان از دیگر فعاالن سیاسی اصالح
طلب ،معاون اول رئیس جمهوری را خارج از نگاه سیاسی و با
نگرش ملی یکی از تکیه گاه های دولت دانست و اظهارداشت:
موضوع استعفای جهانگیری که به لحاظ سوابق ،تواناییها و
اشراف بر مسائل در شرایط کنونی از چهره های ملی است،
قطعا شایعه و فضاسازی است که در غیراین صورت چنین بحثی
یکی از بغرنج ترین و نگران کننده ترین اتفاقاتی است که ممکن
است رخ دهد .وی خاطرنشان کرد :جامعه امروز بیش از هر زمان
دیگری به مسئولین پای کار و توانا نیاز فراوان دارد و کنار گذاشته
شدن جهانگیری که چنین ویژگی هایی را دارا هستند به زیان
منافع ملی خواهد بود و جامعه به شدت احساس نگرانی خواهد
کرد .معاون وزیر علوم دولت اصالحات همچنین درباره واکنش
اصالح طلبان به این شایعه گفت :اصالح طلبان به سبب نگاه
ملی مورد اشاره قطعا با چنین رویدای مخالف خواهند بود و به
نظرمن بسیاری از جناح های سیاسی هم در توانمندی جهانگیری
وفاق نظر دارند.
ظریفیان تصریح کرد :جهانگیری ظرفیت توانمندی است که
اگر از تمام توانایی های ایشان استفاده شود میتوان به حل امور و
مشکالت امیدوار بود .وقتی چنین مدیری از مجموعه کنار رود ،در
حالی که انتظار جامعه کنارگذاشتن مدیرانی است که توانایی کار
ندارند ،نگرانی های جامعه هم از آینده بیشتر خواهد شد.

آسیا تایمز در گزارشی تحلیلی عنوان کرد

خریداران نفت ایران زیر بار
تحریم های آمریکا نمیروند

یک شبکه خبری شرق آسیا گزارش کرد
«خریداران نفت ایران به دلیل نیاز مبرمی که به
انرژی و نفت این کشور دارند تسلیم تحریم های
آمریکا نخواهند شد».
به گزارش ایرنا ،آسیا تایمز گزارش کرد
شرکتها و پاالیشگاه های نفتی در کره جنوبی،
ژاپن ،چین و هند به نفت ایران نیاز دارند و در برخی
از پاالیشگاهها این نیاز بسیار باالست.
این گزارش میافزاید برای نمونه شرکت نفتی
'ساینوپک' چین برای تامین نفت پاالیشگاه های
خود در استان های مختلف به شدت به نفت ایران
نیاز دارد.
آسیا تایمز مینویسد هند و چین به عنوان
مصرف کننده بزرگ نفت نمیتوانند و نمیخواهند
واردات نفت از ایران را متوقف کنند.
این شبکه میافزاید کشورهای ژاپن و کره
جنوبی هم که از سوی آمریکا تحت فشار قرار
گرفته اند در حال رایزنی با واشنگتن برای گرفتن
معافیت هستند زیرا بازار آنها آسیب پذیری باالیی
دارد و کاهش واردات نفت از ایران و باال رفتن
بهای نفت در بازار بین المللی به آنها خسارت
زیادی میزند.
این شبکه تصریح میکند که فشار آمریکا بر
کشورها زیاد است اما نیاز فراوان آنها به نفت خامی
که از ایران وارد میشود ،اجازه توقف خرید به آنها
نخواهد داد در کشورهای دیگر نظیر ترکیه هم
مشکالت در صورت توقف خرید زیاد خواهد شد
زیرا برای مثال این کشور نزدیک به  50درصد از
نفت مورد نیازش را از ایران تامین میکند.
بنا به این گزارش عراق هم حاضر به توقف
همکاری هایش با ایران نیست این کشور اکنون
نفت خود را از کرکوک به پاالیشگاهی در کرمانشاه
میفرستد و پس از آن نفت پاالیش شده را برای
مناطق جنوبی عراق از ایران تحویل میگیرد.
آسیا تایمز خاطر نشان میکند که چین اگرچه
با عربستان همکاری انرژی دارد و به دنبال خرید
 5درصد سهام آرامکو به ارزش  100میلیارد دالر
است اما از سال  2012میالدی بخش زیادی از
نفت ایران را با یوان پول ملی خود خریداری کرده
است و اگر اروپا قصد پشت کردن به ایران داشته
باشد آن زمان حجم تجارت انرژی میان چین و
ایران به  40میلیارد دالر در سال خواهد رسید.
شبکه خبری شرق آسیا مینویسد که اکنون
بحث و جنگ انرژی است روسیه و ایران مشترکا
روی ذخایر نفت و گازی به ارزش سرسام آور 45
هزار میلیارد دالر تکیه زده اند این در صورتی است
که عربستان در بهترین حالت فقط برای  20سال
دیگر قدرت عرضه این میزان نفت را خواهد داشت
و ذخایرش را از دست میدهد.
به گزارش ایرنا ،مقامات آمریکایی اعالم کرده
اند خریداران نفت خام از ایران باید تا چهارم
نوامبر( 13آبان  )1397واردات نفتی خود از ایران
را پایان دهند ،در غیر این صورت مشمول تحریم
ثانویه آمریکا خواهند شد.
تعلیق تحریم های نفتی که از زمان خروج
آمریکا از برجام و عهدشکنی رئیس جمهوری این
کشور اعالم شد ،تا  13آبان ادامه مییابد.
تحریم های ثانویه آمریکا علیه طرف های
خریدار نفت خام از ایران که مغایر قوانین تجارت
بین المللی است ،موجب واکنش منفی کشورهای
مختلف شده به طوری که تعدادی از کشورها در
صدد مستثنی شدن خود هستند و برخی از کشورها
نیز اعالم کرده اند که آن را اجرا نخواهند کرد.
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علی اکبر والیتی:

اقداماتنتانیاهوتاثیریبرروابطتهران-مسکوندارد
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و فرستاده
ویژه رئیس جمهوری درباره سفر نتانیاهو به مسکو و تکرار
ادعاهای واهی ونخ نمای وی علیه ایران ،اعالم کرد :روند
(توسعه) روابط ایران و روسیه یک طرفه نیست و اقدامات
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاثیری روی آن نمی گذارد.
به گزارش ایرنا ،علی اکبر والیتی افزود :در روابط دو کشور
منافع دو طرف تامین می شود بنابراین ادعاهای بی ارتباط و
بی معنی و مداخله جویانه ای که نتانیاهو بیان می کند ،روابط
ایران و روسیه را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در ادامه در
خصوص دستاوردهای سفر خود به روسیه گفت :می توان
گفت ارسال پیام مهم و راهبردی مقام معظم رهبری و
همچنین پیام رئیس جمهوری و گفت وگوهای طوالنی با
پوتین نقطه عطفی در روابط ایران و روسیه بود.
وی افزود :تصمیمات این نشست باید به خوبی پیگیری شود
و قرار شد که از طرف مقامات دو کشور پیگیری موثر صورت

در نظر دارند در برابر فشارهای آمریکا و اذناب آنها در منطقه و
برخی کشورهای غربی و منطقه متحد باشند.
والیتی در ادامه مصاحبه با بیان اینکه در سایه اتحاد خط
مقاومت با محوریت ایران و نیز روسیه به عنوان قدرت بزرگ
سیاسی و نظامی در جامعه جهانی ،جبهه مقاومت در منطقه
برنده خواهد بود ،اظهار داشت :امیدواریم همکاری ایران و
روسیه الگویی برای همکاری های بین ایران ،چین ،هند و
برخی کشورهای مهم شرق آسیا شود و به صورت علنی نگاه
راهبردی که به توسعه روابط با کشورهای شرقی است ،تحقق
یابد.
به گزارش بامداد جمعه ایرنا ،علی اکبر والیتی به عنوان
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و فرستاده ویژه
رئیس جمهوری با هدف تقدیم پیام شفاهی رهبر معظم
انقالب اسالمی و پیام کتبی رئیس جمهوری روزچهارشنبه
وارد مسکو شد وصبح روز پنجشنبه با والدیمیر پوتین رئیس
جمهوری روسیه در مسکو دیدار و گفت و گو کرد.

گیرد و دراین خصوص گزارش های مربوطه به مسئوالن رده
باال شامل مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری و پوتین داده
شود وهر جا مشکلی وجود داشت با دستور مقامات بلندپایه
مشکالت برطرف شود.
والیتی ادامه داد :در آستانه مالقات پوتین و ترامپ بسیار
تعیین کننده است ،از یک سو ناتو با محوریت آمریکا تشکیل
جلسه داده است و در یک بند علیه ایران مطالبی مطرح شده
است و از طرف دیگر قرارهای ایران و روسیه مطرح است که

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

طرح تساوی دیه زن و مرد در مجلس کلید خورد
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای
اسالمی از آماده شدن طرحی برای تساوی دیه
زن و مرد خبرداد و گفت :به زودی امضاهای
این طرح جمع آوری و به هیات رئیسه تقدیم
می شود .به گزارش ایرنا ،پروانه سلحشوری
اظهار داشت :برابری دیه زن و مرد یکی از
مواردی است که فراکسیون زنان از ابتدای
تشکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است.

وی افزود :تدوین طرح تساوی دیه زن و
مرد در اواخر سال  96در این فراکسیون آغاز و
پس از بررسی های کارشناسی آماده شد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد :با
توجه به رویکردهای قرآنی تالش ما این است
که دیه زن و مرد مساوی شود و در این راستا
با جمعی از علمای دین و متخصصان امر و
همچنین شورای مشورتی فقهی و حقوقی

معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
جلساتی را برگزار و مفاد این طرح را آماده کرده
ایم .سلحشوری یادآور شد :در این شورا که
به ریاست معصومه ابتکار تشکیل می شود
با حضور اساتید حوزه و دانشگاه ،نمایندگان
مجلس طرح های با محوریت وضعیت زنان
بررسی کارشناسی می شود .وی با تاکید بر این
که این شورا بازوی مشورتی به حساب می آید،

گفت :هم اکنون این طرح در شورای مشورتی
فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری
به طور همزمان در حال بررسی است و جمع
آوری امضا برای آن به زودی آغاز و به هیات
رئیسه مجلس ارائه می شود .وی تصریح کرد:
تمام تالش ما این است که رسیدگی به این
طرح در مجلس دهم به پایان برسد تا بتوانیم به
حل مشکالت زنان کمک بسزایی کنیم.

هدیه میلیاردی شهرداری تهران به یک سلبریتی!
«مجری پشت تریبون میگوید که محمدصادق حسنی ٢٠
بیلبورد تبلیغاتی را به مناسبت تولد بهاره افشاری به او هدیه داده
است .برآورد سرانگشتی این هدیه آقای حسنی سر به فلک نمیکشد
ت کم  ٦میلیارد تومان است و ناقابل».
اما دس 
به گزارش ایسنا ،روزنامه شهروند در ادامه نوشت« :ماجرا برای
همین چند روز قبل است؛ شب تولد بهاره افشاری و اکران خصوصی
فیلم سریک .خیلی از آدمهای داخل سالن وقتی متوجه شدند که
محمدصادق حسنی ،سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران است
اسم این کار را حاتمبخشی گذاشتند و البته از نظر بعضیها هم کار
بامزهای بود .حاال او در توضیح آنچه همزمان با نخستین اکران
فیلم سریک در سالن ایوان شمس اتفاق افتاده است به «شهروند»
میگوید که معاونت فرهنگی و هنری شهرداری تهران تصمیم دارد
از این به بعد ،از اهالی فرهنگ ،هنر و ورزش حمایتهای ویژهای
داشته باشد« :فیلم سریک یک مستند ورزشی است و از آنجایی که
قهرمانان زحمتهای زیادی برای ورزش و قهرمانپروری کشیدهاند،
تصمیم گرفتیم که این فضاها را در اختیار فیلم سریک قرار دهیم

تا مردم هم با فیلم آشنا شوند و به عرصههای اینچنینی دعوت
شوند».
سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران معتقد است که حضور
چهره ورزشی و آشنایی با زوایای زندگی او ،حرکت نوینی است که
باید هنرمندان و فیلمسازان دیگر هم برای نمایش بیشتر آن تشویق
شوند« :امیدوارم مستندهای بیشتری در اینباره ساخته شود و ما هم
سعی میکنیم به اینصورت با آن مشارکت کنیم».
احتماال حاال دیگر نامه سرپرست سازمان ورزش شهرداری
تهران درباره هدیه تولد بهاره افشاری به سازمان زیباسازی شهر
تهران رسیده است و از این به بعد مسئوالن این سازمان باید درباره
جانمایی بیلبوردهای نخستین فیلم بهاره افشاری تصمیم بگیرند .البته
توصیه حسنی در نام ه این بوده است که «ترجیحا بهترین فضاهای
تبلیغاتی» و «پر رفتوآمد» به این فیلم اختصاص داده شود تا خوب
برای آن تبلیغ شود .توصیه این مسئول شهرداری البته کمخرج هم
نیست .هزینه ماهانه اجاره تابلوهای تبلیغاتی از سوی شرکتهای
تبلیغاتی از  ٢٥میلیون تا  ٧٠٠میلیون تومان است ،اما عموما تابلوهای

آگهی تغییرات شرکت الماس آرتا نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت 405715
و شناسه ملی  10320570249به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  18/03/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ابراهیم ثابت فر به شماره ملی
 2596014831به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید .حق امضا کلیه
اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک  ،سفته  ،بروات قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()199561
___________________________

آگهی تغییرات شرکت لیو پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  318037و
شناسه ملی  10103540780به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 30/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از مبلغ 60000000000
ریال به مبلغ  90000000000ریال منقسم به  120000سهم با نام 750000
ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق
الذکر تکمیل و امضا گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()199562
___________________________

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی نوین کتاب گویا به شماره ثبت
 21888و شناسه ملی  10103492317به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  04/07/1396و تاییدیه شماره  4390/22/96مورخ
23/07/1396وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :خانم فاطمه محمدی با شماره ملی  0057408424به سمت

پرطرفدار حداقل  ٣٠٠میلیون تومان قیمت دارد ،بنابراین محاسبه ٢٠
تابلو با همین قیمت تقریبا  ٦میلیارد تومان خواهد شد که البته از
جیب شهرداری تهران و سهم  ٣٠درصدی تبلیغات فرهنگی خواهد
رفت« .فعال هیچ برآورد مالی از هزینه تابلوها ندارم چون این موارد
اغلب بعد از جانمایی و مشخص شدن اندازه و محل دقیق آن قابل
ارزیابی است .رویکرد جدید مدیریت شهری حمایت گسترده از
موضوعات فرهنگی و ورزشی است و آمادگی داریم تا برای توسعه
هنر و ورزش با هزینههای معقول و مناسبی از امکانات شهرداری
خرج کنیم ».شهرداری تا همین چند وقت قبل برای هر نمایش تئاتر
 ١٠بنر رایگان کنار گذاشته بود اما در ماههای گذشته همان را هم از
تئاتریها گرفتند و حاال ظاهرا برای هر فیلم و تئاتر بین  ٨٠٠تا یک
میلیون و  ٢٠٠هزار تومان از آنها پول دریافت میکنند ،آن هم در
حالی که فیلمهای مهم دیگری مثل رفتن ،پاپ یا کوپال این روزها
روی پرده سینمای هنر و تجربه است که کیفیت قابل قبولی دارند اما
ظاهرا تا همین حاال از هیچ کدام حمایتی در این سطح نشده است.
انگار این روزها شهرداری هم روی موج سلبریتیهاست.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره وخانم منصوره عزیزی با شماره ملی
 0070307490به سمت عضو هیئت مدیره وخانم مهسا عزیزی با
شماره ملی  0310302625به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب
گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورموسسه از قبیل چک
سفته برات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با
مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی
همراه با مهرموسسه معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()199563
___________________________
آگهی تغییرات شرکت شهاب گستر رایانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 147636و شناسه ملی  10101905191به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  18/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سید حسین موسوی کد ملی 0383845521با
واریز  10000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت .رضا سلطان احمدی
کد ملی 0081748795با واریز 9990000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار
گرفت در نتیجه سرمایه شرکت به  10005000000ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه
اصالح گردید.و لیست شرکا به شرح ذیل گردید .محبوبه ادیب  0941783057دارای
2500000ریال  -سید حسین موسوی  0383845521دارای 10000000ریال رضا سلطان
احمدی  0081748795دارای 9990000000ریال  -حمید رضا بیگدلو 0047576138
دارای 2500000ریال  -موضوع ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه
اساسنامه اصالح گردید ، .تهیه و توزیع و پخش و سرویس و نگهداری و تعمیر و پشتیبانی
و بهره برداری کلیه ماشینهای اداری و کامپیتر و لپ تاپ و موبایل و تبلت و لوازم جانبی
و وسایل الکترونیکی و صوتی و تصویری و قطعات مربوطه فوق  ،صادرات و واردات کلیه
کاالهای مجاز بازرگانی ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص
کاال از گمرکات داخلی ،اخذ واعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی ،برپایی

یادداشت
حکمرانی و عوامل خارجی
دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چرا ما در ریشه یابی مشکالت داخلی به دنبال عوامل خارجی هستیم؟ چرا
مسئولیت خود را در قبال مشکالت داخلی نمیپذیریم؟ به این فراز از خاطرات
اسداهلل َعلَم ،وزیر دربار محمدرضاشاه در تاریخ هجدهم آذرماه  1352توجه
فرمایید:
[محمدرضاشاه] از شلوغ بودن دانشگاهها بسیار ناراحت بودند .فرمودند ،قطع ًا
دستور مسکو رسیده که همه دانشگاهها ناراحت شده اند به استثناء دانشگاه
پهلوی شیراز ....عرض کردم ،مسلم ًا یک تحریک خارجی است ولی این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که
اگر زمینه آماده نباشد ،خارجی کاری نمیتواند بکند.
منبع :یادداشتهای امیراسداله َعلَم .جلد سوم ،سال 1352
آیا اماراتی ها ،گرجستانیها و مردم ترکیه ،پول و سرمایه خود را به بانکهای ایرانی منتقل میکنند؟ یا
برعکس .چرا گرجستان ویزا برای ایرانیها را لغو میکند و زمینه برای سرمایه گذاری میلیاردی آنها را در
گرجستان فراهم میکند؟ و شاید پرسشی اصولی تر :چرا شهروندان به این فکر میافتند که داراییهای خود را به
ارز تبدیل کرده و در خارج مستغالت بخرند؟
این سوال و دهها سوال مرتبط ،به اصول ثابت حکمرانی بر میگردد .اگر شخصی روزی چهار پاکت سیگار
مصرف کند و نیم کیلو چربی وارد بدن خود کند و با هر چای دوازده حبه قند بخورد ،نمیتواند وقتی در CCU
بستری شد ،روزگار و اطرافیان خود را سرزنش کند .حکمرانی مانند سالمتی جسم انسان ،اصول دارد و اگر آن
اصول جهان شمول رعایت نشوند ،کارآمدی دچار اختالل میشود .اولین شرط حکمرانی ،ایجاد امنیت فکری،
شغلی ،مدنی و اقتصادی است .بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا کرد ،حفظ هویت
و تعلق خاطر اهمیت پیدا میکند .اگر بخواهیم این اصل حکمرانی (ایجاد امنیت فردی) را به مرحله سیاست
گذاری برسانیم ،باید مجموعه افکار و عملکردها از ثبات برخوردار باشند .اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب
بیدار شوند و متوجه شوند چهل درصد ارزش داراییهای آنها از بین رفته است به طور طبیعی در پی چاره اندیشی
خواهند بود .در چنین شرایطی ،هویت ،تعلق به خاک و اعتماد به آینده رنگ میبازد .محمدرضاشاه صدها هزار
نفر را با سواد کرد ،آموزش دانشگاهی داد و دانشجو به خارج فرستاد ،بعد گفت :حرف نزنید؛ من میفهمم .او
بهترین اقتصاددانان (علینقی عالیخانی) و مجریان (عبدالمجید مجیدی) را به کار گمارد و بعد به آنها دستور داد
تا فرامین او را عمل کنند .او با گرفتن حس مشارکت از آنها ،امنیت فردی و اعتبار و مسئولیت را از افراد گرفت.
مجریان و شهروندان بی تفاوت شدند .محمدرضاشاه اعالم کرد جای مارکسیستها در زندان است و هیچ حقوقی
ندارند (سخنرانی در کاخ نیاوران 11 ،فروردین  .)1354مارکسیستها هم ساکت ننشستند و با ایجاد ارتباطات و
تشکیالت گسترده در میان احزاب چپ و رسانههای اروپایی ،تبلیغات عظیمی علیه حکومت شاه ایجاد کردند.
اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که  508میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی دارند :یک آپارتمان
بسیار کوچک ،یک دوچرخه ،یک کارت مترو و قطار و یک شغل معمولی .اما بسیار راضی و خوشحال هستند،
چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی میکنند .نرخ تورم حدود  2درصد است و به همان میزان
درآمد آنها در سال افزایش پیدا میکند و بنابراین احساس ثبات میکنند .وقتی عوارض خروج از کشور یک دفعه
 300درصد (بار اول) و  420درصد (برای بار دوم) افزایش مییابد ،خودبخود تنظیم روانی مسافرین را به هم
میریزد .اگر در سال ،عوارض خروج از کشور  5درصد و حتی  10درصد افزایش یابد با روان و انتظارات انسانها
تطابق میکند ولی افزایش ناگهانی  420درصدی ،حاکی از فقدان آشنایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات،
امنیت و انتظارات معقول است .محمدرضاشاه آموزش عمومی را گسترش داد ،مردم را شهرنشین کرد و درآمد
آنها را افزایش داد و بعد حکم کرد :حرف نزنید و انتقاد ممنوع .هر شهروندی که نقد میکرد عامل خارجی قلمداد
میشد .این مسدود کردن حق طبیعی و امنیت فردی انسانها است .حکمرانی مانند پزشکی ،مهندسی و معماری
یک تخصص است :متونی در حد چند هزار کتاب دارد .محتاج تجربه و یادگیری است .به چارچوبی فکری به نام
قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم تر تابع یک سیستم با ثبات است .آیا آمریکا میتواند در امور
نروژ دخالت کند؟ آیا آمریکا ،روسیه ،انگلستان ،آلمان و چین میتوانند نروژ هراسی به راه اندازند؟ نمیتوانند چون
نروژ ثبات دارد .با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت 371 ،میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی دارد .با  1.2درصد
نرخ تورم ،مردم این کشور  7.3درصد از درآمد خود را پسانداز میکنند ،این در شرایطی است که دستمزدها در سال
 4.6درصد افزایش پیدا میکنند .درآمد حاصل از نفت فقط به «صندوق نفت» رفته و در صدها شرکت سرمایه
گذاری میشود و تنها 4درصد از سود سرمایه گذاری در بودجه جاری به کار گرفته میشود .صندوق نفت نروژ حدود
یک تریلیون دالر است .اصل و سود آن برای نسلهای آتی است .درآمد سرانه در این کشور  62510دالر است.
با این آرامش ،ثبات ،امنیت ،توزیع امکانات و آینده نگری ،کدام کشور خارجی میتواند در نروژ نارضایتی ایجاد
کند؟ حکمرانی یک تخصص است .با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمیافتد؛ باید اندیشههای حکمرانی را
اصالح کرد .طبع بشر به گونهای ساخته شده که دوست دارد دیده شود :دیده شدن یک نیاز است و هر فردی که
در خود استعدادی میبیند ،حس و عالقه مندی او به دیده شدن بیشتر است .وقتی انسانها دیده نشوند ،همکاری
نمیکنند .ریشه ی عموم نارضایتیها در نادیده شدن و بنابراین در ناکارآمدی است .کارآمدی در حکمرانی نیازمند
اجرای سیاست هایی است که به ثبات و امنیت روانی انسانها بیانجامد.

غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ،اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت
ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،شرکت در
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی در صورت ضرورت
قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح  -نشانی شرکت به شرح ذیل
تغییر و ماده مربوطه ا ساسنامه اصالح گردید استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزی  -شهر تهران-چهارراه حافظ-کوچه الله-خیابان جمهوری اسالمی-پالک -674
پاساژ بزرگ مهر-طبقه اول-واحد  51کد پستی  1139816613سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()199564
___________________________

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی نوین کتاب گویا به شماره ثبت  21888و
شناسه ملی  10103492317به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  04/07/1396و تاییدیه شماره  4390/22/96مورخ 23/07/1396وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم فاطمه محمدی با
شماره ملی  0057408424با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه
خود را به مبلغ  800000ریال افزایش داد  .خانم مهسا عزیزی فرزند رجب به
شماره ملی  0310302625متولد 23/01/1369با پرداخت  100000ریال به
صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .سرمایه موسسه از مبلغ 1000000
ریال به مبلغ  1200000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش
سرمایه به قرار زیر است :مهسا عزیزی با شماره ملی  0310302625دارای
 100000ریال فاطمه محمدی با شماره ملی  0057408424دارای 800000
ریال منصوره عزیزی با شماره ملی  0070307490دارای  100000ریال
معصومه محمدی با شماره ملی  0068329148دارای 200000ریال سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()199565
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اجتماعی

کشف  4/5کیلو طالی قاچاق از داخل
اتوبوس حین بازگشت از ترکیه به ایران
ماموران گمرک موفق به کشف
قاچاق اتوبوسی طال شدند و از
داخل یک دستگاه اتوبوس به مقدار
۴.۵کیلوگرم طالی ساخته شده
کشف کردند.
به گزارش گمرک ایران ،ماموران
گمرک بازرگان در بازرسی از
اتوبوسهای ورودی از ترکیه در مرز
موفق شدند مقدار  ۴.۵کیلو گرم طالی ساخته شده را از داخل یک دستگاه اتوبوس
کشف و ضبط کنند .بنا بر این گزارش ،این مقدار طالی کشف شده به طرز ماهرانهای
در صندلیها جاسازی شده بود که ماموران گمرک با هوشیاری و رصد اطالعات به
محل اختفای این طالها پی برده و در بازرسیهای بیشتر به کمک دستگاههای کنترلی
موفق میشوند مقدار  ۴کیلو و  ۵۰۰گرم طالی ساخته شده را کشف کنند .گمرک ایران
در سال  ۲۰۱۷موفق شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه
با انواع کاالی قاچاق در دنیا کسب کند.

هشدار پلیس آگاهی نسبت به شگردهای
شیادان حرفهای در فروش لیزینگی خودرو
و پیش فروش آپارتمان
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری
پلیس آگاهی ناجا گفت :درج آگهی در
مطبوعات و سایر مراکز مبنی بر
فروش لیزینگی خودرو و یا پیش
فروش آپارتمان دلیلی بر صحت و
درستی مطالب عنوان شده و تأیید
آن از سوی مراجع رسمی نیست .به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
محمدرضا اکبری در تشریح این خبر اظهار داشت :با توجه به افزایش قیمت آپارتمان و
خودرو در ماههای اخیر ،احتمال اینکه کالهبرداران حرفهای به سمت و سوی سوء استفاده از
شهروندان تحت عناوین مختلف روی آورند متصور میباشد که خریداران در هنگام خرید و
فروش مراقب باشند .وی ضمن هشدار و لزوم توجه شهروندان در این خصوص افزود :درج
آگهی در مطبوعات از سوی شرکتها ،موسسات و سایر مراکز مبنی بر فروش لیزینگی خودرو
و یا پیش فروش آپارتمان دلیلی بر صحت و درستی مطالب عنوان شده و تأیید آن از سوی
مراجع رسمی نمیباشد .معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد:
مردم نباید به همه شرکتهای لیزینگ خودرو اعتماد کنند و پیش از پرداخت هر گونه وجهی از
مجوزدار بودن آن شرکت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اطمینان حاصل کنند.
وی اضافه کرد :اسامی شرکتهای مجاز در فروش لیزینگی خودرو در سایت بانک مرکزی به
نشانی  www.cbi.irموجود است .اکبری خاطرنشان کرد :شهروندان برای پیش خرید ملک
باید عالوه بر اینکه از صحت و سقم اسناد ارائه شده از سوی فروشنده مطمئن شوند ،قرارداد
را در بنگاههای معامالت ملکی دارای مجوز منعقد و کد رهگیری معتبر دریافت کنند ،ضمن
اینکه فروشنده نیز موظف است سند اولیه ملک را به رؤیت مشاور امالک و خریدار برساند.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی
در کنکور  ۹۸اعالم شد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت :میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون
سراسری سال  ۹۸دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  ۳۰درصد قطعی است .به گزارش مهر،
ابراهیم خدایی افزود :روز یکشنبه  ۱۷تیرماه  ۹۷کمیته سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل جلسه
ش آموزان در امتحانات نهایی را  ۳۰درصد قطعی تصویب کرد.
داد و میزان سوابق تحصیلی دان 
وی افزود :دروس امتحانات نهایی دانشآموزان هم در این جلسه مشخص شد و ما درسهایی
که روی سوابق تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است را بر اساس بررسیهای کارشناسی که در
دبیرخانه انجام شده بود پیشنهاد کردیم .وی گفت :عناوین دروس و تعداد دروس باید در شورای
عالی آموزش و پرورش تصویب شود و پس از تصویب اطالع رسانی میشود .رئیس سازمان
سنجش گفت :این مصوبه در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو است .وی افزود:
امتحانات نهایی در خرداد  ۹۸برگزار و برای پایه دوازدهم عناوین دروس اعالم میشود .ضمن
اینکه ضرایب دروس کنکور برای دروس متناظر امتحانی نیز یکسان خواهد بود و تغییری
نخواهد داشت .میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال  ۱۳۹۷برای
داوطلبانی که دیپلم خود را از سال  ۱۳۸۴به بعد اخذ کرده بودند به میزان حداکثر  ۲۵درصد به
نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت و برای داوطلبان دارای مدرک
پیش دانشگاهی که مدرک خود را از سال تحصیلی  ۱۳۹۰-۹۱به بعد اخذ کرده بودند به میزان
حداکثر  ۵درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ شده است.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

بازداشت ماهانه  350تا 400
خرده فروش موادمخدر

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت :حدود ۳۵۰
تا  ۴۰۰نفر خرده فروش در ماه دستگیر میشوند ،محکوم شده و به زندان میروند .به
گزارش جام جم آنالین ،اسداهلل هادینژاد درباره «میزان زمان دسترسی به مواد مخدر
در کشور» ،اظهار داشت :میزان زمان دسترسی به مواد مخدر شهر به شهر متفاوت است.
وی ادامه داد :در حال حاضر اقدامات خوبی شده است و حدود  8هزار نفر معتاد جمع آوری
شده است .حدود  350تا  400نفر خرده فروش در ماه دستگیر میشوند ،محکوم شده و
به زندان میروند .معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح
کرد :خرده فروشان مواد مخدر هر دوره که دستگیر و محکوم میشوند در دستگیری
بعدی مجازاتشان تشدید میشود؛ یعنی یک خرده فروش مواد مخدر را تا  15سال حبس
نیز میتوان مجازات کرد.

ید شماره ( -56شماره پیاپی )762
یکشنبه  24تیر  - 1397دور جد 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

پرداخت مابهالتفاوت حقوق و وام بازنشستگان از مرداد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افتتاح  ۵۰پروژه در ۲۲استان با
هزینهای بالغ بر  ۲۵۰میلیارد تومان در هفته پیش رو خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سیدتقی نوربخش در نشست خبری که به مناسبت
هفته تامین اجتماعی برگزار شد ضمن گرامیداشت این ایام گفت :امیدوارم
عالوه بر ایفای تعهدات حسب قانون ،در این جنگ تمام عیار اقتصادی
که از سوی استکبار انجام شده بتوانیم به رونق بخش اقتصادی کمک
کنیم .وی افزود :فشارهای اقتصادی بر منابع و مصارف تامین اجتماعی
وارد میشود اما تالش میکنیم طبق برنامهریزیهای انجام شده از چهار
ماه گذشته بدون آنکه خللی بر برنامه وارد شود ارائه خدمت کنیم.
درصد تعهدات سازمانهای بیمهگر با مراکز درمانی
تفاوتی نکرده است
وی از افتتاح  ۵۰پروژه در ۲۲استان با هزینهای بالغ بر  ۲۵۰میلیارد
تومان در هفته پیش رو خبر داد و درباره افت کیفیت و اعتبار دفترچههای
بیمه درمان گفت :درصد تعهد سازمانهای بیمه گر تفاوتی پیدا نکرده است
و پوشش  ۱۸۰قلم دارو در سال گذشته انجام شد و خللی در ارائه خدمات
بوجود نیامده است .نوربخش ادامه داد :امیدوارم روزی دفترچهای وجود
نداشته باشد که بحث اعتبار و عدم اعتبار آن مطرح باشد و همه دفترچهها
حذف شوند .اکنون دفترچه در تمام مراکز ملکی حذف شده و در هشت
استان نیز پزشکان بخش خصوصی طرف قرار داد هستند و ویزیت
الکترونیکی انجام میشود .آیین نامه پوشش بیماران پروانهای و ام اس
در دولت در دست بررسی است .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه
داد :سال گذشته  ۷۰میلیون نسخه الکترونیک تولید شد .وی با بیان اینکه
۱۱هزار تخت بیمارستانی در سراسر کشور داریم که حدود  ۱۰درصد کل
تختها در بخش دولتی را شامل میشود ،گفت :بیمارستان فیاض بخش
در تهران در دست ساخت است و سال آینده افتتاح میشود که شبیه
به بیمارستان میالد است و با آخرین تکنولوژی در غرب استان ساخته
میشود .بیمارستان هدایت نیز دو سال گذشته مورد بازسازی قرار گرفت
که سال آینده به بهره برداری میرسد .ظرفیت این دو بیمارستان حدود
هزار تخت است .بیمارستانهای خوی ،دزفول ،آبادان امسال یا سال آینده
افتتاح میشوند و در هفته دولت بیمارستانهای تبریز ،شیراز و اصفهان
کلنگ زنی میشوند .نوربخش ادامه داد :اکنون سازمان  ۴۲هزار پرسنل
درمانی دارد و در استخدامی که یک ماه آینده انجام میشود  ۲۷۰۰نفر به
کادر درمانی افزوده خواهند شد .وی به ارتقای هتلینگ بیمارستانی اشاره
کرد و گفت ۵۰ :درصد این پروژه پیش رفته است و اقدامات بسیار موثری
در این بیمارستانها انجام شده است.
پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق مستمریبگیران
در نیمه اول مرداد
وی درباره زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق گفت :باید افزایش
مستمریها در دولت تصویب میشد که در نهایت در  ۲۰اردیبهشت ابالغ
شد و در ماه خرداد حقوقها همراه با افزایشها پرداخت شد .مابه التفاوت
حداقلی بگیران را پرداخت کردهایم و مابه التفاوت سایر سطوح را در ۱۰
روز اول مرداد پرداخت خواهیم کرد.
 ۱۵درصد عوارض ساختمان سازی،
منبع پوشش بیمه کارگران ساختمانی میشود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه کارگران ساختمانی نیز
اظهار کرد :قانون مربوطه در عرض دو سال ،سه مرتبه عوض شده است.
مقرر شده است که  ۱۵درصد عوارض ساختمان سازی ،منبع پوشش بیمه
کارگران ساختمانی باشد .در حوزه بیمه کارگران ساختمانی با تعهدات
ثابت و منابع ناپایدار روبروییم و رکود ساخت و ساز روی منابع اثرگذار

است .نوربخش ادامه داد ۹۰۰ :هزار نفر با همین منابع ناپایدار تحت
پوششاند و سال قبل هزار میلیارد تومان تخصیص دادیم ۶۰۰ .میلیارد
تومان از محل حق بیمه کارگران و  ۳۰۰میلیارد هم از محل صدور
پروانهها تخصیص یافت و در مجموع  ۱۹۰۰میلیارد هزینه میشود.
وی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس میخواهیم بازنگری در قانون
داشته باشند گفت :طرحی با کمک تعدادی از نمایندگان مجلس در حال
انجام است تا این دغدغهها رفع شود .اخیرا دستور دادیم  ۱۵۰هزارنفر
کارگر جدید تحت پوشش بروند و جایگزین  ۱۵۰هزار نفری بشوند که از
این بیمه خارج میشوند.طبق ادعای انجمن  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار نفر باقی
ماندهاند که تحت پوشش بروند و شرط آن داشتن کارت مهارت و دوم
اشتغال در کار ساختمانی است و حتما باید کارگر شاغل باشد .سامانهای
هست که کارگران باید در سایت مربوطه ثبت نام کنند.

تهران مساعدت شد و مراحل قانونی خود را طی کرد و این اموال به
تامین اجتماعی بازگشت .پروندههای دیگری داریم که به جد پیگیر
آنها هستیم .مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره میزان بدهی و
مطالبات تامین اجتماعی نیز گفت :تا آخر سال  ۹۴مجموع مطالبات ما
 ۸۹هزار میلیارد تومان است و بدهی سازمان از دستگاههای مختلف
حدود شش هزار میلیارد تومان است ۴۶۰ .میلیارد تومان میزان بدهی
شهرداری تهران و هزار میلیارد تومان بدهی سایر شهرداریها به ماست
و در واقع مجموع بدهی شهرداریها  ۱۴۶۰میلیارد تومان است .به گفته
نوربخش در راستای خروج از بنگاه داری ۵۴شرکت به مزایده رفته است
و در حال مذاکره برای بنگاههایی هستیم که ارزش دارند ،اما سود جاری
برای سازمان ندارند.
تادیه بدهیهای دولت به تامیناجتماعی در دستور کار دولت
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت ۵۰هزار میلیارد
تومان از بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی گفت :تادیه این بدهیها در
دستورکار دولت قرار دارد .وی درباره روند هزینه کرد حق بیمه  ۹بیست و
هفتم درمان گفت :سالهای گذشته هم این مبالغ در حساب خاصی ذخیره
میشد اما حسب دستور رئیس جمهور حساب جداگانهای در خزانه در
سال گذشته برای این منظور افتتاح شده و مبالغ درمان از طریق همین
حساب هزینه میشود.
تامین اجتماعی در سال  ۲۰۲۶از نقطه سر به سری عبور میکند

آغاز پرداخت وام  ۴میلیون تومانی
به بازنشستگان از مرداد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره اعطای تسهیالت به
بازنشستگان نیز گفت :وام چهارمیلیون تومانی از ابتدای مرداد از طریق
بانک رفاه پرداخت میشود .افرادی که قبال وام گرفته اند شامل این
تسهیالت نمیشوند و افرادی که حقوق و دستمزدشان پایینتر است
در اولویت قرار دارند.
بخشودگی  ۱۵۰۰میلیارد تومان از جرایم کارفرمایان
نوربخش درباره طرح بخشودگی جرائم نیز توضیحاتی ارائه کرد و
گفت ۷۰ :هزار کارفرما به شعب مراجعه کردهاند و این طرح کمک بزرگی
برای رفع دغدغه مالی و متوقف شدن جرائم قانونی شان است .گام
مهمی برداشته شد تا کارفرمایان توان مدیریتی شان را در جهت تولید
داخل بکاربگیرند .وی افزود :اصل و جریمه بیش از سه هزار میلیارد تومان
بوده که  ۱۵۰۰میلیارد تومان آن بخشیده شده است .بر اساس این طرح
جرائم صد درصد بخشیده میشوند و اصل بدهی در  ۱۲نوبت تقسیط
میشود .اگر کارفرما خواهان بخشودگی کمتر از  ۱۰۰درصد باشد تقسیط
بدهی تا  ۲۴قسط امکان پذیر است .نوربخش به طرح کارورزی اشاره
کرد وگفت :کارگری که در سامانه فنی و حرفهای ثبت نام کرده باشد
اگر در کارگاهی به کار گرفته شود تا شش ماه از حق بیمه معاف است.
طرح دومی داریم برای افرادی که تحصیالت دانشگاهی دارند و بیکارند و
سنشان زیر  ۳۴سال است .اگر کارفرمایی این بیمه اولیها را بکارگیری
کند ،تا دو سال از پرداخت حق بیمه معافاند به شرط آنکه از سه ماه قبل
در سامانه کارفرمایی ثبت نام کرده باشند.
آخرین میزان بدهی دستگاهها و شهرداریها
به تامین اجتماعی
وی درباره پروندههای فساد اقتصادی تامین اجتماعی نیز عنوان کرد:
چهار پرونده بزرگ در دولت یازدهم داشتیم که امالک از دست رفته
بود و به افرادی منتقل شده بود که با کمک قوه قضائیه و دادستان

نوربخش درباره عدم تعادل نسبت بیمه شدگان و منابع سازمان گفت:
تامین اجتماعی در سال  ۲۰۲۶بر اساس مطالعه ILOاز نقطه سربسری
عبور میکند و باید وارد اصالحات پارامتریک شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه رانندگان تاکسی نیز
گفت :غیر از دوسال ،در دولت قبل حق بیمه کارفرمایی سهم دولت به
سازمان پرداخت نشده و ارقام قابل توجهی است .این بیمه شدگان یک
میلیون نفرند که نیمی درون شهری و نیمی برون شهریاند .با وجود آنکه
حق بیمه کارفرمایی به ما داده نشده حتی یک مورد بیمه را قطع نکردیم
و قطع بیمه را به شدت تکذیب میکنم .اما افرادی که جدید میخواهند
وارد شوند طبق قانون باید عمل شود .وی درباره تاثیر مشکالت اقتصادی
اخیر بر تعداد بیمه شدگان خارج از کشور گفت :تا دو سال پیش تعداد
بیمه شدگان اتباع و ایرانیان خارج از کشور  ۳۰۰۰نفر بود که اکنون به
۳۶هزار نفر رسیده است .طبیعتا نرخ حق بیمه ما با وجود افزایش نرخ
ارز کاهش مییابد.
تراز صندوق بیمه بیکاری باالخره مثبت شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری نیز اظهار کرد:
بعد از سالها تراز صندوق بیمه بیکاری مثبت شده و افراد مستحق واقعی
تحت پوشش رفتند .ماهانه  ۳۰۰میلیارد بیمه بیکاری به ۲۱۰هزار نفر
میپردازیم .وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرایب باالی پیمانها که در
برخی موارد مشکالتی برای کارفرمایان دارد گفت :حق بیمهها را از سال
 ۵۴به دو صورت و از دو محل ماده  ۲۸قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱
قانون تامین اجتماعی دریافت میکنیم .در مشاغلی که کارگاه ثابت ندارند
مثال اسکلهای در دریا زده میشود و سدی ساخته میشود که امکان
بازرسی وجود ندارد ،قانونگذار بحث ضریب پیمان را مطرح کرده است.
نوربخش افزود :این یک قانون عملیاتی است و قانون گذار به درستی
تدبیر کرده و منابعش برای پرداخت مستمری و سایر مصارف صرف
میشود .در واقع اگر کارگاه غیرثابت باشد افراد بر اساس حق پیمان بیمه
میشوند .ما بسیاری پیمانها را کاهش دادیم تا فشاری وارد نشود .ضمن
آنکه هر چندسال یکبار ضرایب را مورد بازنگری قرار میدهیم.

وزیر نیرو:

 10درصد صرفه جویی مشکل خاموشی برق را حل میکند

نیرو تاکید کرد که تنها با  10درصد صرفه جویی روزانه در
مصرف از سوی مردم مشکل خاموشیهای کنونی برق کشور
رفع میشود.
به گزارش ایرنا ،رضا اردکانیان در حاشیه راه اندازی پست
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در گفت و گو با خبرنگاران افزود :ظرفیت تولید برق کشور
اکنون  52هزار مگاوات است.
وی با بیان اینکه در روزهای اوج مصرف میزان مصرف
برق به  56تا  58هزار مگاوات در کشور میرسد اظهار داشت:

در این زمانها چیزی حدود چهار تا  6هزار مگاوات کمبود
برق داریم که اگر تنها  10درصد صرفه جویی شود این میزان
قابل جبران است.
وزیر نیرو اضافه کرد :به علت تغییرهای اقلیمی و آسیبهای
جدی که کشورهای صنعتی در سالیان گذشته به محیط زیست
وارد آورده اند ،مجبور به سازگاری با شرایط اقلیمی جدید
همچون کم آبی و محدودیتهای زیست محیطی هستیم.
اردکانیان ادامه داد :امسال در کشور  26درصد کمبود بارش
داشتیم که در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان و
هرمزگان این میزان تا  80درصد نیز بوده و این موضوع در
تولید برق نیز محدودیت هایی ایجاد کرده است .او تاکید کرد
که تنها با رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی میتوانیم بر
مشکالت چیره شویم .وزیر نیرو با بیان اینکه مردم ایران از
لحاظ فرهنگی ملتی پیشرو و بزرگ است ،تاکید کرد :اما باید

قبول کنیم که در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی متاسفانه
موفق عمل نکرده ایم و مصرف ما بسیار بیشتر از دیگر
کشورهای جهان است.
اردکانیان با اشاره به اقدامهای دولت در زمینه کاهش فشار
بر صنعت برق و مقابله با خاموشیهای مقطعی برق در کشور
گفت :تغییر ساعات کار ادارات ،افزایش تعرفه برق سازمانهای
دولتی در ساعات اوج بار و توافق با صنایع و بخشهای بزرگ
کشاورزی برای توقف تولید در ساعات پیک مصرف و انتقال
آن به ساعات دیگر از جمله این اقدامها به شمار میرود.
بازدید هوایی از سد خداآفرین و رودخانه ارس ،بهره برداری
از پست  230کیلو ولت نصیرلو گرمی ،بازدید از سد عمارت و
احمد بیگلو و تصفیه خانه فاضالب نیر و سد گیوی از جمله
برنامههای سفر به استان اردبیل است.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

کشف  19میلیارد تومان کاالی قاچاق طی  3ماه اول امسال
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از کشف و ضبط 190
میلیارد ریال کاالی قاچاق طی سه ماه نخست امسال در کشور
خبر داد.
به گزارش ایرنا ،سیدمحمود نوابی در آیین تجلیل از
صنعتگران برتر چهارمحال و بختیاری ،میزان کشفیات کاالهای
قاچاق در سال گذشته را  590میلیارد ریال اعالم کرد.
وی ادامه داد :برای تحقق شعار امسال در راستای حمایت از
کاالی ایرانی باید قاچاق کاال همتراز قاچاق موادمخدر در صدر
توجهات قرار گیرد.
نوابی ادامه داد :تولیدکنندگان نیز باید کاالیی با کیفیت در

اختیار مصرف کنندگان قرار دهند تا تحقق این هدف میسر
شود .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه با بیان اثرات
سوء تحریمها در وضعیت صنایع تاکید کرد :احساس تحریم
باید در سایر قوا نیز ایجاد شود تا همه بصورت یکپارچه وارد
عمل شوند .نوابی تصریح کرد :حال که امکان حمایتهای
مالی از تولیدکنندگان دشوار به نظر میرسد ،باید با تکریم و
ترفیع جایگاه اجتماعی این قشر از مانع تراشی برای امر تولید
در جامعه کاست.
وی تشکیل  10هزار میلیارد ریال پرونده تخلف از سه هزار
و  600بازرسی وزارت صنعت و معدن و تجارت در سال گذشته

را برای ایران ناشایست خواند و افزود :دیدگاه سودجویانه و سوء
استفاده از مصرف کنندگان باید در کشور ریشه کن شود و این
تغییر را باید از خودمان آغاز کنیم.
نوابی در ادامه از عملکرد صدا و سیما در پخش تبلیغات
اغوا کننده و اغراق آمیز انتقاد و بیان کرد :صدا و سیما باید به
جای این گونه تبلیغات به معرفی کارآفرینان و تولیدکنندگان
برتر اهتمام ورزد.
در این آیین از حدود  25واحد تولیدی برتر ،پنج واحد
معدنی ،چهار طرح صنعتی نمونه و  2مسئول کنترل کیفی برتر
این استان تجلیل شد.
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مشاور سازمان خصوصیسازی خبر داد

واگذاری  ۲۶۰۰میلیارد تومان سهام دولتی به بخش خصوصی در دوم مرداد

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت:
روز دوم مرداد ماه  ۱۶بنگاه و شرکت دولتی را در
مجموع با قیمت تقریبی  ۲۶۰۰میلیارد تومان به
بخش خصوصی واقعی واگذار خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا ،جعفر سبحانی با بیان اینکه در
طول یک سال گذشته تقریبا صد در صد واگذاریها
به بخش خصوصی واقعی بوده است ،اظهار داشت:
اتفاق بسیار خوشایندی بود که خصولتیها و شبه
دولتیها سهمی در واگذاریها نداشتند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با
اشاره به واگذاریهای سال  ،۹۷افزود :تقریبا ۶۳۰
بنگاه از گروه یک و دو در صف واگذاری برای سال
جاری قرار دارند که به زودی مقدمات ارزیابی قیمت
بنگاهها و شرایط واگذاری تعیین میشود.
ت
وی ادامه داد :دوم مرداد ماه  ۱۶بنگاه و شرک 

برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه خواهند شد
که در میان آنها سه بنگاه بزرگ نیز وجود دارد.
سبحانی به بنگاههای بزرگی که در صف
واگذاری قرار دارند اشاره کرد و گفت :شرکت

کشت و صنعت دامپروری مغان با قیمت پایه
 ۱۷۶۰میلیارد تومان واگذار خواهد شد .البته در
فرآیند مزایده قیمت پایه این شرکت را حدود
 ۲۲۰۰میلیارد تومان اعالم کرده بودیم اما برای

ایجاد شرایط مناسب جهت ورود بخش خصوصی
قیمت را کاهش دادیم.
وی افزود :همچنین مجتمع صنعتی اسفراین نیز
در این روز با قیمت پایه تقریبی  ۶۱۱میلیارد تومان
عرضه خواهد شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه
داد :لوله گستر اسفراین نیز با قیمت پایه تقریبی ۱۶۲
میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
سبحانی گفت :در مجموع روز دوم مردادماه
حدود  ۲۶۰۰میلیارد تومان واگذاری خواهیم
داشت .وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته
 ۶۷درصد اهداف بودجهای محقق شد ،اظهار
داشت :با توجه به اینکه امسال تعهدات بودجهای
داریم انتظار میرود نسبت به سال گذشته وضعیت
بهتری در تحقق اهداف بودجهای داشته باشیم.

بانک مرکزی منتشر کرد

جزئیات آمارهای اقتصادی ۹۶
جزئیات شاخصها و نماگرهای اقتصادی مربوط به دوره منتهی به
سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس نرخ رشد
نقدینگی  ۲۲.۱درصد اعالم شد.
به گزارش مهر ،بانک مرکزی با انتشار شاخصهای عمده
اقتصادی در سال  ۹۶وضعیت مبادالت تجاری در بخش خارجی،
نرخ رشد متغیرهای بخش پولی ،نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد ،وضع
مالی دولت ،تغییرات شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی (تورم) و
شاخصهای مربوط به بورس اوراق بهادار تهران را اعالم کرد.
براساس این گزارش در بخش تجارت خارجی تراز بازرگانی کشور
 ۲۲هزار و  ۵۹۶میلیون دالر اعالم شد به طوری که صادرات کاال در
سال گذشته  ۹۸هزار و  ۱۴۲میلیون دالر و واردات کاال نیز  ۷۵هزار و
 ۵۴۶میلیون دالر اعالم شد .همچنین کل بدهیهای خارجی کشور تا
پایان سال گذشته ده هزار و  ۹۱۰میلیون دالر گزارش شد .همچنین

پرداخت  200دالر ارز  3900تومانی
به هر زائر حج تمتع
تراز عملیاتی و سرمایهای دولت نیز بیش از  ۲۷۰میلیارد هزار ریال
بوده است .نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از متوسط نرخ تورم
(شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی) نشان میدهد متوسط تورم
در سال گذشته نسبت به سال  ۹.۶ ،۹۵درصد ،متوسط نرخ تورم در
اسفند  ۹۶نسبت به بهمن  ۹۶معادل  ۱.۱درصد و میانگین نرخ تورم
در اسفند  ۹۶نسبت به اسفند  ۹۵نیز  ۸.۳درصد بوده است .بانک
مرکزی همچنین ارزش سهام و حق تقدم معامله شده در سال ۹۶
را بالغ بر  ۵۳۹هزار میلیارد ریال و حجم سهام معامله شده را ۲۵۰.۶
میلیارد سهم اعالم کرد.

جزئیاتفاجعههولناکبرخوردتانکرحاملمازوتبااتوبوسمسافربری درسنندج

جان باختن دلخراش  11نفر در شعلههای آتش
برخورد شدید تانکر حمل سوخت با اتوبوس مسافربری و چند خودروی
سواری در خروجی پایانه مسافرتی سنندج  11نفر را بهکام مرگ برد و 7
مصدوم بر جا گذاشت.
بهگزارش ایران ،نخستین دقایق بامداد چهارشنبه اتوبوس شرکت
مسافربری «دیدار سیر گیتی» که قرار بود از سنندج به تهران سفر کند
برای سوار کردن مسافر از پایانه خارج شد و حدود  50متر جلوتر در کنار
بلوار دکتر حسینی سنندج پشت وانت پیکانی توقف کرد .در حالی که راننده
اتوبوس کنار در ایستاده بود تا مسافرگیری کند ناگهان یک تانکر ترانزیت
حمل سوخت با سرعت زیاد به عقب اتوبوس برخورد کرد و در یک لحظه
انفجار مهیبی رخ داد .براساس اظهارات شاهدان ،شدت انفجار اتوبوس و
تانکر به حدی بود که هیچ یک از سرنشینان اتوبوس فرصت فرار پیدا نکردند
و زنده زنده در آتش سوختند .در این انفجار چندین خودروی سواری نیز
در اطراف محل ،خسارتهای زیادی دیدند .سردار حمیدی ،رئیس پلیس
راه ناجا در این باره به خبرنگار «ایران» گفت :متأسفانه این حادثه نخستین
تصادف در این مسیر نبوده و حوادث مشابه دیگری نیز رخ داده است و پلیس
پیشتر نیز نسبت به نامناسب بودن وضعیت ناوگان حمل و نقل مواد سوختی
خطرناک هشدارهای الزم را به مسئوالن داده بود که باید اقدامات جدی
تری در این رابطه انجام شود .ضمن اینکه هوشمندسازی سیستم کنترلی
خودروهای حمل سوخت نیز باید در دستور کار قرار گیرد .وی علل مختلفی
را برای این حادثه بیان کرد و گفت :علت اصلی حادثه در دست بررسی قرار
دارد اما میتوان به نقص راه ،نقص فنی احتمالی تانکر و ضعف مدیران در
بحث ناوگان حمل مواد خطرناک اشاره کرد .این اتفاق در حوزه راهنمایی و
رانندگی پلیس راه کردستان رخ داده است اما با توجه به حساسیت موضوع
از ستاد پلیس راه ،بخش مدیریت و کارشناسی نیز افرادی اعزام شدهاند که
زوایای مختلف بررسی شود.فرمانده پلیس راه ناجا افزود :طبق قانون تردد
شبانه وسایل نقلیه سنگین مانند نفتکشها ممنوع است و صدور مجوز برای
این تانکر حامل سوخت جای سؤال دارد .همچنین اینکه خودرو دارای نقص
فنی و راننده مجاز به رانندگی بوده یا خیر ،در دست بررسی است .رانندگان
خودروهای حامل سوخت جای مناسبی برای استراحت ندارند؛ بههمین دلیل
زمانی بیشتر از حد مجاز رانندگی میکنند و سیستمی که بتوان بر آنها بخوبی
نظارت کند ،وجود ندارد و بهصورت سنتی و دستی وضعیت تردد این قبیل
خودروها در پلیسراهها ثبت میشود .بنابراین نیاز است مسئوالن از مبدأ
جلوی تردد شبانه خودروهای حامل سوخت را بگیرند .این مقام ارشد انتظامی
با اشاره به حوادث مشابه خطرناک و وحشتناکی که در گذشته رخ داده ،افزود:
باید متولیان جابه جایی بار و مواد خطرناک از خواب غفلت بیدار شده و ضمن
جدی گرفتن این موضوع تکالیف و مسئولیت قانونی خود را در این خصوص
انجام دهند .متأسفانه برای رفع نقاط حادثه خیز نیز هیچ گونه اهتمام جدی در
این رابطه مشاهده نمیشود .دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان
نیز با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با حادثه آتشسوزی اتوبوس
سنندج گفت :بر اساس گزارشهای مقدماتی پارگی شیلنگ ترمز تانکرحمل
سوخت علت وقوع حادثه اعالم شده است که باید منتظر گزارش نهایی
مراجع ذیصالح باشیم .اکبر جوهری ادامه داد :در این حادثه راننده اتوبوس
زنده مانده اما راننده تانکر و تعداد زیادی از مسافران اتوبوس کشته شدند.
یکی از مسئوالن ترمینال سنندج به «ایران»گفت« :این تانکر عراقی بود .در
منطقهای که این حادثه رخ داده تصادفات بسیار زیادی رخ میدهد .این اولین
حادثه تصادفی نیست که در این محدوده شاهد بودیم بهطوری که هرساله
حداقل یک تانکر ایرانی یا عراقی در این منطقه چپ میکنند ».وی افزود:
وقتی اتوبوسها میخواهند از اتوبان (که در منطقه مسکونی واقع شده است)
به ترمینال وارد شوند ،در محدوده ورودی یک دیوار شمارهگذاری هست که
مسیر را باریک میکند و این محدوده شیب بسیار تندی هم دارد و اتوبوسها

باید بهصورت  90درجه بپیچند تا وارد این مسیر شوند .ماشینهایی هم که
وارد این مسیر میشوند یا ترمز میبرند یا بار سنگینی دارند .این عوامل باعث
شده است راننده نتواند تانکر نفت را کنترل کند و در شیب تند و با سرعت
زیاد از پشت به اتوبوس مسافربری برخورد کرده و منفجر شود ».بهعنوان
مثال سال گذشته نیز یک تانکر حمل سوخت به علت شیب شدید جاده و
ترمزهای پی در پی که گرفته بود وقتی به این پیچ رسیده بود دیگر ترمزی
برای خودرو باقی نمانده بود به همین خاطر از مسیر منحرف شد و وارد الین
مقابل بلوار شد .شانسی که آورده بود اتوبوس و خودرویی مقابلش نبود وگرنه
فاجعهای دیگر پیش میآمد.
نقص سیستم ترمز تانکر ،علت اولیه حادثه
هیرش رضایی ،مدیر کل روابط عمومی استانداری کردستان به خبرنگار
«ایران» گفت« :این حادثه در آغازین دقایق بامداد چهارشنبه اتفاق افتاد
که متأسفانه  10نفر از سرنشینان اتوبوس و راننده نفتکش کشته شدند و
 7نفر  4-سرنشین اتوبوس و  3نفر از سرنشینان خودروهای عبوری -به
بیمارستان کوثر انتقال یافتند .حال مصدومان مساعد گزارش شده و بجز
یکی از رانندگان و مسافران ،همگی آنها ترخیص شدهاند .با توجه به شدت
سوختگی اجساد هویت آنها تنها با آزمایش دی انای قابل تشخیص است.
وی افزود« :براساس بررسیهای مقدماتی نقص سیستم ترمز تانکر نفتکش
علت حادثه بوده است .در سنوات گذشته نیز دو حادثه مشابه در همین منطقه
داشتهایم که خودروهای سنگین در این جاده ترمز خالی کردهاند .تانکر ایرانی
و راننده آن کرمانشاهی بوده و از آنجا که در اجاره شرکتی خصوصی قرار
داشته از کرکوک به ایران بار آورده که در مسیر دچار سانحه شده است ».رضا
نفیسی مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری گفت:
خودروهای حمل سوخت اجازه تردد شبانه ندارند .تانکر حمل سوخت عراقی
بوده از مرز باشماق به طرف جنوب کشور میرفته که این حادثه اتفاق افتاده
است هنوز نمیتوان در باره نقص فنی تانکر اظهار نظر کرد.
تحویل اجساد به اورژانس
صالح زندی ،معاون عملیات سازمان آتشنشانی شهر سنندج گفت:
گزارش حادثه  4دقیقه بامداد به آتشنشانی اعالم شد .پس از حضور تیمهای
سه ایستگاه در محل مشخص شد عالوه بر اتوبوس و نفتکش ،دو وانت
پیکان و خودروی دیگر آتش گرفته بودند .وی با اشاره به سوختن  ۱۸هزار
لیتر مواد سوختی در این حادثه ادامه داد 11 :جسد تحویل نیروهای اورژانس
شد که  10نفر آن مربوط به اتوبوس و یک نفر آن مربوط به نفتکش بود .در
جریان این حادثه راننده و شاگرد راننده اتوبوس نجات یافتند و عملیات مهار
آتش در مدت نیم ساعت با آب و فوم با موفقیت انجام شد.
روایت نجات یافتگان از فاجعه
در این تصادف «چیاکو کریمی» و «افشین عمویی» راننده و کمک
راننده اتوبوس نجات یافتند .یکی از آنها در حالی که هنوز در شوک این
اتفاق بود ،به فارس گفت :اتوبوس برای سوار کردن مسافر پشت یک وانت
توقف کرد که ناگهان تانکر به اتوبوس برخورد کرد و همزمان هر دو خودرو
منفجر شدند .این اتفاق آنقدر سریع رخ داد که هیچ کس فرصت فرار نداشت.
براساس اظهارات راننده که در آخرین لحظات بیرون پریده بود ،اتوبوس در
زمان خروج از پایانه ،عالوه بر راننده ،کمک راننده و شاگرد راننده 14 ،مسافر
نیز داشت که سه نفر دیگر نیز بیرون از پایانه سوار شده بودند .این تصادف
صحنههای دلخراش بسیار زیادی داشت ،اما یکی از دردناکترین آنها پیدا
شدن جسد سوخته مادر و فرزندی روی صندلی اتوبوس در کنار هم بود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود :عالوه بر  ۱۱نفر فوت شده
 ۷نفر دچار جراحت شدند که  ۵نفر بهصورت سرپایی درمان شده و  ۲نفر

«واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار» و «واحد اعتباری
شرکت تعاونی روستایی انقالب شهریار» بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و به صورت
غیرقانونی مبادرت به عملیات بانکی کرده اند .به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی،
دو واحد اعتباری با نامهای شباهنگ و انقالب وابسته به شرکتهای تعاونی روستایی
با همین عناوین در شهرستان شهریار و حومه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام
به عملیات بانکی (جذب سپرده از عموم مردم ،ارایه تسهیالت و )...کردهاند .از این
رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال
خود ،با در نظر داشتن غیرقانونی بودن انجام عملیات بانکی توسط دو واحد اعتباری
مذکور ،از سپردن داراییهای خود به آن خودداری کنند .در غیر اینصورت ،بانک
مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این واحدهای اعتباری،
به خصوص استرداد وجوه نخواهد داشت .الزم به ذکر است بانک مرکزی از طریق
مراجع قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کرده است .ضمن ًا بار دیگر از هموطنان
گرامی درخواست میشود پیش از سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری ،با
مراجعه به پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IRاز
فهرست بانکها و موسسات اعتباری مجاز اطالع پیدا کنند.

معاون سازمان حج و زیارت خبر داد

افزایش  22درصدی نقدینگی

در سال  ۹۶متوسط نرخ دالر آمریکا در بازار بین بانکی  ۳۴هزار
 ۲۱۴ریال بوده است .همچنین در شاخص نرخ رشد متغیرهای پولی،
نقدینگی کشور  ۲۲.۱درصد ،نرخ رشد متغیرهای پایه پولی و شبه
پول به ترتیب  ۱۹.۴و  ۲۲.۵درصد و همچنین نرخ رشد سپردههای
بخش دولتی  ۲۲.۴درصد در اسفند  ۹۶نسبت به اسفند  ۹۵افزایش
را نشان میدهد .آمار بانک مرکزی از وضعیت بخش واقعی اقتصاد
نیز نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ پایه سال
 ۹۰با احتساب نفت ۳.۷ ،درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۴.۶
درصد اعالم شد .متغیرهای وضع مالی دولت مربوط به دوره منتهی به
اسفند  ۹۶همچنین حاکی از درآمد  ۱۶۷۵.۷هزار میلیارد ریالی دولت
دارد که هزینههای دولت بالغ بر دو هزار و  ۴۲۹هزار میلیارد ریال،
واگذاری داراییهای سرمایهای حدود  ۹۲۳هزار میلیارد ریال ،ارزش
تملک داراییهای سرمایهای بالغ بر  ۴۳۹هزار میلیارد ریال و کسری

هشدار بانک مرکزی
نسبت به فعالیت  2موسسه اعتباری غیرمجاز

هم به مراکز درمانی منتقل شدند که حال عمومی آنها مساعد گزارش شده
است.علی اکبر گروسی با بیان اینکه آزمایش  DNAاز  ۱۱پیکر گرفته شده
خاطرنشان کرد :از  ۱۱نفر فوت شده هویت  10نفر شناسایی شده و هویت
سه نفر هنوز مشخص نشده است.از زمان وقوع حادثه مسئوالن استان از
جمله اعضای شورای تأمین و شخص استاندار در محل حادثه حاضر شده
و جلسه شورای تأمین را بالفاصله تشکیل دادند.در این جلسه تصمیمات
مقتضی در خصوص پیگیری علت موضوع و همدردی با خانوادههای جان
باختگان گرفته شد .فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی به فارس گفت :تانکر ترانزیتی حملکننده سوخت از عراق به سمت
بندر امام بوده است .در بررسیها مشخص شد این تانکر ترانزیتی حامل
مازوت یا همان نفت کوره بوده است .عرفان فتحی ،مدیر شهرداری منطقه
دو سنندج گفت :پس از وقوع تصادف و انفجار سه خودرو ،کمربندی دکتر
حسینی مسدود شد .پس از حادثه با چند دستگاه جرثقیل ،بقایای سوخته و
واژگون اتوبوس و تانکر از مسیر انتقال یافت .با توجه به اینکه مقادیر زیادی
از مواد نفتی در مسیر جاری شده بود نسبت به حمل خاک و خاکریزی مسیر
کمربندی دکتر حسینی اقداماتی انجام شد .همچنین با یک دستگاه گریدر،
خاک و مواد نفتی در مسیر جمعآوری شد تا تردد خودروها در مسیر بدون
مشکل ادامه یابد .تعدادی از افراد حاضر در محل حادثه همزمان با حضور
نیروهای پلیس و امدادگران اورژانس و آتشنشانی در محل با سردادن شعار
و پرتاب سنگ به خودروهای مأموران انتظامی قصد اغتشاش داشتند که
پلیس بدون هیچ واکنشی از صحنه دور شد .همچنین تعدادی از مردم یکی
از خودروهای پلیس را واژگون کرده و آتش زدند .این تجمعات اعتراضی تا
پاسی از نیمه شب ادامه داشت .در حاشیه این اتفاق ،استاندار ،فرمانده سپاه
بیت المقدس ،فرمانده انتظامی و رئیس پلیس راهور استان کردستان و شهردار
و رئیس شورای اسالمی شهر سنندج نیز حضور یافتند.
هویت قربانیان با آزمایش دی انای معلوم میشود
دکتر مهرداد علی بخشی  -رئیس مدیریت ستاد بحران سازمان پزشکی
قانونی کل کشور  -گفت :تا مشخص شدن نتیجه  DNAقربانیان
نمیتوانیم با اطمینان هویت آنها را اعالم کنیم .تاکنون  11جسد به پزشکی
قانونی تحویل شده و  8خانواده هم با حضور در پزشکی قانونی اعالم کردهاند
که عضوی از خانوادهشان در داخل اتوبوس بودهاند که پزشکان ما از یکایک
خانوادهها نمونه ( DNAدی.ان.ای) گرفتهاند.وی در پاسخ به این سؤال که
پاسخ نمونهبرداری چه زمانی مشخص میشود ،گفت :اگر اجساد سالم بودند
بسرعت مشخص میشد اما چون اجساد به کلی سوختهاند و کار آزمایش
دیانای باید با حساسیت و در چند مرحله صورت گیرد ،ممکن است قدری
زمان بر باشد.علی بخشی در خصوص این مسأله که آیا اسامی منتشر شده
کشته شدگان در برخی از سایتها قابل اعتماد هستند ،تأکید کرد :این اسامی
به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست و احتما ًال از سوی خانوادههایی منتشر شده
که معتقدند مسافری در داخل این اتوبوس داشتهاند این در حالی است که ما تا
زمانی که به لحاظ آزمایشگاهی هویت قربانیان را به دست نیاوریم نمیتوانیم
بر اسامی منتشر شده مهر تأیید بزنیم .اسامی  11جانباخته حادث ه دلخراش
برخورد تانکر نفتکش با اتوبوس در نزدیکی ترمینال سنندج به شرح زیر
است -۱ :پارسا اصالنی  -۲پرویز زمانی  -۳پیمان زمانی  -۴مسعود نصیری
 -۵مینا صداقت  -۶سارا آیینه  -۷پارسا آیینه  -۸فؤاد سیفی  -۹کامران مقبل
 -۱۰فرشاد مرادی  -۱۱عبدالحسین طاهرویسی (راننده نفتکش)

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت از پرداخت  200دالر ارز مسافرتی
به هر زائر ایرانی حج تمتع بر مبنای هر دالر سه هزار و  900تومان در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا ،محمد آزاد افزود :تاکنون از نحوه پرداخت این میزان ارز به زائران حج تمتع
 97اطالعی در دست نیست اما سال گذشته زائران با ارائه کد ملی در شعب اعالم شده 300
دالر ارز مسافرتی دریافت میکردند .معاون سازمان حج و زیارت اظهار داشت :میزان ارز
یادشده بر اساس اعالم بانک مرکزی است و به طور معمول پس از صدور ویزای زائران حج،
اقدامات پرداخت ارز نیز آغاز خواهد شد .به گفته وی ،صدور ویزای زائران هم اکنون آغاز
شده و به محض اتمام صدور ویزا ،کار پرداخت ارز مسافرتی به زائران حج نیز انجام میشود.
امسال  85هزار و  200زائر ایرانی از  20ایستگاه پروازی در سطح کشور برای انجام مناسک
حج تمتع از  27تیر راهی عربستان میشوند .حمید محمدی ،رئیس سازمان حج و زیارت نیز
پیشتر از اعزام حدود سه هزار نیروی ستادی ،پزشک ،نیروی خدماتی ،حمل و نقل و اسکان
برای انجام امور زائران حج تمتع خبر داده و گفته بود :همه نیروهای اعزام شده بر اساس
نیازهای متفاوت زائران خدمات الزم را ارائه میدهند .وی با اشاره به خدمات حمل و نقل
زائران حج گفت :جا به جایی  85هزار زائر در یک مقطع زمانی کوتاه کار بسیار مشکلی است.
کاروانهای اعزامی به صورت  135 ،115 ،85و  165نفره به همراه یک روحانی ،معاون و
مدیر کاروان اعزام میشوند .محمدی درباره اعزام پزشکان متخصص نیز گفت :با توجه به
اینکه  75درصد زائران بیش از  50سال سن دارند و بسیاری از آنان دارای شرایط خاصی
هستند ،حدود  300پزشک متخصص متشکل از زن و مرد برای ارائه خدمات پزشکی به
این زائران به عربستان اعزام میشوند .وی اضافه کرد :از  280پزشک زن و مرد متخصص
اعزامی به حج سال گذشته  80نفر را زنان تشکیل میدادند و با توجه به پیگیریهای انجام
شده ،تالش داریم پزشکان متخصص اعزامی امسال بیش از سال گذشته باشند.

 85درصد بورس تهران در اختیار  30شرکت
معاون بورس تهران می گوید در ایران  ۳۰شرکت بزرگ  ۸۵درصد بورس را تشکیل می دهد و
یکی از عوامل نوسانات شدید شاخص در این مدت ،اخبار تاثیرگذار این شرکت ها است .به گزارش
ایسنا ،روح اهلل حسینیمقدم در پاسخ به اینکه از دید شما نوسانات شدید شاخص بازار سرمایه در
این روزها به چه علت است اظهار کرد :این نوسانات در کوتاه مدت مسئله خاصی ایجاد نمی کند و
مربوط به نوسانات طبیعی بازار است؛ چرا که در کشور ما  ۳۰شرکت بزرگ بورسی  ۸۵درصد بورس
را تشکیل می دهد .وی ادامه داد :طبیعی است که وقتی اخبار و اطالعات مربوط به این صنایع
بزرگ زیاد باشد باعث می شود که ما هر روز نوسانات را در بازار داشته باشیم ولی باید ببینیم در بلند
مدت بازار به کدام سمت می رود و آن روند را برای تحلیل ها در نظر بگیریم .معاون شرکت بورس
تهران در پاسخ به اینکه مذاکرات ایران با اروپایی ها چقدر می تواند در نوسانات بورس تاثیر بگذارد
گفت :مذاکرات ایران و اروپا بر بورس بی تاثیر نیست ولی تاثیر آن بر بورس تهران بستگی به این
دارد که چقدر فضای کسب و کار شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد؛ در نتیجه هر یک از عوامل تاثیر
گذار در بورس باید به طور جداگانه بررسی شود .به گزارش ایسنا ،در ماه های گذشته با نوسانات نرخ
دالر در بازارهای غیر رسمی ایران ،بازار سهام نیز به شدت تحت تاثیر این روند بود؛ چرا که بسیاری
از شرکت ها در بورس ایران از جمله پتروشیمی ها ،فلزی ها و معدنی ها صادرات محور بوده و به
نوسانات نرخ دالر وابسته هستند .عالوه بر این کارشناسان تاکید دارند در بازار سهام مخصوصا در
بازار فعلی با توجه به اینکه ریسک های سرمایه گذاری باالست ،افراد غیر حرفه ای نباید برای خرید
و فروش سهام به طور مستقیم ورود کنند؛ چرا که بدون داشتن اطالعات کامل از وضعیت بازار و
وضعیت شرکت ها ریسک معامالت به شدت باال می رود و احتمال زیان چند برابر می شود.

جان باختن دلخراش راننده پژو پارس
میان شعلههای آتش بر اثر تصادف زنجیرهای
در محور تبریز  -زنجان
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی اعالم کرد :پنجشنبه  21تیر در اثر وقوع حادثه
زنجیرهای رانندگی در آزاد راه تبریز  -زنجان ،راننده خودرو پژو پارس در آتش سوخت.
به گزارش ایرنا ،وحید شادی نیا گفت :ساعت  6صبح به محض دریافت خبر برخورد یک
دستگاه کشنده تریلر با یک دستگاه پژو پرشیا 2 ،دستگاه پراید و یک دستگاه خودروی
سواری ام وی ام در آزاد راه تبریز  -زنجان ،فوری دو دستگاه آمبوالنس اورژانس به
محل اعزام شد .وی با بیان اینکه چهار نفر در این حادثه زخمی شدند ،افزود :این افراد
به بیمارستان برکت شهر میانه اعزام شدند و حال آنان رضایت بخش است .شادی نیا
گفت :در این حادثه دردناک ،راننده پژو پارس داخل خودرو در آتش جان باخت .سخنگوی
اورژانس آذربایجان شرقی اضافه کرد :این حادثه در مسیر اتوبان تبریز  -تهران (پیامبر
اعظم) نزدیک روستای دادلو روی داد
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جامعه
رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

ادامه تحصیل ۱۱۰هزار کودک بازمانده از تحصیل
با کمک سازمان بهزیستی در سال جاری
رئیس سازمان بهزیستی کشور کودکان بازمانده از تحصیل را مستعد آسیب دانست و تاکید کرد
که در این راستا امسال  ۱۱۰هزار کودک بازمانده با هزینه بهزیستی به مدرسه میروند .به گزارش
مهر ،انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در اردبیل افزود :در قالب طرحی با
همکاری آموزش و پرورش امسال تمام بازماندههای تحصیلی در کشور را به مدرسه بازمی گردانیم.
وی با بیان اینکه این مهم با هدف جلوگیری از آسیب کودکان محروم از تحصیل محقق میشود،
یادآور شد :سازمان بهزیستی برای کاهش آسیبهای احتمالی هزینه تحصیل این کودکان محروم
را تقبل میکند .رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به محرومیت  ۱۱۰هزار کودک از تحصیل
تصریح کرد :راهبرد و اولویت اول این سازمان پیشگیری است و این مهم در برنامههای ملی نیز ذکر
شده لذا پیشگیری از آسیب به این کودکان بازمانده میتواند در آینده آسیبهای اجتماعی را کاهش
دهد .وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات این سازمان در بحث کودکان کار و خیابانی
متذکر شد :اکثرا این کودکان از سوی گروههای مافیایی به کار گرفته شده و در بحث توزیع موادمخدر
گرفتار میشوند .محسنی با تاکید بر اینکه  ۵۰تا  ۶۰درصد این کودکان خیابانی اتباع خارجی هستند،
اجرای طرحهای جمع آوری را گره گشا ندانست و یادآور شد :بیشتر کودکان جمع آوری شده با حضور
والدین تحویل و دوباره به چرخه کار خیابانی برمی گردند .وی توانمندسازی این کودکان را مهمترین
اقدام و برنامه بهزیستی برشمرد و عنوان کرد :در این زمینه بهزیستی تاکنون طرحهای مختلفی در
بحث اشتغالزایی و ارائه تسهیالت اشتغالی اجرا کرده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران خبر داد

شناسایی معتادان متجاهر
با اسکن عنبیه و اثرانگشت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از امکان شناسایی معتادان متجاهر از طریق اسکن
عنبیه و اثرانگشت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد بخشنده درباره مفقود شدن کارت ملی معتادان متجاهر و نحوه
شناسایی آنان گفت :یکی از مشکالت ما در مورد معتادان متجاهر عدم داشتن مدارک هویتی است
و بسیاری از افرادی که از سوی پلیس جمعآوری شده و به مراکز غربال بهزیستی و وزارت بهداشت
برده میشوند ،فاقد مدارک هویتی هستند.
وی با بیان اینکه در این زمینه هماهنگیهایی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و ثبت احوال انجام شده
گفت :چندی پیش برای  120نفر از معتادان متجاهر دوباره مدارک و اسناد هویتی صادر شد؛ اما در
مرحله بعدی که بسیاری از این افراد دوباره جمعآوری شدند باز هم مدارک هویتی نداشتند که این
نشان میدهد احتماال مدارک خود را برای دریافت مواد مخدر گرو گذاشتهاند.
بخشنده با تأکید بر اینکه در همین راستا به دنبال انجام اقدامات دیگری برای شناسایی معتادان
متجاهر هستیم ،گفت :طی هماهنگیهای انجام شده در تهران امکان شناسایی معتادان متجاهر از
طریق اسکن عنبیه ،انگشت نگاری و همچنین اطالعات ژنتیکی فراهم شده و ما در حال تکمیل این
بانک هستیم .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه علی رغم مشکالت ،در
حال تکمیل این بانک اطالعاتی بوده و این روند ادامه دارد ،گفت :با تکمیل این بانک دیگر مشکلی
در شناسایی هویت معتادان متجاهر نخواهیم داشت.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دنا مهر پیشرو درتاریخ  19/01/1396به شماره
ثبت  508035به شناسه ملی  14006693124ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع  :صادرات و
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  -اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور  -اخذ
وام و تسهیالت ریالی و ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی(ال سی) از کلیه بانک
های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی  -شرکت در
انواع مناقصات و مزایدات سازمانهای دولتی و غیر دولتی  -عقد قرار داد با اشخاص
حقیقی و حقوقی طراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به قنوات ،
مسیلها و کانالها و چاهها شامل الیروبی  ،مرمت و بازسازی طراحی مشاوره نظارت
اجرا نگهداری کلیه پروژه های تاسیسات و خطوط انتقال آب و برق و راه اندازی و
سرویس و نگهداری آنهاطراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه پروژه های فضای
شهری و غیر شهری  ،پارکها و جنگلها و خرید و فروش گل و گیاه و بذرطراحی
مشاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه عملیات مربوط به بازیافت و مکانیزاسیون خدمات
شهری و عملیات تفکیک آنهاطراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور ابنیه و
عمرانی شامل جدول کشی  ،معبر سازی و آسفالت ریزی طراحی مشاوره نظارت اجرا
نگهداری کلیه امور مربوط به زیباسازی و نما سازی شامل رنگ آمیزی  ،نور پردازی
و پاکسازی نماطراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری و فروش کلیه تجهیزات پارکی
از قبیل انواع وسایل تندرستی  ،مجموعه های بازی ،کفپوش های ایمنی  ،آالچیق
 ،نیمکت و سطل زباله (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ
مجوزهای الزم) مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :تهران بزرگراه
بعثت شرق  ،نرسیده به بزرگراه امام علی  ،شهرک شاهد  ،کوچه یکم  ،پالک ، 24
واحد  10کدپستی  1853913459سرمایه شرکت  1000000 :ریال میباشد .اسامی
و میزان سهم الشرکه شرکا  :آقای سینا ظهیری مؤید به شماره ملی 0480758239
دارنده  500000ریال سهم الشرکه خانم مریم عرب به شماره ملی 0491523130
دارنده  500000ریال سهم الشرکه اولین مدیران  :آقای سینا ظهیری مؤید به شماره
ملی  0480758239به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم مریم عرب به
شماره ملی  0491523130به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند .دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته
 ،برات  ،چک قراردادها با امضاء آقای سینا ظهیری مؤید منفردا" همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد  .اختیارات نماینده قانونی  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()199566
___________________________

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی نوین کتاب گویا به شماره ثبت 21888
و شناسه ملی  10103492317به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  04/07/1396و تاییدیه شماره  4390/22/96مورخ
23/07/1396وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ید شماره ( -56شماره پیاپی )762
یکشنبه  24تیر  - 1397دور جد 

شگرد عجیب و غریب زن روانشناس برای ازدواج
دختر روانشناس وقتی با پاسخ منفی خواستگارش روبهرو شد،
نقشه انتقامگیری از او را طراحی کرد.
وی با این ترفند که خواستگار و خانوادهاش او را بیهوش کرده
و اموالش را بهسرقت بردهاند از آنها شکایت کرد.
به گزارش ایران ،چندی پیش خانم روانشناسی به پلیس رفت
و از خواستگارخود و خانوادهاش شکایت کرد .او گفت :مدتی قبل
در اینستاگرام با صفحه فروش لباسهای خارجی مواجه شدم.
در حقیقت صاحب صفحه که دختر جوانی بهنام فتانه بود مزون
لباس داشت و از ترکیه و چین جنس وارد میکرد .از لباسها
خوشم آمد و شروع به چت در اینستاگرام کردم .مدتی از این
آشنایی گذشت و رابطه ما صمیمیتر میشد .زمانی که فتانه
متوجه شد من روانشناس هستم و در کلینیکی مشغول به کارم
از من خواست با دختر خواهرش که کمی مشکل روحی داشت
صحبت کنم.
شهناز ادامه داد :همین موضوع باعث شد تا رابطه من و
فتانه بیشتر شود و درنهایت او به من پیشنهاد داد تا با برادرش
ازدواج کنم .از آنجایی که به نظر میرسید خانواده خوبی باشند
به پیشنهادش پاسخ مثبت دادم .باالخره چند روز قبل فتانه و
برادرش همراه خانواده به خواستگاری من آمدند .برای آنها شربت
آوردم و در این هنگام فتانه از من خواست برایش آب بیاورم تا
داروهایش را بخورد .آن زمان متوجه نشدم اما بعد از بالیی که
آنها سرم آوردند فهمیدم که لیوان آب بهانهای بوده تا فتانه و
خانوادهاش نقشهای را که در سر دارند ،اجرا کنند.
سرقت با آبمیوه مسموم
دکتر روانشناس ادامه داد :من برای آوردن لیوان آب به
آشپزخانه رفتم و بعد از چند لحظه برگشتم .وقتی شربتی را که
برای خودم آورده بودم خوردم از هوش رفتم .به هوش که آمدم

انتقامگیری به خاطر پاسخ منفی

خودم را دست و پا بسته داخل اتاق پذیرایی یافتم بعد متوجه
شدم  70میلیون تومان پول و چک  50میلیون تومانی و چند
کارت عابر بانکم را از داخل گاوصندوق سرقت کرده بودند .به
زحمت دست و پایم را باز کردم و به سرایدارمان زنگ زدم و از
او کمک خواستم.

با شکایت دکتر روانشناس تحقیقات آغاز شد .در بررسیهای
صورت گرفته فتانه و برادرش شناسایی و از آنها تحقیقات صورت
گرفت .فتانه که منکر سرقت بود ،گفت :با شهناز در اینستاگرام
آشنا شدم و به نظرم دختر خوبی میآمد .به همین دلیل بعد
از مدتی به او پیشنهاد ازدواج با برادرم را دادم .وقتی موضوع
را با برادرم در میان گذاشتم او استقبال کرد و به خواستگاری
شهناز رفتیم.
پاسخ شهناز به این خواستگاری مثبت بود اما مدتی بعد از این
خواستگاری برادرم به سراغم آمد و واقعیتهایی را برمال کرد.
شهناز گفته بود هم سن و سال برادرم است اما او  47سال داشت.
یعنی خیلی از برادرم بزرگتر بود از طرفی گفته بود که وضع
مالی خوبی دارند اما برادرم متوجه شده بود که خانهای که به
خواستگاری رفته بودیم خانه یکی از دوستان شهناز است.
فتانه ادامه داد :او دختر شهرستانی بود که بعد از پیدا کردن
کار در تهران به خانه دوستش نقل مکان کرده بود و وضع مالی
خانم روانشناس خیلی متوسط بود .نه به خاطر پول بلکه به خاطر
دروغهایی که گفته بود برادرم از ازدواج با او صرف نظر کرد .بعد
از آن نیز ک ً
ال با شهناز قطع رابطه کردم و هیچ خبری ندارم تا
اینکه امروز پلیس به سراغم آمد .نه من و نه برادرم هیچ دزدیای
مرتکب نشدهایم و سناریوی دروغین را خودش طراحی کرده
است .باتوجه به اظهارات فتانه و برادرش بار دیگر تحقیقات از
شهناز صورت گرفت و این بار خانم روانشناس واقعیت را برمال
کرد .او گفت :باید از فتانه و برادرش انتقام میگرفتم .زمانی که
برادرش از ازدواج با من منصرف شد کینه او را به دل گرفتم.
میخواستم با این شکایت او را وادار به ازدواج کنم .با اعترافات
این زن پرونده برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت.

مجازات  9سال زندان برای شکارچی متخلف در مهدیشهر
رئیس اداره محیطزیست مهدیشهر بابیان اینکه
شکارچی متخلف در این شهر به  ۹سال زندان محکوم
شد ،گفت :در این راستا سه رأس کل وحشی ،دو تله آهنی
و تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط شد.
به گزارش مهر ،عباس زارع از دستگیری شکارچی
متخلف سابقهدار در مهدیشهر خبر داد و بابیان اینکه
این فرد به  ۹سال زندان محکومشده است ،ابراز داشت:
پس از شنیده شدن صدای تیر مأموران اجرایی منطقه
حفاظتشده پرور حوالی روستای رودبارک بالفاصله به
محل اعزام و مظنون بهصورت نامحسوس تحت کنترل

قرار گرفت.
وی افزود :ساعتی بعد یک دستگاه نیسان به منزل
مظنون مراجعه و حوالی غروب با بار چوب محل را ترک
میکند که خودرو مذکور تحت نظر پاسگاه انتظامی
فوالد محله متوقف و در بازرسی اولیه از خودرو یکدست
جگرسیاه مربوط به گونه کل وحشی کشف و ضبط شد.
رئیس اداره محیطزیست مهدیشهر بابیان اینکه در پی
اعتراف مظنون اصلی مبنی بر تعلق این جگرسیاه به وی
راننده نیسان و فرزند او آزاد شدند ،ابراز داشت :در بازرسی
از منزل مظنون با حضور عوامل کالنتری ،بقایای سه

اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند :خانم
فاطمه محمدی با شماره ملی  0057408424خانم مهسا عزیزی با شماره ملی
 0310302625خانم منصوره عزیزی با شماره ملی 0070307490سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()199567

رأس کل وحشی و دو تله آهنی و تعدادی ادوات شکار و
صید کشف و ضبط شد.
زارع در ادامه تصریح کرد :پس از انجام مراحل قضایی
متهم مذکور بارأی دادگاه و به جرم شکار غیرمجاز سه
رأس کل وحشی به  ۹سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی افزود :از شهروندان و طبیعت دوستان تقاضا
داریم چنانچه در مناطق تحت حفاظت محیطزیست با
موارد مشکوکی مواجه شدند بالفاصله مراتب را به یگان
محیطزیست یا عوامل انتظامی اطالع دهند تا نسبت به
رفع آن در اسرع وقت اقدام شود.

___________________________

آگهی تغییرات شرکت باتک گسترالوند سهامی خاص به شماره ثبت
 280341و شناسه ملی  10103154102به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  12/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل
شرکت به آدرس:تهران -خیابان ولیعصر ،خیابان فیاضی (فرشته) پالک،69
___________________________
آگهی تغییرات شرکت اطلس استیل ایرانیان شرکت سهامی خاص به طبقه 5واحد 14کدپستی  1965936137تغییر یافت و ماده  4اساسنامه
شماره ثبت  371680و شناسه ملی  10320216744به استناد صورتجلسه به شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203249
 - 1 :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران -آفریقا-بلوار ___________________________
نلسون ماندال-خیابان شهیدفیض اله عاطفی-پالک -55طبقه پنجم-واحد آگهی تغییرات شرکت مهندسی رایان طرح آرتین با مسئولیت محدود به
 –-18کدپستی1967965133 :تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شماره ثبت  489291و شناسه ملی  14005721803به استناد صورتجلسه
بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  30/05/1396تصمیمات ذیل
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203246
اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند :سولماز قادر
___________________________
ش.ملی  0010093044بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و میثم رضائی
آگهی تغییرات شرکت سازه رهاورد دنا با مسئولیت محدود به شماره ش.ملی  0083616853بسمت رئیس هیئت مدیره و کیان حسینی ش.ملی
ثبت  372555و شناسه ملی  10320230617به استناد صورتجلسه مجمع  5579910339بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد فالح عباس آبادی
عمومی فوق العاده مورخ  15/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل ش.ملی  0073600342و کامبیز طاهری ش.ملی  0052302431و همت
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -طیبی ش.ملی  5789887198و محمدرضا نباتی راد ش.ملی 0081040792
بخش مرکزی  -شهر تهران-تهران ویال-خیابان ستارخان-خیابان تاکستان و ولی شریف بیگلی ش.ملی  0040405338و مرتضی فشارکی ش.ملی
 پالک  - 1طبقه اول  -کد پستی  1444633145تغییر یافت و ماده  0042433800و ساناز سلیمان اوغلی ش.ملی 0068637403و ماندانا ولیمربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک پور اقدم ش.ملی 0060020369و الهام سوری ش.ملی 0082390525و
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203247
محمدرضا محمدی ش.ملی  1376595753و حامد معنوی پورش.ملی
___________________________
 4911542111و مهدی ایزدی ش.ملی  4172068766و علیرضا شهرابی
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی سعید پرواز سهامی خاص به فراهانی ش.ملی  0073150241بسمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از
شماره ثبت  410476و شناسه ملی  10320617736به استناد صورتجلسه مجمع
شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار
عمومی فوق العاده مورخ  20/09/1395و تاییدیه شماره 13232/126/952
و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء
مورخ  23/9/1395اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت و اوراق عادی
تهران و تاییدیه شماره  48852مورخ  4/10/1395سازمان هواپیمائی کشوری
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره  2نفر میباشد و ماده و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا"همراه
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203250
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203248
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دستگیری  3شرور خشن به اتهام اخاذی با تهدید به قطع اعضای بدن مسافران در محور تهران  -دماوند
سه پسر جوان که در پوشش مسافربر نقشههای خشن خفتگیری را
اجرا میکردند ،در حالی محاکمه شدند که توانستند رضایت شاکیهای
خصوصی را جلب کنند.
به گزارش جامجم ،در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه
پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد ،ابتدا نماینده دادستان
کیفرخواست را خواند .وی گفت :احمد ،امیر و محمد که همگی ۲۳تا ۲۵
سالهاند متهم هستند در پوشش مسافربر سه مرد افغان را در دام انداختند
و از آنها خفتگیری کردند .اکنون با توجه به رضایت شکات خصوصی،
از جنبه عمومی جرم برای آنها تقاضای مجازات دارم .سپس تنها شاکی
حاضر در دادگاه روبهروی قضات ایستاد و گفت :دو شاکی دیگر اعالم
گذشت کردهاند و به همین خاطر در دادگاه حاضر نشدند .من هم چون پول
و گوشی تلفن همراهم را پس گرفتهام از شکایتم صرفنظر میکنم ،اما
چون متهمان مرا ربودند و شکنجه دادند و این ماجرا تاثیر بدی در روحیهام
گذاشته است ،برایشان تقاضای مجازات دارم .وی در تشریح جزئیات ماجرا
گفت :من افغان هستم و همراه پدرم چندین سال است که در ایران کار
میکنم .من در جاده دماوند به عنوان مسافر سوار پراید سه متهم شدم.
یکی از آنها راننده بود و دیگری کنارش نشسته بود .متهم دیگر روی

صندلی عقب کنار من خودش را به خواب زده بود .من هرگز فکر نمیکردم
آنها خفتگیر باشند .در میان راه متهمی که کنارم نشسته بود به رویم قمه
کشید و مرا تهدید کرد .او از من خواست تا هرچه دارم به آنها بدهم .هر
چه به آنها گفتم پولی در بساط ندارم ،گفتند در گاوداری اعضای بدنم را
قطع میکنند و هر بار قطعهای را برای خانوادهام میفرستند تا  30میلیون
تومان را بگیرند .کارت عابربانکم را به آنها دادم و گفتم این تنها دارایی
من است .آنها با کارت عابربانکم دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان از چند

مغازه خرید کردند .هر بار دو متهم برای خرید با کارت عابربانک از ماشین
پیاده میشدند و من را همراه احمد داخل ماشین زندانی میکردند .چند بار
تصمیم به فرار گرفتم ولی احمد با قمه مرا به کف ماشین هل میداد تا آرام
بگیرم .این مرد گفت :متهمان پس از خالی کردن کارت عابربانکم مرا در
حالی که کفش و لباس هایم را از تنم بیرون آوده بودند از ماشین بیرون
انداختند .متهمان از طریق کارت عابربانک من از چند نفر در اصفهان نیز
کالهبرداری کردهاند .آنها به شاکیها گفته بودند در مسابقه برنده شدهاند
و برای دریافت هدیهشان باید پولی را به این کارت واریزکنند .سپس احمد
روبهروی قضات ایستاد و گفت :وقتی دو همدستم از طریق شماره پالک
خودرو بازداشت شدند من همراه خانوادهام سراغ شاکیها رفتم و رضایت
آنها را گرفتم .بعد از جلب رضایت خودم را به پلیس معرفی کردم .من و
دوستانم فقط قصد سرقت داشتیم و نمیخواستیم هیچیک از طعمههایمان
را اذیت کنیم .سپس امیر به دفاع پرداخت و گفت :اتهام خفتگیریها را
قبول دارم ،اما من و دوستانم پول زیادی از این طریق به دست نیاوردیم.
سومین متهم نیز گفت :ما به خاطر نیاز مالی نقشه خفتگیری از افغانها را
کشیدیم و آن را اجرا کردیم و به هیچیک ازشاکیها آسیبی نرساندیم.
در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

دستگیری زن  36ساله به اتهام کودکربایی در تهران
زن  36ساله که با ربودن دختر خردسال در یکی از
بوستانهای شرق تهران در حال فرار بود ،با هوشیاری
مردم ناکام ماند و بازداشت شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،دختر خردسالی از
خانهشان در یکی از محلههای شرق تهران خارج شد و به
بوستان نزدیک آنجا رفت .زمان کوتاهی از حضورش در
پارک نگذشته بود که زن جوانی به او نزدیک شد و محکم
دست دختر خردسال را گرفت و فرار کرد .دختر خردسال
گریهکنان فریاد میزد و کمک میخواست .در این موقع
افراد حاضر در پارک متوجه ماجرا شده و با دستگیری زن
کودک ربا ،موضوع را به پلیس اطالع دادند.

کشف جسد دختر
 9ساله درون
رودخانه کرج 26 ،روز
پس از غرقشدگی

با حضور گشت پلیس ،زن متهم به کودکربایی
بازداشت و کودک خردسال به کالنتری منتقل شد تا
خانوادهاش شناسایی شوند.
دختر خردسال به پلیس گفت :من در پارک بازی
میکردم که این زن کنارم آمد و گفت که دختری هم
سن من دارد که بیمار است و خواست برای بازی با او
بروم .بعد محکم دستم را گرفت و به زور و کشانکشان با
خودش برد .بعد هم چند زن و مرد او را کتک زدند و من
از دستش رها شدم.
در این مرحله از تحقیقات خانواده دختر ربوده شده
شناسایی و این کودک تحویل آنها شد .متهم زن به

و شناسه ملی  10102616155به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 07/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ  8000000000ریال
به مبلغ  8001000000ریال منقسم به  800100سهم  10000ریالی با نام از طریق
مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل
ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203251
___________________________

آگهی تغییرات شرکت الوان ماژین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 441895
و شناسه ملی  10320890631به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  08/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :امضای کلیه اوراق
عادی و اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقود
اسالمی با امضا رئیس هیات مدیره (آقای رضا شاه نظری با کدملی 3875433701
)منفراً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203252
___________________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایمن حریق پایدار با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  435144و شناسه ملی  14003321320به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 26/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علی شکورلی
کدملی  4911585285به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
آقای حسین عباسی تبار کدملی  0036452742به سمت عضو
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند امضاء کلیه
اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقود اسالمی و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری
با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()203253
___________________________

تشکیل  ۷پرونده اقتصادی به ارزش  16میلیارد
و  100میلیون تومان برای  7متهم
به جرایم اقتصادی در استان گلستان
فرمانده انتظامی گلستان گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون هفت پرونده جرایم اقتصادی
به ارزش  ۱۶۱میلیارد ریال در گلستان کشف شد .به گزارش پایگاه خبری پلیس گلستان،
سردار علی اکبر جاویدان جرایم اقتصادی را از جمله عواملی دانست که موجب اخالل در نظام
اقتصادی کشور میشود و آثار سوء اقتصادی بر کشور دارد .وی با بیان اینکه فساد اقتصادی
شرایطی را فراهم میکند که در سایه آن وقوع دیگر جرایم تسهیل میشود ،افزود :بدون شک،
برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخاللگران و مجرمان اقتصادی است .فرمانده
انتظامی گلستان با تاکید بر اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی موجب برقراری نظم و پیشگیری
از آثار مضر در نظام اقتصادی میشود ،گفت :وقوع این گونه جرایم از یک سو منجر به تمرکز
سرمایه و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه و در نهایت به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی
جامعه میشود .وی مبارزه با جرایم اقتصادی را یکی از ماموریتهای بسیار مهم پلیس آگاهی
عنوان کرد و افزود :پروندههای متعددی در این حوزه تشکیل و با اخاللگران برابر قانون ،برخورد
قانونی شد .سردار جاویدان ادامه داد :در همین راستا و از ابتدای سال جاری ،هفت پرونده
اقتصادی در حوزه تسهیالت غیرمجاز بانکی و جرایم مشابه در استان تشکیل و هفت نفر نیز
در این راستا شناسایی و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی گلستان ارزش ریالی این تعداد پرونده را
بیش از  ۱۶۱میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد :متهمان تحویل مراجع ذیصالح شدند.

فرمانده انتظامی کرمان خبر داد

افسر تحقیق گفت :من دختر خردسال را فریب دادم و به
بهانه دیدار با دخترم او را ربودم .میخواستم طالهایش
را سرقت کنم و اگر پولدار بودند در برابر تحویل او به
خانوادهاش از آنها اخاذی کنم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر البرز اعالم کرد که با تالش امدادگران ،جسد دختر  9سالهای که  26روز پیش در رودخانه خروشان کرج غرق شده
بود ،کشف شد .به گزارش ایرنا ،ناصر چرخساز گفت ٢٦ :خرداد سال جاری پدر و دختری در کیلومتر  ١٥جاده کرج  -چالوس غرق شدند که از همان
ابتدای حادثه عملیات جست و جو آغاز شد .وی اضافه کرد :پس از  8ساعت تالش بی وقفه در همان روز امدادگران تیم سیالب هالل احمر جسد
پدر را کشف کردند و تالش برای پیدا کردن جسد دختر ادامه داشت .چرخساز افزود :سرانجام صبح امروز جسد این دختر در محدوده کیلومتر ١٠جاده
کرج  -چالوس کشف شد .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان البرز از گردشگران خواست برای پیشگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری از ورود به
رودخانههای خروشان و سدهای امیر کبیر و طالقان خودداری کنند 12 .نفر امسال تاکنون در آبهای البرز جان خود را از دست دادند.

آگهی تغییرات شرکت ارغوان پویای سیرجان سهامی خاص به شماره ثبت 220320

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد

آگهی تغییرات شرکت گسترش فن آوری اندیشه ایرانیان سهامی خاص به
شماره ثبت  443169و شناسه ملی  10320898303به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  05/01/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مهدی کشاورز امیری
با شماره کد ملی  0065154487به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت
غدیر به شماره شناسه ملی  10101788597به سمت رئیس هیئت مدیره آقای
علی ملکی با شماره کد ملی  3961833656به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
اعتضاد غدیر شناسه ملی  10102169938به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای
امیربهادر بهمنی بهمن بیگلو با شماره کد ملی  0450193391به نمایندگی از
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شناسه ملی  10101364297به سمت عضو هیئت
مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند  .کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس
هیئتمدیره و یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامههای اداری
با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .هیأت مدیره اختیارات ذیل را
به مدیرعامل تفویض نمود  )1 :نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات
دولتی و موسسات خصوصی )2 .نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و
تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام
و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
 )3خرید و فروش سهام در سازمان بورس اوراق بهادار  )4 .افتتاح حساب و استفاده
از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات )5 .دریافت مطالبات شرکت و پرداخت
دیون آن و متفرعات )6 .مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت
تجاری و اختراع )7 .اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به
دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به
امر دادرسی از حق پژوهش ،فرجام ،مصالحه ،تعیین وکیل ،سازش ،ادعای جعل
نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی
استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای
دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و
کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کام ً
ال قاطع دعوی باشند
دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به
دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از
دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ
اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و
دوائر ثبت اسناد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()203254
___________________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجارتی هداراد سهامی
خاص به شماره ثبت  110837و شناسه ملی  10101545614به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ

دستگیری  ۵دزد حرفهای به اتهام
 ۲۱فقره سرقت قطعات خودرو در کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری پنج سارق و کشف  ۲۱فقره سرقت قطعات
و محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
عبدالعلی روانبخش گفت :در پی اعالم چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو
در سطح شهر کرمان دستگیری عوامل این سرقتها و کشف اموال مسروقه در دستور کار
ماموران این فرماندهی قرار گرفت .سرهنگ روانبخش افزود :در همین رابطه مأموران با انجام
یکسری کار اطالعاتی و با همکاری مالباختگان موفق شدند پنج سارق را شناسائی و آنها را
طی چند عملیات جداگانه دستگیر کنند .وی تصریح کرد :با دستگیری این سارقان  ۲۱فقره
سرقت شامل قطعات و محتویات داخل خودرو به همراه برخی اموال مسروقه کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت :سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو به نسبت
سایر انواع سرقتها بیشتر به نظر میرسند که در این رابطه الزم است وسایل نقلیه خود را در
مکانهای مناسب پارک و آنها را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده نیز مجهز کنیم.

 12/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :جمال حاجی اسماعیلی به
شماره ملی  1284525295بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر
عامل علیرضا محکم کار به شماره ملی  1291979107بسمت رئیس
هیئت مدیره زهرا حاجی اسماعیلی به شماره ملی 0018633961
بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد تعهدآور و اوراق بهادارازجمله چک ،سفته ،بروات وقراردادها و
عقود اسالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203255
___________________________

تاسیس موسسه غیر تجاری طنین افکن صبای عدالت درتاریخ  17/11/1396به
شماره ثبت  43970به شناسه ملی  14007402655ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
 :انجام امور مشاور حقوقی و وکالت از طریق وکالی دارای پروانه وکالت معتبر
در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-
شهید بهشتی-خیابان شانزدهم-خیابان شهید احمد قصیر-پالک -45ساختمان
جردن-طبقه سوم-واحد  15کدپستی  1514833455سرمایه شخصیت حقوقی :
 1,000,000ریال میباشد .اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا  :صبا بهرامی شماره
ملی  0440265118دارنده  500,000ریال سهم الشرکه فاطمه زمانی شماره ملی
 0452453623دارنده  490,000ریال سهم الشرکه سعید غالمی شماره ملی
 2250071497دارنده 10000ریال سهم الشرکه اولین مدیران  :صبا بهرامی به
شماره ملی  0440265118و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت نامحدود فاطمه زمانی شماره ملی 0452453623به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود و سعید غالمی شماره ملی  2250071497و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :امضاء کلیه اوراق
بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک ،سفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اسالمی
و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر
میباشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()203256
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علمی

پیاز قرمز؛ دارای طعم قوی ،کالری کم
و خواص فراوان برای سالمتی
پیاز قرمز سرشار از ترکیبات شیمیایی
گیاهی است .رنگ این پیاز از وجود نوعی
ترکیب گیاهی بهنام آنتوسیانین ناشی میشود
به گزارش جام جم ،آنتوسیانینها
آنتیاکسیدانهایی هستند که باعث جلوگیری
از تخریب سلولها ،حفظ سالمت قلب و
کاهش خطر ابتال به سرطان میشوند.
پیاز قرمز همچنین حاوی مقادیر قابل
توجهی کوئ ِرسِ تین است .کوئ ِرسِ تین نیز دارای عملکرد آنتیاکسیدانی و خواص ضدالتهابی است و
به کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سرطان کمک میکند .پیاز قرمز عالوهبر کوئ ِرسِ تین
حاوی فسفر باالست.
ترکیبات فسفری موجود در انواع پیاز بهدلیل کاهش رشد و گسترش سلولهای سرطانی در
پیشگیری از ابتال به سرطان مؤثرند .جالب است بدانید همین کوئ ِرسِ تین و فسفر هستند که به پیاز
قرمز عطر و طعم میدهند و باعث اشکآمدن چشمها میشوند.
مطالعات نشان داده مصرف پیاز قرمز میتواند سطح قندخون را پایین بیاورد .پژوهشگران با
اندازهگیری قندخون ناشتای گروهی از دیابتیها در  ۴ساعت پس از مصرف  ۱۰۰گرم پیاز قرمز
دریافتند قندخون این افراد بهمقدار زیادی افت کرد .همچنین مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
حاکی از آن است که گویا مصرف پیاز قرمز در کاهش سطح تریگلیسیرید و افزایش سالمت
قلبی -عروقی کسانی که رژیمغذایی پرچربی دارند بیتأثیر نیست .براساس مقالهای که در ژوئن
 ۲۰۱۰در نیویورک تایمز منتشر شد ،اگر بهطورکلی از پیاز یا سیر خام استفاده میکنید ،آنها را پس
از خردکردن خوب آببکشید تا طعمشان تقویت شود.
در این مقاله همچنین توصیه شده وقتی پیاز یا سیر را حرارت میدهید ،هرچه آنها را درشتتر
خرد کنید ،طعم مالیمتری خواهد داشت ،اما اگر رنده یا ریز خرد شود ،طعمشان قویتری
میشود.

توصیههای غذایی هنگام مصرف آنتیبیوتیک
آنتی بیوتیکها داروهایی هستند که برای
مقابله با باکتریها تجویز میشوند اما اغلب
مصرف آنها مخصوصا اگر خودسرانه و بدون
تجویز پزشک باشد با عوارض جانبی روی
دستگاه گوارش همراه است.
به گزارش ایسنا ،حالت تهوع ،اسهال ،نفخ،
سوء هاضمه ،درد شکم و از دست دادن اشتها از
جمله عوارض جانبی آنتی بیوتیکها به حساب
میآیند .این عوارض اگرچه آزاردهنده هستند اما موقتی بوده و معموال پس از قطع مصرف دارو
برطرف میشوند.
انتخاب و مصرف مواد غذایی مناسب میتواند تا حدودی در رفع این عوارض جانبی و همچنین
تسریع و روند درمان کمک کننده باشد.
در روده هر فرد تریلیونها باکتری و میکروارگانیسمهای دیگر وجود دارد .مصرف
آنتیبیوتیکها به منظور مقابله با باکتریها میتواند توازن باکتریها در میکروبیوم روده را
بر هم بزند.
میکروبیوم روده عملکرد سیستم گوارشی را حفظ کرده و به سیستم ایمنی کمک میکند تا
در برابر عفونت ویروسی قدرت دفاعی داشته باشد.
زمانیکه آنتی بیوتیکها توازن باکتریها را بر هم بزنند فرد با عوارض جانبی از قبیل
حالت تهوع یا اسهال روبرو میشود .مصرف پروبیوتیکها و پریبیوتیکها در حین مصرف آنتی
بیوتیکها و پس از آن به حفظ تعادل باکتری در روده کمک میکند.
پروبیوتیکها و پریبیوتیکها :پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هستند که
معموال باکتری سالم شناخته میشوند .این ترکیبها برخی از عوارض جانبی آنتی بیوتیکها از
قبیل نفخ و اسهال را کاهش میدهند .پریبیوتیکها نیز منابع غذایی برای باکتریهای مفید روده
هستند .تغذیه باکتریهای مفید قبل و بعد از مصرف آنتی بیوتیکها به توازن باکتریهای روده
کمک میکند .پیاز ،سیر و موز نیز از جمله خوراکیهای حاوی مقدار کمی پریبیوتیک هستند.
خوراکیهای تخمیر شده :این خوراکیها منبع خوبی از باکتریهای مفید به حساب
میآیند .تمامی خوراکیهای تخمیر شده دارای میکروارگانیسم هستند اما گرما و فرآیند تصفیه
میتواند باکتریهای مفید را از بین ببرد.
ویتامین  :Kآنتی بیوتیکها با تمامی انواع باکتریها حتی مواردی که به بدن کمک میکنند
مقابله میکنند .برخی از باکتریها ویتامین  Kتولید کرده که بدن برای لخته شدن خون به آن
نیاز دارد .افراد برای کاهش اثر آنتی بیوتیکها روی سطح ویتامین  Kمیتوانند از مواد خوراکی
چون کلم ،اسفناج و سبزی جعفری مصرف کنند.
فیبر :فیبر تولید باکتریهای مفید روده را تحریک میکند .همچنین افراد باید از مصرف
خوراکیهای سرشار از فیبر در حین مصرف آنتی بیوتیکها خودداری کنند زیرا ممکن است بر
چگونگی جذب دارو تاثیر بگذارد.
همچنین برخی از مواد خوراکی در تاثیرگذاری آنتی بیوتیکها اختالل ایجاد میکنند که از آن
جمله میتوان به گریپ فروت و آب این میوه و نیز مواد الکلی اشاره کرد.
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 9علت بروز سرگیجه
سرگیجه یکی از بدترین
احساساتی است که میتوانیم
تجربه کنیم.
به گزارش جام جم ،دالیل
این مشکل میتواند جزئی یا
جدی باشد .موارد زیر  9دلیل
بالقوه برای بروز سرگیجه
هستند.
میگرن :توجه داشته باشید که سرگیجه گاهی
ناشی از عوامل جدیتری مانند میگرن ،عفونت یا
سکته مغزی است.
قند خون پایین :چه دیابتی باشید و چه نباشید
افت قند خون میتواند باعث لرزش و سرگیجه شود.
برای بهبود این حالت باید فورا با مصرف یک میان
وعده شیرین قند خون خود را افزایش دهید.
کم آبی :کم آبی بدن از عوامل ایجاد سرگیجه
است .حتی کمترین میزان
از دست دادن مایعات بویژه بر اثر تعریق در فصول
گرم میتواند به بروز سرگیجه منجر شود .بهخاطر داشته
باشید که همیشه مایعات کافی مصرف کنید.
عفونت گوش :عفونت گوش داخلی که بر اثر
عواملی مانند عفونت سینوسی ،سرماخوردگی ،ویروس
یا باکتری ایجاد میشود سرگیجه و مشکالت حالت
تعادل را بهدنبال دارد .بهتر است مشکل را با پزشک
درمیان بگذارید.

داروها :گاهی سرگیجه از
عوارض جانبی مصرف برخی
داروهاست .اگر بعد از مصرف
برخی داروها دچار سرگیجه
شدید آن را با پزشک درمیان
بگذارید.
کم خونی :یکی از
شایعترین عالئم کمبود آهن
سرگیجه است که به همراه عالئم دیگری مانند
خستگی و تندشدن ضربان قلب بروز میکند .درمورد
راههای جبران کمبود آهن با پزشک مشورت کنید.
آلرژیها :وقتی عوامل حساسیتزا مانند گرده
گلها ،گرد و غبار یا شوره حیوانات خانگی وارد بدن
میشوند ،میتوانند انسداد یا التهاب گوش میانی و درپی
آن سرگیجه را بهدنبال داشته باشند.
فشار خون پایین :سرگیجه ناشی از فشار خون
پایین خود را هنگام تغییر وضعیت از حالت خوابیده به
نشسته یا نشسته به ایستاده نشان میدهد .فشار خون
پایین جریان خون به مغز را کاهش میدهد و باعث
ایجاد سرگیجه میشود.
بیماری ِمنِیر :اگر احساس پری گوش یا وز وز
گوش را همراه با سرگیجه تجربه میکنید ،مشکل
شما احتماال بیماری منیر است .در این حالت ،تشکیل
مایعات زیاد در گوش ایجاد سرگیجهای را که دورههای
طوالنی ادامه مییابد به دنبال دارد.

برخی مواد غذایی با خطرمسمومیت در فصل تابستان
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،پس از خوردن غذای آلوده
ممکن است عالئم مسمومیت در کمتر از  30دقیقه ظاهر شود.
برگرها :بخشهای نپخته گوشت بویژه برگرها میتواند شما
را در خطر مسمومیت با باکتری خطرناکی به نام اشرشیاکلی قرار
دهد .مسمومیت ناشی از مصرف گوشت نپخته با عالئمی از قبیل
اسهال ،درد شکمی ،تب و استفراغ همراه است و دوره نهفتگی آن
بین دو تا هشت روز است.
جوانهها :دانه حبوبات و غالت برای رشد و جوانهزنی نیاز
به محیط مرطوب و گرم دارند و این شرایط محیط مناسبی برای
رشد باکتریها بویژه سالمونال و اشرشیا کلی خواهد بود .حتی اگر
این جوانهها در شرایط بهداشتی و در منزل تهیه شوند ،بازهم
در این فصل در معرض آلودگی با این میکروبهای خطرناک
هستند.
ساالد تهیه شده از سبزیجات برگی :ساالدها و
سسهای تهیه شده برای پوششدهی آنها ،بویژه اگر بهصورت
دستی تهیه شدهاند ،میتوانند شما را در تابستان در معرض بیماری
قرار دهند .کاهو و فردی که ساالد را تهیه کرده خود از منابع
اصلی آلودگی ساالد محسوب میشوند .مواد اولیه برای تهیه این
ساالدها به طرق مختلف آلوده میشوند؛ از آبیاری با آب آلوده در
مزرعه تا دستان آلوده افراد و وسایل آلوده.
بستنیهای دستساز و خانگی :یکی از مواد مورد
استفاده در تهیه بستنی تخممرغ خام است که حاوی باکتری
خطرناکی به نام سالمونالست .در بسیاری از کارخانجات از
تخممرغ پاستوریزه برای تهیه بستنی استفاده میشود حال آنکه
در منزل یا فروشگاهها ممکن است از تخم مرغ خام استفاده
شود .سالمونال با حرارت و پاستوریزاسیون از بین میرود .بنابراین
بستنیهای ساخته شده در فروشگاهها ممکن است آلوده به این
باکتری باشند .عالوه بر سالمونال ،خطر مسمومیت با لیستریا نیز با
مصرف اینگونه بستنیها وجود دارد.
خربزه و هندوانه :این دو میوه محبوب تابستانی در معرض
آلودگی با لیستریا هستند .این میکروب در سطح پوست این میوهها

باقی میماند .بنابراین قبل از قرار دادن این میوهها در یخچال و
نیز برش حتم ًا آنها را شسته و حتی با وسیله مناسبی بسائید .در
غیر این صورت هنگام برش باکتریها از سطح به داخل وارد شده
و در صورت نگهداری باقیمانده میوه برای روزهای بیشتر ،آنها را
بشدت آلوده میکند.
گوجهفرنگی :گوجهفرنگی اغلب در ساالد و ساندویچها
مورد استفاده قرار میگیرد اما بهدلیل اینکه پخته نمیشود،
میتواند منشأ شیوع بسیاری از بیماریها باشد .بنابراین قبل از
مصرف آن را به دقت شسته و فاسد شدهها رو دور بریزید.
تخممرغ زده شده :خطر آلودگی با سالمونال در تخممرغ
بسیار باالست به ویژه اگر در دمای مناسب نگهداری نشود (دمای
یخچال یا کمتر) .همیشه سعی کنید تخممرغ را از فروشگاههائی
تهیه کنید که آن را در قسمت سرد نگهداری میکنند .اگر در حین
آشپزی الزم است تخم مرغ همزده را برای زمانی نگهداری کنید،
حتما آن را در ظرف یخ قرار دهید.
ساالد ماکارونی :استافیلوکوکوس اورئوس در پوست و
موی افراد وجود دارد و ممکن است در حین تهیه این غذا منتقل
شود بویژه اگر در یخچال نگهداری نشود.
ساالد سیبزمینی :زمانی که سیبزمینی پخته میشود،
ممکن است باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم در آن زنده باقی
بماند .سرد کردن آرام این سیبزمینی در شرایط مساعدی برای
جوانهزنی اسپورهای آن فراهم میآورد و این باکتری سم بسیار
خطرناکی تولید میکند.

 5توصیه کارشناسان برای ورزش در هوای گرم
ش دمای هوا بسیاری از افراد ترجیح میدهند
با افزای 
که فعالیت فیزیکی زیادی نداشته باشند .با رعایت نکات
خاصی میتوان انگیزه برای ورزش کردن در هوای گرم
را حفظ کرد.
ب ه گزارش ایسنا ،برای راحتتر شدن ورزش در هوای
گرم توصیههای زیر میتواند موثر باشد:
 .1زمان درستی برای ورزش را انتخاب کنید:
سعی کنید در گرمترین زمان روز ورزش نکنید ،معموال
بین ساعت یازده تا پانزده هوا گرمتر است.
 .2مایعات بدن را تامین کنید:
یکی از مضرات گرما برای سالمتی تمام شدن آب بدن
است .اگر میخواهید در هوای گرم ورزش کنید مایعات
کافی مصرف کنید .آب بهترین انتخاب برای تامین مایعات
بدن است .زمانی که زیاد عرق میکنید ،ممکن است دچار
گرما زدگی شوید ،پس بهتر است در این زمانها آب مصرف
کنید .گرمازدگی باعث بی حالی و خستگی شدید میشود.
 .3در سایه ورزش کنید:
اگر بتوانید در سایه یا جای خنک ورزش کنید بهتر
است.

 .4لباس خنک بپوشید:
با وجود این که لباسهای نخی برای پوشش روزانه
مناسب هستند به دلیل جذب عرق برای ورزش کردن
مناسب نیستند .بهتر است از لباسهای ورزشی که عرق را
از بدن خارج میکنند و عرق سریعتر بخار میشود ،استفاده
کنید .اگر در آفتاب ورزش میکنید عینک آفتابی استفاده
کنید .از کرم ضد آفتاب استفاده کنید.
 .5برنامه ورزشی را تغییر دهید:
اگر در گرما توان انجام ورزشهای هوازی را ندارید
ورزشهای قدرتی و انعطاف پذیری انجام دهید .این ورزش
نیز برای سالمت فیزیکی و ذهنی شما مناسب هستند.

برخی مواد غذایی با ظرفیت
کاهش طبیعی فشار خون

عالوه بر ایجاد تغییرات الزم در رژیم غذایی و انجام ورزشهای
روزمره ،توجه به مصرف برخی مواد مغذی مرتبط با فشار خون نیز
میتواند به کاهش فشار خون کمک کند.
به گزارش مهر ،کارشناسان مواد مغذی زیر را در کاهش
فشارخون موثر میدانند:
منیزیم :منیزیم یک آرامبخش طبیعی ماهیچههاست.
ماهیچهها تمام سرخرگهای بدن را احاطه میکنند .آرام و شل شدن
ماهیچههای صاف بر اثر مصرف منیزیم ،باعث اتساع سرخرگها
شده و جریان خون راحتتر صورت میگیرد .منیزیم در مواد غذایی
مانند اسفناج ،برگ چغندر ،دانه کدو تنبل ،ماست ،شکالت تیره و
بادام وجود دارد.
پتاسیم :محققان دانشگاه ساوترن کالیفرنیا میگویند مصرف
مواد غذایی حاوی پتاسیم باال میتواند فشار خون را کاهش دهد.
وقتی پتاسیم بدن کاهش مییابد بدن در تالش برای حفظ هرچه
بیشتر پتاسیم موجود ،به نگهداشتن هرچه بیشتر سدیم روی میآورد.
این شرایط فشار خون را افزایش میدهد .اما وقتی شما میزان پتاسیم
را افزایش میدهید ،بدن شروع به تخلیه سدیم ذخیره شده میکند و
فشارخون کاهش مییابد .ماهی قزلآال ،آووکادو ،سیبزمینی شیرین،
اسفناج و زردآلوی خشک برخی مواد غذایی غنی از پتاسیم هستند.
ال آرژنین :ال آرژنین آمینو اسیدی است که بدن از آن برای
ساختن اکسید نیتریک ـ که عامل اتساع رگهاست ـ استفاده میکند.
ال آرژنین میتواند جریان خون را تقویت کرده و فشار خون را کاهش
دهد .سینه بوقلمون ،سینه مرغ ،دانه کدو تنبل ،گردو ،عدس و بادام
زمینی برخی مواد غذایی حاوی ال آرژنین هستند.
ویتامین  C: LDLیا کلسترول بد اکسیده شده میتواند
با ایجاد پالکها در سرخرگها باعث سفت شدن و از بین رفتن
کشسانی آنها شود .این شرایط ،فشار خون را افزایش میدهد.
ویتامین  Cبه عنوان یک آنتیاکسیدان قوی از اکسیده شدن LDL
جلوگیری میکند .فلفل دلمهای قرمز ،کلم بروکلی ،آناناس ،انبه ،کلم
بروکلی و توتفرنگی از جمله موادغذایی غنی از ویتامین  Cهستند.

چند راهکار ساده برای پاکسازی
و پیشگیری از سنگ کلیه

به گزارش ایسنا ،سنگ کلیهها رسوبات سختی هستند که درون
کلیهها ساخته و موجب بروز درد در ناحیه کمر و پهلو میشوند و بسته
به نوع سنگ درمانهای متفاوتی دارند.
موارد زیر راههای طبیعی برای کاهش خطر تشکیل این
سنگهاست:
مصرف آب زیاد :مایعات ،مواد تشکیلدهنده سنگ را رقیق کرده
و احتمال تبلور آنها و تشکیل سنگ را کاهش میدهند .همه مایعات
نقش یکسانی در جلوگیری از تشکیل سنگ ندارند .مایعاتی مانند چای،
آب پرتقال و قهوه با ریسک پایین تشکیل سنگ مرتبطهستند.
افزایش مصرف اسید سیتریک :اسید سیتریک که در
بسیاری از میوهها و سبزیجات بویژه لیموترش و لیموشیرین یافت
میشود از طریق ترکیب شدن با کلسیم و نیز جلوگیری از بزرگ
شدن بلورهای کلسیم از تشکیل سنگ کلیه اگزاالت کلسیم جلوگیری
میکند.
کاهش مصرف میوههای با اگزاالت باال :اگزاالت یک ضد
مغذی است که در مواد گیاهی مانند کاکائو ،سبزیجات با برگ سبز،
میوهها و دیگر سبزیجات یافت میشود.
این ماده با کلسیم یا دیگر مواد معدنی ترکیب شده و تشکیل
بلورهای کلسیم و در نهایت تشکیل سنگ را به دنبال دارد.
خودداری از مصرف دوزهای باالی ویتامین :C
مکملهای ویتامین  Cبا افزایش ریسک تشکیل سنگ کلیه مرتبط
هستند .با این حال مصرف مواد طبیعی حاوی این ویتامین مانند لیمو
افزایش تشکیل سنگ کلیه را به دنبال ندارد.
مصرف کلسیم کافی :کلسیم با اگزاالت موجود در رژیم غذایی
ترکیب شده و از جذب کامل این ضد مغذی جلوگیری میکند.
کاهش مصرف نمک :باال بودن میزان دریافتی سدیم ،دفع
کلسیم از طریق ادرار و ریسک تشکیل سنگ را افزایش میدهد.
افزایش دریافتی منیزیم :منیزیم از تشکیل سنگ کلیه
اگزاالت کلسیم جلوگیری میکند .باور بر این است که منیزیم میزان
جذب اگزاالت در روده را کاهش میدهد.
کاهش مصرف پروتئین حیوانی :مصرف پروتئین حیوانی
که در لبنیات ،ماهی و گوشت وجود دارد دفع کلسیم را افزایش میدهد.
پروتئینهای حیوانی همچنین حاوی مقادیر زیادی از پورینها هستند
که تبدیل به اسید اوریک شده و احتمال تشکیل سنگ را افزایش
میدهند.

