 4تکذیبیهبراییکگزارشجنجالی
مدعیافشای پشتپردهموسسهمالیثامنالحجج
محمد هاشمی:

صفحه 4

دکتر شهروز ابراهیمی استاد
روابط بینالملل دانشگاه اصفهان:

 13سال در حوزه
اقتصاد تصمیات اشتباه
گرفته شده که یک شبه
قابل حل نیست

در دنیای امروز روابط
تجاری و وابستگی متقابل
اقتصادی خیلی مهمتر از
روابط استراتژیک است

صفحه 3

صفحه 2
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وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یورونیوز:

افزایش  50میلیارد دالری روابط نفتی بخشی از
بسته بزرگتری از همکاریهای ایران و روسیه است

استمهال  2ساله وامهای
کشاورزی مصوبه قطعی
دولت است

صفحه 2

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ایجاد 300هزار شغل با اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده
صفحه 4

افزایـش وثیقـه متهم
ثامنالحجج به 4هـزار
میلیـارد تومـان

مانع ازدواج دختران مجرد متقاضی فرزندخواندگی نمیشویم

جزئیات فهرست کاالهای
ممنوعه برای حجاج

جان باختن ۳نوجوان بر اثر
غرقشدگیدرسواحللنگرود

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 5

صفحه 5

صفحه 5

جزئیات بازداشت خواننده پاپ قالبی
به اتهام اغفال دختران جوان
با وعده ازدواج و اخاذی از آنها
با تهدید به انتشار فیلمهای غیراخالقی

صفحه 2

فرزندخواندهها وارث 30درصد اموال مادران مجرد

صفحه 5

دستگیری اعضای باند  5نفره به اتهام
انتقال قاچاقی کولرگازی از جنوب ایران
به جنوب تهران بدون ثبت گمرکی صفحه 7

 ٦٠شرکت شستا
تا پایان امسال
واگذار میشود

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی خبر داد

داد
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی خبر 

مسمومیت  150نفر نوشیدن
بر اثر آب آلوده
در نوشهر

دستگیری مرد جنایتکار
به اتهام قتل همسرش
در خیابان

صفحه 3

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

راهاندازی مراکز مشاوره برای
مطلقههای در آستانه ازدواج مجدد
صفحه 3

صفحه 5

زنده ماندن ناباورانه دختر  ۱۳ساله
در پی سقوط از طبقه چهارم
یک ساختمان مسکونی در تهران

صفحه 7

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد

دستگیری  238نفر به اتهام مزاحمت
برای شهروندان ،درگیری مسلحانه با سالح گرم
و سرد ،چاقوکشی ،تشویش اذهان عمومی
در فضای مجازی و تجاوز به عنف صفحه 5

دختران شینآبادی :دیه دختران متوفی
هنوز پرداخت نشده است،
کار مسئوالن یا نمایشی است یا با منت!
صفحه 6

جزئیات دستگیری سارق مسلح

درون شعبه بانک ملی در غرب تهران
صفحه 7

دستگیری صندوقدار پیتزا فروشی
به اتهام برداشت غیرمجاز  ۳۸میلیون تومانی
از کارت عابربانک مشتری در تهران
صفحه 7
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سياسي
حرف اول

نسخههای جناحی برای سیاست خارجی!
محمد نادری
رییس جمهور آمریکا و مقامات ارشد این کشور به طور علنی و رسمی اعالم
کرده اند نظام حاکم بر ایران باید تغییر کند و انواع و اقسام سیاستهای خصمانه
ضد ایرانی را اعالم و اجرایی کرده اند .تغییر نظام سیاسی بدون ویرانی کامل کشور
ممکن نیست چنانچه در عراق و افغانستان اینچنین شد .در چنین شرایطی جمعی
پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را داده یا میدهند که معنایش تسلیم کامل است!
و چنین پیشنهادی در خوشبینانهترین حالت سادهاندیشی است .مقامات رسمی نیز با
هدف تامین منافع ،همزمان با کشورهای اروپایی ،روسیه و چین وارد مذاکره شدهاند
تا کشور از شرایط خطیر پیش رو با کمترین هزینه و آسیب عبور کند.
روسیه همسایه ایران ،عضو دائم شورای امنیت و در مجموع کشور قدرتمندی
است .چین نیز عضو دائم شورای امنیت ،بزرگترین خریدار نفت ایران ،دومین اقتصاد
جهان و در مجموع کشور قدرتمندی است .در بین کشورهای اروپایی ،انگلیس و
فرانسه هر دو عضو دائم شورای امنیت و تاثیرگذار در عرصه بینالملل و آلمان نیز
حجم قابل توجهی مبادالت تجاری و صنعتی با ایران دارد .هند دومین خریدار نفت
ایران نیز کشور مهمی است که دولت تالش کرده روابط را با این کشور گستردهتر
کند.
آنچه تاسفبار است نسخههای مبتنی بر منافع گروهی و جناحی در سیاست
خارجی است!
جمعی ازاصولگرایان مذاکره با کشورهای اروپایی را زیر سئوال برده و آنرا تلف
کردن وقت میدانند گویی خبر ندارند در حال حاضر شرکتهای اروپایی خریدار
بیش از یک سوم نفت ایران هستند .جمعی از اصالح طلبان هم مذاکره با روسیه و
چین را زیر سئوال برده و حتی مدعی شده و میشوند استقالل کشور از دست رفته
یا در حال از دست رفتن است و ایران زیر بیرق روسیه و چین رفته است!
تشکیل ائتالفها و اتحادیهها در عرصه بینالملل کامال عادی و در مواقع بحرانی
کامال ضروری است و معنایش سرسپردگی نیست بلکه هدف از تشکیل آن ،حفظ و
تامین منافع مشترک و امنیت کشورها است.
طی ماههای اخیر ،عدهای گفتهاند و نوشتهاند که ایران در سوریه ،پیاده نظام
روسیه بوده است!
تردیدی وجود ندارد اگر ائتالف ایران ،روسیه ،حزب اهلل لبنان و نیروهای مردمی
عراق و سوریه تشکیل نشده بود داعش شکست نمیخورد و ائتالف آمریکا ،عربستان،
اسراییل ،پیروز جنگهای مستقیم و نیابتی در عراق و سوریه میشد!
باچند لحظه تامل بدون تعصب ،میتوان این واقعیت را درک کرد که خطر گروه
تکفیری -تروریستی داعش برای ایران دهها برابر خطر این گروه برای روسیه بوده
است .پس ایران پیاده نظام روسیه در سوریه نبوده است بلکه با هدف تامین و حراست
از امنیت ملی در منطقه حضور قدرتمند و موثر داشته و توطئههای ضد ایرانی ائتالف
آمریکا ،عربستان ،اسراییل و ...را یکی پس از دیگری با قدرت ،به موقع و به بهترین
نحو دفع کرده است .فراموش نشود آمریکا دست کم از حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱
که توسط سازمان القاعده دستپرورده عربستان اتفاق افتاد درصدد تغییر نظام ایران
هم بوده و با قرار دادن نام ایران در محور شرارت از سوی بوش پسر ،آشکارا این
سیاست را اعالم کرده است .اول افغانستان ،دوم عراق ،سوم ایران!
حضور قدرتمند ایران در منطقه ،تا کنون تمامی توطئهها را خنثی و با اتخاذ
سیاستهای هوشمندانه ایران ،آمریکا در باتالق افغانستان و عراق عالوه بر تلفات
دهها هزار نفری با ضرر و زیانهای صدها میلیارد دالری مواجه شده تا جایی که هوس
اشغال نظامی کشورها را به طور کامل کنار گذاشته است .روشن است دفع شر صدام از
جنوب ایران و دفع شر طالبان از شرق ایران با هزینه آمریکا که هر دو دشمنان خونی
ملت ما بودهاند پیروزی بزرگی برای ایران بوده است.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

 ٦٠شرکت شستا تا پایان امسال واگذار میشود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ادامه واگذاری شرکت
سرمایهگذاری شستا تا پایان سالجاری خبر داد و گفت٦٠ :
شرکت دیگر شستا تا پایان امسال واگذار میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر علی ربیعی در نشست مشترک
ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی و کارگروه اشتغال و
سرمایه گذاری هریس ،اظهار کرد :اینکه شهرستانها
و استانها انتظار داشته باشند تا شستا و یا هر شرکت
سرمایهگذاری اقدام به سرمایهگذاری کند ،امکانپذیر نیست ،چون دولت بههیچ
عنوان بر اساس قانون نمیتواند سرمایهگذاری و یا بنگاهداری کند .وی در پاسخ
به مطالبات مردم هریس در خصوص ایجاد درمانگاه تأمین اج تماعی ،گفت :بودجه
سال  ١٣٩٧وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نهایی شده
ولی تعهد میدهم سال آینده بودجه الزم برای ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی در این
شهرستان تخصیص یابد .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین در آیین کلنگ
زنی خانه امید از ارتقاء خدمات درمانگاه تأمین اجتماعی این شهرستان خبر داد .دکتر
ربیعی با تاکید بر لزوم ارتقای امکانات درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان اظهار
داشت :با عنایت به پیگیریهای نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی و
با توجه به اینکه ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی اهر از خواستههای به حق اهریها
میباشد ،به طور قطع وضع موجود از لحاظ تجهیزات و امکانات بهبود خواهد یافت.
وی مردم اهر را مردمی خونگرم و والیت مدار توصیف کرد و اضافه کرد :با توجه به
محدودیت در ایجاد بیمارستانهای تامین اجتماعی حتما وضع موجود درمانگاه اهر
ارتقاء خواهد یافت .به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،وی با
قدردانی از همکاریها و همدلی مسووالن شهرستان در حمایت از فرصتهای اشتغال
برای جویندگان کار تشریح کرد :از همه طرحهای خوب و دارای توجیه اقتصادی
استقبال کرده و قول اختصاص سهمیه تسهیالتی بیشتر از سهمیه خودمان را نیز به
جوانان منطقه میدهم.
ربیعی در پایان سخنان خود با اشاره به تالشهای قشر زحمتکش قالیباف ،قول
افزایش سهم بیمه قالیبافی را برای قالیبافان منطقه داد.
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وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یورونیوز:

افزایش  50میلیارد دالری روابط نفتی بخشی از بسته
بزرگتری از همکاریهای ایران و روسیه است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با
تاکید بر لزوم استقالل تصمیم گیری اروپایی ها گفت:
باید دید که آیا اروپایی ها به زیستن در نظام جهانی
جدید ادامه خواهند داد؛ نظامی که در آن یک کشور
تصمیم نهایی را گرفته و دیگران ملزم به تبعیت از
آن هستند.
به گزارش ایرنا ،ظریف در گفت وگویی که با شبکه
یورونیوز در تهران انجام داد،افزود :گاهی این احساس
به وجود می آید که آن تصمیم گیرنده حتی یک کشور
نیست بلکه فرد یا افرادی هستند که بنابر منافع شخصی
یا گروهی تصمیماتی اتخاذ می کنند و از دیگران انتظار
تبعیت دارند.
وی بسته پیشنهادی اروپا را رضایت بخش ندانست
و تاکید کرد :تهران «برای آزمودن امکان [حفظ توافق]
به اروپا فرصت داد».
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در بخش هایی
از این گفت و گوی مشروح که روز پنجشنبه منتشر
شد ،اظهار داشت :ما بستهای دریافت کردیم که رضایت
بخش نبود ،البته همکاری با اروپاییها ادامه دارد و
صحبت با آنها در جریان است .
ظریف با بیان اینکه برای آزمودن امکان [حفظ
توافق] به اروپا فرصتی دادهایم،گفت :شاهد تعهد
سیاسی از سوی اروپایی ها بودهایم و همچنین اقدامات
فنی نیز در این رابطه در حال اجراست ،اما اینها کافی
نیست.
وزیرامور خارجه کشورمان در این مصاحبه که خالصه
آن روز چهارشنبه منتشر شد ،تصریح کرد :دو چارچوب
زمانی مشخص وجود دارد که اولین دسته از تحریمهای
آمریکا شامل نخستین چارچوب به شمار می رود و در
ماه اوت (مردادماه )به اجرا گذاشته میشود و چارچوب
زمانی دیگر ،دومین دسته از تحریمهای آمریکاست که
در ماه نوامبر (آبان ماه )اجرا میشود و ما خواهیم دید
که اروپا چطور با آن دست و پنجه نرم میکند و کامال
مطابق با آن ،پاسخ خواهیم داد و برنام ه مشخصی برای
آن داریم.
ظریف درباره برخی از تضمین هایی که اروپا
باید بدهد ،اظهار داشت :شاهد هستیم که برخی از
شرکتهای اروپایی تحت فشار و جو روانی که آمریکا
سعی کرده بوجود بیاورد ،شروع به خروج از [ایران]
کردهاند .اروپاییها باید با این مسئله مقابله کنند ،البته
اگر آنها واقعا عالقمند به حفظ توافقند .اگر واقعا شرکای
اروپایی ما چنین اعتقادی دارند و دنبال چنین موضوعی
هستند باید برای حفظ آن آماده هزینه کردن باشند.
وی تاکید کرد :ایران نباید تنها طرف حاضر در
توافق باشد که هزینه کرده است ،ما باید شاهد فعالیت
و تبادالت بانکی و افتتاح حساب باشیم .باید شاهد این
باشیم که شرکتهای متوسط و کوچک تجاری به ایران
بیایند و با شرکایشان در بخش خصوصی و موارد مشابه
دیگرتعامل کنند.
وی درخصوص دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه
در هلسینکی پایتخت فنالند اظهار داشت :اکنون
بخصوص بعد از دیدار رئیس جمهور ترامپ و رئیس
جمهور پوتین ،نگرانیهایی در آمریکا مشاهده میشود
که رئیس جمهور ترامپ لزوما منافع ملی آمریکا را دنبال
نمیکند .حتی اگر بهدنبال منافع ملی آمریکا میبود ،آیا
مردم اروپا میپذیرفتند که منافع ملی آمریکا بر روند
تصمیمگیری در اقتصاد جهانی چیرگی داشته باشد؟ آیا
آنها حاضرند این را بپذیرند؟ آیا آنها آمادگی ایستادن
مقابل این را دارند؟ این سئوالی است که دولت ها و
شرکتهای اروپایی باید از خود بپرسند.

ظریف درباره راههای همکاری ایران و اروپا بعد از
خروج آمریکا از برجام گفت :راههای گوناگونی برای
همکاری وجود دارد.همه شرکتهای اروپایی سهامدار
آمریکایی ندارند.بسیاری از شرکتهای اروپایی نه
معاملهای با آمریکا دارند و نه تعلق و حضوری در آن
کشور.
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگر از سخنان خود
به تحوالت سوریه پرداخت و گفت :ایران و روسیه به
مردم سوریه کمک کردهاند و ما این کار را تا زمانی که
ضروری باشد ادامه میدهیم اما در پایان ،این سوریها
هستند که تصمیم میگیرند .ما روابط و همکاری خوبی
با روسیه و دولت سوریه داریم و به این کار ادامه
میدهیم .هدف ما در اینجا کامال مشخص است هدفی
که هدف فدراسیون روسیه هم هست .هدف ،مبارزه با
تروریسم و افراطگرایی است.
وی همچنین با اشاره به این بخش از سخنان دونالد
ترامپ در نشست هلسینکی که ایران نباید از شکست
داعش منتفع شود ،این موضع را تاییدی بر حمایت رئیس
جمهوری آمریکا از نیروهای داعش تلقی کرد و گفت:
امروز اگر رئیس جمهور ترامپ میخواهد اعتباری به نام
خود ثبت کند باید آن را در حمایت از داعش جستجو
کند ،کاری که آمریکا و متحدانش در تمام این مدت
انجام میدادهاند .این واقعیت که تسلیحات آمریکایی در
دستان داعش و دیگر سازمانهای افراطگرا کشف شده،
توسط منابع غربی مستند شده است.
ظریف در پاسخ به این پرسش که «در اخبار شاهد
بودیم که برخی مقامات روس بهویژه وزیر انرژی این
کشور گفتهاند که حاضرند در مقابل نفت به ایران کاال
بدهند» ،اظهار داشت :اینها بخشی از بسته بزرگتری
از همکاری ایران و روسیه است که شامل فعالیتهای
بسیار و سرمایهگذاری توسط روسیه در بخش انرژی
ایران ،مشارکت این کشور در فعالیتهای زیرساختی
و تعامل بین دو طرف در حوزه تجارت و نفت میشود.
این بسته همکاری بزرگی است که ما با روسیه داریم.
اما من بر این باور نیستم که بخشی از آن بسته ،فروش
یا دادن نفت به روسیه و دریافت کاال در قبال آن است.
این بسته بسیار بزرگتر است و شامل موارد دیگری
میشود؛ از جمله امکان همکاری در حوزه انرژی بین
ایران و روسیه و همچنین امکان اینکه ایران پول نقد
دریافت کند.
وی با اشاره به افزایش  50میلیاردی روابط نفتی
تهران و مسکو گفت :اینها بخشی از بسته بزرگتری از
همکاری ایران و روسیه به شمار می رود.
به گزارش ایرنا ،مشاور مقام معظم رهبری در امور
بین الملل و فرستاده ویژه رییس جمهوری به مسکو
هفته گذشته پس از دیدار با پوتین به خبرنگاران ایرانی
گفت :در مالقاتی که با رئیس جمهوری روسیه داشتیم،
پیام مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری تسلیم
والدیمیر پوتین شد.
والیتی در ادامه همچنین به مذاکرات خود با پوتین
درباره همکاری های ایران و روسیه در حوزه نفت اشاره
و خاطرنشان کرد :روابط در عرصه نفتی می تواند تا 50
میلیارد دالر افزایش یابد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت:
اظهارات رئیس جمهوری روسیه حاکی از این بود که
روابط نفتی دو کشور می تواند تا سقف  50میلیارد دالر
برسد.
والیتی افزود :روسیه آماده است تا این رقم را در
بخش نفتی ایران سرمایه گذاری کند که در صورت
تحقق آن خروج برخی از شرکت های نفتی از کشور
جبران خواهد شد.

محمد هاشمی:

 13سال در حوزه اقتصاد
تصمیات اشتباه گرفته شده
که یک شبه قابل حل نیست
یک فعال سیاسی گفت۱۳ :
سال است که تصمیمات اشتباهی
در عرصه اقتصاد گرفته شده که
یک شبه قابل حل نیست .تمام
نهادها از جمله بخش خصوصی
و تعاونیها باید بر اساس دستور
رهبری به کمک تیم اقتصادی
دولت بیایند و تولید داخلی را
افزایش دهند .به گزارش ایسنا ،محمد هاشمی در ارتباط با دستورات اخیر
مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از تیم اقتصادی دولت ،اظهار
کرد :با توجه به فرمان رهبری باید مسائل را ریشهای حل کرد و همچنین
باید با چنین مسائلی همچون موضوع اقتصادی واقعبینانه و با دیدگاه علمی
برخورد کرد .وی ادامه داد :برای تبیین شرایط امروز خیلی مختصر ریشه
مشکالت اقتصادی امروز را بیان خواهم کرد و در ادامه راهکار را میگویم.
در اقتصاد اصلی که مورد قبول همه اقتصاددانان است و در هر کشوری هم
مصداق دارد این است که اگر تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند باعث
تقویت پول ملی میشود و اگر حجم نقدینگی در جامعه زیاد شود پول ملی
تضعیف میشود .در واقع یک رابطه علمی میان تولید ناخالص ملی و قدرت
پول ملی و همچنین حجم نقدینگی در جامعه با ضعف اقتصاد اجتماعی
وجود دارد .هاشمی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت نهم و دهم،
گفت :از سال  ۸۴به بعد در دولتهای آقای احمدینژاد با توجه به اینکه
قیمت نفت گران شد و درآمد دولت زیاد شد ،دو یا سه مساله اتفاق افتاد
که مورد حمایت دولت قرار گرفت؛ موضوع اول این بود که یارانه را نقدی
به اقشار مختلف مردم ارائه کنند .در آن زمان جمعیت کشور  ۷۰میلیون
و خردهای بود اما یارانهای که میدانند باالی  ۸۰میلیون بود در واقع فقط
به قشر آسیبپذیر یارانه نمیدادند .با این تصمیم حجم نقدینگی در جامعه
بسیار باال رفت و روستاییها روستاهایشان را رها کرده و به حاشیههای
شهر آمدند ،االن بیش از  ۱۱میلیون حاشیهنشین در اطراف شهرهای
بزرگ داریم .وی ادامه داد :با توجه به کوچ روستاییان و ایجاد مشاغل
فصلی مشکالت زیادی در حوزه کشاورزی پدید آمد بنابراین واردات حوزه
کشاورزی مثل علوفه و کود افزایش یافت ،این در حالی است که پیش از
آن تولیدات این موارد در داخل انجام میشد .ساالنه حدود  ۷۰تا  ۸۰میلیارد
دالر از چین و کشورهای مختلف واردات داشتیم که اجناسی با کیفیت پایین
بودند .این فعال سیاسی با انتقاد از افزایش روند واردات کاالهای مصرفی
با کیفیت پایین در دولتهای نهم و دهم ،گفت :حاصل تصمیمهای
اقتصادی آقای احمدینژاد در دوران مدیریتش ،وارد شدن ضربه به تولید و
تولیدکنندگان داخلی بود .تورم باال رفت و به همین دلیل تولید داخلی کامال
خوابید .هاشمی در ادامه توضیحاتش یادآور شد :با افزایش حجم نقدینگی
در جامعه ،ارزش پول ملی در جامعه کاهش چشمگیری یافت به طوریکه
در سالهای آخر دولت احمدینژاد  ۳.۵تا چهار برابر حجم ارزش پول ملی
کاهش پیدا کرد یعنی دالر  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار تومانی به  ۳۵۰۰تومان رسید.
وی همچنین افزود :ما تولید را کاهش دادیم ،نقدینگی را افزایش دادیم
و فضا را برای کاالی قاچاق آماده کردیم که به قول خود دولتیهای آن
زمان تا  ۲۵میلیارد دالر کاالی قاچاق افزایش یافته بود .ارزش پول ملی
با این اقدامات کاهش پیدا کرد و وقتی تولید نبود حجم پولی که به جامعه
پمپاژ میشد وارد حوزههایی میشد که به اقتصاد ضربه میزد ،از جمله این
حوزهها داللی دالر و یا ماشینها و کاالهای خارجی بود .هاشمی در ادامه
این گفتوگو خاطرنشان کرد که تصمیمات اقتصادی یاد شده بازار داللی
را در ایران افزایش داد .وی در همین راستا گفت :بسیاری از گروهها وارد
داللی شدند ،بانکها پولهای زیادی به آنها دادند و اختالسهای چند
هزار میلیاردی در این دوران مطرح شد که هنوز وضعیت تعداد زیادی از
این بانکها نامعلوم است .این فعال سیاسی گفت :وقتی آقای روحانی بر
سر کار آمد انتظار این بود که برخالف آقای احمدینژاد عمل کند و تولید را
تقویت کند .از سوی دیگر از ایشان انتظار میرفت که یارانه را محدود کند
و پول را صرف تولید کند اما متاسفانه در دولت آقای روحانی هم یا توانایی
این کارها را نداشتند و یا نتوانستند .وقتی که آقای روحانی در زمان مرحوم
آیتاهلل هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت بودند خودشان به وضعیت
اقتصادی انتقاد داشتند و در مجمع تذکرات زیادی به دولت که البته حضور
نداشت ،داده میشد .وی افزود :اما در دولت آقای روحانی تقریبا همین روند
ادامه پیدا کرد ،نتیجه این اتفاقات افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش
پول ملی شد .هاشمی با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری برای بهبود
بخشیدن به وضعیت اقتصادی جامعه ،گفت :راه چاره این است که از این
راه خطایی که آمدهایم ،برگردیم .نقدینگی بسیار زیاد که دست بخش
خصوصی ،نهادهای عمومی و تعاونیها است باید به سمت تولید هدایت
شود تا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند .وی یادآور شد :رسیدن به چنین
جایگاهی نیازمند برنامهریزی و هماهنگی مسائل گوناگون است تا نقدینگی
که به سمت بازار قاچاق ،داللی دالر و خودرو و مسکن هدایت شده است
به تولید باز گردد .باید جلوی قاچاق و واردات گرفته شود ،تولید افزایش
پیدا کند،با تقویت و حمایت از تولید داخلی اشتغال مولد ایجاد شود .با این
اشتغال مولد شغلهای شریف زیادی میتوان ایجاد کرد .این عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام یادآور شد :باید جامعه به سمتی حرکت کند که از
حاصل دسترنج خود و تولیدات خود درآمد کسب کند .مردم شریف ایران
دنبال پول مفت نیستند ،دنبال این نیستند که عزتشان زیر پا گذاشته شود،
خواسته اولیه آنها این است که به خود و فرزندانشان شغل داده شود که با
درآمد کافیاش زندگیشان را بگذارنند .آنها خواستار صدقه گرفتن نیستند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد که باید برای جوانان و
افراد جویای کار ،اشتغال داخلی ایجاد شود .هاشمی با بیان اینکه «پول ملی
باید تقویت شود» گفت :طی چند سال گذشته پول ملی بیش از  ۱۰برابر
ارزش خود را از دست داده است .باید با راههای اقتصادی که سایر کشورها
هم از آن به عنوان تجربه جهانی استفاده کردهاند این مسائل را اصالح
کنیم .وی همچنین گفت :دولت سهم زیادی از اقتصاد ندارد .همانطور
که مقام معظم رهبری گفتند فعالیت در حوزه اقتصادی نیازمند همکاری
همگانی است .تمام تعاونیها ،بخشهای خصوصی و در مقیاس نظام ،قوه
قضاییه و قوه مجریه همه باید دست به دست هم دهند و حرکت کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :بهبود شرایط اقتصادی
یک شبه اتفاق نمیافتد و زمانگیر است .از سال  ۸۴تا امروز حدود ۱۳
سال است که وضع کشور به اینجا رسیده است .این موضوع را یک شبه
نمیشود اصالح کرد و نیازمند برنامه مدون است .نباید از فرصتهای ایجاد
شده برای سرکوب یکدیگر استفاده کرد بلکه همه نهادها باید به معنای
واقعی با یکدیگر برای گذر از شرایط فعلی همکاری کنند

3

سیاسی  -اقتصادی

ید شماره ( -57شماره پیاپی )763
یکشنبه  31تیر  - 1397دور جد 

وزیر جهاد کشاورزی:

استمهال 2ساله وامهای کشاورزی مصوبهقطعیدولتاست
وزیر جهاد کشاورزی گفت :استمهال وامهای کشاورزی
به مدت  2سال مصوبه قطعی دولت است و اگر بانکی
تخلف کند با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،محمود حجتی در نشستی با فعاالن
بخش کشاورزی شهرستان اردستان بیان کرد :خشکسالی
و سرمازدگی منجر به وارد شدن خسارتهای زیادی به
کشاورزان شده بود که با پیگیریهای صورت گرفته دولت
 2سال استمهال بازپرداخت وامهای کشاورزی را تصویب
کرد.
وی با اشاره به خسارت  110هزار میلیارد ریالی ناشی از
سرمازدگی به بخش کشاورزی کشور افزود :قانونگذار نیز
تصویب کرده و سود این  2سال بر عهده دولت است و اگر
بانکی در این زمینه کوتاهی کرد ،باید مورد پیگیری قرار
گرفته و برخورد شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به مشکالت
مرغداران نیز گفت :حل مشکل مرغداران با ایجاد یک
شبکه تولید و توزیع مرغ در قالب یک زنجیره و به صورت
اتحادیه برطرف میشود.
وی با اشاره به سرانه  28کیلوگرمی مصرف مرغ در
ایران اضافه کرد :وجود واسطههای زیاد از محل تولید
تا زمان عرضه به بازار از مشکل بیشتر فعالن بخش
کشاورزی است و ایجاد یک زنجیره بین تولید کنندگان
تا زمان عرضه به بازار دست واسطهها را قطع خواهد کرد.
حجتی با اشاره به افزایش قیمت مرغ بیان کرد :امروز
قیمت مرغ افزایش داشته اما قیمت واقعی و تمام شده

نیست؛ قیمت مرغ در ایران ارزان تر از بسیاری کشورها
است .
او به تالشهای دولت برای تامین نهاده هایی با
ارزانترین بهای ممکن اشاره کرد و گفت  :به رغم جنگ
اقتصادی دشمن و تالشها برای ایجاد مشکل در تامین
ارز و جا به جایی پول ،ارزانترین ارز اختصاص یافته و
مشکلی وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه بر استفاده بهینه از منابع
آبی تاکید کرد و گفت :باید گلخانهها و کشت نشایی توسعه
یابد که کمتر در استان اصفهان در این زمینه کار شده
است.
وی در ادامه پرورش و تولید گیاهان دارویی را ظرفیت
خوبی برای توسعه شهرستان اردستان دانست و افزود:
توسعه سنتی دامداری صرفه اقتصادی ندارد و باید با تغییر
روش از مرتعها در جهت تولید گیاهان دارویی استفاده شود
زیرا بازده اقتصادی بیشتری دارد.
حجتی با اشاره به گیاهان مقاوم در برابر کم آبی مانند

گل محمدی و زعفران ،عنوان کرد :شهرستان اردستان
با توجه به اقلیم متفاوت ظرفیت بسیاری برای توسعه
کشاورزی دارد.
نماینده اردستان در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه
به ظرفیت این شهرستان در تولید گوشت سفید استان
اصفهان اشاره کرد و خواستار پرداخت تسهیالتی با کارمزد
پائین در جهت کمک به مرغداران شد.
حجت االسالم سید صادق طباطبائی نژاد با اشاره به
کشاورزی و دامداری به عنوان محورهای اصلی اشتغال
شهرستان اردستان بیان کرد :با توجه به محدودیت منابع
آبی شاهد نصب کنتورهای هوشمند و کاهش میزان پرونده
بهره برداری از چاهها بودیم که زیانهای ناشی از آن باید
مدیریت شود .حمیدرضا تاملی فرماندار اردستان نیز در
این جلسه یکی از راهبردهای توسعه این شهرستان را
فعالیتهای بخش کشاورزی خواند و گفت 2 :هزار فرصت
شغلی در حوزه کشاورزی را اتباع بیگانه اشغال کرده اند،
در حالی که مجموع بیکاران نزدیک به یک هزار و 500
نفر است .وزیر جهاد کشاورزی به همراه هیاتی از مدیران
ارشد این وزارت برای بازدید از طرحهای بخش کشاورزی
شرق و شمال شرقی استان اصفهان پنجشنبه گذشته پس
از شرکت در آئین راه اندازی مجتمع زنجیرهای تولید
گوشت مرغ در شهر کوهپایه ،به نائین سفر کرد و سپس
وارد اردستان شد .شهرستان اردستان با جمعیت افزون بر
 42هزار نفر در فاصله نزدیک به  118کیلومتری شمال
شرقی اصفهان واقع است.

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی خبر داد

راهاندازی مراکز مشاوره برای مطلقههای در آستانه ازدواج مجدد
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
گفت ۵۵۰۰ :تیم سیار در قالب طرح «اجتماعمحور» در
محالت کشور مستقر شدهاند تا پیشگیری اولیه از اعتیاد
انجام شود.
به گزارش ایسنا ،فاطمه عباسیبا اشاره به شیوع پنج
آسیب مهم در کشور نظیر اعتیاد ،طالق ،حاشیهنشینی و
 ...اظهار کرد :با توجه به اینکه اعتیاد محرکی برای سایر
آسیبهای اجتماعی است با تاکید مقام معظم رهبری،
بحث پیشگیری ،کنترل و مهار این آسیب در اولویت
جدی است.
وی برنامههای معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی
را در سه محور پیشگیری اولیه ،مداخله و درمان و
توانمندسازی عنوان کرد و افزود :در بحث پیشگیری
اولیه رویکرد اجتماعمحور را مدنظر قرار دادیم به طوری
که  ۵۵۰۰تیم سیار در محالت کل کشور تشکیل شده و
فعالیت خود را آغاز کردهاند.
معاون سازمان بهزیستی با بیان اینکه در این محالت
باید سواد افراد ساکن در حوزه سالمت ارتقا یابد ،گفت:
امسال کار ویژهای را در محالت  ۱۱استان کشور آغاز
کردیم تا از شیوع باالی اعتیاد در  ۵۰۰محله جلوگیری
کرده و برنامه مصونسازی و آگاهسازی خانوادهها را به
صورت ویژه آغاز کنیم.
عباسی به اجرای برنامه «کارزار رسانهای بهزیستی»
در محالت مختلف با ضریب نفوذ باالتر و بیشتر اشاره
کرد و گفت :با فعال شدن خط مشاوره اعتیاد و کارزار
رسانهای که با محوریت ماده مخدر "گل" آغاز شده،
به طور میانگین شاید کاهش گرایش به اعتیاد در این
بخشها بودیم.
وی با اشاره به اینکه نرخ شیوع اعتیاد در کشور ۵.۴
درصد است ،بیان کرد :با توجه به اینکه بیش از ۹۴.۵
درصد جمعیت کشور سالم هستند ،سعی میکنیم در کنار

برنامههای درمان ،و دایر کردن مراکز اقامتی میانمدت و
سرپایی به تعداد  ۲۰۰۰مرکز  ،بحث سالمسازی افراد در
معرض خطر اعتیاد را نیز به خوبی انجام دهیم.
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ادامه داد:
در بحث توانمندسازی به عنوان زنجیره درمان و حمایت
از معتادان بهبود یافته ،در حال اجرای برنامههای خوبی
هستیم و در تامین مسکن و شغل مورد نیاز این افراد
وارد شدیم .به این ترتیب با پذیرش موقت در مراکز
جامعهپذیری به ارتقای آموزش و مهارت این افراد و
اشتغالزایی آنها کمک میکنیم.
عباسی اظهار کرد :در حال حاضر سعی داریم در
کمپها و مراکز موقت درمان ،با راهاندازی مشاغل خرد
حمایت خود را از افراد بهبود یافته انجام دهیم؛ به طوری
که به هر فرد بهبود یافته  ۲۰میلیون تومان تسهیالت
در کنار ارائه آموزشهای رایگان فنی و حرفهای پرداخت
میکنیم.
وی تصریح کرد :همچنین به کارفرمایانی که فرد
بهبود یافته را جذب کند تا سقف ۲۰میلیون تومان
تسهیالت پرداخت میکنیم که این تسهیالت با نرخ سود
 ۴درصد و با اقساط  ۶۰ماهه پرداخت میشود که نیازمند
حمایت سایر نهادها و مجموعهها در کمک به سازمان
بهزیستی در این راستا هستیم.
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی بیان کرد:
هر چند در بهزیستی متولی سالمت اجتماعی هستیم
ولی اگر سایر دستگاهها یاریگر ما نباشند ،به تنهایی
نمیتوانیم بار سالمت جامعه را به دوش بکشیم .در
کنار تصویب بودجه  ۲۲میلیارد تومانی برای این معاونت
بخشی از اعتبارات ما به صورت مشترک با ستاد مبارزه
با مواد مخدر و وزارت کشور در نظر گرفته شده است
که امیدواریم در بحث درمان از این منابع و اعتبارات
بهرهمند شویم.

وی خاطرنشان کرد :انتظار داریم سازمان برنامه و
بودجه از سالهای آینده بودجه ما را به صورت مستقل
در حوزههای تعریف شده در نظر بگیرد تا ما بتوانیم در
بخشهای پیشگیری با هزینهکرد این منابع نسبت به
کاهش آسیب اعتیاد اقدامی عملی انجام دهیم.
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی از اعتیاد
به عنوان یک بیماری چندبعدی یاد کرد و افزود :در
شیوع اعتیاد عوامل روانی ،اجتماعی ،ژنتیکی و  ...دخیل
هستند و براساس تحقیقاتی که انجام دادیم اضطراب و
استرس باالترین علل در گرایش افراد به اعتیاد محسوب
میشود به طوری که ما باید عوامل محافظ را در جامعه
در کاهش فشارها و تهدیدها و آسیبهای خطرآفرین
شناسایی کرده و اجازه ندهیم این عوامل در گرایش افراد
به اعتیاد تاثیرگذار باشد.
عباسی در مورد طالق به عنوان یکی از آسیبهای
اجتماعی نیز توضیح داد :در کنار پیشگیریهای اولیه،
قبل و حین ازدواج باید برنامهریزیها به گونهای باشد
تا جامعه دانشآموزی و دانشجویی ما با پیامدهای این
آسیب آشنا شوند .با توجه به باال بودن آمار طالق در پنج
سال اول زندگی با راهاندازی کلینیکها و مراکز مداخله
در طالق سعی داریم تا با حضور زوجین مشکالت و
اختالفات برطرف شده و با این مداخله به هنگام کاهش
طالق را شاهد باشیم.
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور ادامه داد :در
سایه راهاندازی چنین مراکز تخصصی در استانی نظیر
خراسان رضوی  ۱۱درصد آمار طالق کاهش یافته که در
سایر استانها نیز چنین فرآیندی در دستور کار است .در
کنار این امر برای زوجین طالق گرفته نیز مراکز مشاوره
راهاندازی شده است تا در صورت تمایل به ازدواج مجدد
با احتیاط و تفکر بیشتر به این امر اقدام کنند تا از طالق
مجدد و شکست زندگی جلوگیری شود.

رئیس کمیته امداد:

 ۴۰درصد زکات پرداختی برای طرحهای عمرانی
و  ۶۰درصد برای رفع مشکالت نیازمندان هزینه میشود
رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه زکات هر منطقه
برای مردم همان منطقه هزینه میشود خاطرنشان کرد:
ریالی از زکات پرداختی مردم برای تامین حقالزحمه به
عامالن زکات پرداخت نمیشود .به گزارش ایسنا ،سید
پرویز فتاح بابیان اینکه مودی زکات نباید برای پرداخت
زکات مال خود درگیر بروکراسی ادارای شود تاکید کرد:
باید شیوههای پرداخت زکات برای مردم آسان شود .وی
با اشاره به اینکه سال گذشته  ۳۷۰میلیارد تومان زکات
در کشور جمعآوری شد اعالم کرد :مردم استان فارس

با بیش از  ۴۰میلیارد تومان بیشترین زکات را در کشور
پرداختند .فتاح بابیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی
زکات  ۴۰درصد زکات پرداختی برای طرحهای عمرانی
و  ۶۰درصد برای رفع مشکالت نیازمندان هزینه میشود
گفت :البته شورای زکات استانها پس از کسب مجوز از
شورای عالی زکات کشور میتوانند بر اساس نیاز استان،
درصد محل مصرف زکات را تغییر دهند .به گزارش
سایت خبری کمیته امداد ،دبیر شورای عالی زکات کشور
بر ضرورت پژوهش در حوزه زکات تاکید کرد و یادآور

شد :رهبر معظم انقالب نیز به دلیل غفلت از این موضوع،
سال گذشته با صدور پیامی بر امر پژوهش در حوزه زکات
تاکید کردند .رئیس کمیته امداد با اشاره به نقش قابل
توجه صداوسیما در زمینه گسترش فرهنگ زکات گفت:
همچنین ائمه جمعه نیز باید در بازههای زمانی متفاوت
مردم را به پرداخت زکات تشویق کنند.

دکتر شهروز ابراهیمی استاد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان:

در دنیای امروز روابط تجاری و وابستگی متقابل
اقتصادی خیلی مهمتر از روابط استراتژیک است
ایران به طور سنتی و از دیر باز روابط دیپلماتیک نزدیکی با روسیه و چین
داشته و حال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها علیه کشورمان ،این
مناسبات بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
به گزارش ایمنا ،در کنار سایر نمایندگان ویژه رییس جمهور که این روزها
راهی آسیا ،اروپا و آمریکای التین شده اند تا حامل پیام رییس جمهور برای
توسعه مناسبات دیپلماتیک و رایزنی در مورد حفظ برجام بدون آمریکا باشند،
علی اکبر والیتی ،مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی در امور بینالملل نیز راهی
دو کشور مهم شرقی یعنی روسیه و چین شده است تا آنگونه که به طور رسمی
اعالم شده ،پیامهای رهبر انقالب و رییس جمهور را به مقامات این دو کشور منتقل کند ،اما هدف از این سفر
چیست و رایزنیهای تنگاتنگ با این دو قدرت شرقی میتواند حاوی چه دستاوردهایی برای ایران باشد؟ اینها
سؤاالتی است که در گفتو گوی خبرنگار ایمنا با شهروز ابراهیمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و
تحلیلگر روابط بین الملل مطرح شده است که در ادامه میخوانید:
به نظر شما سفر والیتی به مسکو از چه ابعادی دارای اهمیت است؟
در رابطه با این سفر چند نکته مهم وجود دارد که باید به آن پرداخته شود؛ درست است که یکی از شعارهای
مهم نظام ما نه شرقی  -نه غربی است ،ولی واقعیت این است که ما همیشه شرق گرا بودیم ،اما غرب گرا
نبوده ایم .در شرایط فعلی نیز با توجه به این که آمریکا فشارهای بیشتری را به ایران وارد میکند ،نظام به
دنبال این است که از هر روزنهای برای کاهش فشارها استفاده کند .در طی این چهار دهه تنش در روابط ایران
و آمریکا به اوج خودرسیده و طبیعی است که جمهوری اسالمی ایران در چارچوب موازنه خارجی« روسیه و
چین» را برگزیده است.
با توجه به تحوالت اخیر در حوزه سوریه ،به نظر شما روسیه تا چه میزان متحدی قابل
اطمینان برای ایران به حساب میآید؟
در سه ماه اخیر زمزمههایی از اختالف ایران و روسیه بر سر پرونده سوریه به گوش میرسد ،البته با توجه
به این که ایران بخش بزرگی از تخم مرغهای سیاست منطقهای خود را در سبد سوریه چیده است ،این
موضوع برای ایران مهم است .نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این است که اخیرا صحبت از این بوده که
سوریه از تمام قدرتهای خارجی خواسته که نیروهای خود را از این کشور خارج کنند و کامال مشهود است
که بیشترین نیرو را روسیه و ایران در سوریه دارند ،پس به نظر میرسد نوعی همپوشانی منافع بین آمریکا،
اسراییل و روسیه در سوریه به دست آمده که احتماأل این همپوشانی منافع ،در ازای دور کردن نیروهای ایرانی
از سوریه حاصل شده است.
در واقع ایران نگران توافقات بیشتر بین آمریکا و روسیه در این زمینه است و اینکه در نهایت ایران قربانی
این توافقات باشد .ایران و روسیه در بزنگاههای خاصی وارد روابط مهم با یکدیگر شده اند؛ از جمله وقتی که
بشار اسد در آستانه شکست بود ،ایران با تحریک روسیه ،این کشور را وادار به مداخله در سوریه کرد و باید
گفت درحال حاضر شاید یکی دیگر از این بزنگاهها رخ داده و ممکن است روسیه به توافق با آمریکا و رد و بدل
کردن امتیازات در منطقه با یکدیگر برسند و این باعث نگرانی ایران است.
آیا میتوان گفت روابط ایران و روسیه از نوع استراتژیک است؟
روسیه به طور ویژه در سالهای اخیر در سیاستهای منطقهای خود دست به موازنه عجیبی زده؛ به این
ترتیب که در کنار ایران با عربستان سعودی هم کار میکند ،با اسراییل نیز منافع مشترک و با متحد ناتو؛
یعنی ترکیه نیز دارای روابط نزدیک است .بر این اساس به نظر میرسد ایران و روسیه دارای روابط نزدیک
به استراتژیک نه روابط استراتژیک کامل هستند .روابط استراتژیک به معنای روابط نزدیک در حوزه نظامی و
همین طور نگاه نسبت ًا مشترک در حوزههای کالن امنیتی است؛ ایران و روسیه برعکس روابط استراتژیک ،در
حوزه اقتصادی و تجاری روابطشان محدود است و این مساله مهمی است که باعث میشود روابط دو کشور
شکننده باشد.
در دنیای امروز روابط تجاری و وابستگی متقابل اقتصادی خیلی مهمتر از روابط استراتژیک است؛ چرا که
روابط استراتژیک قابل معامله و بده -بستان است و چون قابل بده -بستان است؛ قدرتهای دیگر مثل آمریکا
و اروپا میتوانند مانع از تعمیق این نوع روابط بشوند ،این در حالی است که ازدیاد روابط اقتصادی و حجم روابط
تجاری چون درعرصه سود بین دو کشور است میتواند از شکنندگی روابط جلوگیری کند .به عنوان مثال
بعد از سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه ،روابط استراتژیک دو کشور بسیار متشنج شد؛ اما حجم روابط
اقتصادی ترکیه و روسیه باعث شد که چند ماه بعد از این قضیه نه تنها روابطشان ازسرگرفته شود ،بلکه حتی
بیش از پیش نیز تعمیق شد .ولی در مورد روابط ایران با روسیه کم بودن حجم روابط اقتصادی بین این دو
کشور باعث میشود که روابط استراتژیک نیز آسیب ببیند .بر این اساس احتماال پیام مقام رهبری و ریاست
جمهوری به پوتین نیز در راستای تعمیق روابط استراتژیک است که با توجه به حجم کمتر روابط اقتصادی و
تجاری موفقیت آن قابل تضمین نیست.
به نظر شما سفر والیتی به روسیه به عنوان اقدامی برای مقابله با سیاستهای آمریکا
محسوب میشود؟
دیپلماسی جمهوری اسالمی بعد از خروج آمریکا از برجام تشدید شده؛ چرا که آمریکا به دنبال تشکیل بلوک
جهانی بر ضد جمهوری اسالمی ایران است تا ابتدا ایران را در حوزه اقتصادی تحت فشار قرار داده و بعید نیست
که بعد از این مرحله در چند ماه آینده این ائتالف به حوزههای استراتژیک نیز تسری پیدا کند .آمریکا میداند که
مهمترین مانع در این مسیر در درجه اول روسیه و در درجه دوم چین خواهد بود .ایران نیز با وقوف به اهمیت
این عامل ،بر نقش روسیه و چین تأکید زیادی دارد و در پی خنثی کردن طرح تشکیل چنین بلوکی است.
در این رابطه منافع اختالف زای ایران و روسیه در بحث انرژی است ،آمریکا برای کم کردن صادرات نفتی
ایران تالش میکن و اعضای اوپک نیز با فشار آمریکا در جهت افزایش تولید نفت بر خالف منافع ایران گام
برداشته اند ،چیزی که در جهت منافع انرژی روسیه است .در این راستا ایران به دنبال تعمیق روابط با چین و
روسیه است و قصد دارد مانع مخالفت نفتی روسیه با ایران و گام برداشتن آن به طرف عربستان باشد.
سفر والیتی به چین را چگونه ارزیابی میکنید؟
ایران نگران کاهش واردات نفتی چین از ایران است؛ چین حجم تجارت گستردهای با کشورمان دارد و هر
گونه کاهش واردات از ایران میتواند ایران را با کاهش صدور نفت و درآمدهای ارزی روبرو کند .در واقع ایران
از این بابت نگران است که چین روابط نفتی خود با ایران را فدای منافع تجاری خود با آمریکا کند و یا حداقل
واردات نفتی خود از ایران را کاهش دهد .بنابراین مقامات کشورمان در صدد هستند از اختالف و جنگ تجاری
چین با آمریکا بهره برداری کنند ،اما این که ایران تا چه اندازه میتواند از تنشهای تجاری چین و آمریکا بهره
برداری کرده و اوضاع را به نفع خود تغییر دهد ،در ماههای آینده مشخص خواهدشد.
به نظر شما ایران در مقطع فعلی باید برای رفع مشکالتی که دولت آمریکا ایجاد کرده،
چه برنامهها و اقدامات دیگری داشته باشد؟
یکی از برنامههای ایران میتواند شامل بازداشتن دیگر کشورها از بهره برداریهای سیاسی از تنش ایران
با آمریکا و اختالف آن با اروپاباشد ،اما به نظر میرسد الزم است ایران تا حد زیادی در حوزه سیاست خارجی
خود تجدید نظر کند و به جای چیدن تخم مرغهای خود در سبد روسیه و چین ،سیاست خارجی منطقیتری
در پیش بگیرد.
همین طور الزم است ایران در سیاست خارجی واقعیت قدرت را به رسمیت بشناسد و با قاعده مندی
بیشتری اقدام کند و بیشتر از حوزه استراتژی به تعمیق روابط اقتصادی و تجاری روی آورد که مهمترین پیش
شرط آن ،مبارزه با رانت ،ایجاد شفافیت اقتصادی ،جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،حرکت در جهت تولید
اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصتهای اقتصادی است که متاسفانه در این مورد ضعف داریم .سیاست
خارجی عرصه مبارزه ایدئولوژیکی نیست ،بلکه عرصه عملگرایی است .جامعه باید منافع حاصل از سیاست
خارجی را در جیب ،سفره و در پاسپورت خود مشاهده کند.
حرکت دوم در عرصه موازنه داخلی است ،تاریخ ثابت کرده کشورهایی که با دوری از موازنه داخلی که
پیش شرط آن افزایش مشروعیت ،وفاق و آشتی ملی است ،بیشتر به موازنه خارجی روی آورده اند ،قدرتهای
خارجی در بزنگاههای تاریخی به آسانی زیر پای آنها را خالی کرده اند.
بی تردید موازنه داخلی با آن پیش شرطهای گفته شده مهمترین نیروی بازدارنده در مقابل هر گونه تهدید
خارجی است؛ چرا که معموال این گونه کشورها کمتر از سوی دیگران مورد تهدید واقع میشوند.
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اجتماعی
یادداشت

چه کسی میتواند سالطین اقتصاد را
از تخت به زیر بکشد؟
محمد ماشینچیان
در خبرها مژده دادند که سلطان سکه دستگیر شده است.
پیش از این هم مطبوعات به کرات به سالطین مختلفی که
در کشور حکمرانی میکنند اشاره کردهاند؛ از سلطان خودرو
گرفته تا سلطان شکر و سلطان کاغذ و دیگرانی که از شماره
خارجند.
یکی از افسانههای رایج این است که از جمله وظایف
دولت مبارزه با انحصار است؛ به این معنی که در بازار
هرازگاهی انحصار شکل میگیرد و دولت باید با پادرمیانی
جلوی آن را گرفته و از بازار مراقبت کند.
واقعیت این است که دولتها در تمام طول تاریخ ،هرگز با انحصار مبارزه نکرده اند و از آن
جالبتر جز یک استثنا در بازار آزاد هرگز انحصار شکل نگرفته است .آن استثنا هم انحصارهای
طبیعی موقت در صنایع جدید است .یعنی وقتی اختراع جدید اتفاق میافتد مدتی طول میکشد
که دیگر فعاالن بازار بتوانند محصوالت بدیل قابل رقابتی عرضه کنند .در طول این مدت
مخترع محصول جدید از انحصار طبیعی برخوردار میشود.
پس سالطین صنعت در بازار فقط در یک صورت تاجگذاری میکنند؛ «اختراع محصول
جدید و بیرقیب» و با نشستن بر تخت سلطنت رقبا را به نوآوری و کاهش قیمت و بهبود
کیفیت تشویق میکنند .خب ،کدامیک از انحصارهای باال از سوی دولتها شکسته شده؟
هیچکدام.
اما وقتی راجع به سلطان شکر و سلطان کاغذ و سلطان خودرو صحبت میکنیم موضوع
بازار و رقابت در کار نیست .این سالطین محصول استثنای بازار یا همان انحصار طبیعی
ک جا میتواند انحصار
بازار نیستند .برعکس ،اینها محصول انحصار مصنوعی هستند .فقط ی 
مصنوعی ایجاد کند و آن دولت است.
انحصار مصنوعی دولتی را با عنوان رانت میشناسیم .همان امتیازی که دولت معمو ًال
خواسته و دانسته و گاه سهوی و نادانسته توزیع میکند و با برپایی قوانین و مقررات و تبصره
و بخشنامه به آن مشروعیت بخشیده و از آن دفاع میکند .بله ،دولت تنها مدافع انحصار
است .داستان سالطین زالوصفت ایران فقط یک راه حل دارد و آن بریده شدن دست دولت
عوض تعیین برنده
از اقتصاد است .قوای سه گانه باید دست از دخالت در اقتصاد بکشند و به ِ
و بازنده اقتصاد و پولپاشی و توزیع رانت بین احبا به وظایف اصلی شان برگردند .همه ما 80
میلیون نفر منتظر آن روز هستیم.

 7اقتصاد برتر جهان معرفی شدند
هند فرانسه را پشت سر گذاشت
طبق تازه ترین بازبینی بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی هند تا پایان سال  ۲۰۱۷با
رسیدن به  ۲.۵۹۷تریلیون دالر از فرانسه با  ۲.۵۸۲تریلیون دالر پیشی گرفته است .رتبههای
اول تا پنجم بزرگ ترین اقتصادهای جهان تغییری نکرده است .اقتصاد هند از ژوئیه ۲۰۱۷
تاکنون رشد سریعی را تجربه کرده است .هند موفق شد با پشت سر گذاشتن فرانسه به
ششمین اقتصاد بزرگ جهان تا پایان سال  ۲۰۱۷تبدیل شود .به گزارش عصر ایران ،هند
با جمعیتی معادل  ۱.۳۴میلیارد نفر پرجمعیت ترین کشور جهان محسوب میشود در حالی
که فرانسه  ۶۷میلیون نفر جمعیت دارد .این بدان معناست که متوسط درآمد هند یک بیستم
متوسط درآمد سرانه فرانسه است .تولیدات صنعتی و غیرصنعتی و مخارج مصرف کنندگان
هندی بزرگ ترین محرکههای رشد اقتصادی هند بوده اند .تنها در یک دهه ،هند موفق شده
است اندازه اقتصاد خود رادو برابر کند و انتظار میرود با توجه به کند شدن نرخ رشد اقتصادی
چین ،هند به عنوان موتور رشد قاره آسیا عمل کند .این کشور در نظر دارد با اصالح قوانین
مالیاتی و تقویت مخارج خانوارها رشد اقتصادی امسال خود را به  ۷.۴درصد و در سال آینده
به  ۷.۸درصد برساند .مرکز مطالعات اقتصاد و بازرگانی لندن اخیرا اعالم کرد تا پایان امسال،
هند عالوه بر پیشی گرفتن از فرانسه ،جایگاه انگلیس را نیز در بین اقتصادهای بزرگ جهان
تصاحب خواهد کرد و به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل خواهد شد .آمریکا ،چین ،ژاپن،
آلمان ،انگلیس ،هند و فرانسه ۷ ،اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل میدهند.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی:

سود سهام عدالت امسال افزایش مییابد
رئیسکل سازمان خصوصیسازی در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال مالی
 ۹۶شرکتهای سرمایهپذیر گفت :با توجه به مجامع برگزارشده پیشبینی میشود امسال
سود بیشتری میان مشموالن سهام عدالت نسبت به سال گذشته تقسیم شود .به گزارش
ایرنا ،پوری حسینی اظهار داشت :مطابق قانون مکلف هستیم هرآنچه متعلق به دولت است
به بخش خصوصی واگذار کنیم.وی ادامه داد :طبق قانون شبهدولتیها میتوانند تا  40درصد
سهام یک شرکت را خریداری کنند که البته همین که زیر  50درصد سهام یک شرکت را
میتوانند خریداری کنند ،سیگنالی است که خصولتیها نباید در بنگاهداری شرکت کنند و
باید اجازه دهند بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته باشد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران خبر داد

پرداخت  ۵۳درصد مطالبات گندمکاران
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت :تا هفته گذشته  5/5تن میلیون گندم به نرخ تضمینی از
کشاورزان خریداری شده که  ۵۳درصد بهای گندم پرداخت شده است و پیشبینی میشود ،خرید
تضمینی گندم تا  ۱۵شهریور در استانهای سردسیر ادامه یابد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،علیقلی
ایمانی در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد :برداشت گندم در استانهای
سردسیر مانند زنجان و آذربایجان نیز آغاز شده که امیدواریم بخش زیادی از برداشت گندم در این
مناطق اتفاق بیفتد.وی تصریح کرد :تمام گندمکارانی که گندم خود را تا  21اردیبهشت تحول
دادهاند ،صددرصد تسویهحساب شدهاند و آنهایی که تا  23تیر گندم خودر ا تحویل دادهاند  53درصد
از مطالبات خود را تاکنون دریافت کردهاند.وی گفت 50 :درصد مطالبات گندمکاران در نهایت تا دو
ماه پس از تحویل گندم پرداخت میشود و اگر تا  15شهریور برداشت گندم در مناطق سردسیر ادامه
یابد ،میتوان ادعا کرد که تا آبانماه تسویه کامل انجام میشود .وی در مورد میزان برداشت گندم
در مقایسه با سال گذشته گفت 500 :هزار تن کاهش برداشت در مقایسه با سال گذشته داریم ،اما
همچنان میتوان امیدوار بود که چیزی حدود  10میلیون تن گندم در کشور برداشت خواهد شد که
پاسخگوی نیاز مصرفی کشور خواهد بود و نیازی به واردات نداریم.

ید شماره ( -57شماره پیاپی )763
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 4تکذیبیه برای یک گزارش جنجالی
مدعی افشای پشتپرده موسسه مالی ثامنالحجج

حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور از اعضای شورای
نظارت بر صداوسیما پس از انتشار این گزارش در توئیتر نوشت:
«از شورای محترم نظارت بر سازمان صدا و سیما خواهیم خواست
که موضوع رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان ،شبکه ها
و برنامه های مختلف را با موسسات مالی و اعتباری و پروژه های
ساخت و ساز متخلف یا غیر مجاز در دستور کار قرار دهد».
به گزارش فرارو ،در هفتههای اخیر پروندههای فراوانی از
فسادهای اقتصادی افشا شده است .پروندههایی که در آنها
پای اسامی مهم و مشهوری به میان آمده است .از عابر بانک
فوتبال گرفته تا سلبریتی طنز تلویزیونی یکی پس از دیگری
درگیر حاشیههای بحث برانگیز شده اند .برخی در متن ماجرا
قرار دارند و برخی دیگر در حاشیه .پرونده موسسه ثامن الحجج
از پیچیدهترین پروندهاست که انتشار گزارش از جزییات اتفاقات
رخ داده در ثامن الحجج در روزهای اخیر بازتاب وسیعی در رسانه
ها داشته است .این گزارش در دو روز اخیر بسیار خبرساز شده و
تاکنون چهار تکذیبیه خورده است .چهار تکذیبیه برای گزارش
جنجالی از پشت پرده ثامنالحججموسسه ثامن الحجج دو سال
پیش ورشکسته اعالم شد و بدهیهای فراوانش اعتراضات خیابانی
زیادی را برانگیخت به گزارش فرارو ،روز چهارشنبه روزنامه شرق
در گزارشی افشاگرانه از پشت پرده موسسه اعتباری ثامن الحجج
ادعاهایی درباره فساد در این موسسه مطرح کرد که عجیب و در
عین حال مهم بود .گزارش روزنامه شرق تاکنون از سوی چهار
چهره سرشناس تکذیب شده است .بیشتر بخوانید :ردپای برخی
سلبریتیها و مسئوالن در پرونده ثامنالحجج در این گزارش
به "م .م" یکی از وزاری دولت محمود احمدی نژاد اشاره شده
بود که مشاور امور بین الملل موسسیه ثامن الحجج را بر عهده
داشت .در فضای مجازی افشا شد که منظور از "م .م" منوچهر
متکی وزیر خارجه در دولت اول محمود احمدی نژاد است .در
گزارش ادعا شده بود که متکی تحت عنوان مشاور امور بینالملل
ثامنالحجج  ۱۲۴میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده است.
دفتر متکی به این موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد« :در
صورت اثبات وجود چنین ادعایی قوه قضائیه و نهادهای دولتی
میتوانند نسبت به مصادره آن اقدام کنند» .همچنین در بخش
دیگری از این جوابیه آمده است« :به اطالع میرساند به منظور
تنویر افکار عمومی تا حصول نتیجه نهایی و مجازات اتهامزنندگان
و اشاعهدهندگان اکاذیب ،تمام مراحل قانونی و قضائی را پیگیری
خواهد کرد».
رانتهای عجیب برای "ح .ص" وخانواده اش

اما در بخش تکان دهندهای از گزارش مزبور که بازتاب
گستردهای در افکار عمومی داشت از "ح .ص" سخن گفته شده بود.
براساس این گزارش "ح .ص" به همراه خانواده اش رقمهای کالنی
از موسسه دریافت کرده بودند .گزارش مدعی است یکی از فرزندان
"ح .ص" ۱۰۰میلیارد تومان با عنوان حقوق ۳۰سال خدمت را یکجا
و همان اول کار از موسسه دریافت کرده است! همچنین گفته شده
بود همسر "ح .ص" هم یک میلیارد تومان و دختر او هم که کارمند
موسسه هم بوده ،دو میلیارد تومان از ثامن وام گرفتهاند و پس
ندادهاند .به نوشته شرق ،مدیران ثامنالحجج یک زمین ۲۰۰متری
در یزد و یک آپارتمان در اصفهان هم به قیمتهای ۵۰میلیارد تومان
و یک میلیارد تومان از آقای "ح .ص" و خانوادهاش خریدهاند .نام این
فرد در شبکه های اجتماعی منتشر شد .گفته شده است او پیشتر از
مقامهای ارشد یک نهاد نظامی بوده است .همه این موارد از سوی

"ح .ص" تکذیب شده است .او با تکذیب دریافت صد میلیارد تومان،
حقوق  ۳۰سال آینده فرزند خود گفت« :چنین چیزی صحت ندارد
و پسر من اصال وامی دریافت نکرده است و ارتباطی بین او و این
مؤسسه وجود ندارد .در واقع  ۸۰میلیون تومان (با سود صد میلیون
تومان) در قالب تسهیالت با نام همسر بنده ،از مؤسسه دریافت شده
و حقوقی در کار نبوده است .عالوه بر آنکه اقساط آن نیز در حال
پرداخت بود و در زمانی که  ۱۵قسط آن باقی مانده بود ،مؤسسه به
مشکل برخورد و بعدها تسویه شد ».همچنین در واکنش به رقم ۵۰
میلیاردتومانی که بابت خرید ملک در یزد ،عنوان شده ،اظهار کرد:
«اصوال وام  ۵۰میلیاردتومانی وجود ندارد .رقم کارشناسی این زمین،
 ۵۰۰میلیون تومان بوده و خرید و فروشی صورت نگرفته است .ماجرا
آن است که تسهیالتی به مبلغ  ۴۵۰میلیون تومان از مؤسسه دریافت
شده بود که سند زمینی بهعنوان وثیقه در گرو بانک قرار گرفت و
بعدها به علت معوقات ،این زمین به نام مؤسسه ثامنالحجج شد».
"ح .ص" با رد دریافت حقوق نجومی از سوی دخترش تاکید کرد:
«چنین چیزی صحت ندارد .دخترم حدود دو سال در آن مؤسسه
مشغول به کار بود که پس از ازدواج نیز آنجا را ترک کرد .او که مانند
پنج هزار کارمند دیگر این مؤسسه در آنجا مشغول به کار بود ،در
ابتدا حدود  ۷۰۰هزار تومان دریافتی داشت که بعدها تا یکمیلیونو
 ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت ».به گفته «ح .ص» او بههیچعنوان
تسهیالتی دریافت نکرده و خانواده او تسهیالت دریافت کردهاند و او
ضمانت آنها را پذیرفته است .او همچنین اعالم کرد که هیچ بدهی
به ثامن الحجج ندارد و  ۳۰۰میلیون تومان را نیز که بابت  ۵سال
کار در این موسسه دریافت کرده بود پس داده است .چهار تکذیبیه
برای گزارش جنجالی از پشت پرده ثامنالحججادعا شده است که
مهران مدیری و احسان علیخانی پول هایی کالنی از موسسه ثامن
دریافت کرده اند
"ا .ع" و "م .م" مجریهای گریه ساز و خنده ساز
متهم شدند

در بخش بعدی از گزارش جنجالی روزنامه شرق دو مجری
مشهور تلویزیونی به دریافت نجومی از موسسه ثامن الحجج متهم
شدند .براساس ادعای گزارش ،ثامنالحجج یک بار  ۱۸۰و یک بار
دیگر ۴۰۰میلیون تومان به "م .م" مجری و کارگردان مشهوری
به عنوان "هدیه" پرداخت کرده است .همچینی براساس ادعای
این روزنامه "م .م" که طنز پرداز است دومیلیارد و ۹۰۰میلیون
تومان هم وام گرفته و فقط  ۸۰۰میلیون تومانش را پس داده
است .اما حسین روحانی وکیل مهران مدیری اعالم کرد که
موکلش به دلیل نشر اکاذیب ،نسبت به روزنامه شرق و فیلم
آنالین ،اعالم جرم و برای طرح شکایت اقدام کرده است .به
این ترتیب مهران مدیری نیز ادعاهای مطرح شده علیه خود را
تکذیب کرده است .اما بخش دیگری از گزارش روزنامه شرق "ا.
ع" دیگر مجری مشهور تلویزیون را متهم کرده است .براساس
ادعای این روزنامه ثامن الحجج به او سه میلیارد تومان در قالب
هزینه تبلیغات پرداخت کرده است .خیلی زود در فضای مجازی
هویت این مجری مشخص شد ،او کسی نبود جز احسان علیخانی.
علیخانی با نگارش یادداشتی در تلگرام خود درباره ادعای روزنامه
شرق توضیح داد .علیخانی نوشت« :من احسان علیخانی مجری و
تهیه کننده تلویزیون و سینما هستم .اگر منظور رسانههای مجازی
و غیرمجازی از (ا-ع) همان احسان علیخانی است که باید بگویم؛
اشتباه گرفتید .آن دزد اموال بیت المال و مردم من نیستم ».به
نوشته علیخانی " (ا-ع) چهره مرموزی است تا آرنج دستش به

خیانت در بیت المال آلوده است .مثل خیلیهای دیگر که دستشان
در جیب مردم رفت و بعدها نه از زندان که سر از جاهای دیگر
درآوردند؛ جایی شبیه کانادا ".این مجری تلویزیون در ادامه درباره
ارتباطش با موسسه ثامن الحجج توضیح داد« :هزینههای اکثر
برنامهها و سریالهای پربیننده در تلویزیون به عهده اسپانسرها
است و من با نظارت صداوسیما و به عنوان تهیهکننده برنامه به
یک موسسه قانونی معرفی شدم و بابت شش عنوان برنامه از این
موسسه مبلغ مذکور را دریافت کردم ».او در پایان تاکید کرد:
«من مدیر نیستم ،مسول نیستم ،کارمند دولت نیستم ،کارمند صدا
و سیما هم نیستم ،من تهیه کننده و برنامه ساز مستقل هستم،
ولی فراتر از هر بازی رسانهای ،تهمت و قضاوتی ،خودم را در برابر
قانون و اذهان مردم پاسخگو میدانم .حاال هم از شبکه سه و
صدا و سیما و مراجع ذیصالح قضایی و نظارتی خواهش میکنم
تا به طور دقیق این موضوع را بررسی کنند و نتیجه را شفاف به
مردم گزارش دهند».
توضیح احسان علیخانی درباره ارتباط با ثامن
الحجج
به این ترتیب تا کنون حداقل  ۴چهره مشهور در کشور
گزارش منتشر شده در روزنامه شرق را تکذیب کرده اند .البته
گزارش به چهرههای دیگری نیز اشاره کرده است .در این گزارش
آمده است« :این مؤسسه در سال  ۹۱به نمایندگی فردی به نام
«ع» مقدار  ۶۹۰تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که برخالف
ماهیت قانونی مؤسسه بوده است .این مؤسسه وارد تیمداری
هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش میکرده تاجاییکه
فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعالم
میکند ».تاکنون واکنشی در این باره منتشر نشده است .گزارش
روزنامه شرق درباره مدیرعامل موسسه ثامن که در حال حاضر
در زندان به سر میبرد و همسر او که متهم ردیف دوم پرونده
است نیز مواردی را مطرح کرده است .گزارش مزبور در دو روز
اخیر در افکار عمومی تاثیر فراوانی داشته و بازتاب وسیعی پیدا
کرده است .اظهار نظرهای مختلفی درباره ایعاد این گزارش شده
است .حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور از اعضای شورای
نظارت بر صداوسیما پس از انتشار این گزارش در توئیتر نوشت:
«از شورای محترم نظارت بر سازمان صدا و سیما خواهیم خواست
که موضوع رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان ،شبکه
ها و برنامه های مختلف را با موسسات مالی و اعتباری و پروژه
های ساخت و ساز متخلف یا غیر مجاز در دستور کار قرار دهد».
موسسه ثامن الحجج از اواسط دهه  ۱۳۸۰به فعالیتهای مالی و
اعتباری گسترده پرداخت و چندین شعبه در شهرهای مختلف
کشور تاسیس کرد .این موسسه در سال  ۱۳۹۵به دلیل "ناتوانی
برای بازگرداندن سپردههای سرمایهگذاران" ورشکسته اعالم
شد .این موسسه یکی از بزرگترین موسسات مالی بود که با ارائه
سودهای باال به سپردهگذاران در دوران فعالیت خود  ۱۲هزار
و  ۳۰۰میلیارد تومان سپرده از مردم جمعآوری کرد .در پرونده
موسسه ثامن سه متهم تعیین شدهاند؛ ابوالفضل میرعلی متهم
ردیف اول ،ربابه ابراهیمی ،همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف
دوم و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در
هیچکدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران
حضور دارد یا خیر .ابوالفضل میرعلی با قرار وثیقه  ۴هزار میلیارد
تومانی هم اکنون در بازداشت به سر میبرد و دادگاه او در جریان
است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ایجاد 300هزار شغل با اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسه متولیان ساخت
و ساز در بافت فرسوده با رئیس جمهوری گفت :بر اساس برنامه
قرار بود سالی  100هزار واحد در قالب برنامه بازآفرینی شهری
ساخته شود اما رئیس جمهوری تأکید کرد سرعت اجرای برنامه با
استفاده از مؤلفههای تشویقی برای سازندگان افزایش یابد.
جلسه پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری
امید(نوسازی بافتهای فرسوده) ،به ریاست حسن روحانی رئیس
جمهوری برگزار شد .در این جلسه که استانداران و شهرداران
کالنشهرهای کشور نیز حضور داشتند ،تصمیمات مهمی در
جهت تسریع و توسعه طرح از جمله در ارتباط با تسهیالت بانکی
اتخاذ شد.
به گزارش ایران ،هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و
شهرسازی و مدیرعامل شرکت ملی بازآفرینی شهری با اشاره
به موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت :یکی از ابزارهای
تشویقی در برنامه نوسازی بافت فرسوده ،سپرده وجوه اداره
شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور کاهش نرخ سود
تسهیالت برای توسعهگران مشارکتکننده در این برنامه خواهد
بود .بر این اساس سازندگان برای دریافت تسهیالت به جای 25
درصد باید 20درصد تسهیالت درخواستی که شامل  10درصد
حساب مالکانه و  10درصد هزینههای غیرساختمانی است را نزد
بانک سپردهگذاری کنند .همچنین در رابطه با مقررات سهم
مالکانه ،هم در مورد زمینهای دولتی که شناسایی شده و هم
در مورد زمینهایی که تملیک میشود ،تصمیماتی در راستای
رفع موانع در تسهیالتی که بانک مسکن ارائه میدهد ،اتخاذ
شد.عشایری افزود :نرخ سود تسهیالت پرداختی به سازندگان هر
سال نصف سودی است که بانک مرکزی اعالم میکند امسال
که نرخ سود  18درصد است نرخ سود این تسهیالت  9درصد
خواهد بود.به گفته عشایری در این جلسه مقرر شد با دستور

رئیس جمهوری عالوه بر بانک مسکن دیگر بانکها هم بتوانند
در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری مشارکت کنند .همچنین
عشایری با اشاره به برنامه بازآفرینی شهری برای ساخت ساالنه
 100هزار واحد گفت :رئیس جمهوری تأکید دارد که برنامه سال
آینده نیز زودتر و امسال اجرا شود بنابراین احتما ًال میزان ساخت
امسال باالتر از  100هزار واحد خواهد بود.
ایجاد  300هزار شغل در برنامه بازآفرینی
یکی از بزرگترین بخشها برای تولید اشتغال بخش مسکن
است .معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای نوسازی بافت فرسوده
را یکی از برنامههای مهم در اشتغالزایی عنوان کرد که این برنامه
میتواند  ٣٠٠هزار فرصت شغلی در سال ایجاد کند به این ترتیب
که در بخش ساخت مسکن  250هزار شغل و در بخش ساخت
روبناها نیز  50هزار شغل ایجاد میشود .به گفته عشایری اکنون
ساخت یک میلیون مترمربع خدمات روبنایی در بافتهای فرسوده
در حال اجرا است که  50هزار شغل ایجاد کرده است.
ساخت  40هزار واحد در  4ماه
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری همچنین با اشاره به
فرمان رئیس جمهوری برای آغاز این برنامه از اواخر سال گذشته
گفت :در  4ماه گذشته ساخت  40هزار واحد در قالب برنامه

شروع شده است که از این تعداد  11هزار واحد در زمینهای
واگذارشده از سوی وزارت راه و شهرسازی است 4 .هزار واحد در
زمینهای واگذاری از طرف شهرداریها و  24هزار واحد نیز در
زمینهای مردم است .عشایری گفت :در زمینهای واگذار شده
از سوی شهرداری تهران  2هزار واحد مسکن در حال ساخت و
نوسازی است.
شرکت بازآفرینی شهری ،سازمان ملی زمین و مسکن ،بنیاد
مسکن و شرکت سرمایهگذاری شهری وزارت راه و شهرسازی
جزو سازمانهای دولتی هستند که از طرف وزارت راه و
شهرسازی زمینهای خود را برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری
واگذار کردهاند و وزارتخانههای آموزش و پرورش،نیرو و ارتباطات
نیز وارد این عرصه شدهاند اما هنوز ساخت و ساز در زمینهای
این وزارتخانهها شروع نشده است.برنامه بازآفرینی شهری شامل
نوسازی بافتهای تاریخی ،بافتهای فرسوده ،سکونتگاههای
غیر رسمی ،مناطق ناهمگون شهری(پادگانها )...و مناطق حاشیه
نشینی است که به گفته عشایری ،رئیس جمهوری در جلسه بر
این موضوع که باید حاشیه شهرها هم در کنار بافتهای فرسوده
داخل شهرها مورد توجه و اهمیت قرار گیرد ،تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای نوسازی بافت فرسوده را
یکی از برنامههای مهم در اشتغالزایی عنوان کرد که این برنامه
میتواند  ٣٠٠هزار فرصت شغلی در سال ایجاد کند به این ترتیب
که در بخش ساخت مسکن  250هزار شغل و در بخش ساخت
روبناها نیز  50هزار شغل ایجاد میشود.
در زمینهای واگذار شده از سوی شهرداری تهران  2هزار
واحد مسکن در حال ساخت و نوسازی است.
در  4ماه گذشته ساخت  40هزار واحد در قالب برنامه شروع
شده است که از این تعداد  11هزار واحد در زمینهای واگذارشده
از سوی وزارت راه و شهرسازی است.
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انتقاد وزیر بهداشت از تجویزهای برخی پزشکان

بیماران را از داروی ایرانی نترسانید جایگزینی دارو باید صورت پذیرد
وزیر بهداشت ،گفت :چنانچه دارویی مشابه تولید داخل دارد و از نظر
کیفیت و اثربخشی با نوع خارجی تفاوتی ندارد ،باید همان داروی ایرانی برای
بیماران تجویز و توصیه شود و پزشکان باید کمک کنند .به گزارش ایران،
دکتر سیدحسن هاشمی در اجالس کشوری مرکز مدیریت پیوند و درمان
بیماریها ،عنوان کرد :چنانچه دارویی مشابه تولید داخل دارد و از نظر کیفیت
و اثربخشی با نوع خارجیاش تفاوتی ندارد ،باید همان داروی ایرانی برای
بیماران تجویز و توصیه شود ،مصرف داروهای خارجی که برای واردات آن
باید هزاران ترفند را به کار گیریم ،خیانت است ،لذا پزشکان و انجمنها باید
کمک کنند تا این جایگزینی صورت گیرد ،چراکه پروسهای زمانبر است و این
فرهنگ باید بتدریج نهادینه شده و با اقناع کردن این تغییر ذائقه صورت گیرد.
او با بیان اینکه پزشکان در جایگزینی داروی ایرانی نقش مهمی دارند ،افزود:
برخی پزشکان به بیماران خود توصیه میکنند ،حتم ًا داروی خارجی تهیه

کنند ،بیمار هم از ترس سالمتیاش ،خود را مجاب میکند تا داروی خارجی
تهیه کند .هاشمی درخصوص کنترل مصارف ،گفت :با در نظر گرفتن سالمتی
مردم ،عقل ،انصاف ،عالقه به کشور و منافع ملی حکم میکند که بر مصرف
داروهای ایرانی و ارزان قیمتتر تأکید کنیم .وزیر بهداشت با تأکید به اینکه
نباید بیماران و خانوادههای آنها برای تأمین دارو و ملزوماتشان نگران باشند،
افزود :نباید از جمله افراد یا گروههایی باشیم که بر نگرانی مردم میافزایند ،بلکه
وظیفهمان این است که به آنها آرامش دهیم ،بنابراین از این پس در وزارت
بهداشت هم نباید تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به نگرانی مردم میشود.
وزیر بهداشت گفت :حوزه سالمت در شرایط ویژهای قرار دارد ،زیرا منابع و
مصارف باهم ،همخوانی ندارد ،دلیل آن هم این است که سهم بیمهای که از
مردم دریافت میشود ،متناسب با بسته خدمتی نیست ،یعنی حق بیمه اخذ شده
از مردم در قبال خدماتی که دولت ارائه میدهد ،ناچیز است.

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد

دستگیری  238نفر به اتهام مزاحمت برای شهروندان ،درگیری مسلحانه با سالح گرم
و سرد ،چاقوکشی ،تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و تجاوز به عنف
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت :طرح برخورد با کسانی
که اقدام به دور دورهای شبانه در شهر تهران میکنند در
دستور کار پلیس قرار دارد.
به گزارش جامجم آنالین ،سردار حسین رحیمی در
طرح دستگیری اراذل و اوباش با اشاره به اجرای دومین
مرحله از عملیات پلیس در این خصوص گفت :در رابطه با
برخورد با اراذل و اوباش ،مزاحمین نوامیس و محالت طی
چند روز گذشته پلیس امنیت تهران بزرگ با بهرهگیری از
ظرفیتهای پلیس به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد :این عملیات در  58مرحله و در نقاط
مختلف تهران اجرا شد و  238نفر در همین خصوص
دستگیر شده که  50نفر از این افراد زیر سن  17سال بوده
و به خانوادهها تحویل داده شدند.
رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به شرارتها و
جرائمی که این افراد مرتکب شده بودند ،گفت :مزاحمت
برای شهروندان ،درگیری مسلحانه با سالح گرم و سرد،
چاقوکشی ،تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و
تجاوز به عنف از جمله جرائمی است که این افراد مرتکب
شدهاند.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد :از این افراد  10قبضه

سالح کشف شده و همچنین  117قهوهخانه 62 ،باشگاه
بدنسازی 48 ،پارک و تفرجگاه آلوده بر اساس  35درخواست
مردمی پاکسازی شده است و این کار با جدیت ادامه دارد.
وی با اشاره به باندهای دستگیر شده در این طرح گفت:
دو باند که اقدام به خفتگیری و زورگیری در سطح شهر
تهران میکردند ،شناسایی و بازداشت شدهاند .همچنین
افرادی که در یک درگیری دسته جمعی که منجر به
قطع عضو و تخلیه چشم چند نفر نیز شده بود ،شناسایی
و بازداشت شده و چند نفر از عامالن درگیری مسلحانه در
شرق تهران نیز در این طرح بازداشت شدند.
رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به دستگیری عامالن
تخریب شبانه مردم گفت :این افراد در نقاط مختلف شهر
تهران با گرفتن پول اقدام به تخریب شبانه اموال مردم
میکردند که شناسایی و دستگیر شدند .همچنین اراذل و
اوباش سابقهدار که در فضای مجازی اقدام به کری خوانی
میکردند نیز شناسایی و دستگیر شدهاند.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد :در این طرح در مجموع
 160قبضه شمشیر و سالح سرد کشف و ضبط شده
است.
وی با اینکه اراذل و اوباش سطح یک و دو در شهر

تهران به طور کامل تحت کنترل پلیس بوده ،خاطرنشان
کرد :پلیس مسئول نظم و انضباط در شهر تهران است و
همچنین مسئولیت برخورد با کسانی که قصد نزاع ،درگیری
و برهم زدن نظم و امنیت را دارند بر عهده پلیس است.
او در خصوص دور دورهای شبانه در برخی نقاط تهران
گفت :طرح برخورد با کسانی که اقدام به دور دورهای شبانه
در شهر تهران میکنند در دستور کار پلیس است و به
طور جدی با این افراد برخورد میشود و کسانی که در
این زمینه دستگیر میشوند خودروی آنها به مدت یک ماه
توسط پلیس توقیف شده و در صورتی که برای چندمین بار
دستگیر شوند تحویل مقامات قضایی خواهند شد.

فرزندخواندهها وارث  30درصد اموال مادران مجرد
مانع ازدواج دختران مجرد متقاضی فرزندخواندگی نمیشویم

افزایش وثیقه متهم
ثامنالحجج
به 4هزار میلیارد تومان

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی ،این کودکان حداقل باید
 6ماه نزد دختران مجرد بمانند و پس از گذشت این دوره ،سرپرستی
کودک با حکم قضایی به آنها واگذار میشود .همچنین ،در حال حاضر،
حدود  15دختر مجرد دیگر ،به طور موقت از کودکان تحت پوشش
سازمان بهزیستی نگهداری میکنند که پس از طی شدن مراحل الزم،
سرپرستی کودکان به طور دائم به آنها واگذار میشود .نفریه معتقد
است ،دختران جوان باید از عهده هزینههای جاری این کودکان به طور
کامل بر بیایند و دارای شغل و بیمه باشند .حتی در صورتی که ،برخی
از آنها از تمکن مالی باالیی برخوردار باشند ،باید ملک یا زمینی را به
نام آنها بزنند .البته ،این اقدام ،شامل همه نمیشود و محدود به افراد
خاص است .او در پاسخ به اینکه اگر در آینده این دختران شغل خود
را از دست بدهند آیا کودک از آنها بازپس گرفته میشود ،میگوید :در
این صورت سعی میکنیم تا حمایتهای الزم را انجام دهیم تا فرد
دوباره به استقالل برسد اما اگر سرپرست ،از عهده هزینههای کودک
برنیاید یا دچار اعتیاد و پرونده کیفری شود ،کودک از او گرفته خواهد
شد .مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی با تأکید بر اینکه،
دختران جوان موظف هستند ،خودشان را به نفع کودک بیمه کرده یا
نسبت به بیمه عمر اقدام کنند ،ادامه میدهد :در برخی از موارد ،ممکن
است فردی از برخی شرایط الزم برخوردار نباشد اما اگر بهزیستی

راه اندازی  ۹۶۵دفتر اسناد رسمی جدید
با برگزاری آزمون درسال جاری
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :با راه اندازی  ۹۶۵دفتر اسناد رسمی جدید بعد
از برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی امسال ۲۹۰۰نفر در این دفاتر مشغول به کار خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،دکتر احمد تویسرکانی معاون رئیس
قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اعالم این خبر گفت :به موجب قانون،
سازمان ثبت مکلف است به ازاء هر  ۱۵هزار نفر جمعیت مجوز تشکیل یک دفتر اسناد رسمی را
صادر نماید که امسال با بررسیهای انجام شده به نسبت تعداد جمعیت و دفترخانهها در کشور
مقرر گردید از طریق آزمون  ۹۶۵دفتر اسناد رسمی جدید راه اندازی گردد .وی افزود ۷۵ :هزار و
 ۱۹۲نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند که از این تعداد  ۳۸هزار و  ۱۹۲نفر مرد و
 ۳۷هزار نفر زن میباشند که در روز جمعه  ۲۹تیرماه به طور همزمان و به صورت منطقهای در ۱۲
استان هدف در این آزمون باهم به رقابت میپردازند .رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با
بیان اینکه  ۵۷هزار و  ۳۹۹نفر از متقاضیان دارای مدرک لیسانس ۱۴ ،هزار و  ۷۳۴نفر دارای مدرک
فوق لیسانس ۲ ،هزار و  ۲۵۸نفر دارای مدرک حوزوی ۲۲۷ ،نفر دارای مدرک دکترا و  ۵۵۵نفر
دارای مدرک دیپلم متوسطه با سابقه حداقل  ۷سال دفتریاری میباشند اظهار داشت :دفاتر اسناد
رسمی از نهادهایی است که مردم بسیار با آنها سروکار داشته و ساالنه چند ده میلیون مراجعه به
آنها صورت میگیرد و در سال حدود  ۲۰میلیون سند از سوی این دفاتر صادر میگردد .وی ادامه
داد :نهاد سردفتری امروز نهادی بسیار دقیق ،شفاف و برخوردار از سیستمها و فنآوریهای پیشرفته
است و هم اکنون با حذف مکاتبات کاغذی و دفتر نویسیهای متداول و با استفاده از بانکهای
اطالعاتی خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه مینماید و این اقدامات باعث کاهش شدید
تخلفات ،اشتباهات ثبتی و جرائم مرتبط شده است .گفتنی است نتایج آزمون حداکثر دو ماه پس از
برگزاری از طریق رسانهها به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

جزئیات فهرست کاالهای ممنوعه برای حجاج

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی خبر داد

 93دختر مجرد باالی  30سال ،مادر شدند« .مدیرکل دفتر کودکان
و نوجوانان بهزیستی» ،از مادر شدن  93دختر مجرد در سال  96خبر
داد .به گزارش ایسنا ،دکتر محمد نفریه ،شرط اصلی فرزندخواندگی
دختران مجرد را تمکن و استقالل مالی میداند و میگوید« :مانعی
برای ازدواج آنها وجود ندارد و اگر همسر آنها شرایط کافی داشته باشد،
در آینده سرپرستی کودک به هر دو آنها واگذار میشود ».البته ،ناگفته
نماند که تعداد زیادی از دختران جوان ،خواهان به حضانت گرفتن
نوزادان هستند ،اما به گفته مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی،
اولویت اصلی این سازمان برای واگذاری نوزادان ،تنها زوجهای جوان
هستند .همچنین ،حدود  10درصد از کودکان واگذار شده به آنها دچار
معلولیت یا بیماریهای خاص بودهاند که این موضوع نشان میدهد،
آنها ،تنها به خاطر پر کردن تنهایی خود ،حضانت کودکان را برعهده
نگرفتند ،بلکه معتقدند ،با این کار ،باری از دوش بهزیستی برداشته و
کار خیری هم انجام دهند 2 .سال گذشته بود که سازمان بهزیستی
کشور با تصویب قانونی جدید شرایط فرزندخواندگی برای دختران
مجرد را فراهم کرد .قانونی که بر اساس آن ،دختران مجرد که پیش
از آن قادر نبودند حضانت کودکی را بر عهده بگیرند با شرایط ویژهای
صاحب فرزند دختر میشوند .شرایطی از جمله؛ عدم سوء پیشینه و
نداشتن محکومیت کیفری ،عدم اعتیاد ،دریافت تأییدیه جسمی و روانی
از مراجع مربوطه ،داشتن تمکن مالی و ادای فرایض دینی .با وجود این،
مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی ،تأکید میکند که برای
حضانت کودکان توسط دختران جوان ،عالوه بر شرایط ذکر شده ،آنها
باید  30درصد از اموالشان را در وصیتنامه خود به این کودکان واگذار
کنند .او در ادامه تأکید میکند :به علت آنکه ،پس از فوت آنها ،هیچ
درصدی از اموال به این کودکان تعلق نمیگیرد ،بر اساس قانون،
آنها موظفاند ،تا در وصیتنامه خود  30درصد از اموال خود را به آنها
واگذار کنند .البته ،همه آنها باید باالی  30سال سن داشته باشند و
تنها میتوانند کودکان دختر را ،به فرزندخواندگی قبول کنند .به گفته

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد

به این نتیجه برسد که بودن کودک کنار خانواده بهتر از بودن در
مرکز است ،درخواست فرزندخواندگی را تأیید میکنیم .نفریه با اشاره
به اینکه در حال حاضر به ازای هر کودک موجود در مراکز بهزیستی،
 7تا  7و نیم خانواده پشت نوبت قرار دارند ،تأکید میکند :قوانین
فرزندخواندگی به نسبت سالهای گذشته بسیار تسهیل شده است به
طوری که ،از سال  92با تصویب قانون جدید ،شاهد رشد  50درصدی
فرزندخواندگی در کشور بودیم .او در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود
اینکه بهزیستی اعالم میکند ،رشد و تربیت کودک در خانواده بهتر از
مراکز بهزیستی است ،هنوز تعداد زیادی از این کودکان در مراکز آنها
به سر میبرند ،میگوید :تعداد زیادی از آنها قابل واگذاری نیستند و
اغلب دارای خانواده هستند .به همین علت ،الزم است که این کودکان
در مراکز ما بمانند .همچنین ،در حال حاضر 26 ،هزار کودک تحت
پوشش سازمان بهزیستی هستند که تنها  10هزار نفر از آنها در مراکز
ما نگهداری میشوند و  16هزار نفر دیگر در داخل خانوادهها زندگی
میکنند .نفریه با تأکید بر اینکه اگر کودکی به مرکز بهزیستی منتقل
شود و شرایط واگذاری را داشته باشد ،تنها  2تا  3ماه در مراکز بهزیستی
باقی میماند ،تأکید میکند :به طور کلی ،تعداد زیادی از کودکان به
علت داشتن معلولیت یا سن باال ،متقاضیای برای سرپرستی ندارند .به
همین علت ،اغلب متقاضیان ،خواهان کودکان سالم و زیبا و زیر  2سال
هستند که این موضوع ،پروسه واگذاری کودکان را طوالنی میکند.
بنابراین ،خانوادهای وجود داشته که پس از گذشت  3ماه ،موفق به
فرزندخواندگی شده و برخی هم تا  4سال پشت نوبت ما باقی میمانند.
او در پاسخ به این سؤال که اگر این دختران مستقل زندگی نکنند و
در خانه پدری خود زندگی کنند ،باز شامل فرزندخواندگی میشوند،
میگوید :چنین موردی در قانون ذکر نشده است و تنها شرط الزم،
استقالل مالی و درآمد مکفی به همراه بیمه اجتماعی است .به همین
خاطر ،تعداد زیادی از آنها ممکن است با خانوادههای خود زندگی کنند
که این موضوع ،بالمانع است.

در جریان رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده ثامنالحجج ،قرار بر این شده که قرار تأمین وثیقه وی به ۴۰۰۰
میلیارد تومان افزایش یابد .به گزارش ایسنا ،در حالی این روزها دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در حال
بررسی بوده و پرونده متهم ردیف اول آن «الف – م» در جریان رسیدگی قرار دارد که آخرین اخبار دریافتی از این حکایت دارد که قرار
تشدید تأمین کیفری وثیقه این مدیر ثامنالحجج تشدید شده و به  ۴۰۰۰میلیارد تومان افزایش و به او ابالغ شده است؛ این در حالی است
که وثیقه قبلی وی حدود  ۱۰۰میلیارد تومان تعیین شده بود .دلیل تشدید وثیقه متهم پرونده ثامن الحجج ظاهراً در راستای تضمین حقوق
سپردهگذاران برای جبران ضرر و زیان و دسترسی به متهم و حضور بموقع وی در جلسات رسیدگی بوده است .جرم او اخالل در نظام
اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد براندازی نظام اعالم شده است.

سازمان حج و زیارت لیست کاالهای ممنوعه برای حجاج را اعالم کرد .به گزارش
مهر ،طی روزهای اخیر انواع داروهای ممنوعه و غیر مجاز شامل آمپول پتیدین ،آمپول
مرفین ،قرص و شربت متادون ،هیدرومرفین ،متیل فنیدات هیدرو کلراید ،قرص و آمپول
ترامادول ،اکسپکتورانت کدیین و استامینوفن کدیین اعالم شده است.اما در میان انواع
داروهای اعالمی ،زائران نباید برخی کاالها و اجناس را در داخل هواپیما یا حتی جامه
دانها قرار دهند .برخی از این کاالها که نباید در ساک دستی یا جامه دان زائران باشد،
شامل سالح از هر قبیل ،مواد محترقه ،مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش
سازهای آنها ،اسباب بازیهای شبیه به سالح ،گاز اسپری فندک و  ...اقالمی از این
دست هستند .همچنین توصیه میشود که زائران عزیز ،داروهای گیاهی شبیه به مواد
مخدر(شیرین بیان یا همانند آن) را در ساک دستی یا جامه دانها همراه نداشته باشند.
ضمنا اکیدا توصیه میشود که زائران از همراه آوردن ترشی ،آبغوره ،آبلیمو و مایعات
اسیدی به داخل هواپیما پرهیز کنند .جامه دانهای زائران  ۲۴تا  ۴۸ساعت قبل از پرواز
از زائران دریافت خواهد شد .به طور حتم با معدود افرادی که مواد مخدر یا مشتقات آن
را به همراه داشته باشند در فرودگاه مبدا برخورد خواهد شد.

جان باختن  ۳نوجوان بر اثر غرقشدگی
در سواحل لنگرود
ن گفت ۳ :نوجوان در سواحل چاف و چمخاله
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیال 
لنگرود غرق شدند .به گزارش جام جم آنالین ،مهدی ولیپور اظهار داشت :حوالی ساعت
چهار صبح در منطقهای از ساحل چاف و چمخاله شهرستان لنگرود سه نوجوان بومی به
علت بیاحتیاطی هنگام شنا دچار حادثه شده و غرق شدهاند .مدیرعامل جمعیت هالل
احمر گیالن عنوان کرد :پس از وقوع این حادثه که اوایل صبح در سواحل چاف و چمخاله
شهرستان لنگرود به وقوع پیوست نیروهای جمعیت هالل احمر پس از دریافت گزارش
حادثه سریع ًا به محل مورد نظر اعزام شدند .ولیپور با بیان اینکه این سه نوجوان به همراه
خانواده خود در محل حضور داشتند افزود :جسدیکی از این سه نفر با تالش نیروهای
جمعیت هالل احمر از دریا به ساحل منتقل شد اما از سرنوشت دو نوجوان دیگر این حادثه
اطالعی در دست نیست .وی از ادامه عملیات جستوجو توسط نیروهای جمعیت هالل
احمر خبر داد و بیان داشت :در حال حاضر نیروهای امداد و نجات جمعیت هالل احمر در
منطقه مورد نظر حاضر هستند و عملیات جستوجوی پیکر دو نوجوان دیگر توسط آنها
ادامه دارد .مدیرعامل هالل احمر گیالن در مورد اینکه چرا این افراد در آن ساعت از روز
اقدام به شنا کردهاند خاطرنشان کرد :اقدام خطرناک این افراد با وجود اینکه با خانواده خود
نیز در منطقه حضور داشتند مسئلهای است که هنوز برای ما بدون پاسخ مانده است.
ولیپور در پاسخ به این سئوال که آیا این اتفاق در داخل طرحهای سالمسازی رخ داده یا
خیر گفت :اصو ًال در آن ساعت از روز طرحهای سالمسازی هنوز فعالیت روزانه خود را آغاز
نکردهاند و این افراد بدون در نظر گرفتن ایمنی الزم به این عمل خطرناک دست زدند.

مسمومیت  150نفر
بر اثر نوشیدن آب آلوده در نوشهر
مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر با بیان اینکه عامل اصلی مسمومیت مردم در نوشهر قصور
دهیار و شورای روستای بندپی نوشهر در تامین آب آشامیدنی بوده است ،گفت :تعداد مسمومان در
نوشهر به  150نفر افزایش یافت .سیدرحیم سیدپور در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به آخرین وضعیت
مسمومان روستای بندپی بخش مرکزی نوشهر ،اظهار کرد :با توجه به آزمایشات اولیه که انجام شد
علت مسمومان اهالی ،آلودگی آب آشامیدنی است و البته نتیجه قطعی این آزمایش بزودی اعالم
میشود .وی افزود :شواهد موجود و بازرسیهای انجام شده حاکی از آلودگی آب در یکی از چشمههای
آبی بوده است که شورا و دهیار روستا به دلیل کمبود آب از آن استفاده و در این رابطه قصور کردند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر تصریح کرد :آب روستا توسط چشمهای در باالدست تامین میشد
که وارد مخزن و منبع اصلی روستا میشود اما با کم شدن آب روستا در این چند روز شورا و دهیار اقدام
به استفاده از چشمهای دیگر که ظاهرا آب رودخانهای بوده است ،میکنند و آب آن را بدون بهسازی
توسط لولههایی وارد منبع اصلی روستا کردند .سیدپور اضافه کرد :تاکنون  ۱۵۰تن با آب روستا مسموم
شدند که  ۱۱۰تن به بیمارستان و مابقی به مراکز درمانی و کلینیک بخش خصوصی مراجعه کردند و
تحت درمان قرار گرفتند .وی با بیان اینکه  ۷۰درصد مراجعه کنندگان زیر۱۴سال بودند ،خاطرنشان
کرد :این بیماران به دلیل پایین بودن سنشان تحت نظر بیشتری قرار دارند .این مسئول با اشاره به
اینکه  ۳۵نفر در حال حاضر بستری هستند ،یادآور شد :تعداد مراجعان رو به کاهش است و نشان
میدهد که بیماری در کنترل قرار گرفت .سیدپور گفت :از شب گذشته کلرزنی مسیر مخزن انجام و
مخزن الیروبی و نیز دستگاه کلر زن نصب شد.
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بازی تیغ جراحی روی جان سوخته دختران شینآبادی تا  ۱۵سال دیگر

دستگیری صندوقدار پیتزا فروشی
به اتهام برداشت غیرمجاز  ۳۸میلیون تومانی
از کارت عابربانک مشتری در تهران
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دستگیری صندوقدار یک پیتزا
فروشی که اقدام به برداشت غیرمجاز ۳۸
میلیون تومانی از حساب مشتری این مغازه
در میدان ونک کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  ۱۵خرداد
ماه امسال پروندهای از شعبه اول بازپرسی
دادسرای ناحیه  ۷تهران تحت عنوان
کالهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت که مالباخته در شکایاتش عنوان کرده بود مبلغ  ۳۸میلیون تومان از حساب
بانکیاش به صورت غیر مجاز برداشت شده است .مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس
آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :چند روز قبل برای سفارش پیتزا به مغازه ساندویچ
فروشی در حوالی میدان ونک رفته بودم که پس از خروج از مغازه متوجه شدم کارت بانکی
خود را در محل جا گذاشتهام اما در زمان بازگشت دوباره به مغازه برای دریافت کارت عابربانک
متوجه شدم که کارت بانکیام گم شده است .من هم به تصور اینکه کسی رمز عابربانک
مرا ندارد ،فردای آن روز برای مسدودی کارت خود اقدام کرده و متوجه برداشت مبلغ ۳۸
میلیون تومان از حساب بانکی خود شدم که بالفاصله طرح شکایت کردم .کارآگاهان پایگاه
سوم پلیس آگاهی با مراجعه به مغازه پیتزا فروشی و بازبینی دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته
اطمینان پیدا کردند که مالباخته کارت عابربانک خود را همراه با رمز آن ،برای پرداخت پول به
صندوق دار تحویل داده اما صندوق دار کارت عابر بانک را به وی پس نداده است که در همین
راستا تحقیقات از صندوق دار مغازه در دستور کار قرار گرفت کارآگاهان اطالع پیدا کردند که
صاحب مغازه اخیرا اقدام به بکارگیری یکی از اتباع غیرمجاز متعلق به سایر کشورها در مغازه
خود کرده است و مالباخته نیز کارت عابربانک خود را برای پرداخت پول پیتزا در اختیار این
فرد به عنوان صندوق دار قرار داده و او نیز کارت مالباخته را مسترد نکرده است .دستگیری این
فرد به عنوان متهم اصلی پرونده در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت اما به دلیل اینکه صاحب
مغازه بدون توجه به دستورالعملهای صادره از سوی وزارت کار در عدم بکارگیری اتباع بیگانه
فاقد مجوز اقامت اقدام به بکارگیری این فرد به نام عبدالرئوف در مغازه اش کرده بود ،عمال
در مراحل اولیه تحقیقات هیچگونه نشانی مشخصی از وی در اختیار کارآگاهان وجود نداشت.
در ادامه و با بررسی دقیق تراکنش مالی حساب مالباخته ،کارآگاهان موفق به شناسایی یکی
دیگر از اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت به نام نادر شدند که عبدالرئوف با مراجعه به محل
کار وی  ،مبلغ  ۳۸میلیون تومان پول داخل حساب مالباخته را از طریق دستگاه کارتخوان
خارج و معادل آن را دریافت کرده و پس از آن متواری شده است .نادر با اطالع از برداشت
غیرمجاز پول از حساب مالباخته به کارآگاهان گفت :عبدالرئوف با دردست داشتن یک کارت
عابربانک به بنده مراجعه کرده و به بهانه اینکه کارت عابربانک متعلق به پدرزنش است و در
قبال دریافت شیربها آن را از پدرزنش گرفته ،مبلغ ۳۸میلیون تومان را در دستگاه کارتخوان
مغازه کشید و من نیز معادل همین مبلغ را به او پرداخت کردم و پس از آن هیچ اطالعی از
وی ندارم .براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کاراگاه محمد
نادربیگی ،رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم خبر دستگیری متهم اصلی
پرونده گفت  :کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با بهره گیری از اطالعات به دست آمده
موفق به شناسایی مخفیگاه متهم اصلی پرونده در یکی از شهرکهای حاشیه شهر تهران شده
و پیش از اقدام متهم برای فرار از کشور  ،وی را در مبادی خروجی شهر تهران دستگیر و به
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .وی افزود :در بازرسی دقیق از اموال
همراه متهم مبلغ  ۳۸میلیون پول نقد خارج شده از حساب شاکی پرونده نیز از وی کشف و
توقیف شد و برابر هماهنگی با مقام قضایی به شاکی پرونده مسترد شد.

دختران شینآبادی :دیه دختران متوفی هنوز پرداخت نشده است،
کار مسئوالن یا نمایشی است یا با منت!

در آن روز سیاه آذر  ۹۱وقتی دخترها وارد مدرسه انقالب اسالمی که در ورودی
خودروبر نداشته و پنجرههای مشبک آهنی همانند زندانی آن را محصور کرده
بود ،میشدند ،نمیدانستند چه سرنوشتی انتظارشان را می کشد .به گزارش ایسنا،
"شینآباد" شهر سردی است و از اول آذر برف و باران را به خود میبیند .دختربچههای
 ۱۰ساله کالس چهارم از معلم خود میخواهند تا بخاری کالس درس را روشن کند.
ساعت  ۷:۳۰صبح سرایدار با دو گالن نفت وارد کالس میشود و مخزن بخاری را پر
میکند؛ چون بخاری سوراخ بوده نفت به اطراف بخاری نشت میکند و آتش در آن
زبانه میکشد .دخترها که وحشت زده شده بودند از معلم خود میخواهند از کالس
بیرون بروند ،اما خانم معلم که به شهادت خود بچهها ،سابقه تنبیه را داشته از خروج
آنها ممانعت میکند .آن روز  ۲۹دانش آموز در کالس بودند که یک نفر آنها بیرون
میدود تا سرایدار را صدا کند .به علت شدت داغی ،بخاری از دست سرایدار میافتد و
آتش به کالس نفوذ میکند .معلم و سرایدار از روی آتش میپرند و بیرون میروند اما
دختربچهها به سمت دیوارها پناه میبرند" .سارینا رسول زاده" و "سیران یگانه" جلوی
بچهها قرار میگیرند و آنها را به عقب هدایت میکنند و در نهایت جان خود را از دست
میدهند و"آمنه" که دستهایش را به دیوار زده بود ،انگشتها و پوست دستش روی
دیوار میماند .وقتی والدین بعد از  ۲۰دقیقه از راه میرسند ،ناچار می شوند دیوارهای
این اتاق آتشین را تخریب کنند تا بچهها را بیرون بکشند .دخترها به بیمارستانهای
ارومیه ،تهران ،تبریز و اصفهان منتقل میشوند .از آن روز تا کنون که  ۱۲نفر از بچهها
که آسیب دیدگی جدی تری داشتن و حاال  16 - ۱۵ساله شدهاند ،زیر تیغ جراحی قرار
دارند و طبق گفته رئیس کمیسیون پزشکی تا  ۱۵سال دیگر نیز باید همچنان تحت
عمل جراحی و مداوا باشند .ایسنا همزمان با والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر
میزبان  ۱۲دختر شین آبادی به همراه پدرانشان بود؛ دختران نوجوانی که مانتوهای
رنگی به تن میکنند و به انگشتهای سوختهشان الک میزنند اما خطوط پررنگ
درد و رنج را میتوان از چهرههایشان خواند« .آمنه» که به نظر می رسد چهرهاش
بیش از دیگر همکالسیهایش سوخته با اعتماد بنفس صحبت میکند و از روزهای
سختی که بر او رفت سخن میگوید؛ «نادیا» دلنوشتهای بغض آلود به مناسبت روز
دختر میخواند و «سیما» که میگویند گاهی از به یاد آوردن خاطرات آن روز آذرماه از
حال میرود با بغضی در گلو سالن را ترک می کند و میگوید تمایلی ندارد از خودش
و آن کابوس حرف بزند .اما هر  ۱۲دختر یک خواسته مشترک دارند و آن اعزام آنها
به خارج از کشور برای تسریع روند درمان است .وقتی دخترها حرف می زنند پدرها که
لباس محلی به تن دارند صبورانه گوش میدهند و برخی با دستمالی که در دست دارند
اشکهایشان را پاک میکنند.
آموزش و پرورش معلم خصوصی به ما نمیدهد

"آمنه راک" میگوید« :اولین خواسته همه ما این است که ما را به خارج از
کشور برای درمان اعزام کنند تا زودتر از این درد رها شویم .پدران و مادران ما هر
روز شاهد درد ما هستند و عذاب میکشند .ما هر بار که به تهران میآییم از درس
عقب میمانیم و چند بار درخواست معلم خصوصی داشتیم که میسر نشد و به سختی
امتحان دادیم ،با این حال نمرههایمان از  ۱۹پایین تر نمیآید» .او دلش می خواهد
معلم شود" .سیما مرادی" ،دیگر دختر شین آبادی هم از آموزش و پرورش گالیه
میکند و میگوید :از آموزش و پرورش میخواهم به ما در درسهایمان کمک کنند تا
بتوانیم عقب ماندگیهایمان را جبران کنیم .بسیاری از ما با این مشکل روبرو هستیم
و چون دائم در رفت و آمد برای عمل جراحی هستیم از دروس عقب مانده و برخی را
متوجه نمیشویم .آرزویم این است که دندانپزشک شوم ،اکنون مشغول نوشتن کتاب
زندگیمان هستم اما چون انتقادی است گمان نمیکنم چاپ شود .وی میافزاید :در
بدن ما "تیشو" میگذارند که درد بسیار زیادی دارد .برای مرتبه اول که تیشو در گردنم
کار گذاشته بودند تاثیرات خوبی دیدیم و گردنم خوب شد اما تیشوهای بعدی خوب
نبودند و به پوستم آسیب زدند .تیشوها باید  ۹ماه تا یکسال در بدنمان بمانند و مراقبت
از آنها بسیار سخت است اما چون جنسشان خوب نیست سوراخ میشوند و دوباره باید
به اتاق عمل برویم تا تیشوها را در بیاورند که بسیار آزار دهنده است.
هر روز صحنههای زبانه کشیدن آتش در ذهنم تکرار می شود
"نسرین معروفی" دیگر شین آبادی که مانتویی با گلهای صورتی به تن دارد و
شالش را با رنگ گلهای مانتویش ست کرده ،الک صورتی رنگش روی انگشتهای
سوختهاش جلب توجه میکند .در این سن و سال که باید اوج شادی و نشا ط های
نوجوانیاش باشد تنها رویای خوب شدن در سر دارد و میگوید« :از کودکیام لذت
نبردم» .او از روز حادثه به روز سیاه شین آباد یاد میکند و میگوید هر روز صحنههای

زبانه کشیدن آتش در ذهنم تکرار می شود و از یادم نمیرود" .نادیا صالح" نیز میگوید:
هر روز تقاص دختر بودنمان را پس میدهیم .میگویند برای ما ننگ است که شما را
به خارج از کشور بفرستیم .در پاسخ باید گفت که آیا ننگ نیست که هر روز  ۱۲خانواده
با دیدن ما میسوزند و دو خانواده دیگر داغدار شدهاند؟.
از آینه بدم میآید

«نمیدانم از کدام دردهایم بگویم .دردهایی که چند سال است زیر آوارش زندگی
میکنیم .از آرزوی زیبایی تا آرزوی داشتن یک زندگی بدون درد و رنج .از آینه بدمان
میآید که واقعیت را نشانمان میدهد و حتی نمیتوانیم لباسی را که دوست داریم
بپوشیم .دکترها گفتهاند درمان ما تا  ۱۵سال دیگر طول میکشد .تا آن زمان ۳۰
ساله شدهایم و جوانیمان از بین رفته است .چرا باید چوب نبود امکانات در مدرسه را
بخوریم؟ دولت کوتاهی کرده اما حاال جواب ما را نمیدهد .هفته پیش با گریه از خواب
پریدم و دوباره در خواب سوختم و زخمهایم تازه شدند ».اینها حرفهای دل "شادی"
است" .آرزو طاهرآبادی" ،دیگر دختر شین آبادی هم میگوید :طاقت و تحمل این همه
درد را نداریم .سالی پنج شش بار باید عمل شویم و این بیهوشیها تاثیرات بدی روی
بدنمان میگذارد .در این شش سال تنها یک بار با روانشناس حرف زدهایم و با این روح
و روان آزرده شب ها را صبح میکنیم و کابوسهای شبانه زجرمان میدهد" .فریده
امیدوار" دیگر دختر شینآبادی که گوشهایش سوخته و شش انگشتش را در حادثه
آتش سوزی مدرسه از دست داده در این سالها به پروتز انگشتانش امید داشت که آن
هم به دلیل هزینه باال هنوز انجام نشده است .
دردهایی که با دختران رشد کرد
"حسین احمدی نیاز" ،وکیل دختران شین آباد معتقد است سوختن دختران شین
آباد واقعیتی تلخ از بیتدبیری مسئوالن ما در ادوار مختلف هستند .وی میگوید :بچهها
باید زیر پوست خود وسیلهای به نام "تیشو" قرار دهند که باعث تولید و احیای بافت
پوست میشود .آنها باید دقت کنند در این چند ماه تیشوها پاره نشوند .کما اینکه اتفاق
افتاده است که این وسیلهها سوراخ شدهاند که عفونت و درد شدید به همراه داشتهاند
و باعث شده دخترها مجدد تحت عمل جراحی قرار بگیرند .آنها از سال  ۹۱این رنج
را با خود به همراه دارند .رنج سوختن و درد سوختگی با سن آنها بزرگ شده است.
وی با اشاره به اینکه چون دختران شین آباد اثر انگشت ندارند برای دریافت کارت
ملی با مشکالتی روبهرو شدهاند میگوید :دیوار بزرگی بین این دخترها و جامعه ایجاد
شده و نگاه ترحم آمیز آزارشان میدهد .در حالی که آنها تنها به دنبال احقاق حق و
کرامت خویش هستند که با خودشان سوخته است .آتش گرفتن این مدرسه به علت
بی مسئولیتی مسئوالن وقت بود .دولت موظف است حقوق این دانش آموزان را
بپردازد در حالیکه تا امروز هر حقی به والدین آنها داده گاه با منت ،تحقیر و دوندگی
بسیار همراه بوده است.
قول و ودعده وزیر بهداشت برای اعزام دختران به خارج از کشور
وی به برگزاری کنگره بینالمللی سوختگی و دیدار دختران با وزیر بهداشت در
حاشیه این کنگره اشاره میکند و میگوید :وزیر بهداشت به همه این دخترها وعده
داد مقدمات اعزام آنها به خارج از کشور برای ادامه درمان فراهم کند و حتی اگر بودجه
دولتی تامین نشد از جیب خودش هزینه درمان آنها را بپردازد .در حالیکه تا کنون این
وعده محقق نشده است.
ل را تایید می کنند.
پدران و دختران صحبت وکی 
احمدی نیاز از کادر بیمارستان حضرت فاطمه (س) قدردانی میکند و میگوید:
متاسفانه در بیمارستان امکانات کافی و مناسب برای ادامه درمان بچهها وجود ندارد
و اغلب دستگاههای آنها فرسوده است .قرار بود تجهیزات جدیدی خریداری شود
و حتی والدین دختران اعالم کردند که بودجه اعزام دخترانشان به خارج از کشور
صرف ارتقای تجهیزات این بیمارستان میشود اما تا کنون این وعدهها عملی نشده
و همچنان پیگیر هستند .وی با اشاره به انجام  ۳۶۰عمل جراحی تا به امروز بر روی
دختران شین آباد میگوید :مسافت پیرانشهر تا تهران طوالنی است و بعضا  ۱۷تا ۱۸
ساعت طول میکشد .وزارت آموزش و پرورش قرار بود برای تحصیل و آمد و رفت
بچهها بودجهای اختصاص دهد که تا امروز محقق نشده است .سازمان مدیریت نیز
بودجهای برای درمان به وزارت بهداشت اختصاص داد اما پرداخت آن تا کنون با
مشکل مواجه شده است و بیمارستان فاطمه (س) مدعی است بودجهای دریافت
نکرده است .در نهایت دود همه این مشکالت به چشم دخترها میرود .آنها با دردسر
درمان شدهاند .با این حال کمیسیون پزشکی بنا به دالیلی که هنوز نمیدانیم چیست

با این اعزام مخالفت کرده است که با وعده وزیر بهداشت در تعارض است .وی با
بیان اینکه مدارک دختر ها را برای چند پزشک ایرانی مقیم آمریکا ارسال شده و آنها
برای درمان اعالم آمادگی کردند ،میگوید :این دخترها دوران نوجوانی را طی کردهاند
و در آستانه ورود به دوران جوانی هستند و اگر قرار باشد تا  ۱۵سال دیگر زیر تیغ
جراحی بمانند زندگیشان نابود میشود .باید به این وضعیت بغرنج پایان داده شود.
بس است درد و رنج برای این وضعیت و وعدههای توخالی .امیدواریم مسئولین به
تعهدات خودشان پایبند بمانند و این دخترها که دیگر تاب و توان تیغ جراحی را ندارند
برای درمان به خارج از کشور بفرستند .این حق طبیعی آنهاست و برای دولت تکلیف
است که هزینههای آنها را بپردازد.
دیه دختران متوفی هنوز پرداخت نشده است
وکیل دختران شین آباد با بیان اینکه هفت سال از آن حادثه گذشته اما هنوز دیه
"سیران" به طور کامل پرداخت نشده است اظهار میکند :آنها مبلغی در همان سال
برای جبران خسارت به خانواده دو دانش آموز کشته شده دادند اما هنوز دیه کامل
پرداخت نشده است .همچنین دولت تعهد داده بود پدر دو دانش آموز متوفی استخدام
شوند که هنوز یکی از آنها باقیمانده است .اکثر والدین به علت رفت و آمد فراوان به
تهران کار خود را از دست دادهاند .وی با بیان اینکه عملهای جدید دیههای جدیدی
را به دنبال دارد و تقاضا داریم دیههای جدید برای دختران برقرار شود ،گفت :دولت زیر
بار این مسئله نمیرود .مهمترین خواسته بچهها شاد زیستن است ،آنها گذشته خود را از
دست دادهاند و کودکی نکردهاند و آرزویشان این است که مانند دیگر مردم به صورت
عادی در جامعه حضور یابند.
کار برخی مسئوالن یا نمایشی است یا با منت
پدر "سیما شادکام" یکی از دختران سوخته شین آباد که به نظر می رسد از حجم
مشکالت درمان دخترش به ستوه آمده از برخوردهای نامناسبی که با بچهها دارند
گالیه میکند و میگوید :به هر ادارهای میرویم درها باز هستند ،اما متاسفانه خیلی
کارها نمایشی است .به ما گفته بودند کالس تقویتی برای دخترها میگذارند در حالیکه
دو روز مانده به امتحان یک کالس مرور درس برای آنها برگزار میکنند که دیگر
اسمش کالس تقویتی نیست و مرور درس است .متاسفانه بعضی مسئولین یا کارهای
نمایشی میکنند یا منت میگذارند.
در تهران چند ساعت آواره بودیم تا باشگاه فرهنگیان پذیرشمان
کند
یکی دیگر از پدران دختران شین آباد به مشکالت رفت و آمد به تهران اشاره
میکند و میگوید :هر بار که وقت عمل داریم و میخواهیم به تهران بیاییم باید
از آموزش و پرورش پیرانشهر بخواهیم به تهران نامه بزند و هماهنگی انجام دهد.
دفعه آخر با آموزش و پرورش پیرانشهر هماهنگ شدیم اما به تهران که آمدیم ما را
پذیرش نکردند و چند ساعتی در خیابانها مانده بودیم تا باالخره توانستیم در باشگاه
فرهنگیان ساکن شویم .وضعیت شغلی ما آنچنان که باید خوب نیست .قرار بود مشاور
و روانپزشک به بچهها بدهند اما از شش سال گذشته تا امروز تنها یک مرتبه با
روانشناس دیدار داشتهاند .درخواست داریم مالقاتی با وزیر بهداشت داشته باشیم .
"رحمان اسماعیل پور" یکی دیگر از پدران دختران شین آباد با بیان اینکه نگرانی
و اضطراب همه این خانوادهها درمان فرزندانشان است ،میگوید :قرار بود وقتی برای
ویزیت به تهران میآییم وقت ویزیت ویژه داشته باشیم اما باز هم باید مثل دیگر
بیمارها در نوبتهای طوالنی بمانیم  ،حتی یک مرتبه از پیرانشهر به تهران آمدیم
اما دکتر ما را ویزیت نکرد .چرا باید هر روز و هر ساعت پیگیر درمان باشیم .چرا قول
میدهند اما به آن عمل نمیکنند؟ قرار بود به جای مفصلهای بچهها که خشک شده
مفصل مصنوعی بگذارند اما هنوز این کار را انجام ندادهاند .تیشوهایی که برای بچه ها
کار می گذارند کیفیت خوبی ندارد و باعث عفونت میشوند .دختران شین آبادی تنها
یک خواسته مشترک دارند و آن هم اعزام به خارج از کشور برای درمان چون بدنهای
نحیف آنها دیگر توان سالی  4- 3جراحی تا  15سال دیگر را ندارد ،آنها میگوید که
اگر فرزندان خود مسئوالن هم جای ما بود ،اینگونه رفتار می کردند.
به گزارش ایسنا ،این  ۱۲دختر پشت نیمکتهای کالس درس بودند که آتش
به جانشان افتاد .شش سال از آن روزها گذشته اما آنها هر شب کابوس آن روز سرد
را میبینند .درد سوختگی و پنج شش مرتبه جراحی در سال امانشان را بریده و از بی
مهری و خدمت با منت مسئوالن گالیه دارند.
آرزوهای مچاله شده این دختران نوجوان زیر آوار بی تدبیری و سوءمدیریتها
مانده ،هرچند هنوز لبخند می زنند و به آینده امیدوارند.

شهر چهاردانگه-محله شهرک صنعتی جنوب-خیابان ساعی-خیابان شایان-
پالک 25طبقه همکف کدپستی3319136549تاسیس گردید و آقای سینا
سروی به شماره ملی 0018767133به سمت مدیرشعبه انتخاب شدند  .به
موضوع فعالیت شرکت موارد بشرح ذیل الحاق و ماده مربوطه اساسنامه به
شرح فوق اصالح گردید ":انجام فعالیت آزمون  -کالیبراسیون واندازه گیری
ابعادی قطعات صنعتی وگیجها وفیکسچرهای کنترلی و در صورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح " .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206254

آگهی تغییرات شرکت صنعتی افرا سازه طالی آبی با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  233187و شناسه ملی  10102741813به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  18/02/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای فریداصغری بشماره ملی 0059809728به سمت
مدیرعامل تعیین گردید و سایر سمت های اعضای محترم هیأت
مدیره طبق مصوبات قبلی معتبر و بقوت و اعتبار قانونی خود باقی
می باشد  .حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای
متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس
__________________
عمومی فوق العاده مورخ  02/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت
هیأت مدیره معتبر است سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
آگهی تغییرات شرکت نکو کاشت پارس با مسئولیت محدود به شماره به نشانی استان اصفهان  -شهرستان اصفهان  -بخش مرکزی  -شهر اصفهان-
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206250
ثبت  399336و شناسه ملی  10320494473به استناد صورتجلسه مجمع محله چهار باغ باال-خیابان چهار باغ باال-بن بست ابن سینا [ - ]25پالک 0
__________________
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 02/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :عضای هیئت مدیره تا
تاریخ  1398/11/02بشرح ذیل انتخاب گردیدند - :خانم زهرا
کتابچی ک.م 0082130116بسمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره
آقای کاظم پورقنبر ک.م 2971776875به سمت رئیس هیئت مدیرهخانم آزاده عباس زاده کاردر ک.م  0072295546به سمت عضوهیئت مدیره -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک -سفته -بروات-قراردادها عقود اسالمی با امضای مدیر عامل به
__________________
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان آریان رادان با مسئولیت محدود به شماره
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ( )206252ثبت  335648و شناسه ملی  10103721497به استناد صورتجلسه مجمع

آگهی تغییرمحل شرکت طرح امتداد پارس با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  1277و شناسه ملی  10320787179به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  10/08/1396مرکز اصلی شرکت به تهران  -شهر تهران -
تهرانپارس  -خیابان شهید محمد رضا طاهری  121خیابان شهید محسن اورومی
 204غربی پالک  61طبقه اول واحد  1کدپستی  1653744511انتقال و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قدس ()206251
__________________

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی منظر نگار محیط با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  431940و شناسه ملی 14003062275

عمومی فوق العاده مورخ  27/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان میرداماد میدان مادر
خیابان بهروز کوچه چهارم پ 6ط 3به آدرس تهران میرداماد خیابان آزیتا
__________________
خیابان چهارم پالک  6طبقه اول واحد غربی کد پستی  1911935673تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بک افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206253
 110932و شناسه ملی  10101546575به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
__________________
بطور فوق العاده مورخ  12/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مؤسسه حسابرسی
آگهی تغییرات شرکت طراحی شایگان ره آورد با مسئولیت محدود به اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره شناسه ملی 10100608069به سمت
شماره ثبت  136485و شناسه ملی  10101796171به استناد صورتجلسه بازرس اصلی و آقای فرشید حیدریان کدملی  4130713094به سمت بازرس علی
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
شعبه شرکت در استان تهران  -شهرستان اسالمشهر  -بخش چهاردانگه  -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206256
 ساختمان اداری سینا-طبقه همکف-واحد  4کد پستی  8163814145انتقالیافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206255
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جزئیات بازداشت خواننده پاپ قالبی به اتهام اغفال دختران جوان
با وعده ازدواج و اخاذی از آنها با تهدید به انتشار فیلمهای غیراخالقی
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از دستگیری جوانی خبر داد که با سوء استفاده از عنوان هنری
خوانندگی و دادن وعده ازدواج اقدام به فریب و آزار و اذیت دختران
جوان کرده است.
به گزارش روابط عمومی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،سرهنگ
علی ولی پور گودرزی در توضیح این خبر گفت ۲۰ :تیرماه و در
پی طرح شکایت خانمی جوان در شعبه هشتم دادگاه کیفری با
موضوع آزار و اذیت جنسی ،پروندهای در این خصوص تشکیل
و جهت تحقیقات در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت .خانم جوان با حضور در اداره شانزدهم پلیس
آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :من در شبکه اجتماعی
با شخصی به نام «سعید» آشنا شدم؛ ایشان ادعا کردند که فردی
سرشناس در زمینه خوانندگی و آهنگسازی است و آثار [هنری] وی
نیز در سایتهای مختلف وجود دارد؛ این شخص فیلمها و عکس
هایی را که با برخی از بازیگران و خوانندگان معروف و سرشناس
همچمون ...گرفته بود را نیز برایم فرستاد و در ادامه مدعی شد که
به من عالقه مند شده و قصد ازدواج با مرا دارد و به این ترفند و
حیله از من درخواست کرد تا حضورا همدیگر را مالقات نماییم.
سعید حتی به من گفت که به برنامه تلویزیونی [ ....با مجری گری
یکی از بازیگران مطرح و سرشناس] نیز دعوت شده و در ادامه
برای من بارها پیامک هایی ارسال میشد با این مضمون که وی
(سعید) برنامه اجرای کنسرت دارد .شاکی پرونده در خصوص نحوه
مالقات خود با سعید نیز به کارآگاهان گفت :زمانیکه به اصرار سعید
با یکدیگر قرار مالقات گذاشتیم ،وی به این بهانه که فردی معروف
است و دشمنانش به دنبال بدنام کردن وی بوده و اگر او با هر
خانمی مشاهده و تصویری از او تهیه و منتشر شود ،برایش گران
تمام خواهد شد وحتی امکان ممنوع کار شدن وی نیز وجود دارد
مرا راضی کرد تا به منزل شخصی اش در منطقه دربند بروم حتی
وعده داد که در این مالقات مرا حضورا به تعدادی از هنرمندان
جهت تهیه شغلی مناسب [ در دنیای هنر] معرفی خواهد کرد .نهایتا
در  ۲۶تیرماه ،سعید برای من یک خودرو دربست فرستاد و من به

منزل ایشان در منطقه دربند رفتم .در ابتدای ورود به خانه ،سعید
فردی بسیار محترم به نظر میرسید ؛ پس از صحبتهای اولیه،
سعید تعدادی از آثار [هنری] خودش را برای من گذاشته بود که
ناگهان به سمت من آمد و آنزمان بود که متوجه قصد و نیت واقعی
او شدم؛ به شدت اعتراض کرده و حتی در مقابل او مقاومت کردم
اما ناگهان حمله ور شد و در حالیکه جلوی دهانم را گرفته بود .....
شاکی پرونده در خصوص اخاذی صورت گرفته توسط سعید نیز به
کارآگاهان گفت :سعید مدعی شده بود که از بنده فیلم و عکس
تهیه کرده و اگر به او پول پرداخت نکنم آبروی مرا خواهد برد و
من به ناچار در چندین نوبت به او چندین میلیون تومان پرداخت
کردم تا اینکه متوجه شدم که گویا خانم هایی دیگری نیز هستند
که دقیقا اتفاقی مشابه من برای آنها نیز افتاده و از ترس آبرو تاکنون
شکایتی نکردند .معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ در ادامه این خبر عنوان داشت :با شناسایی هویت دقیق سعید
(متولد  ،)۱۳۶۸کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
با مراجعه به محل سکونت زندگی مجردی وی در طبقه سوم یک
مجتمع مسکونی در منطقه دربند ،در ۲۳تیرماه اقدام به دستگیری
و انتقال متهم به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ کردند.
سعید در اظهارات اولیه منکر هرگونه آزار و اذیت جنسی شاکیه شد
اما در ادامه تحقیقات صراحتا به ارتکاب جرم اعتراف کرد .سرهنگ
علی ولیپور گودرزی با اشاره به شناسایی چند شاکی دیگر در این

پرونده گفت :با دستگیری متهم ،تعدادی دیگری از خانمهای جوان
به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و در اظهاراتی
کامال مشابه عنوان داشتند که توسط سعید مورد آزار و اذیت قرار
گرفتند .یکی از شکات اخیر در توضیحات خود به کارآگاهان عنوان
داشت :از طریق فضای مجازی تلگرام با سعید آشنا شدم؛ ایشان
به من وعده ازدواج داد و در ادامه ،به بهانه تهیه هزینه مالی آلبوم
هنری (موسیقی) از من درخواست مبلغی پول کرد .سعید خودش را
به عنوان آهنگساز و خواننده معرفی کرده و یک بیوگرافی جعلی نیز
در سایت «ویکی صدا» برای خودش ساخته و آنرا برای من فرستاد
تا به من ثابت کند که خواننده است .بنده به واسطه اعتمادی که به
سعید پیدا کرده بودم پول مورد درخواست را به حسابش واریز کرده و
نهایتا به پیشنهاد ایشان جهت مالقات با اعضای خانواده و همچنین
آشنایی بیشتر با یکدیگر جهت ازدواج به خانه ی سعید در دربند
دعوت شدم؛ به خاطر اعتمادی که به سعید داشتم ،برای دیدن او و
خانواده اش به منزل ایشان رفتم؛ در ابتدا همه چیز آرام و محترمانه
بود اما کمی بعد متوجه قصد و نیت واقعی سعید از این دعوت شدم
و زمانیکه در برابرش مقاومت کردم ناگهان به سمت من حمله ور
شد و با ضرب و شتم مرا مورد آزار و اذیت قرار داد .سعید مدعی شده
بود که از من فیلم و عکس گرفته و باید به او پول بدهم و در غیر
این صورت فیلم و تصویر مرا در فضای مجازی پخش خواهد کرد؛
من نیز به ناچار و از ترس آبروی خود مبالغ مورد درخواست سعید
را پرداخت میکردم تا نهایتا با اطالع از دستگیری سعید تصمیم به
شکایت گرفتم .سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی ،معاون مبارزه
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به رسیدگی ویژه
به این نوع از جرایم در معاونت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی،
افزود :متهم با قرار قانونی و جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد .شکات اطمینان داشته
باشند که تمامی اظهارات و هویت آنها نزد پلیس و مقام محترم
قضایی کامال محرمانه بوده ؛ لذا از شکات احتمالی دعوت میشود
تا جهت طرح و پیگیری شکایت خود به نشانی اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

دستگیری اعضای باند  5نفره به اتهام انتقال قاچاقی کولرگازی از جنوب ایران به جنوب تهران بدون ثبت گمرکی
رییس کالنتری  ۲۰۵صحن مطهر
حرم امام از دستگیری اعضای باند
قاچاق کولرگازی در حوالی بهشت زهرا
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ کیانوش
نظری در تشریح جزئیات این خبر،
گفت :باندی پنج نفره که کولرهای
گازی را بدون ثبت گمرکی از بندری
در جنوب کشور به تهران منتقل کرده
بودند ،منهدم شد.
وی با بیان اینکه اعضای این باند

برای انجام عملیات خود بزرگراهها و
جاده های حوالی بهشت زهرا را انتخاب
کرده بودند ،گفت :آنان تصور میکردند
که تخلیه بار در ساعات خلوت از چشم
ماموران به دور می ماند اما گشت
کالنتری متوجه این اقدام آنان شده و
وارد عمل شدند .نظری با اشاره به اخذ
مجوز برای دستگیری این افراد گفت:
سه تن از اعضای این باند در حین بار
زدن کاالی قاچاق دستگیر شدند و
اعتراف کردند کولرها را به مبلغ 1.5

میلیون تومان از بندری در جنوب کشور
خریده و در تهران به مبلغ پنج میلیون
تومانی می فروختند.
وی با بیان اینکه متهمان بار قاچاق
را با استفاده از خودروهای سواری
و باری به تهران منتقل میکردند و
از آنجا همه بار را به یک وانت دیگر
تحویل میدادند ،گفت :این افراد پس از
تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی
و شناسایی دیگر عامالن قاچاق به
پلیس آگاهی معرفی شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهر آذین الکتریک الوند با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  412266و شناسه ملی  10320626535به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  22/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت
به آدرس  :استان تهران شهرستان رباط کریم بخش مرکزی  -دهستان امامزاده
ابوطالب  -آبادی ده حسن  -محله شهرک صنعتی سبالن(ده حسن)  -کوچه
گلستان پنجم  -خیابان ده حسن  -پالک -97قطعه - 499طبقه همکف کد
پستی  3764167554منتقل گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()206257

____________________

آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار شایا سهامی خاص به شماره ثبت
 354768و شناسه ملی  10104018525به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  20/01/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :موسسه بنیاد امام رضا (ع) به شناسه ملی  10103735330به
نمایندگی آقای محمد رضا سلیمی به شماره ملی  222952347به سمت
رئیس هیئت مدیره و آقای علی کرم کرمی به شماره ملی 0050378910
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید دانشور طریق به شماره
ملی  0053236173به سمت عضو هیئت مدیره و اقای محمد عبداللهی به
شماره ملی  4489666918به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند- .حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهـادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک و برات و سـفته و قراردادها و عقود اسالمی
با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر
شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206258

____________________

آگهی تغییرات شرکت منطق پارسی شایا شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  271324و شناسه ملی  10103122130به استناد صورتجلسه هیئت

مدیره مورخ  31/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آدرس شرکت از محل
قبلی به محل جدید :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-میرداماد-خیابان شهید امیرسرلشگر علیرضا سنجابی-میدان مادر-پالک
-6ساختمان بیژن-طبقه -10واحد  - 3کدپستی - 1911915481تغییر یافت.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()206259

____________________

آگهی تغییرات شرکت بهین گستر کاو سهامی خاص به شماره
ثبت  179925و شناسه ملی  10102221451به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  19/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان
امیرحسین سعیدی با کد ملی  0055292100به سمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره و صابر حاجی حسین خباز با کد ملی 0060313218
به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی حاجی حسین خباز با کد ملی
 0067196276به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک  ،سفته ،
بروات و کلیه قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()206260

____________________

آگهی تغییرات شرکت بهین گستر کاو سهامی خاص به شماره ثبت 179925
و شناسه ملی  10102221451به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  19/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسسه ارقام نگر آریا به شناسه
ملی  10100617632به سمت بازرس اصلی و حورا احیاء داران به شماره ملی
 0075448211به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند
امیرحسین سعیدی با کد ملی  0055292100و صابر حاجی حسین خباز با کد ملی

دادستان عمومی و انقالب اسالمشهر خبر داد

دستگیری مرد جنایتکار به اتهام قتل همسرش در خیابان
دادستان عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر گفت :مردی که همسر خود را در خیابان و به دلیل
اختالف خانوادگی به قتل رسانده بود ،دستگیر و روانه زندان شد .به گزارش میزان ،یونس اسدی مقدم
گفت :چند روز گذشته در یکی از خیابانهای این شهرستان مردی به دلیل اختالف خانوادگی همسر خود
را با ضربات چاقو به قتل رساند .دادستان عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر گفت :با قید فوریت
دستورات قضایی صادر و متهم دستگیر شد و قاتل پس از تفهیم اتهام با قرار قانونی روانه زندان گردید.
اسدی مقدم افزود :متهم به جرم خود اقرار کرده و پرونده در حال رسیدگی است.

جزئیات دستگیری سارق مسلح
درون شعبه بانک ملی در غرب تهران
سارق مسلحی که با فشنگهای مشقی وارد
بانک ملی در محدوده نعمت آباد شده بود با اقدام
سریع پلیس قبل از فرار بازداشت شد .به گزارش
میزان ،سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری در جمع
خبرنگاران با اشاره به دستگیری سارق بانک
گفت :سارق مسلح که از فرصت خلوتی بانک
در صبح زود استفاده کرده بود ،وارد بانک شد و
پس از زدن قفل به در بانک ،اقدام به شلیک تیر
هوایی کرد .وی افزود :فرد مسلح بعد از تهدید مشتریها و کارمندان در حالی که صورت خود را با ماسک
بهداشتی و عینک آفتابی پوشانده بود ،خود را به گاوصندوق بانک نزدیک و اقدام به برداشت  ۷۰میلیون
تراول چک از بانک کرد .سرهنگ منصور حمیدوند ادامه داد :این سارق هنگامی که قصد خروج از بانک
داشت نتوانست قفلی را که خود زده بود ،باز کند لذا در بانک محبوس شد .او برای کنترل اوضاع به پای
یکی از کارمندان بانک نیز شلیک کرد ،اما در نهایت کارمندان بانک به سمت او یورش بردند و او را
دستگیر کردند .سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری افزود :بعد از تماس با پلیس  ۱۱۰نیروهای کالنتری در
سه دقیقه در محل حاضر شدند و متهم داخل بانک دستگیر شد .خوشبختانه سرقت بدون هرگونه حادثه
جانی و آسیب به پایان رسید .وی با اشاره به سالح کشف شده از سارق تصریح کرد :این سالح جنگی و
برخوردار از تکنولوژی جدید بوده و تیرهای آن برخالف ادعای سارق کشنده است .سرهنگ حمیدوند در
ادامه خاطرنشان کرد :متأسفانه بانک فاقد نگهبان بوده .ما به روسای بانکها توصیه میکنیم تعامل الزم
را با کالنتریهای محل داشته باشند و با توجه به شرایط حساس بانکها حتما درخواست نگهبان کنند.
وی در پایان گفت :این سارق  ۵۱ساله تاکنون براساس بررسیها سابقه نداشته و علت سرقت از بانک را
بدهی مالی عنوان کرده است.

زنده ماندن ناباورانه دختر  ۱۳ساله در پی سقوط
از طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی در تهران
دختر  ۱۳سالهای در حادثه سقوط از طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی به طرز ناباورانهای از این
حادثه جان سالم بدر برد .به گزارش ایسنا ،وقوع این حادثه طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵
اطالع داده شد که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه  ۹۵را
به محل حادثه واقع درنازی آباد ،خیابان شیر محمدی رهسپار کرد .به گفته محمدرضا شکیب مهر ،فرمانده
آتش نشانان اعزامی ،یک دختر  ۱۳ساله به علت نامعلومی از تراس طبقه چهارم ساختمان مسکونی ۴
طبقهای به داخل حیاط منزل سقوط کرد ولی از این اتفاق به طرز عجیبی جان سالم بهدربرد .وی با اشاره
به شکستگی و مصدومیت این دختر از ناحیه سر ،دست و پا ،تصریح کرد :آتش نشانان پس از حضور در
محل و درخواست یک دستگاه اورژانس جهت انتقال مصدوم به بیمارستان ،محل را ایمن کرده و همچنین
فرد مصدوم را برای انتقال به آمبوالنس اورژانس آماده کردند.
این فرمانده آتش نشانی اعالم کرد :آتش نشانان پس از دادن تذکرات ایمنی به ساکنان به کار خود
خاتمه داده و به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

 0060313218و مرتضی حاجی حسین خباز با کد ملی  0067196276به عنوان
اعضای هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206261

____________________

آگهی تغییرات شرکت نوش طب پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  402729و شناسه ملی  10320541719به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  02/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزی  -شهر تهران-محله پل رومی-خیابان استانبول-خیابان شهید
ابوالفضل آقابزرگی-پالک -37طبقه چهارم-واحد  402کد پستی :
 1964613434تغییر یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206262

____________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نت الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت
 263215و شناسه ملی  10103806412به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  02/02/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از
مبلغ  5000000000ریال به مبلغ  7000000000ریال منقسم به  1000سهم
 7000000ریالی با نام از محل آورده نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .مبلغ  2000000000ریال به موجب گواهی شماره 42
مورخ  4/2/96بانک سپه شعبه سی تیر  160واریز گریده است  .ذیل ثبت به لحاظ
افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()206263

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهد امید آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 349754و شناسه ملی  10103924207به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  21/12/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسسه
حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شنا سه ملی 10380112106به عنوان
بازرس اصلی و مو سسه خدمات مالی حسام منتخب به شــماره ثبت 28683و
شــناســه ملی 10320723178به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال
انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()206264
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مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هشدار داد

آزمایش جنجالی ناسا
برای بررسی امکان تولیدمثل انسان در فضا
ناسا اسپرم گاو وحشی و انسان را بهمنظور مطالعه تولیدمثل در فضا ،به ایستگاه
فضایی بینالمللی فرستاده است .هدف از این آزمایش ،بررسی عملکرد اسپرم انسان
در شرایط بیوزنی است.
به گزارش خبرآنالین ،این مأموریت که «مایکرو »۱۱-نام دارد ،برای بررسی
امکان فرزندآوری انسانها در فضا راهاندازی شده و طی آن ،نمونههایی از اسپرم
منجمد انسان و گاو در ایستگاه فضایی بینالمللی ( )ISSتحت آزمایش قرار
میگیرد.
این پروژه را مرکز تحقیقات ایمز ( )Amesناسا هدایت میکند و طبق بیانیه
ناسا ،هدف اصلی آن ،بررسی چگونگی تأثیر بیوزنی روی اسپرم است .هرچند هدف
این مطالعه اسپرم انسانهاست ،اما اسپرم گاو وحشی نیز برای آزمایشهای کنترلی
فرستاده شده است ،زیرا به اندازه کافی مشابه اسپرم انسان است و این اطمینان
را برای محققان فراهم میکند که بتوانند تفاوتهای ظریف اسپرم هر دو گونه را
تشخیص دهند.
ناسا ادعا میکند این مطالعه اولین گام در درک قابلیت بالقوه تولیدمثل در شرایط
بیوزنی است.
دکتر «فتحی کارویا» ،پژوهشگر زیستشناسی فضایی در ناسا میگوید«:بر
اساس تجربیات قبلی ،به نظر میرسد که شرایط بیوزنی ،تحرک اسپرم را تسهیل
میکند .تحقیقات پیشین روی ارگانیسمهای مختلف نشان داده است که شرایط
بیوزنی (میکروگرانشی) موجب بازسازی سریعتر سلولها میشود .این پروژه
فضایی اولین بار است که به روشهای تحلیلی اثباتشده برای ارزیابی باروری
اسپرم انسان و گاو در فضا میپردازد».

تاثیر مثبت عدس ،دانه کتان ،غالت ،شنبلیله و
گالبی وحشی بر کنترل قند خون
مصرف مواد غذایی غنی از فیبر یکی
از راههای کنترل دیابت است .تحقیقات
نشان میدهد فیبر موجود در مواد
غذایی گیاهی روند افزایش قند خون را
کند میکند.
به گزارش جام جم ،برای اینکه 20
تا  35گرم فیبر مورد نیاز روزانه را از
رژیم غذایی خود دریافت کنید مواد غذایی زیر را در رژیم دیابتی خود بگنجانید:
عدس
عدسها حبوباتی غنی از فیبر و پروتئین هستند .حدود  40درصد کل کربوهیدرات
موجود درعدس را فیبرها تشکیل میدهند ،بنابراین واکنش قند خونی پایینی دارند.
بر اساس اعالم وزارت کشاورزی آمریکا ( ،)USDAدر هر  100گرم عدس بیش
از  15گرم فیبر و تقریبا  18گرم پروتئین وجود دارد.
دانه کتان
دانههای کتان منبع غنی از یک فیبر نامحلول به نام لیگنان هستند .مصرف
منظم دانههای کتان به کاهش ریسک مشکالت قلبی و سکتههای مرتبط با دیابت
کمک میکند .دانه کتان سطح قند خون را در بدن تنظیم و سالمت رودهها و
حساسیت به انسولین را تقویت میکند.
غالت کامل
نان گندم سبوسدار ،پاستا ،برنج قهوهای و جو دوسر مواد غذایی غنی از فیبر
و دارای کربوهیدراتهای پیچیده هستند که چون هضم آنها به کندی صورت
میگیرد افزایش ناگهانی در قند خون ایجاد نمیکنند .انواع غالت کامل ،قند خون
را کنترل میکنند.
شنبلیله
دانههای شنبلیله و برگهای آن هردو تاثیر بسیار خوبی بر کنترل دیابت دارند.
فیبر فراوان این ماده غذایی روند هضم را کنترل و جذب کربوهیدراتها و قندها را
در بدن تنظیم میکند .این ماده غذایی همچنین تحمل گلوکز بدن را تقویت کرده
و سطح کلسترول بد را کاهش میدهد.
امرود
امرود یا گالبی وحشی شاخص قند خون پایینی دارد و غنی از فیبرهای غذایی
است که به جلوگیری از یبوست کمک میکند .یبوست یک مشکل معمول در
افراد دیابتی است .امرود میتواند به کند شدن روند جذب قندها در بدن کمک کند
بنابراین یک میان وعده بسیار خوب برای افراد دیابتی به شمار میآید.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

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

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

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

عدم مصرف میوه و سبزی علت  ۱۹درصد سرطانهای گوارشی
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه
وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم
مصرف روزانه حداقل پنج واحد میوه
و سبزی ،گفت ۶۰ :درصد دیابت
نوع  ۲با الگوی غذایی مناسب قابل
کنترل است و تاثیر آن دو برابر تاثیر
داروست.
به گزارش ایسنا ،دکتر زهرا
عبداللهی با بیان این مطلب در کارگاه آموزشی و همایش ملی
«بهبود تغذیه در جامعه زنان روستایی و عشایری» در سالن
همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گفت۵۰ :
درصد بیماریهای قلبی و عروقی و  ۳۰تا  ۴۰درصد سرطانها
با تغذیه مناسب قابل پیشگیری هستند.
وی افزود :مصرف کم میوه و سبزی علت  ۱۹درصد
سرطانهای دستگاه گوارش و  ۳۱درصد بیماریهای قلبی
است .از  ۱۰عامل بیماریهای غیرواگیر مهم ترین ریسک
فاکتور ،تغذیه نامناسب است که موجب شده بروز بیماریهای
غیرواگیر از  ۵۶درصد در سال  ۸۰به  ۷۶درصد در سالهای
اخیر برسد.
عبداللهی گفت :مطالعات سال  ۹۵نشان میدهد مصرف

سبزی و میوه در روستاها از شهرها
نیز کمتر بوده است .مصرف حداقل
 ۳واحد سبزی و  ۲واحد میوه توصیه
جهانی است.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه
وزارت بهداشت ادامه داد :مصرف
زیاد چربی و روغن عامل اصلی
سرطانهای پروستات و سینه است
که از شایعترین سرطانهاست.
وی افزود :چاقی شکمی از چاقی عمومی بدتر است و
مطالعات سال  ۹۱نشان میدهد این چاقی در زنان  ۶۱درصد
است .بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت
بهداشت ،وی کاهش ضریب هوشی را ناشی از کمبود ید و
آهن در افراد دانست و گفت :ریزمغذیها اعم از کمبود آهن،
کم خونی ناشی از فقر آهن ،کمبود ویتامینهای  ،Aویتامین
 ،Dکمبود روی و ید هستند .وی افزود :کمبود ید در  ۳۰سال
پیش موجب بروز  ۷۰درصدی بیماری گواتر میشد و غنیسازی
نمک به ید تصفیه شده باعث شد این عدد به  ۵درصد برسد .اگر
از عرضه نمکهای غیرمجاز در بازار جلوگیری نشود دوباره به
تدریج به همان وضعیت سابق بازخواهیم گشت.

افزایش خطر ابتال به آلزایمر در زنان با زایمانهای بیش از  5بار
یک مطالعه نشان میدهد پنج یا بیشتر از پنج مرتبه زایمان،
خطر ابتال به آلزایمر در زنان را تا  ۷۰درصد افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،یک تحقیق جدید با بررسی بیشتر از ۳۵۰۰
زن باالی  ۶۰سال در دو کشور یونان و کره جنوبی نشان
میدهد خطر ابتال به آلزایمر در زنان که پنج مرتبه یا بیشتر
زایمان داشتهاند ۷۰ ،درصد بیشتر از زنان با تعداد زایمانهای
کمتر بوده و حتی در صورتی که این زنان به زوال عقل هم
مبتال نشوند ،نمره کمتری در آزمونهای روانشناختی معمولی
کسب میکنند.
این تحقیق اما با یک نتیجه غیرقابل انتظار نیز به همراه بوده
است .محققان دریافتند زنانی که یک یا دو حاملگی ناموفق و
ناتمام را تجربه کردهاند ،تقریبا  ۵۰درصد کمتر از زنانی که هرگز
حاملگی را تجربه نمیکنند ،احتمال ابتال به آلزایمر دارند.
گزارش جهانی آلزایمر در سال  ۲۰۱۶اعالم کرد بیش از ۴۷
میلیون نفر در سراسر جان با مشکل زوال عقل مواجهاند .طبق
گفته انجمن آلزایمر آمریکا ،احتمال ابتال به آلزایمر در زنان در
سن  ۶۰سالگی دو برابر میشود.
به طور کلی احتمال ابتال به آلزایمر در زنان بیشتر از مردان
است .این امر دالیل بسیاری دارد که در این میان میتوان به
نقش هورمنها و حاملگی اشاره کرد.
یکی از محققان این مطالعه در این ارتباط توضیح داد :از
آنجا که اغلب حاملگیهای ناتمام در سه ماهه اول بارداری
رخ میدهد ،ممکن است سطوح هورمون استروژن در سه
ماهه اول بارداری ،میزان بهینهای برای کاهش خطر ابتال به
آلزایمر محسوب شود .اما زایمانهای متعدد نقشی بر عکس ایفا

میکنند چرا که قرار گرفتن زنان در معرض سطوح بسیار باالی
هورمونهای استروژن و استرس و سپس کاهش ناگهانی آنها
منجر به کاهش ذخایر مغزی و افزایش خطر ابتال به آلزایمر
میشود .پیش تر نیز برخی تحقیقات با در نظر گرفتن فاکتورهایی
به جز سطح هورمونها از جمله فشار خون باال ،چاقی ،کلسترول
باال و دیابت ارتباط بین زایمانهای متعدد و خطر ابتال به آلزایمر
را مشخص کرده بودند .به گزارش سی ان ان ،محققان با بیان
اینکه تحقیقات بیشتری برای تعیین علت اصلی این ارتباط نیاز
است بر این نکته تاکید کردهاند که در دوران بارداری عالوه بر
تغییر در سطح هورمونها ،تغییرات دیگری مانند تغییر در سیستم
ایمنی ،رژیم غذایی سالم یا ناسالم ،میزان ورزش و سطوح
استرسی که مادران با فرزندان بیشتر تجربه میکنند نیز به وقوع
میپیوندد که اینها در کنار تفاوتهای فرهنگی و دسترسی به
مراقبتهای بهداشتی میتوانند ارتباط میان زایمانهای متعدد و
خطر ابتال به آلزایمر را تحت تاثیر قرار دهند.

نشانهها و راههای درمان آب سیاه

یک متخصص چشم عالئم ابتال به بیماری گلوکوم و راههای
درمان آن را تشریح کرد.
به گزارش جام جم آنالین ،محمدی در ارتباط با بیماری
ب سیاه یکی از
گلوکوم یا آب سیاه اظهارداشت :گلوکوم یا آ 
بیماریهای شایع چشمی در جهان بوده که گاهی نوعی بیماری
خاموش به شمار میرود.
وی افزود :گلوکوم به طور عمده به دو دسته گلوکوم زاویه باز
و بسته تقسیم میشود و در بیشتر موارد بیماران با گلوکوم زاویه
باز گرفتار میشوند .این چشم پزشک ادامه داد :گلوکوم با زاویه باز
شایعترین نوع گلوکوم است و متاسفانه این بیماری تا به مراحل
بسیار پیشرفته نرسد ،هیچ گونه نشانهای ندارد و هر فرد به ظاهر
سالمی ممکن است به آن مبتال باشد .محمدی بیان داشت :در
گلوکوم ابتدا قسمت محیطی میدان بینایی آسیب میبیند و با
توجه به این که قسمت مرکزی میدان بینایی آخرین محلی است
که از بین میرود فرد تا انتهای سیر بیماری ،متوجه اختالل در
بینایی خود نمیشود .وی با بیان اینکه در موارد بسیار پیشرفته
دید مرکزی نیز از بین میرود و ممکن است کوری ایجاد شود،
خاطرنشان کرد :گلوکوم زاویه بسته با درد چشم ،قرمزی چشم ،
تاری دید  ،روئیت هاله در اطراف نورها،سردرد و تهوع همراه بوده
و این عالئم در فردی که قبال هیچ گونه بیماری نداشته ،به طور
ناگهانی ظاهر میشود .این چشم پزشک عنوان کرد :گلوکوم نوع
سوم که آمار آن از دو نوع اول کمتر است نوع مادرزادی گلوکوم
است که نوع مادرزادی در نوزادان با عالئم اشک ریزش ،بستن
چشمها در تماس با نور یا ترس از نور و جمع کردن پلکها
مشخص میشود همچنین گاهی قرنیه چشم بزرگ و کدر
میشود .این متخصص چشم تاکید کرد :بررسی فشار داخل چشم
و تست میدان بینایی از راههای تشخیصی گلوکوم بوده و در اغلب
موارد بجز گلوکومهای مادرزادی و زاویه بسته درمان با قطرههای
چشمی انجام میشود در غیر این صورت باید از لیزر و دیگر اعمال
جراحی استفاده کرد

تاثیر مثبت دارچین بر تقویت سالمتی
و پیشگیری و درمان عفونت

ترکیب فلفل تند خاصیت ضد چاقی دارد
ترکیب موجود در فلفل تند
میتواند به کاهش چاقی کمک
کند.
به گزارش ایسنا ،محققان
توانستند با استفاده از ترکیب
فعال موجود در فلفل تند یک
داروی ضد چاقی تولید کنند.
این درمان در بررسیهای
آزمایشگاهی روی موشها
موفقیت آمیز بوده است.
محققان در بررسیهای پیشین خود روی ترکیب
کاپسایسین به تاثیر آن در کاهش درد و داروی احتمالی
برای درمان بیماریهایی از قبیل روماتوئید آرتریت پی
برده بودند .به تازگی مطالعات جدیدی انجام گرفته که
نشان دهنده فوائد دیگر این ترکیب است.
گروهی از محققان آمریکایی دارویی تولید کردند که
در مدت  ۲۴ساعت و به تدریج کاپسایسین را در بدن
آزاد میکند .آنها تاثیر این دارو را روی موشها آزمایش
کردند.
محققان این دارو را روی تعدادی موش که با رژیم

غذایی پرچرب تغذیه میشدند
آزمایش کردند .همچنین
سطح پالسمای خون موشها
که شاخصی برای سالمت
متابولیک به حساب میآید و نیز
فشار خون آنها را مورد ارزیابی
قرار دادند.
محققان ابتدا این فرض را
مطرح کردند که این دارو به
دلیل تاثیری که کاپسایسین روی گیرندههایی موسوم
به  TRPV1دارد موجب کاهش وزن میشود .تعداد
باالیی از این گیرندهها در سلولهای چربی وجود دارد
که محققان را امیدوار کرد فعال کردن آن موجب میشود
سلولهای چربی سفید به جای ذخیره کالری آن را
بسوزاند .به گزارش مدیکال نیوز تودی ،محققان مشاهده
کردند مصرف این دارو موجب بهبود سطح کلسترول و
قند خون ،واکنش انسولین و عالئم بیماری کبد شده
است .همچنین در مدت زمان هشت ماه مصرف دارو،
کاهش وزن در موشها ادامه داشته و با عوارض جانبی
همراه نبوده است.

وجود خون در مدفوع از جمله نشانههای یک بیماری کشنده
نتایج یک تحقیق نشان میدهد وجود خون در مدفوع
عالوه بر سرطان روده میتواند نشانهای از وجود یک
بیماری کشنده دیگر باشد.
به گزارش ایسنا ،حتی درصورتیکه وجود خون در
مدفوع با چشم غیر مسلح قابل رویت نباشد ،میتواند
خطرناک باشد و غیر از سرطان روده نشانهای از وجود
بیماریهای کشنده دیگر باشد.
به گفته محققان اسکاتلندی ،این بیماریهای کشنده
شامل بیماریهای گردش خون ،تنفسی ،گوارشی،
خونی ،هورمونی یا عصبی است .تست مورد استفاده
برای تشخیص وجود خون در مدفوع تست خون پنهان

در مدفوع نامیده میشود که معموال در تشخیص سرطان
روده مورد استفاده قرار میگیرد .هرچند ،مثبت بودن
جواب آزمایش ممکن است حاکی از وجود مشکالت
جدی دیگر باشد .محققان اظهار داشتند :به طور مثال
وجود خون در مدفوع میتواند نشاندهنده التهاب ناشی
از سرطانهای دیگر یا حتی بیماری آلزایمر باشد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،یکی از محققان
ارشد این مطالعه گفت :در بیمارانی که تست خون پنهان
در مدفوع مثبت باشد  ۵۸درصد بیشتر احتمال دارد بر اثر
ابتال به انواع بیماریها و نه تنها سرطان روده دچار مرگ
زود هنگام شوند.

نگرانیهای جهانی در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی بسیار
افزایش یافته و تالشها برای یافتن ترکیبهای جدید سرعت
گرفته است.
به گزارش مهر ،نتیجه یک بررسی نشان میدهد که دارچین
میتواند گزینه خوبی برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی باشد.
آنتی بیوتیکها از اولین دورهای که مورد استفاده قرار گرفتند جان
تعداد بیشماری از انسانها را نجات دادهاند اما با گذر زمان تعداد
فزایندهای از گونههای باکتری به آنتی بیوتیکها مقاوم شدهاند.
در حقیقت ،عفونتهایی که زمانی به راحتی قابل درمان بودهاند
اکنون در برابر آنتی بیوتیکها مقاوم شدهاند و این روند امروزه به
یک مشکل رو به رشد جهانی تبدیل شده است .سازمان جهانی
بهداشت ( )WHOبحران مقاومت آنتی بیوتیکی را یکی از
بزرگترین تهدیدهای سالمت جهانی ،امنیت غذایی و رشد و توسعه
خوانده است .به همین دلیل ضرورت دارد تا روشهای موثری
برای مقابله با عفونتها بدون نیاز به مصرف آنتی بیوتیکها به
کار گرفته شود .اکنون گروهی از محققان استرالیایی به بررسی
تاثیر داروهای سنتی پرداختهاند و به تازگی دارچین را مورد
مطالعه قرار دادهاند .آنها اظهار داشتند :در این مطالعه تنها روی
این ادویه تمرکز شد زیرا در بسیاری از تحقیقات پیشین به تاثیر
آنتی میکروبیال دارچین اشاره شده اما به طور گسترده در صنعت
داروسازی کاربرد نداشتهاند .همچنین محققان روی ترکیب خاصی
از اسانس دارچین به نام سینامالدهید تمرکز کردند که عامل عطر
خاص دارچین است .محققان بررسی کردند آیا سینامالدهید
و طعم ِ
میتواند زیستالیهها را تجزیه کند؟ زیستالیهها ،الیههای
چسبنده هستند و اغلب عامل عفونتهایی به حساب میآیند
که حتی آنتی بیوتیکها نمیتوانند آنها را لمس کنند .شناخته
شدهترین نمونه زیستالیه پالک موجود روی دندان است.
محققان این فرض را مطرح کردند که استفاده از ضد
میکروبهای طبیعی از قبیل اسانس ممکن است در تشکیل
زیستالیه اختالل ایجاد کند .بنابراین ،روی تاثیر غلظتهای
مختلف سینامالدهید در مراحل مختلف رشد زیستالیه تمرکز
شد .در این آزمایش محققان استرالیایی از باکتری که عامل بروز
عفونت در افرادی با ضعف سیستم ایمنی از قبیل بیماران مبتال
به سرطان و دیابت است ،استفاده کردند .زمانیکه سینامالدهید
برای مقابله با زیستالیه باکتریایی آزمایش شد ،مشخص شد
که آنها را در سه چهارم موارد تجزیه میکند .همچنین تشکیل
زیستالیهها را متوقف کرده و از گسترش باکتریها پیشگیری
میکند.

