جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی تشریح کرد

جزئیـات طـرح جـدیـد کسـری خدمت ایثـارگـران

صفحه 5

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

دکتر هرمیداس باوند
استاد حقوق بینالملل:

ترامپ به دنبال
مذاکرهای است
که برآیندش پیروزی
برای آمریکا باشد
صفحه 2

عرضه  ۱۰۰هزار
گوشی موبایل
توقیف شده به بازار
صفحه 5
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شناسایی۲۵۰۰
فراری مالیاتی و
 ۳۰۰۰شرکت صوری
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بانک مرکزی ابالغ کرد

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

قراردادهای اجاره مسکن 2ساله میشوند

جدیدترین اظهارات دادستان
تهران درباره پروندههای
خرید سکه ،ارز ،خودروهای
وارداتی بدون مجوز و
گیرندگان متخلف ارز دولتی
 ۴۲۰۰تومانی

وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد

صفحه 3

جزئیات دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاههای اقتصادی

صفحه 4

آخرین مهلت ثبت شماره شبا
جهت دریافت سود سهام عدالت
صفحه 3
بخشودگی جرایم ،دیرکرد
و سودهای مرکب تسهیالت بانکی
در صورت تسویه بدهی تا پایان شهریور
صفحه 4

زندانی بودن  3هزار و  ۵5۰مرد ایرانی
به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه!

صفحه 5

جزئیات دستگیری آخرین
متهم پرونده تجاوز در ایرانشهر

صفحه 6

پزشک تبریزی متهم به قتل همسر
و مادربزرگ او از طریق مسمومیت
غذایی با سم فسفین
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مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی تشریح کرد

شرط الزم برای دریافت
تسهیالتمشاغلخانگی

صفحه 3

وکیل متهم فراری پرونده ثامنالحجج:

موکلم فراری نیست

در تهران است

جرائم سایبری آیندهای
تاریک رقم میزند؟

صفحه 3

صفحه 6

شلیک مرگبار مرد  37ساله به خود و
همسر  35سالهاش با ادعای دخالتهای
مادر همسرش در زندگی آنها!

صفحه 7

مجازات اعدام 24 ،سال زندان و 100
ضربه شالق برای راننده شیطانصفت
به اتهام تعرض به  11کودک در تهران
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سياسي
حرف اول

با استعفای آقای نوبخت موافقت شود
محمد نادری
هر ساله روندی طوالنی و چندین ماهه طی میشود تا بودجه ساالنه کشور قانون
شود .اخذ پیشنهادهای همه دستگاههای بودجه گیر ،بررسی پیشنهادات اخذ شده در
کمیسیونهای دولت ،تصویب الیحه بودجه پیشنهادی در هیات دولت ،تقدیم الیحه
بودجه پیشنهادی دولت به مجلس ،بررسی الیحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون
تلفیق مجلس ،بررسی و رای گیری در صحن علنی مجلس برای تک تک بندهای
بودجه ،تصویب قانون بودجه در مجلس ،تایید شورای نگهبان پس از جلب نظر اکثر
اعضا ،ابالغ قانون بودجه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور و ابالغ قانون بودجه
از سوی رئیس جمهور.
سازمان برنامه و بودجه نیز نقش کلیدی دارد زیرا اختصاص بودجه در نهایت از
طریق این سازمان صورت میپذیرد.
تا سال  ۹۲همه دولتها تالش کرده اند قانون بودجه به طور کامل محقق شود .اگر
چه هر ساله کم و بیش انحراف از قانون بودجه وجود داشته اما باالخره بودجه اختصاص
یافته به همه دستگاهها به موقع یا با تاخیر پرداخت شده است .در اکثر سالها کسر
بودجه وجود داشته اما دولت یا از طریق استقراض از بانک مرکزی یا با انتشار اوراق
مشارکت یا با چاپ اسکناس و یا با استفاده از هر سه مورد پیش گفته ،بودجه را به طور
کامل اختصاص داده است زیرا عدم اختصاص کامل بودجه به معنای ایجاد اختالل در
امور کشور و عدم تحقق برنامه هاست.
آنچه عجیب و بیسابقه است اختصاص بودجه نه بر اساس قانون که بر اساس
تشخیص رئیس سازمان برنامه و بودجه در طول پنج سال گذشته بوده است! به بیان
روشنتر در این سالها آقای نوبخت حق وتوی قانون بودجه را داشته است!
به گمانم دستگاهی وجود نداشته باشد که در این سالها از تصمیمات ایشان به
فغان نیامده و ذلیل نشده باشد! و نیز دستگاهی وجود ندارد که توانسته باشد بودجه
اختصاص یافته بر اساس قانون را به طور کامل دریافت کرده باشد!
به نظر میرسد بخشی از علل اصلی عدمتحقق وعدههای دولت و نابسامانیهای
اقتصادی در ضعف مدیریت سازمان برنامه و بودجه ریشه دارد.
شایسته نیست مسئوالن دستگاههای بودجهگیر ،روزانه جلوی دفتر ایشان صف
کشیده و برای دریافت بخشی از بودجه قانونی به التماس بیفتند! و جناب نوبخت
روزانه دهها بار قسم حضرت عباس بخورد که بودجه نیست و نداریم!
وقتی وی از عهده مسئولیت سنگین مدیریت سازمان برنامه و بودجه بر نمیآید
و خود خواستار کنارهگیری است ،بهتر است رئیسجمهور محترم با استعفای ایشان
موافقت و جناب آقای نوبخت به سخنگویی دولت بسنده کند.

آغاز بررسی شکایت ایران از آمریکا
در دادگاه الهه از پنجم شهریور
دادگاه الهه اعالم کرد که بررسی شکایت ایران از آمریکا را در روزهای  27تا
سیام اوت ( 5تا  8شهریورماه) انجام خواهد داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،دیوان بینالمللی دادگستری
که به دادگاه الهه شناخته میشود پنجشنبه  4مرداد با انتشار اطالعیهای از آغاز
بررسی علنی شکایت ایران از آمریکا از روز  27اوت خبر داد.
بنابر اعالم دادگاه الهه ،جلسات این دادگاه طی چهار روز متوالی به درخواست
ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا رسیدگی خواهد کرد.
ایران  10روز پیش در دادگاه الهه علیه آمریکا شکایت کرد و خواستار لغو
فوری تحریم های این کشور علیه تهران شد ،تحریمهایی که به گفته ایران منجر
به خسارات جبرانناپذیر خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،دیوان بینالمللی دادگستری (الهه) روز  26تیر در بیانیهای
ی بر اقامه دعوی ایران
صحبتهای محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران مبن 
علیه آمریکا بنا بر بازگرداندن غیرقانونی تحریمهای ایران را در دادگاه الهه تایید
کرد .دیوان بینالمللی دادگستری با انتشار بیانیهای اعالم کرده بود که ایران در
این دادگاه بینالمللی که در هلند واقع شده است ،شکایتی را علیه آمریکا به دلیل
بازگرداندن تحریمهای ایران ثبت کرده است.
همچنین در این بیانیه آمده بود :جمهوری اسالمی ایران شکایتی را علیه آمریکا
در رابطه با نقض پیمان مودت ،حقوق کنسولی میان دو کشور و روابط اقتصادی
که در  ۱۵آگوست سال  ۱۹۵۵میان دو طرف امضاء و در  ۱۶ژوئن  ۱۹۵۷وارد فاز
اجرایی شد ،در دیوان بینالمللی دادگستری به ثبت رسانده است.
طبق بیانیه دادگاه الهه ،شکایت ایران در رابطه با بازگرداندن همهجانبه
تحریمهای آمریکا و نیز اقدامات محدودکننده که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
شرکتها یا افراد ایرانی را هدف قرار میدهد و پیشتر با امضای توافق هستهای
برداشته شده بود ،است .بنابر این گزارش ،وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه
 ۲۵تیر در پیامی توئیتری با اعالم این خبر نوشت :ایران در مقابل توهین آمریکا
به تعهدات حقوقی و دیپلماسی ،به حاکمیت قانون پایبند است .الزم است که با
عادت آمریکا در نقض قوانین بینالمللی مقابله شود .بهرام قاسمی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه کشورمان نیز روز  ۲۵تیر به تشریح جزئیات بیشتری درباره
توییت ظریف پرداخت و تصریح کرد :بهمنظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی
آمریکا در وضع تحریمها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد
بینالمللی اعمال متخلفانه ایاالت متحده ،وزارت امور خارجه با مشارکت مرکز امور
حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط ،مسأله
شکایت از ایاالت متحده بهدلیل نقض تعهدات بینالمللی و مشخصا عهدنامه
مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال  ۱۳۳۴نزد دیوان بینالمللی
دادگستری را ،در دستور کار قرار داد و پس از اخذ نظرات وکال و مشاوران حقوقی
بینالمللی ایرانی و خارجی ،دادخواست نهایی حاوی شکایت جمهوری اسالمی
ایران از نقض معاهده مودت ،در تاریخ  ۲۵تیر  ۱۳۹۷به ثبت رسید.
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سردار سرلشکر قاسم سلیمانی:

آغاز جنگ با ایران به معنای نابودی تمامی امکانات آمریکاست

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به
تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ علیه کشورمان ،گفت :آغاز جنگ با ایران به
معنای نابودی تمامی امکانات آمریکاست و پایان جنگی که این کشور آغاز
کند را ما ترسیم خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ،سردار قاسم سلیمانی پنجشنبه  4مرداد در یادواره
شهدای عملیات رمضان ،خطاب به رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت:
بیایید ،ما منتظرتان و مرد این میدان هستیم؛ شما می دانید این جنگ به
منزله نابودی تمام امکاناتتان است.
وی ادامه داد :بنابراین نباید به ملت ایران و رئیس جمهوری این کشور
اهانت کنید؛ بدانید چه می گویید و از گذشتگان بپرسید و از تجربه آنها
بهره ببرید .سردار سلیمانی اظهار داشت :در داخل آمریکا موسسات مطالعاتی
فراوانی هستند که موضوعات را بررسی و مطالعه کرده و مسائل را به رئیس
جمهوری کشور متبوعشان گوشزد می کنند .وی با بیان اینکه ما را تهدید
به کشتن نکنید چرا که ما تشنه شهادتیم ،گفت :امروز شما منافقان و ضد
انقالب که زباله بیرون ریخته ملت ایران هستند را جمع می کنید و به آنها
دل بسته اید .فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی اضافه کرد:
آیا آمریکا این است؟ یا یک زن ولگرد را شبکه به شبکه می چرخانید و به این
فرد دل بسته اید؛ این همه توان شماست؟ وی تاکید کرد :شما اشتباه بزرگی
می کنید چرا که توان و قدرت ایران در منطقه و در جنگ های مختلف را
می دانید .سردار سلیمانی با اشاره به توییت اخیر رئیس جمهوری آمریکا که
ایران را تهدید به واکنشی تند کرده بود ،افزود :شان رئیس جمهوری کشور
بزرگ اسالمی ایران نیست که جواب ترامپ که ادبیات قمارخانه ای و کاباره
ای دارد ،را بدهد .وی اضافه کرد :از این رو بنده به عنوان سرباز این ملت
به او جواب می دهم که آیا ما را به اقدامی که در جهان سابقه ندارد ،تهدید
می کنید ،حال آنکه باید از فرماندهان نظامی ،سیاستمداران ،روسای سازمان
های امنیتی و سیا بپرسد که در طول چند دهه گذشته چه کاری توانسته اید
انجام بدهید؟ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود :تو
(دونالد ترامپ) ما را تهدید می کنی به اینکه اقدامی انجام می دهی که در
جهان سابقه ندارد و ما می گویم که بیش از یک سال و نیم از آغاز دوران
ریاست جمهوری این شخص در آمریکا می گذرد و هنوز ادبیات ترامپ
همان ادبیات قمارخانه ای و کاباره ای است و با این ادبیات با جهان صحبت
می کند .وی بیان کرد :او هنگامی که با چین ،اروپا ،روسیه و جهان صحبت
می کند انسان احساس می کند که یک قمارباز در حال سخن گفتن است
و این شان یک ملت را شکستن است .سردار سلیمانی گفت :من از این فرد
که عنوان می کند کاری می کنم که سابقه نداشته باشد می پرسم که شما
که سابقه ای نداری و به علت مشغولیت فکری از پیشینیان خود هم نمی
پرسی ،بهتر است از فرماندهان نظامی ،سیاستمداران ،روسای سازمان های
امنیتی و سیا بپرسید که حرف های نادانسته بر زبان جاری نکنی؛ شما در
طول این  20سال چه کاری می توانستید که انجام ندادید؟ وی ادامه داد:
شما بعد از حادثه  11سپتامبر با  110هزار سرباز ،هزاران دستگاه تانک ،نفربر،
امکانات نظامی ،صدها فروند هواپیما و بالگردهای جنگی به یک سازمان
کم بنیه با ابتدایی ترین سالح جنگی در افغانستان حمله کرده و جنایت
هایی انجام دادید .فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
بیان اینکه نیروهای آمریکایی در افغانستان عروسی ها را به عزا تبدیل،
روستاها را با خاک یکسان و کشتن مردم را عادی کرده است ،افزود :از سال
 2001تاکنون دنیا را با خود بسیج کرده و عنوان کردید هر که با ما نیست با
تروریست است ،چه غلطی کردید؟
وی ادامه داد :آیا جز این است که امروز به طالبان برای صلح و گفت و
گو التماس می کنید؟ جز این است که کشور افغانستان و پاکستان را برای
مذاکرات صلح آن هم با یک سازمان تحت فشار قرار دادید .سردار سلیمانی
بیان کرد :شما با یک سازمانی که جزئی از کشور فقیر افغانستان بود چه کار
کردید که امروز برای ایران خط و نشان می کشید؟
وی بیان کرد :بهتر است مسائلی را که در سال  2011بر آمریکا گذشت
از فرمانده وقت خود بپرسید که چه کسی نماینده ای را پیش بنده فرستاد و
او عنوان کرد که آیا می شود به ما مهلت دهید و از نفوذ خود استفاده کنید
که سربازان ما این چند ماه مورد حمله مجاهدین عراق قرار نگیرند تا ما از
عراق خارج شویم.
سردار سلیمانی تصریح کرد :آیا یادتان رفته است که برای سربازان تان
در درون تانک ها پوشاک بزرگساالن تهیه می کردید؟ حاال امروز کشور
ایران را تهدید می کنید؟
وی تاکید کرد :شما وحشتناکترین جنایت ها که در قرون وسطی هم
سابقه نداشت در عراق انجام دادید ،با تانک وارد خانه مردم شده و اهالی
خانه را زیر گرفتید ،حادثه زندان ابوغریب را آفریدید که تا ابد ننگ شما است؛
حال مردم ایران را تهدید می کنید .فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی افزود :شما در جنگ  33روزه به پشتیبانی از سازمان قالبی
صهیونیزم که به مثابه وزنه به پای شما آویزان بوده و غرق تان خواهد کرد،
ایستادید و در شهر کوچک غزه جنایت ها و جنگ های زیادی انجام دادید،
حال چه کاری توانستید بکنید .وی اضافه کرد :جز این است که شما تمام
شروط حزب اهلل را در جنگ  33روزه و همچنین شرط های حماس ،جهاد و
دیگر گروه های فلسطین را در جنگ های دیگر فلسطین در غزه ،پذیرفتید؟
سردار سلیمانی گفت :شما یک جنگ با پشتوانه  2هزار میلیارد دالری را در
یمن به همراهی  2کشور عربستان و امارات آغاز کردید و همه امکانات فنی،
بیش از  2هزار و  800دستگاه پیشرفته ترین تانک ها ،هواپیماها و پهپادها
را بدون خط قرمز در اختیار عربستان قرار دادید .وی افزود :این جنگ 40
روزه ،چهار سال به طول انجامید و به جز کشتن زن و کودکان چه به دست

آوردید؟ دریای امن سرخ را تبدیل به دریای نامن کردید و ریاض و عربستان
که یکصد سال خمپاره به آن پرتاب نشده بود ،امروز زیر آتش قرار دادید.
شما برای ایران خط نشان می کشید؟ سردار سلیمانی گفت :ایران و نیروهای
مسلح این کشور نمی خواهد ،بلکه من و نیروی قدس حریف شما هستیم؛
بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
وی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت :من به شما می گویم بدان
که در آنجایی که فکرش را نمی کنی ما در نزدیکی شما هستیم؛ در هر کجا
که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم؛ چرا که ایرانی ها ملت شهادت و
امام حسین(ع) هستند و حوادث سختی را پشت سر گذاشته ایم.
تضعیف رئیس جمهوری خیانت است
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت :رئیس جمهوری ارزشمند و عزیز ایران
کلمات ذی قیمت که برخواسته از قلب ،وجدان و وجود ملت ایران بود بر
زبان جاری کردند و این سخنان بسیار مهم بود و هست.
سردار سلیمانی اضافه کرد :بنده می دانم برخی در کشور تحرک می
کنند تا این بیانات را ضعیف کنند و بر علیه این نوع بیانات ،گفتار داشته
باشند که این کار غلط است .فرمانده نیروی قدس سپاه اضافه کرد :این
نوع گفتار به جامعه ما در برابر عملیات های روانی دشمن وحدت و شجاعت
می دهد .وی گفت :این نوع بیانات شجاعانه و قابل افتخار رئیس جمهوری
بر همه جامعه تاثیر گذاشت بنابراین هر کس بخواهد این روش و بیان را
تضعیف کند ،خیانت می کند .فرمانده نیروی قدس سپاه گفت :آنچه که از
آیات قرآن انسان استنباط می شود این است که شهادت به معنای باختن
و از دست دادن نیست بلکه یافتن و به دست آوردن است .سردار سلیمانی
افزود :دلیل شوق به شهادت نیز تالش برای جاوید ماندن است؛ بر این
اساس تفسیر شهادت به معنای خسارت و هالکت یک تصور انحرافی است.
وی بیان کرد :دلبستگی دنیوی و مستحب نظیر والدین ،فرزند و همسر هم
نتوانست رزمندان اسالم را از وابستگی به شهادت بازدارد؛ بنابراین تعلقات
مهم و ارزشمند خود را فدای رسیدن به درجه شهادت کردند .فرمانده نیروی
قدس سپاه ادامه داد :امام راحل به عنوان یک دلسوز و صاحب سیر و سلوک،
مدرسه ای را پایه گذاری کرد که این نسل برگرفته از آن مکتب است؛
بنابراین این عصر به عنوان عصر خمینی (ره) نامگذاری شد .سردار سلیمانی
بیان کرد :کسی در جایگاه مسئول تکیه زده است نباید در گزیش افراد خط
فکری آنها را مالک قرار دهد؛ همانگونه که در جنگ سابقه نداشتیم که در
این مسائل چپی و راستی بودن فرد مد نظر باشد .وی اظهار داشت :مسئوالن
در گزینش افراد ابتدا عنوان می کنند که رهرو چه خطی هستی در حالیکه
در جنگ به لیاقت ها و قابلیت ها توجه می شد .فرمانده نیروی قدس سپاه
بیان کرد :اینکه فردی متعلق با رویکرد حزبی و تعلق به یک جریان فکری
و دوستی به کار گرفته شود فساد آور است.
سردار سلیمانی افزود :در چنین شرایطی چنانچه به عملکرد مدیری
اعتراض صورت گیرد او برای خود یک پوشش امن ایجاد کرده و برخورد با
خود را برخورد با جناح ،شخصیت و یک گروه نسبت می دهد.
وی مدرک گرایی را نیز نادرست دانست و توضیح داد :داشتن مدرک
ارزشمند است اما مدرکی که قابل تبدیل شدن به علم باشد.
فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد :یک مدیر الیق باید در زمان
وقوع بحران ها مبتکر باشد؛ به مثابه امام راحل که در شدیدترین بحران
ها بزرگترین پیروزی ها را کسب کردند .همچنین رهبر معظم انقالب که
با اطمینان سخن می گویند .سردار سلیمانی با بیان اینکه در دل بحران ها،
مهمترین فرصت ها وجود دارد ،گفت :اگر فرمانده ای در بحران ترسید و
عقب نشینی کرد لشگرش متالشی شده و جبهه او فر می ریزد .وی تاکید
کرد :اینکه اگر پول به حساب واریز شود و بودجه باشد بنده مدیر هستم و اگر
نباشد فقط نقش یک فرد که پشت میز نشسته را دارم صحیح نیست .فرمانده
نیروی قدس سپاه تاکید کرد :یک مدیر موفق و الیق باید خالق باشد و
بحران را دور بزند و سرکوب کند و بحران را به ضد بحران تبدیل کند.
ولی فقیه به مثابه قرآن ناطق است
سردار سلیمانی با بیان این سوال که وحدت یک جامعه چگونه حاصل
می شود ،گفت :به جوانان می گوییم ،حزب و جناح یک مساله فرعی است
و اصل ،نظام اسالمی و والیت فقیه است ،بنابراین برای ایجاد وحدت باید
جامعه را به اصول متوجه کنیم.
وی ادامه داد :انسان ها و گروه ها می روند و تغییر می کنند پس نباید
به آنها دل بست اما اگر این جایگاه به مخاطره بیافتد با جان و دل از آن
دفاع می کنیم.
فرمانده نیروی قدس سپاه بیان کرد :اصل اساسی نگهدارنده این نظام
ولی فقیه است و والیت فقیه به مثابه قرآن ناطق است بنابراین هزاران بار
جان خود را برای دفاع از آن ،فدا می کنیم.
سردار سلیمانی دیگر ارزش ها و اصول حاکم بر نظام را قانون اساسی
دانست و اظهار داشت :اگر مدیری نسبت به اصول و ارزش های نظام ،کم
اعتقاد و بی اعتقاد باشد افراد تحت امر خود را به ناکجا آباد می برد.
وی تاکید کرد :اگر می خواهیم جامعه از هجمه هایی که وجود دارد
سربلند پیروز خارج شود باید به این اصول توجه جدی شود.
فرمانده نیروی قدس سپاه افزود :ایران در شرایط کنونی با دست و پنجه
نرم کردن با تحریمهای مختلف ،درگیر یک جنگ نابرابر است و می طلبد از
تجربیات دفاع مقدس برای عبور از این وضعیت بهره بگیریم.
سردار سلیمانی بیان کرد :حتی افرادی که دیدگاههای سیاسی نیمه
لیبرالی یا لیبرالی دارند هم قبول دارند مذاکره با دشمن نتیجه ای جز تسلیم
ندارد.

دکتر هرمیداس باوند ،استاد حقوق بینالملل:

ترامپ به دنبال مذاکرهای
است که برآیندش پیروزی
برای آمریکا باشد

یک تحلیلگر مسائل
بینالملل ابراز عقیده
کرد :هدف ترامپ از
طرح مذاکره یا گفتوگو
با ایران ،مذاکرهای است
که برآیندش پیروزی
برای آمریکا باشد اما
شروط را هم قبال اعالم کرده در حالی که در شرایط
مذاکره نباید طرف مقابل احساس تهدید شدن داشته
باشد.
دکتر داوود هرمیداس باوند ،استاد حقوق بینالملل
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :رئیس جمهور آمریکا
از یک سو اعالم کرده تحریمها را اجرا می کند ،از
سوی دیگر برای گفتوگو هم اعالم آمادگی کرده در
حالی که به موازات آن  12شرط پیش از این توسط
وزیر خارجه آمریکا مطرح شد .در حالی که برای
مذاکره معموال سعی میشود فضا به گونهای باشد که
طرف مقابل احساس تهدید شدن نداشته باشد.
وی با بیان اینکه تا به این مقطع از سوی ایران
این موضوع مورد استقبال قرار نگرفته و شاید هم به
طور غیر مستقیم انجام میشود،گفت :هدف ترامپ از
مذاکره با ایران ،مذاکرهای است که برآیندش پیروزی
برای آمریکا باشد از سوی دیگر متاسفانه مشکل
اقتصاد داخل ایران روز افزون بوده و باال رفتن قیمت
دالر و سقوط ارزش ریال ایرانی سبب شده بخش
قابل توجهی از ثروت به خارج از کشور برود ،لذا این
شرایط برای آینده کشور نگرانکننده است و در چنین
شرایطی باید فضای داخلی را با خواستههای مردم
هماهنگ کرد .این استاد دانشگاه افزود :البته دولت
سعی میکند تا یکپارچگی و و وحدت را حفظ کند
اما این مساله باید در تمام جامعه وجود داشته باشد،
باید مسائل را با مردم آشکارا مطرح و یا اشتباهات
را گوشزد کرد.
این تحلیلگر مسائل بینالملل در ادامه ابراز کرد:
مساله دیگر در این زمینه به موضع اتحادیه اروپا بر
می گردد؛ اتحادیه اروپا هنوز تصمیم قاطع خود را
آنطور که باید و شاید اعالم نکرده  ،در حالی که گفته
بودند خریدار یک سوم نفت ایران هستند و نهاد مالی
جداگانهای را ایجاد می کنند که ارتباطی با آمرکیا
نداشته باشد و این نهاد مالی ،سرمایهگذاریهایی را
در ایران انجام دهد.
باوند تصریح کرد :به نظر میرسد با توجه به اینکه
موضع قاطعی از سوی اروپاییها اعالم نشده امید به
آنها در افکار عمومی بی رنگ شده است ،از سوی
دیگر به موازات آن مسائل دیگری در مورد رابطه
روسیه با رژیم صهیونیستی در مساله سوریه و یا
رویکرد نگاه به شرق و توجه به کشورهایی مانند چین
و هند هم وجود دارد.
وی افزود :تحریمها هنوز اعالم و اجرا نشده اما
کشورهایی مانند هند و چین اعالم کردهاند که خرید
نفت از ایران را یا کاهش فاحش می دهند و یا این
که نیاز خود را از سایر کشورها مانند عربستان تامین
می کنند.
این تحلیلگر مسائل بینالملل در ادامه اظهار کرد:
در واقع برخی کشورها قبل از اجرای تحریمها روندی
را در پیش گرفتهاند که خرید نفت را کاهش یا از
طریق دیگری تامین کنند ،به عنوان مثال چین حجم
مبادالت اقتصادی زیادی با آمریکا دارد و بنا دارد تا
تحریمهای آمریکا را رعایت کند.
باوند تاکید کرد :انتظار میرود اروپاییها در مقابل
مواضع ترامپ بایستند اما همانطور که می دانیم
تحریمهای آمریکا ،تحریمهای یک جانبه مضاعف
است یعنی اگر شرکتها و دولتها رعایت نکنند
نمیتوانند تعامالت تجاری و مالی در آمریکا داشته
باشند.
وی تصریح کرد :تعدادی از شرکتهای اروپایی
سرمایه مشترکی با آمریکا دارند و حاضر نیستند
ریسک کنند عالوه بر این برخی از این شرکتها
اعالم کردهاند که در صورت تحریمهای آمریکا دیگر
همکاری و فعالیتی در ایران نخواهند داشت.
این استاد دانشگاه یادآور شد :بنابراین اروپاییها
هنوز تصمیم قاطع و کاملی نگرفته تنها به اظهار نظر
بسنده کردهاند به عالوه این که به موازات این مواضع
برخی از کشورهای اروپایی در مورد مساله موشکی
ایران با آمریکا همسویی دارند.
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آخرینمهلتثبتشمارهشباجهتدریافتسودسهامعدالت

مشموالن سهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره
شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت جهت دریافت سود
این سهام نکردهاند تا  ۱۵مردادماه امسال فرصت دارند که
اقدام به این کار کنند.
به گزارش جام جم آنالین ،دریافت شماره شبای بانکی
مشموالن جهت واریز سود سال مالی  1395شرکتهای
سرمایه پذیر به حساب مشموالن در حالی از  30فروردین
ماه سال  96تا کنون از طریق سامانه سهام عدالت در حال
اجرا بوده است که از یکم تیرماه سالجاری ،سامانه سهام

به نشانی  www.samanese.irکنند.
بر این اساس ،سازمان خصوصی سازی به مشموالن
سهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره شبای بانکی
خود ننموده اند اعالم میدارد که از فرصت ایجاد شده زمانی
تا  15مردادماه امسال جهت ثبت و وارد نمودن شماره شبای
بانکی خود استفاده و اقدام به این کار کنند.
نکته قابل تاکید این که پس از این مدت ،امکان ثبت
دوباره شماره شبای بانکی مشموالن در سامانه سهام عدالت
جهت دریافت سود این سهام فراهم نخواهد بود.

عدالت در بخش مربوط به دریافت شماره شبای مشموالن
برای بروزرسانی و همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه
دریافت شماره شبا از مشموالن سهام عدالت از دسترس
خارج و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در این سامانه
فراهم نبود.
بر این اساس با توجه به درخواستهای مکرر مشموالن
سهام عدالت ،این امکان از روز  24تیرماه تا روز  15مردادماه
برای مدتی محدود فراهم شده است تا مشموالن اقدام به
ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت

طال در مسیر سقوط قیمت
بهای معامالت طال روز جمعه که دالر
در برابر ارزهای عمده سقوط کرد ،افزایش
یافت.
به گزارش ایسنا ،هر اونس طال برای
تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار
سنگاپور  ۰.۲درصد افزایش یافت و به
 ۱۲۲۴.۴۰دالر رسید .با این حال این فلز
ارزشمند به سوی سومین کاهش هفتگی
متوالی پیش میرود.
در بازار آمریکا ،هر اونس طال برای
تحویل در اوت  ۰.۲درصد کاهش یافت
و به  ۱۲۲۳.۸۰دالر رسید .بهای معامالت
این بازار روز گذشته  ۶.۱۰دالر یا کمتر از

 ۰.۵درصد کاهش ،در  ۱۲۲۵.۷۰دالر بسته
شده بود.
شاخص دالر آمریکا در برابر سبدی از
شش ارز بزرگ  ۰.۱درصد افت کرد و در
 ۹۴.۶۸۳واحد قرار گرفت .دالر در برابر ین
ژاپن با  ۰.۲درصد کاهش ۱۱۰.۹۷ ،ین
معامله شد .ضعیف شدن دالر ،طال را که به
این ارز قیمتگذاری میشود برای دارندگان
سایر ارزها ارزانتر میکند.
یوان با تشدید نگرانیها نسبت به تاثیر
جنگ تجاری چین و آمریکا بر دورنمای
اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران ،نزدیک به
پایینترین حد  ۱۳ماه اخیر قرار گرفت.

رونالد لیونگ ،مدیر شرکت "لی چیونگ
گلد" در هنگ کنگ اظهار کرد :رشد ارزش
دالر در برابر ین ،روند صعودی طال را
محدود کرده است .نگرانیها نسبت به
افزایش نرخهای بهره آمریکا و جنگ
تجاری چین و آمریکا بر معامالت طال
تاثیرگذار بوده است.
بر اساس گزارش رویترز ،سرمایهگذاران
منتظر انتشار آمار رشد اقتصادی آمریکا در
سه ماهه دوم سال میالدی جاری هستند
تا دورنمای افزایش نرخهای بهره را ارزیابی
کنند.
طال به افزایش نرخهای بهره آمریکا

بسیار حساس است زیرا نرخهای بهره
باالتر ،جذابیت سرمایهگذاری در این فلز زرد
که بازدهی ندارد را کمتر میکند.
وانگ تائو ،تحلیلگر فنی رویترز پیش
بینی کرد طال به محدوده  ۱۲۰۶تا ۱۲۱۴
دالر سقوط خواهد کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس
نقره برای تحویل فوری با  ۰.۳درصد
افزایش ،به  ۱۵.۴۱دالر رسید .هر اونس
پالتین برای تحویل فوری تغییر چندانی
نداشت و  ۸۲۲.۷۰دالر معامله شد .هر اونس
پاالدیوم برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد
افزایش ،به  ۹۲۸.۸۰دالر رسید.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی تشریح کرد

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی اعالم
کرد :بیمهپردازان اختیاری این سازمان برای دریافت
تسهیالت باید در سامانه وزارت کار ثبت نام کنند.
به گزارش شبکه خبر ،منصور آتشی افزود :بعد از ثبت
نام افراد در سامانه ارگانهای مختلف مانند بانکها و
شهرداریها مکلف به حمایت از تولیدات مشاغل خانگی
شدند .وی گفت :از سال  ۹۰این امکان برای سازمان
تأمین اجتماعی فراهم شد که با ارائه معرفی نامهای
که باید از دفتر مشاغل خانگی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی دریافت کنند ،این افراد را تحت پوشش بیمهای
اضافه کنیم .آتشی اظهار کرد :شاغالن خانگی میتوانند
با مراجعه به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در هر

دولت مکلف به همسانسازی مستمری بازنشستگان
شد که به محض در اختیار گرفتن منابع مالی ،سازمان
تأمین اجتماعی همسانسازی بازنشستگان را اجرایی
خواهد کرد .آتشی با اشاره به اینکه یکی از مشخصات
کشورهای پیشرفته شمار افراد تحت پوشش بیمه است،
افزود :یکی از اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی
گسترش پوشش بیمهای است.

ایجاد  ۳۲۶فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار زلزله زده کرمانشاه
از سوی از سوی بنیاد برکت
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)  ۳۲۶هزار
فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار در مناطق زلزله زده
کرمانشاه ایجاد میکند.
به گزارش مهر ،بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) ،براساس تفاهمنامهای که میان بنیاد برکت و
کمیتهی امداد امام خمینی(ره) به امضا رسیده است ،برای ۳۲۶
زن سرپرست خانوار ،فرصت اشتغال و کسب و کار ایجاد خواهد
شد.
در این تفاهمنامه ،مقرر شده که بنیاد برکت و کمیتهی امداد
امام خمینی(ره) به هر یک از متقاضیان تا سقف مبلغ ۳۰۰
میلیون ریال بهصورت بالعوض و تسهیالت پرداخت کنند که تا
به امروز  ۱۰۰فرصت شغلی ایجادشده و امکان اشتغال مابقی نیز
ظرف دو ماه آینده فراهم خواهد شد.
این فرصتهای شغلی در زمین ه پرورش دام سبک است
و برای هر یک از واجدین شرایط ۲۰ ،تا  ۳۰رأس گوسفند و

محل استاندارد نگهداری دامها به مساحت  ۶۰مترمربع در نظر
گرفته میشود .ایجاد فرصت کسب و کار و اشتغال سریع برای
زلزلهزدگان کرمانشاه ،نشاندهندهی سرعت عمل ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در خدمترسانی به مناطق محروم کشور
است .همچنین با مذاکرات انجام گرفته میان بنیاد برکت و
کمیتهی امداد امام خمینی(ره)  ۵۰۰فرصت شغلی نیز در قالب
طرح اجتماعمحور «مهتاب» (مدل هادی تالش اقتصادی
برکت) ،در سطح استان کرمانشاه ایجاد خواهد شد.
در این طرح ،به هر یک از متقاضیان و واجدین شرایطی
که توسط کمیتهی امداد امام خمینی(ره) شناسایی و معرفی
شدهاند ،مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال تسهیالت قرضالحسنه پرداخت
خواهد شد تا در حوزههای پرورش و تولید دام سبک و سنگین،
زنبورداری و کارهای خدماتی مشغول به کار شوند .اعتبار درنظر
گرفته شده برای این طرح  ۱۰۰میلیارد ریال است که توسط
بنیاد برکت تأمین خواهد شد .بنیاد برکت هر چند تا به امروز

بیشتر با فعالیتهای عمرانی و خدمات اجتماعی خود در سطح
جامعه شناخته شده است ،اما عمده منابع خود را در راه ایجاد
اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و روستاها صرف
میکند .با تأکیدات دکتر محمد مخبر ،رئیس ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) ایجاد اشتغال ،اولویت اصلی فعالیتهای بنیاد
برکت تعیین شده و بیش از  ۸۰درصد منابع مالی و اعتبارات در
این راه صرف میشود.
در برنامهی استراتژیک پنج سالهی بنیاد برکت نیز ،راهبردها،
اهداف و چشماندازهای اشتغالزایی و مشارکتهای اقتصادی
بهطور جامع تبیین شدهاند .بر همین اساس ،از پنج معاونت بنیاد
برکت ،فقط یک معاونت در بخش زیربنایی و عمرانی فعالیت
دارد و چهار معاونت دیگر شامل توسعهی کارآفرینی اجتماعمحور،
توسعهی مشارکتهای اقتصادی بنگاهمحور ،توسعهی مدیریت
و برنامهریزی و توسعهی منابع و مشارکتها در حوزهی اشتغال
متمرکز شدهاند.

وکیل متهم فراری پرونده ثامنالحجج:

موکلم فراری نیست ،در تهران است
وکیل متهم فراری پرونده ثامنالحجج گفت :موکلم در منزل
خود در خیابان گاندی تهران است و یک خط تلفن هم دارد .به
گزارش ایرنا ،یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و
اعتباری ثامنالحجج ،در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی باقری و با حضور متهم ردیف اول و دوم پرونده و
وکالی مدافع آنها ،وکیل مدافع متهم ردیف سوم ،نماینده دادستان،
کارشناسان بانک مرکزی و جمعی از شکات برگزار شد .در آغاز
جلسه ،قاضی پرونده به حضور وکیل مدافع متهم ردیف سوم در
دادگاه اشاره کرد و گفت« :م.ر» متهم ردیف سوم در جلسه دادگاه
حاضر نیست اما وکیلی را به جلسه دادگاه معرفی کرده است که از
وکیل میخواهیم درباره علت عدم حضور موکلش تا این مرحله،

توضیح بدهد« .بهروز صفری تاالر پشتی» به عنوان وکیل متهم
ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و گفت :موکل من از روند این
پرونده مطلع بود؛ البته نام وی در رسانهها به درستی بیان نشده
است .قاضی باقری خطاب به وکیل متهم ردیف سوم اظهار داشت:
در مورد متهم ردیف سوم کیفرخواست غیابی تنظیم و قرائت شده
است .شما به همراه موکل خود در جلسه بعدی دادگاه حتما شرکت
داشته باشید و تا فاصله جلسه بعدی به دفتر شعبه مراجعه کنید.
پرونده و کیفرخواست را مطالعه بفرمایید و دفاعیات خود را آماده
داشته باشید .رئیس دادگاه افزود :در فضای مجازی و رسانههای
خارجی و داخلی درباره پرونده اظهارنظرهای مختلفی مطرح میشود
که دقیق نیست و گاهی با غرضهای خاصی مطرح میشود .در

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعالم انجام  ۳۰۰میلیون دالر معامله ارزی در بازار
ثانویه ،گفت :متأسفانه اصرار غیرکارشناسی دولت بر ارز تک نرخی ،تشکیل بازار ثانویه را
سه ماه به تأخیر انداخت .به گزارش مهر ،محمدرضا پورابراهیمی افزود :براساس آمار رئیس
کل بانک مرکزی حدود  ۳۰۰میلیون دالر در دو هفته اخیر ،معامالت انجام شده که در
مقایسه با نیاز کشور عدد بسیار ناچیزی است .رئیس کمیسیون مجلس شورای اسالمی
گفت :دولت فقط  ۲۰درصد از درآمد صادرات غیرنفتی را برای بازار ثانویه ارز اختصاص
داده است که تصمیم اشتباهی است .وی افزود :پیشنهاد ما این است بازار ثانویه باید برای
محصوالت صادرات غیرنفتی و پتروشیمی و انواع و اقسام محصوالت فلزی و سنگ آهن
صادراتی باشد که ارزش آنها حدود  ۳۰میلیارد دالر است و ارائه نکردن ارز آنها به بازار ثانویه
رانت و فساد ایجاد میکند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

قراردادهای اجاره مسکن  2ساله میشوند
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح قانون حمایت از مستأجران گفت :افزایش مدت
زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستأجران اطمینان خاطر بیشتری میدهد که
ن درباره مدتدار شدن
هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند .به گزارش ایرنا ،حامد مظاهریا 
قراردادهای اجاره گفت :این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در
حال حاضر این طرح عجوالنه نیست چون به صورت الیحه مطرح شده و مجلس نیز نظر
خود را اعالم میکند .به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند ،خود مستأجر است
که بهعنوان یکی از ذینفعان معامله میتواند قرارداد را کنترل کند .وی درباره خانههای خالی
از سکنه نیز گفت :پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقهای کنترل شود .هر شهری که
شورای شهر و شهرداری دارد میتواند برای خود آن شهر تصمیمگیری کند و درآمدی که از
شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات صورت گیرد میتواند صرف خانههای اجتماعی شود.

بیکاری  25/5درصدی جوانان  ١٥تا  ٢٩ساله!

شرط الزم برای دریافت تسهیالت مشاغل خانگی
شهر نسبت به اطالع از مدارک و ثبت نام اقدام کنند.
وی نرخ کامل بیمه را  ۱۸درصد اعالم کرد و افزود:
این بیمه شامل بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی
میشود .مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین
اجتماعی گفت :این سازمان امکان استفاده از خدمات
درمانی بیمه سالمت را برای افرادی که نمیخواهند از
بسته درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند فراهم
کرده است.آتشی در مورد حذف دفترچههای بیمه گفت:
در گام اول تمام مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی
در کل کشور وارد طرح حذف دفترچه فیزیکی شدهاند
و بیماران تنها با ارائه کارت شناسایی ملی میتوانند
خدمات دریافت کنند .وی گفت :در قانون برنامه ششم،

معامالت ارزی  ۳۰۰میلیون دالری بازار ثانویه
طی 2هفته

برخی رسانهها عنوان شده این شرکت تعاونی حدود  13هزار میلیارد
از اموال مردم را حیف و میل کرده است که به هیچ وجه صحت
ندارد .کیفرخواست تنظیم شده و مطابق آن مبلغ  12هزار و 800
میلیارد تومان سپردهگیری شده اما این به معنای آن نیست که همه
مبلغ حیف و میل شده یا از بین رفته است .وی تصریح کرد :این
شرکت تعاونی ،داراییها و اموالی دارد که به دستور قضایی توقیف
و از دسترس شرکت تعاونی خارج شده است و در اختیار مراجع
قضایی قرار دارد تا در رابطه با آن تصمیمات الزم اتخاذ شود .اینکه
در رسانهها اعالم کنند کل اموال سپردهگذاران حیف و میل شده
است و از بین رفته صحت ندارد و بنده این مطلب را برای روشن
شدن اذهان عمومی در این بخش توضیح دادم.

مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری برای سهماهه بهار امسال ( ۱۲.۱ )۱۳۹۷درصد اعالم
شده است .به گزارش مرکز آمار ایران  ٤١.١ ،درصد جمعیت  ١٠ساله و بیشتر در سه ماهه بهار  ۱۳۹۷از
نظر اقتصادی فعال بودهاند .یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند .بررسی تغییرات نرخ مشارکت
اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار  ٠.٥ )١٣٩٦درصد افزایش
داشته است .نتایج طرح آمارگیری نیرویکار بهار  ١٣٩٧منتشر شد که در آن بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠
ساله و بیشتر نشان میدهد که  ١٢.١درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .روند تغییرات
این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار  ١٣٩٦به میزان  ٠.٥درصد کاهش داشته است
و جمعیت بیکار کشور با  ٤٤٩٥٨نفر کاهش به  ٣میلیون و  ٣٢٢هزار نفر رسیده است .همچنین جمعیت
شاغلین  ١٠ساله و بیشتر در این فصل  ٢٤میلیون و  ٦٥هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ٧٥٦هزار نفر افزایش داشته است .بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار
 ،١٣٩٧بخش خدمات با  ٥٠.١درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی
بخشهای صنعت با  ٣١.٢درصد و کشاورزی با  ١٨.٧درصد قرار دارند .نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٩ساله
حاکی از آن است که  ٢٥.٥درصد از فعاالن این گروه سنی در بهار  ١٣٩٧بیکار بودهاند .بررسی تغییرات
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد ،این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ٠.٩ )١٣٩٦
درصد کاهش یافته است.

آغاز اجرای طرح بیمه تکمیلی رایگان
کامیونداران از اول مرداد
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت :طرح گسترده بیمه تکمیلی رایگان رانندگان حمل
ونقل بار از اول مرداد اجرایی شد .به گزارش سازمان راهداری و حملونقل ،جادهای عبدالهاشم حسن نیا
ل و نقل جادهای کاالی کشور ،از اول مرداد طرح بیمه تکمیلی
گفت :به منظور رفاه حال رانندگان حوزه حم 
برای  ۹۰۰هزار نفر از رانندگان حملونقل کاال به همراه همسرانشان به صورت رایگان اجرایی میشود.
بر اساس این گزارش رانندگان شاغل در بخش حملونقل جادهای کاال میتوانند با مراجعه به مراکز ارائه
کارت هوشمند در سراسر کشور نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند .این گزارش حاکی است مدارک
مورد نیاز برای بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی رانندگان شامل «شماره شبای حساب بانکی راننده»
و «مشخصات شناسنامهای همسر (کارت ملی و شناسنامه)» است .بر مبنای این گزارش بیمه تکمیلی
رانندگان که همواره یکی از مطالبات رانندگان بوده است با فرایند محور قرار دادن کنترل هزینه بین صاحب
کاال ،شرکت حملونقل و راننده اجرایی خواهد شد و مقرر است بدون پرداخت هزینه در فاز نخست رانندگان
و همسران آنها و در مرحله بعد تمامی اعضای خانواده رانندگان تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

بلوکه شدن  ۱۶۰هزار میلیارد تومان
از سپردههای بانکی مردم در بانک مرکزی
حدود  ۱۶۰هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه
شده است.
به گزارش ایسنا ،سپردههایی که بانکها به عنوان سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی
قرار میدهند یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل سیاستهای پولی است .این سپردهها
از محل  ۱۰تا  ۱۳درصد سپردههایی که مردم در بانکها قرار میدهند تامین شده و در بانک
مرکزی قرار میگیرند .آخرین وضعیت صورتهای مالی بانکها از این حکایت دارد که مجموع
سپردههایی که در بانک مرکز توزیع کردهاند به حدود  ۱۶۰هزار میلیارد تومان در پایان سال
 ۱۳۹۶میرسد .این رقم در مقایسه با سال  ۱۳۹۵حدود  ۲۲.۲درصد افزایش دارد .این در حالی
است که حجم سپردههای بانکها در بانک مرکزی از سال  ۱۳۹۲که حدود  ۷۹هزار میلیارد
تومان بوده تا پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است .سپردههای بانکها در بانک مرکزی
گرچه الزامی و به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی از سپرده گذاران به شمار
میرود اما به هر حال حجم باالی آن در سالهای گذشته با توجه به تنگنای اعتباری که
بانکها درگیر آن بودند موجب شد درخواستهایی برای کاهش این سهم وجود داشته باشد.
از این رو در چند سال اخیر بانک مرکزی تحت شرایطی درصد دریافت سپردههای قانونی از
بانکها را تا حدودی کاهش داد تا بخشی از منابع آزاد و در اختیار بانکها قرار گیرد تا بتواند
در زمینه تسهیالت دهی نیز موفقتر عمل کند .در حالی همچنان انتقاداتی نسبت به حجم
سپردههای بانکها در بانک مرکزی مطرح میشود که این روزها با تغییر رئیس کل بانک
مرکزی و آمدن همتی در آیندهای نزدیک در این بانک بعید نیست که تغییرات دیگری در
این زمینه اعمال شود .به هر حال زمانی که همتی خود مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای
هماهنگی بانکها بود یکی از شروط کاهش نرخ سود بانکی را تامین منابع بانکها از محل
کاهش ذخایر قانونی و افزایش سرمایه عنوان کرده بود.
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یادداشت

وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد

استقالل سازمان برنامه
مهمتر از استقالل بانک مرکزی
محسن جاللپور
در سالهای گذشته بر استقالل بانک مرکزی متمرکز
بودیم و از اهمیت استقالل سازمان برنامه و بودجه غفلت
کردیم.
به نظر میرسد استقالل سیاستگذار بودجهای مقدم بر
استقالل سیاستگذار پولی است چون راه نفوذ سیاستمدار
به سازمان برنامه و بودجه خیلی آسانتر از نفوذ به بانک
مرکزی است.
به تجربه دریافتهایم که منشأ خیلی از گرفتاریهای امروز
ما از جمله کسری بودجه که اماالمراض اقتصادایران به شمار میرود ،سیاستهای مخرب
بودجهای بودهاست.
برای گذار از ابرچالشهای اقتصادایران به سازمان برنامهای به غايت مؤمن به علم اقتصاد،
غیرسیاسی و کامال مستقل نیاز داریم که قدرت «نه» گفتن داشتن داشته باشد.

شناسایی  ۲۵۰۰فراری مالیاتی و  ۳۰۰۰شرکت صوری

وزیر اقتصاد از شناسایی بیش از  ۲۵۰۰فراری مالیاتی و ۳۰۰۰
شرکت صوری و همچنین صدور برگه مالیاتی نه هزار میلیارد تومانی
برای بانکها خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ،مسعود کرباسیان با
تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد ضمن اعالم جرم علیه دارندگان کارت
بازرگانی اجارهای ،مالیات آنها را به همراه جریمه ،تا ریال آخر از آنها
میگیرد ،از شناسایی بیش از دو هزار و  500فراری مالیاتی و سه
هزار شرکت صوری و همچنین از صدور برگه مالیاتی نه هزار میلیارد
تومانی برای بانکها خبر داد .وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار
داشت :برای بهبود شرایط کسب و کار ،ضمن ایجاد شفافیتهای
مالی باید انواع فشارها از دوش بخش خصوصی مولد و کارآفرین

برداشته شود .وی افزود :به همین دلیل ،اساس رویکرد وزارت اقتصاد
براین مبنا تنظیم شده که با شناسایی مودیان جدید ،جلوگیری از فرار
مالیاتی و ایجاد بسترهای الکترونیک برای سهولت هر چه بیشتر
فرآیندهای مالیاتی بخشی از فشار از دوش تولید برداشته شود.
کرباسیان تاکید کرد :ما در وزرات اقتصاد و سازمان مالیاتی نهایت
سختگیری را نسبت به فراریان مالیاتی خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :خوشبختانه اقدامات الزم
برای دریافت صورتحسابهای بانکی تعداد دو هزار و  579مودی
مشکوک به فرار مالیاتی در جهت رصد و بررسی تراکنشهای
سنگین و مشکوک بانکی به انجام رسیده است .وی افزود :همچنین
پیگیری و رصد فعالیتهای شرکتهای صوری و کاغذی و پدیده
فاکتورهای صوری و رسیدگی به مالیات بیش از  3000شرکت
صوری هم انجام شده است .کرباسیان در ادامه گفت :اتفاقات چند
هفته اخیر در مورد واردات خودرو و کاالهای دیگر با ارز 4200
تومانی تا حدودی به نواقصی در کارتهای بازرگانی مربوط بود،

بویژه آنکه برخی سودجویان با اقدام به دریافت کارت بازرگانی برای
تهای اقتصادی ،از طریق کارت
افرادی بی اطالع و بیگانه با فعالی 
بازرگانی آنها ،واردات انجام میدهند و پس از آن هم فرار مالیاتی
میکنند .وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد با نهایت قدرت
در مقابل این رفتارها ایستادهاست ،افزود :به همین جهت اقدامات
الزم برای ممانعت از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی از طریق
شناسایی مودیان واقعی و صاحبان اصلی درآمد که از کارت بازرگانی
اجارهای به منظور فرار مالیاتی استفاده میکردند ،انجام شده است.
وی تصریح کرد ،در اجرای تبصره  157قانون مالیاتهای مستقیم
علیه این متخلفین به مراجع قضایی اعالم جرم کردهایم و تا ریال آخر
مالیاتشان را دریافت خواهیم کرد .کرباسیان گفت :اجازه نمیدهیم
فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی مولد ،کارآفرینان متعهد،
کارمندان و کارگران باشد و عدهای دیگر در سایه بمانند و مالیات
ندهند .وی افزود :اولویت ما مردم و تولید است و کارآفرینان مطمئن
باشند که حق آنها را از فراریان مالیاتی میگیریم.

بانک مرکزی ابالغ کرد

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

بهرهوری در اقتصاد ایران کمتر از  ۸درصد است
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
گفت :بهرهوری در اقتصاد ایران کمتر از  ۸درصد است .به گزارش
ایسنا ،بهرام شکوری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی استان کرمان با بیان اینکه تعاریف مختلفی از بهره
وری وجود دارد ،اظهار کرد :بهره وری در اقتصاد ایران کمتر از
 ۸درصد است .وی افزود :یک راهکار دنیا در افزایش بهره وری،
خصوصی سازی است که در کشور ما اتفاق نیفتاده و عددها نشان
میدهد کل واگذاریها بیش از  ۱۵۰هزار میلیارد تومان نیست.
شکوری تصریح کرد :ارتباط بین دانشگاه و صنعت نیز یکی دیگر
از راهکارهاست که در کشور ما پا نگرفته و نهایتا حمایت از تحقیق و توسعه برای فعاالن
اقتصادی راهکار دیگر است .وی بیان کرد :ما در حوزه نیروی انسانی جزو کشورهای برتر هستیم
اما در تکنولوژی ،خیلی استفادهای از این حوزه نبرده ایم .رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط ،اظهار کرد :در کشور ما ۹۸.۳
درصد معادن ،کوچک و متوسط هستند که بخش خصوصی واقعی در آنها فعال است و حمایت از
آنها کمک زیادی به اقتصاد و اشتغال میکند .وی افزود :با احداث کارخانههای فرآوری کوچک
کار را در حوزه معادن آغاز کرده ایم و این کار را میشود در استان کرمان انجام داد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد

افزایش  ۲برابری سقف تسهیالت بانکی
برای شرکتهای دارویی
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده
است ،شرکتهای دارویی بتوانند دو برابر حد مقرر فعلی از تسهیالت بانکی استفاده کنند.
کیانوش جهانپور ،افزود :شورای پول و اعتبار میزان سقف تسهیالت بانکی که شرکتهای
دارویی میتوانستند استفاده کنند را بهمنظور کمک به نقدینگی شرکتهای دارویی به
میزان دو برابر افزایش داده است و بر این اساس با پیگیریهای وزارت بهداشت و سازمان
غذا و دارو و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده است تا شرکتهای دارویی
بتوانند دو برابر حد مقرر فعلی از تسهیالت بانکی استفاده کنند و نامه آن نیز در تاریخ
۲۶تیرماه  ۹۷از سوی بانک مرکزی به همه بانکهای سراسر کشور ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه تسهیالت گمرکی و ارزی نیز برای شرکتهای دارویی فراهم شده
است ،اضافه کرد :در تعامل با گمرک تسهیالت گمرکی برای شرکتهای دارویی ایجاد
شده است .همچنین در تعامل بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه بحث تأمین ارز به
میزان ۲.۸میلیارد یورو برای تأمین دارو قطعی شد .سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه
به تسهیالت دیگری که برای شرکتهای دارویی در نظر گرفته شده است ،اشاره کرد
و افزود :تسهیالت دیگر در خصوص واردات مواد اولیه دارو بود که بحث ثبت منبع در
خصوص دارو و مواد اولیه دارویی نیز تسهیل شد .وی با بیان اینکه تالش خود را برای
آرامش بیشتر بازار دارویی کشور انجام خواهیم داد ،گفت :با توجه به تسهیالتی که تاکنون
ایجاد شده ،باز هم باید نقدینگی ریالی تولیدکنندگان تأمین شود که بخش عمده آن به
تحقق مطالبات معوقه شرکتهای دارویی از بیمهها مربوط میشود.

امضای چهار قرارداد سرمایهگذاری

توسط بخش خصوصی به ارزش بیش از  180میلیارد تومان

چهار قرارداد سرمایهگذاری و یادداشت تفاهم احداث مینی پاالیشگاه در بندر اقیانوسی
چابهار با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و استاندار
سیستان و بلوچستان در سازمان بنادر و دریانوردی استان چابهار به امضا رسید.
به گزارش ایسنا ،استاندار سیستان و بلوچستان در این رابطه گفت :امضای چهار قرارداد
سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی به ارزش بیش از  ۱۸۰۰میلیارد ریال است .سید دانیال
محبی ادامه داد :این قراردادها با توجه به اهمیت سواحل مکران و افق بلندمدت توسعهای که
برای بندر چابهار در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است و همچنین ضرورت توجه به
پیشرفت پس کرانهها منعقد شد .وی همچنین اتصال ریل به بندر چابهار را به عنوان عامل
اصلی رقابت پذیری بندر مورد تاکید قرار داد و افزود :در همین راستا معاون مدیرعامل راه
آهن کشور در ترکیب تیم اعزامی به چابهار سفر کرده است که این موضوع را بصورت جدی
پیگیری میکنیم .استاندار سیستان و بلوچستان همچنین از کلنگ زنی بزرگترین ترمینال تمام
مکانیزه مواد معدنی کشور با بیش از  ۲۸۰۰میلیارد ریال سرمایهگذاری خبر داده و افتتاح دو
دستگاه مکنده غالت به ارزش بیش از  ۴.۵میلیون یورو را از دیگر پروژهها در بندر چابهار
عنوان کرد .در این مراسم چهار قرارداد سرمایه گذاری به ارزش یکصد و هشتاد و چهار میلیارد
تومان شامل قرارداد جمع آوری مواد زائد کشتیها به روش  ،BOTقرارداد احداث مخازن
نگهداری LPGبه روش  ،BOTقرارداد احداث مخازن فرآوردههای نفتی به روش BOT
 ،قرارداد احداث انبار چندمنظوره به روش BOTو تفاهمنامه مینی پاالیشگاه به ارزش ۱۵۰
میلیون دالر به امضا رسید.

جزئیات دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاههای اقتصادی
بانک مرکزی در راستای حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط طی سالهای 1396 1395-به  52.4هزار بنگاه
اقتصادی معادل  362.9هزار میلیارد ریال تسهیالت اختصاص داده
است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،مدیریت کل اعتبارات
این بانک ضمن ابالغ دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاههای
اقتصادی در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری
اعالم کرد :در سالهای  1395و  1396در راستای تامین مالی
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که از ابتدای سال 1395
متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری-مدظلهالعالی -در دستور
کار نظام بانکی قرار گرفت و پیرو ابالغ دستورالعمل تامین مالی
بنگاههای کوچک و متوسط در دو سال گذشته و اتخاذ رویکرد
مساعدت مقرراتی ،زمینه مناسبتری به منظور تأمین مالی
واحدهای یاد شده فراهم شد .براساس اطالعات دریافتی از سامانه
ثبتنام واحدهای تولیدی ،آمار عملکرد اجرای این طرح طی
سالهای 1396 ،1395-حاکی از تامین مالی تعداد  52.4هزار بنگاه
کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل  362.9هزار میلیارد
ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاههای اقتصادی اختصاص
داشته است .عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی
در اجرای تاکیدات معظمله و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه
بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب
امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود
وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود .در سال
جاری نیز جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای
اقتصادی در راستای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی ،هدایت
نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان
داخلی مقرر شد تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی ،تأمین
تسهیالت مورد نیاز طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی حداقل

 60درصد ،تامینمالی طرحهای بازسازی و نوسازی و تامین مالی
اصناف در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد که پیشبینی گردیده
اهداف معنونه با تخصیص حدود 300هزارمیلیارد ریال تسهیالت در
سال جاری تحقق خواهد یافت .الزم به ذکر است تامین مالی
واحدهای صنفی همانند دو سال گذشته اجرای طرح در چارچوب
ضوابط و مقررات جاری در اولویت تامین مالی قرار داشته لیکن
شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصویب نامه شماره 18549/
ت53097هـ مورخ ٩١٢/ ٥٩٣١/هیئت محترم وزیران نمیباشند .در
دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهرهگیری از نتایج طرح
مذکور در دو سال گذشته ،نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام
بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی،
نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سالهای گذشته با اخذ نظر از
شبکه بانکی کشور اصالح شود .بر این اساس عمده تغییرات صورت
گرفته در دستورالعمل سال جاری بدین شرح است .1 :تبصره 1
ماده  3 -مبلغ بدهیهای غیرجاری بنگاههای کوچک و متوسط
نباید بیش از تسهیالت/تعهدات درخواستی و سقف چک(های)
برگشتی بنگاههای موردنظر نباید از  25درصد تسهیالت/تعهدات
درخواستی بیشتر باشد .درخصوص مبالغ بدهیهای غیرجاری

بیشتر از تسهیالت/تعهدات (حداکثر تا سقف  150درصد تسهیالت/
تعهدات) و همچنین چکهای برگشتی بیش از 25درصد تسهیالت/
تعهدات (حداکثر تا سقف 50درصد تسهیالت/تعهدات) تصمیمگیری
در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان تهران میباشد.
شایان ذکر است این شرایط صرف ًا مربوط به متقاضیانی است که
تاکنون از تسهیالت طرح رونق تولید استفاده نکرده اند .2 .ماده
13 -چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروههای دولت (ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ
تسهیالت در سالجاری گردد ،بانک عامل مکلف است نسبت به
بررسی موضوع از طریق استعالم از سامانههای اطالعاتی مرتبط و
عدم پرداخت تسهیالت جدید (از طریق معرفی از سایر کارگروهها)
به متقاضی اقدام کند .3 .ماده 14 -اعطای تسهیالت و ایجاد
تعهدات برای شرکتهای مشمول ماده ( )141قانون تجارت (به
موجب بخشنامه شماره 374258 95/مورخ  23بهمن  1395بانک
مرکزی ج.ا.ا) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از
طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر میباشد.
شایان ذکر است به منظور مساعدت با تسهیالت گیرندگان،
درخصوص برخی از معدود واحدهای تولیدی که دوره بازگشت
سرمایه در گردش آنها بیش از یک سال میباشد ،بانکها اختیار
دارند بنا به تشخیص مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره ،مدت
بازپرداخت تسهیالت را از ابتدای تصویب تسهیالت و انعقاد قرارداد
با مشتری از یک سال به دوسال افزایش دهند و در پایان سال
اول چنانچه بنگاه اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیالت خود نبود،
تسهیالت با حفظ منافع بانک ،حداکثر تا یکسال دیگر راس ًا تمدید
شود .نکته دیگر اینکه بانکها و مؤسسات اعتباری باید ضمن درنظر
گرفتن اصول کلی اعطای تسهیالت و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ
تأمین کافی ،نسبت به اعطای تسهیالت اقدام کنند و نظارت بر
مصرف تسهیالت را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد

بخشودگی جرایم ،دیرکرد و سودهای مرکب تسهیالت بانکی
در صورت تسوی ه بدهی تا پایان شهریور
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷در مجلس
شورای اسالمی گفت :شورای نگهبان از نحوه تسویه
حساب بدهکاران بانکی ایراد نگرفت.
به گزارش ایسنا ،علی وقف چی با اشاره به آخرین
بررسیهای الیحه بودجه در شورای نگهبان ،اظهار
داشت :یکی از دریافت کنندگان تسهیالت بانکی
داشتند بحث عدم توانایی در بازپرداخت جرایم ،دیر
کرد و همچنین سودهای مرکب یا سود مضاعفی به
سیستمهای بانکی بود .عضو کمیسیون تلفیق بودجه
سال  97در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :به همین
جهت در کمیسیون تلفیق ،پیشنهادی برای تسویه
حساب بدهکاران بانکی ارائه شد که خوشبختانه این
پیشنهاد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان در مجلس دهم شورای اسالمی
توضیح داد :براساس الیحه بودجه سال آینده ،تمامی
بدهکاران بانکی و موسسات مالی اعم از دولتی و
خصوصی که تا پایان شهریور سال  97براساس قرارداد
اولیه تسویه حساب کنند ،جرایم ،دیرکرد و سود مرکب

آن بخشیده میشود .وی بیان داشت :الزم به تاکید
است که این مصوبه هیچ محدودیت ریالی ندارد و
بدهکاران بانکی میتوانند از این قانون استفاده کنند
و از همه مهمتر بحث این مصوبه استناد به قرارداد
اولیه است که از دریافت چندین برابری جریمه ،دیر
کرد و سود مرکب جلوگیری میکند .عضو کمیسیون
کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه این مصوبه فرصت طالی برای بخشهای
خصوصی است ،گفت :امیدواریم که فعاالن اقتصادی در
زمینههای کشاورزی ،توریستی ،خدماتی و صنعتی که
دغدغه عدم توانایی در بازپرداخت بدهی را داشته اند
از این فرصت استفاده کند و بدهیها خود را پرداخت
کند.

دادستان عمومی و انقالب آذربایجان شرقی

پزشک تبریزی متهم به قتل همسر و مادربزرگ او از طریق مسمومیت غذایی با سم فسفین
دادستان عمومی و انقالب آذربایجان شرقی
در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده پزشک
تبریزی گفت :پس از اعتراض به حکم ،پرونده
به دیوان عالی کشور ارسال شد و همچنان در
دیوان عالی کشور است .به گزارش میزان ،موسی
خلیلاللهیدر ارتباط با آخرین وضعیت پرونده
پزشک تبریزی اظهار کرد :پس از اعتراض به
حکم ،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد
و همچنان در دیوان عالی کشور است .گفتنی

است؛ کیفرخواست پرونده پزشک تبریزی در
اواسط فروردین ماه سال جاری صادر شد و
چهارم مهرماه جلسه رسیدگی به این پرونده
در شعبه  3دادگاه کیفری یک تبریز برگزار
شد و در  24اسفند ماه رای قصاص پزشک
تبریزی صادر شد« .بیستم مهر ماه سال  95و
همزمان با روز تاسوعای حسینی خبری مبنی بر
فوت  2عضو خانواده یکی از پزشکان تبریز در
رسانهها منتشر شد .بر اساس گفته رئیس کل

دادگستری آذربایجان شرقی این پزشک مدعی
شده بود که فردی چند غذای نذری در اختیار
آنها قرار داده و اعضای خانوادهاش با مصرف
این غذا مسمومیت پیدا کرده ،راهی بیمارستان
شدهاند و در نهایت همسر و مادربزرگ همسر
این پزشک فوت میشوند .تحقیقات برای
شناسایی علت این حادثه با پیگیریهای شبانه
روزی دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده
ادامه داشت تا اینکه این پرونده ابعاد تازهای به

خود گرفت و قاضی موسی خلیل الهی دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان شرقی
جرئیاتی جدید از پرونده فوت دو عضو خانواده
این پزشک را تشریح کرد .وی از صدور نظریه
پزشکی قانونی در رابطه با این پرونده خبر داد و
گفت :بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت
دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت
با سم فسفین بوده و در بررسی غذاها نیز این
نوع سم کشف شده است».
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جدیدترین اظهارات دادستان تهران درباره پروندههای خرید سکه ،ارز ،خودروهای
وارداتی بدون مجوز و گیرندگان متخلف ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی

دادستان عمومی و انقالب تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با
جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد.
به گزارش میزان ،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع
خبرنگاران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را
تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه ،ارز ،خودروهای
وارداتی و ارز  ۴۲۰۰تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است ،اظهار
داشت :این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از
نوبت ،قاطع و توأم با دقتهای قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر
مستقیم دادستان انجام وظیفه میکنند .وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده
سکهها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی
که بیش از  ۲هزار سکه دریافت یا خریداری کردهاند ،پرداخت و افزود :مقرر
شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این
که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است،
پاسخ دهد .دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده
شرکتهای وارد کننده تلفن همراه گفت :در پروندههای تلفن همراه از مدیران
 ۴۰شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی
که ادعا کردند به افراد واگذار کردهاند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها
صوری و جعلی بوده و شرکتهای وارد کننده باید آنها را به قیمت تمام شده
میفروختند نه به قیمت آزاد .وی از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد
و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار ،تصمیم گیری
خواهد شد .جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی ،گستردگی و تعداد متهمان
پرونده خودروهای وارداتی ،روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود:
دستگاه قضایی در بهمن ماه سال  ۹۶در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که
بر اساس آن تعداد  ۴۰۰اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی
بندرعباس توقیف شد.وی با خاطرنشان کردن این نکته که در سال جاری اولین
گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی
تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد ،دادستان اعالم وزیر صنعت ،معدن
و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعالم شده بود را رد

کرد و افزود :اینکه وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی
اعالم شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعالم شده بود
که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صالحیت ،به دادستانی ارسال و به شعبه
ویژه ارجاع شده است.پیشنهاد احاله این پروندهها توسط دادسرای تهران به
دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد :در تعدادی از استانها در ارتباط با این موضوع
پروندههایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد
دادستانی تهران ،نسبت به تجمیع پروندهها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی
خواهد شد .دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای
وارداتی ،با انتقاد از عدم نظارت الزم توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر
روند ثبت سفارشها ،تصریح کرد :تحقیقات اولیه نشان میدهد که تخلف محرز
و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.جعفری دولت آبادی
افزود :در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش
خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت ،معدن،
تجارت) انجام میشده و دسترسیهای خارج از قاعدهای مالحظه میشود .وی
به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت :در دو وقفه توقف ثبت
سفارش در تاریخهای  ۱۲دی ماه  ۹۵تا بیست و دوم دی ماه همان سال و
همچینن بیست و چهارم تیر  ۹۶تا بیست و هشتم تیر همان سال ،حداقل ۳۴
هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماههای
معمول سال بوده است .دادستان تهران با اشاره به وجود رانتهای اطالعاتی
در رابطه با ثبت سفارش خودروها ،گفت :مشخص است که این افراد از یک
رانت اطالعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهرهمند بودند که با پیشرفت
تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.وی تاکید کرد :تحقیقات
در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد
یافت و در هر ردهای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی
خواهند گرفت .جعفری دولت آبادی اشارهای هم به پرونده کاالی وارداتی
با ارز  4200تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی
صورت گرفته ،گفت :به دلیل گستردگی و تعداد باالی شرکتها ،در حال حاضر
تحقیقات از  100شرکت که ارز بیشتری دریافت کردهاند ،آغاز شده و درمورد
سایر شرکتها به ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد .وی
همچنین به رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کاال وارد نکردند
و همینطور کسانی که ارز گرفته ولی کاال را کامال وارد نکردهاند ،اشاره کرد و
بیان داشت :بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکتها تخصیص داده و
وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که
در همین رابطه ضرورت دارد دستگاههای مرتبط به استعالمهایی که دادستانی
در مورد شرکتها و سازمانهایی وارد کننده کاال کرده در اسرع وقت جواب
دهند .دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکتهای واردات کاال پرداخت و
افزود :برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمتهایی که کاال وارد شده بیشتر

از قیمتهایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده باالتر از نرخ مصوبی
است که گمرک اعالم نموده وجود دارد ،که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع
شده است .جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد :پرونده واردات خودرو به دلیل
گستردگی تعداد شرکتها ،پیچیدگیهای مالی که این نوع پروندهها دارند و
همچنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته
باشند ،ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه ،ارز و تلفن
همراه سعی میشود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد .وی با اشاره به
برخورد قاطع با اخاللگران بازار ارز ،اظهار کرد :قبل از این ایام ،دادسرای پولی
و بانکی دادسرای تهران به پروندههای ارزی ورود میکرد ،منتهی دادستانی در
شعب ویژه به پروندههای اخیر که به نحوی به دستگاههای دولتی ارتباط دارد
و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پروندههای ویژه بوده ،رسیدگی
میکند که نمونههایی به این شعب ویژه ارجاع شده است .دادستان تهران به
عنوان نمونه پرونده تعدادی دالل و صراف که با استفاده و اجاره  1028کارت
ملی ،ارز میگرفتند و به صورت آزاد در بازار میفروختند مورد اشاره قرار داد و
گفت :در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید
که به دلیل این که بانکها متوجه نشوند و سیستمهای پولشویی پولهای
آنها را ردیابی نکند به باز کردن حسابهای متعدد در بانکها اقدام میکردند.
جعفری دولت آبادی مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانکها
را ،اعالم گردشهای پولی کالن افراد از سوی مسئوالن بانکها به دادستانی
و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانکها باید در مورد این که چگونه
حساب بانکی یک زن خانهدار ،یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد
کارتنخواب ،افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت
اقتصادی ندارند ،حساس باشند ،از بانک مرکزی ،مدیران بانکها در سراسر
کشور و اداره مبارزه با پولشویی با جدیت خواست که این موارد را بدون
اغماض و تبعیض گزارش کنند .دادستان تهران استنکاف مدیران بانکها
از اعالم گردشهای پولی کالن افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب
تعقیب قضایی دانست و افزود :در پروندههای قبلی و فعلی مشاهده میشود
که بانکها به منظور جذب سرمایههای افراد ،در این موارد با مسامحه رفتار
میکنند ،در حالیکه باید گردش پولی در حسابهایی که هویتشان نامعلوم است
یا فعالیتهای مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آنها محل تردید
است ،به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود .وی پولشویی را مادر جرایم
اقتصادی دانست و یادآور شد :امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز ،سکه و نظایر
آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمیشوند ،با تشکیل حسابهای
گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره میروند و بانکها نیز در این کار
مساعدت میکنند .جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی
تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع ،قاطع و دقیق به
پروندههای اقتصادی اخیر اقدام میکند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار
بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.

نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیر واگیردار:

یک سوم ایرانیها مبتال به فشار خون باال هستند
نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر
وزارت بهداشت با بیان اینکه یک سوم جمعیت کشور
به فشار خون باال مبتال هستند ،گفت :یک چهارم
جمعیت کشور ما چاق هستند و  ۶۰درصد افراد جامعه
ما فعالیت فیزیکی کافی ندارند ،شیوع دیابت حدود ۱۰
درصد جامعه ماست ،یک سوم جامعه ما فشار خون باال
و  ۲۵درصد چربی خون باال دارند ،این ریسک مهمی
برای سالمتی است و باید تالش شود این عوامل خطر
را کم کنیم .به گزارش ایرنا ،دکتر باقر الریجانی در
نشست مجازی اعضای کمیته ملی بیماریهای
غیرواگیر با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور
که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد ،افزود :درشورای
عالی سالمت ،مصوبات الزم برای پیشگیری از عوامل
خطر بیماریهای غیرواگیر تصویب شده و در نهادهای
مرتبط در حال پیگیری است .الریجانی با تأکید بر
اینکه این سند مورد حمایت مسئوالن کشور است

و این اهمیت زیادی برای پیشبرد این
برنامه دارد ،گفت :ما اهداف سازمان
جهانی بهداشت را در زمینه کنترل
بیماریهای غیرواگیر پیگیری میکنیم،
ولی متناسب با شرایط خاص کشور
خودمان یکسری اهداف را به آن اضافه
کردهایم و برخی اهداف را تعدیل کردیم.
وی از فعالیتهای دبیرخانه کمیته ملی
بیماریهای غیرواگیر سخن گفت و
افزود :در این زمینه تفکیک کار شده و
هر حوزهای در وزارت بهداشت مسئولیت بخشی از
کار را برعهده گرفته و برنامههای اقدام مرتبط با این
حیطه را طراحی کرده است .دکتر الریجانی با اشاره
به فعالیتهای کارگروه سبک زندگی گفت :این گروه
در زمینه کاهش سدیم ،کاهش قند و چربی تالش
میکنند و برای این کار چارچوبی را طراحی کردهاند؛

بزودی موضوع آموزشهای مرتبط
با بیماریهای غیرواگیر در برنامه
مدارس وارد میشود .وی افزود :در
بحث دخانیات با تالشهای وزارت
بهداشت بحث مالیات بر دخانیات
در مجلس تصویب شد و این اثر
بسیار مفیدی در جایگاه ایران در
منطقه داشت .وی افزود :برنامه اقدام
پیشگیری و درمان بیماری دیابت
طراحی شده و باتوجه به همکاری با
معاونتهای بهداشت و درمان که در حال انجام است
امیدواریم بتوانیم کلینیکهای دیابت را در سطح کشور
راهاندازی کنیم و شبکه منسجمی برای پیشگیری
و درمان این بیماری در سطح کشور ایجاد شود؛
تفاهمنامه بینالمللی نیز برای راهاندازی سیستم ثبت
بیماری دیابت منعقد شده که میتواند کمک شایانی

در پیشبرد اهداف کنترل دیابت داشته باشد .دکتر
الریجانی با بیان اینکه در بخش بیماریهای قلبی و
عروق برنامهریزی شده است که پیشگیری و درمان
این بیماریها در شبکه بهداشت و درمان کشور پیش
برود ،گفت :در بخش سرطان نخستین باری است که با
همکاری بین معاونتهای بهداشت ،درمان و پژوهش،
برنامه منظمی برای این کار داریم و اکنون حدود ۸۰
تا  ۹۰درصد از موارد ابتال ثبت میشود و این در سطح
بینالمللی بسیار مناسب است .نایب رئیس کمیته ملی
بیماریهای غیرواگیر گفت :در حوزه غذا و دارو اقدامات
بسیار خوبی انجام شده که مثال زدنی است ،با بسیاری
از کارخانههای خارجی که در ایران تولید مواد غذایی
انجام میدهند صحبت شده که قند مواد تولیدی را
کاهش دهند ،این مسیر در حال پیشرفت است تا مواد
مضر را کاهش دهیم .به گفته وی ،عمده بار بیماریها
در کشور بیماریهای غیرواگیر است.

مدیر عامل ستاد دیه خبر داد

زندانی بودن  3هزار و  ۵5۰مرد ایرانی به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه
مدیر عامل ستاد دیه گفت :متاسفانه شاهد هستیم عدهای نه با
صداقهای نجومی بلکه به واسطه تعهد مهریههای  ۲۰سکهای و ۳۰
سکهای در پرداخت همین میزان دچار مشکل شدند.
به گزارش مهر ،سید اسداهلل جوالیی مدیرعامل این نهاد حمایتی
که برای شرکت در مراسم یاد شده به کرمان سفر کرده است ،در
دیدار با یداهلل موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت :در این
مراسم با کمک  ۷۱میلیارد و  ۴۶۰میلیون ریالی خیرین  ۱۵۰محکوم
مالی و  ۵۰بدهکار دیات ناشی از حوادث کارگاهی و رانندگی آزاد و
از بند زندانهای کرمان ،جیرفت ،کهنوج و رفسنجان به آغوش گرم
خانواده باز خواهند گشت .وی با اشاره به معضل زندانیان مهریه در
استان کرمان اظهار کرد :شاید این وصف در قبال مردمان دیار کریمان
قابل باور نباشد اما متاسفانه به دلیل مشکالت اقتصادی و به دنبال آن
باال رفتن میزان اختالفات خانوادگی در این استان در سالهای اخیر
شاهد این واقعیت تلخ هستیم که نیمی از زندانیان غیرعمد کرمان را
بدهکاران مهریه تشکیل میدهند .این امر شاید ریشه در معیشت مردم
داشته باشد که دارد اما نمیتوان به این دلیل از فقر فرهنگی برخی
خانوادهها غافل بود ،دلیل این عرض هم شاید آمار مستندی باشد
که بیان میکند محبوسان ناشی از تعهدات مهریه در صدر زندانیان
غیرعمد این استان قرار گرفتهاند .مرور وضعیت مددجویان ستاد دیه در
سه سال اخیر نشان میدهد در کرمان جمعیت زندانیان مهریه حتی از
بدهکاران مالی ناشی از صدور چک باالتر است.
زندانی بودن  ۲۲۱مرد به اتهام
ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه در کرمان
جوالیی با اعالم آمار  ۳۵۵۰نفری زندانیان مهریه در کشور اظهار
کرد :هماکنون از جمعیت  ۳۹۸نفری محکومان غیرعمد استان کرمان
تنها  ۱۶۱نفر بابت تضامین و تعهدات بانکی در بند بوده اما در مقابل

 ۲۲۱مرد ایرانی با موضوعاتی نظیر مهریه و نفقه در حبس حضور دارند.
افرادی که در تعریف جهانی به دلیل سن و قوای جسمی جزو نیروهای
انسانی فعال از آ نها یاد شده و توسعه ملی در برخی حوزهها تا حدود
زیادی به حضور آنها در جامعه بستگی دارد .مدیرعامل ستاد دیه کشور
گفت :نه فقط کرمان بلکه در کنار آمارهای شرمآور طال ق در سطح
کشور ،باید بیان کرد که متاسفانه جمعیت زندانیان مهریه با وجود تبلیغات
گسترده فرهنگی در باب اینکه «مهریه را هم میگیرند و هم میدهند»
و تالشهای خوب صورت گرفته در حوزه پیشگیری از «ثبت مهریههای
بعضا معقول اما غیرقابل ایفاء» اما متاسفانه شاهد هستیم عدهای نه با
صداقهای نجومی بلکه بواسطه تعهد مهریههای  ۲۰سکهای و ۳۰
سکهای در پرداخت همین میزان دچار مشکل شده و با وجود باال رفتن
ارزش ریالی این دست از کابینها روانه زندان شده و میشوند.
زندانیان مهریه در اولویت ستادهای دیه نیستند
وی با بیان مردمی بودن ماهیت نهادی چون ستاد دیه یادآور
شد :به دلیل خواست عمومی خیرین که همواره بانی و حامی این
مجموعه بودهاند کمکهای مردمی در وهله اول به آن دسته از
زندانیان نیازمندی اختصاص پیدا میکند که بر حسب یک اشتباه یا
وقوع یک حادثه پیش بینی نشده متحمل پرداخت دیه شدهاند و در
مرتبه بعدی باز به درخواست همین نیکوکاران که تامین کننده اصلی
منابع مالی این نهاد هستند سعی داریم به آن بدهکاران مالی که نه
با سوء نیت و نه بر حسب یک بلند پروازی بلکه به دنبال نواسانات
بازار تجاری یا بداقبالی در ورود به حرفهای جدید یا هر عنوان موجه
دیگری بدهی باال آورده و به دنبال آن سر از زندان درآوردهاند کمک
نماییم .لذا حمایت از زندانیان مهریه هرگز در اولویت ما نبوده و
نیست .جوالیی با اشاره به اینکه زندانیان مهریه به طور مستقیم
تحت حمایت هیچ ارگان حمایتی نیستند ،تصریح کرد :مساعدت ما

در قبال زندانیان مهریه بیشتر جنبه معاضدتی دارد تا این افراد که با
اراده کامل و سالمت روانی زیر بار این دست از تعهدات مالی رفتهاند
با ارایه دادخواست اعسار خود بنا به تمکن مالی و موقعیت اجتماعی
به صالحدید قاضی صالح میزان بدهی خود را به همسرانشان
تعدلیل یا تقسیط نمایند که البته ممکن است بعد از احراز ناتوانی
مالی و با وجود اینکه میزان مهری ه قسط بندی شده اما در پرداخت
پیش قسط و نه اصل بدهی یک فرد با مشکل همراه شود .در این
زمینه ستاد دیه با هدف حبسزدایی از زندانها با انجام تحقیقات
بعدی نه به صورت بالعوض ،بلکه در قالب تسهیالت بدون سود به
این افراد کمک میکند .وی با تقدیر از همیاری خیرین در کاهش
جمعیت کیفری زندانها گفت :امسال تنها در ماه مبارک رمضان با
کمک  ۸۱میلیارد تومانی نیکوکاران بیش از  ۲هزار زندانی غیرعمد
آزاد شدند .خوشحالیم که این برنامهها محصور به ایام خاصی از
سال نشده و برای نمونه در استان کرمان میزبان آیینی خواهیم
بود که برای نخستین بار در قالب برپایی یک گلریزان زمینه آزادی
 ۲۰۰محبوس واجد شرایط را فراهم خواهد نمود .جوالیی ادامه داد:
این در حالی است که عملکرد سه ماهه ستاد دیه استان در سال ۹۷
نشان میدهد از ابتدای سالجاری تا پایان خرداد تنها  ۵۰زندانی با
مجموع بدهی بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان از بند زندان آزاد شدهاند.
از اینکه شاهدیم جشنها و برنامههای آزادی ما به مناسبتهای
ملی و مذهبی محدود نیستند خرسندیم .مدیرعامل ستاد دیه کشور
اظهار کرد :با احتساب کانون اصالح و تربیت کرمان در سطح استان
 ۱۱ندامتگاه وجود دارد که به ترتیب زندان مرکزی کرمان ،جیرفت
و سیرجان با میزبانی از بیشترین زندانی در مجموع  ۳۹۸محکوم
غیرعمد را در خود جای دادهاند که هرچند امشب این آمار به کمتر
از  ۲۰۰زندانی تقلیل پیدا خواهند کرد اما همین آمار زیبنده استان
خونگرم و با اصالتی چون کرمان نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

عرضه  ۱۰۰هزار گوشی موبایل توقیف شده
به بازار
وزیر ارتباطات گفت :برای بازگشت آرامش به
بازار موبایل  ۱۰۰هزار گوشی موبایل توقیف شده
به بازار عرضه میشود.
به گزارش مهر ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه همایش
مدیران پستبانک از هماهنگی با وزیر صنعت،
معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت برای
رسیدگی به قیمتها در بازار موبایل خبر داد و اظهار داشت :وضعیت بازار تلفن همراه به دو
عامل گوشیهای توقیف شده و نرخ ارز بستگی دارد.
وی افزود :مطالبه رسیدگی به وضعیت بازار تلفن همراه مطالبه صحیحی است.
آذری جهرمی گفت :از وزیر صنعت برای تسریع در روند عرضه  100هزار گوشی توقیف
شده به بازار درخواست کردیم و تالش میکنیم این  100هزار گوشی توقیف شده این هفته
به بازار عرضه شود.
وی ادامه داد :از سوی دیگر یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشی نرخ ارز است که با
توجه به اینکه هنوز نرخ ارز برای واردات گوشی تصویب نشده ،از این نظر نیز منتظر تثبیت
نرخ ارز هستیم که سیاستهای رئیس کل جدید بانک مرکزی تکلیف را روشن خواهد کرد و
امیدوارم در این زمینه سریعتر تصمیمگیری شود.

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی تشریح کرد

جزئیات طرح جدید کسری خدمت ایثارگران
جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا گفت :با توجه
به تصویب طرح جدید کسری خدمت ایثارگران در مجلس،
فرزندان همه ایثارگران به ازاء هر ماه سابقه ایثارگری  12روز
کسری خدمت دریافت خواهند کرد.
به گزارش مهر ،طرح کسری خدمت فرزندان ایثارگران
عم ً
ال از سال گذشته متوقف شد و فقط اعطای معافیت به
فرزندان ایثارگرانی که دارای  28و  29سابقه ایثارگری داشتند
اعطا میشد .این مسئله عم ً
ال موجب دلخوری ایثارگران شده
بود چرا که فقط کسری خدمت به  20هزار نفر از دارندگان باالترین میزان ایثارگری ،تعلق
میگرفت و مابقی ایثارگران از هیچ کسر خدمتی بهره نداشتند .ستاد کل نیروهای مسلح و
سازمان نظام وظیفه عمومی در راستای بهرهمندی فرزندان همه ایثارگران تالش فراوانی
کرد و جلسات مکرری را با نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار کرد تا اینکه باالخره
این پیگیریها پاسخ داد و در جلسه کمیسیون امنیت ملی که روز گذشته در مجلس شورای
اسالمی برگزار شد ،طرح کسری خدمت ایثارگران به ازاء  12روز برای هر ماه تصویب شد.
سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا با تأیید خبر فوق اظهار
داشت :در جلسهای که با دوستانما ن در مجلس شورای اسالمی داشتیم با توجه به جزئیات و
ضرورت بهرهمندی فرزندان همه ایثارگران از طرح کسری خدمت بعد از ماهها جلسه و کار
کارشناسی مصوب شد که به ازاء هر ماه ایثارگری  12روز کسری خدمت به فرزندان ایثارگران
تعلق گیرد .جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد :در طرح کسری خدمت
ال مصوب شده بود فقط  20هزار نفر از دارندگان باالترین سابقه ایثارگری
ایثارگران که قب ً
میتواتسند از طرح کسری بهره گیرند؛ دارندگان  28و  29ماه سابقه ایثارگری معاف میشدند
و به مابقی ایثارگران عم ً
ال کسر خدمتی تعلق نمیگرفت .سردار کریمی به تالش سازمان
نظام وظیفه و ستاد کل برای اینکه فرزندان همه ایثارگران از حق کسری خدمت منتفع شوند
اشاره و اعالم کرد :همه تالشمان را کردیم تا همه کسانی که دارای سابقه ایثارگری هستند
بتوانند از طرح کسری بهره گیرند .وی گفت :هم اکنون این طرح در کمیسیون امنیت ملی
تصویب شده و منتظریم تا به ستاد کل نیروهای مسلح اعالم شود و ستاد کل نیز مصوبات را
به سازمان نظام وظیفه ابالغ کند .این مقام ارشد سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی
در پاسخ به پرسش فارس در خصوص اینکه آیا طرح جدید نیز مثل طرح سالهای گذشته
دارای محدودیت سنی است یا خیر ،تأکید کرد :هیچ محدودیت سنی برای بهرهمندی از طرح
کسری خدمت در طرح جدید وجود ندارد .وی درباره اینکه وضعیت فرزندان ایثارگری که هم
اکنون به عنوان سرباز در حال خدمت سربازی هستند ،چه میشود اعالم کرد :هیچ محدودیتی
برای این افراد نیز وجود ندارد؛ وقتی قانون تصویب شده و برای اجرا آماده شود به افرادی که
هم اکنون درحال خدمت هستند نیز تعلق خواهد گرفت .سردار کریمی اظهار امیدواری کرد:
با تالش مضاعفی که هم اکنون در ستاد کل نیروهای مسلح وجود دارد اجرایی شدن این
قانون هر چه سریعتر میسر شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر داد

پرداخت وام  ۲۰میلیون تومانی اشتغال
با بازپرداخت  ۵ساله به مددجویان تهرانی
مدیرکل بهزیستی استان تهران از پرداخت وام  ۲۰میلیون تومانی به مددجویان تحت
پوشش این سازمان خبر داد و گفت :این وام با بازپرداخت  ۵ساله به مددجویان ارائه میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،داریوش بیاتنژاد در مراسم اختتامیه نمایشگاه عرضه
محصوالت مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان تهران در برج میالد گفت :این نمایشگاه
با  96غرفه برگزار شده و عالوه بر مددجویان استان تهران ،مددجویان  9استان دیگر نیز در
این نمایشگاه شرکت داشتند.
مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به ظرفیت و توانمندیهای مددجویان افزود :در
سالجاری که از سوی مقام معظم رهبری مزین به تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی است،
بهزیستی برنامههای متعددی را برای حمایت از تولیدات مددجویان پیشبینی کرده است.
وی از برپایی نمایشگاههای دائمی خبر داد و گفت :در این بخش نیازمند مساعدت و
همکاری سایر بخشها از جمله مجمع امور صنفی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین
شهرداری تهران هستیم .وی ضمن اشاره به ارائه تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان تحت
پوشش بهزیستی استان تهران ،گفت :دولت برنامههای مناسبی را اجرا کرده است و در واقع
محدودیتی برای ارائه تسهیالت در حوزه اشتغال نداریم .ضمن این که هم اکنون تا سقف
 20میلیون تومان وام اشتغال به مددجویان تحت پوشش استان تهران با کارمزد  4درصد و
بازپرداخت  5ساله پرداخت میشود.
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت :با برنامهریزی صورت گرفته ،میزان اشتغال مددجویان
اعم از زنان سرپرست خانوار ،معلوالن و معتادان بهبود یافته افزایش مییابد.
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جرائم سایبری آیندهای تاریک رقم میزند؟
دستگیری تبهکار حرفهای به اتهام دهها فقره
زورگیری و سرقت با شلیک پلیس در تهران
رئیس کالنتری  120سیدخندان از
دستگیری یک زورگیر در این محدوده با
شلیک هوایی پلیس خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ داوود زندی
دراین باره گفت :چندی پیش با ارایه
شکایتهای متعدد از سوی شهروندان
ساکن محدوده سیدخندان درباره سرقتها
و زورگیریهای یک سارق با موتورسیکلت ،پروندهای در دایره قضایی کالنتری 120
سیدخندان تشکیل و تیمی از مأموران تجسس برای شناسایی و دستگیری متهم وارد
عمل شدند.
وی با بیان اینکه در بررسیها و تحقیقات انجام شده مشخص شد که سارق مذکور
یکی از زورگیران سابقه دار این محدوده است ،گفت :در پرونده این فرد چندین فقره سابقه
سرقت و زورگیری بود.
زندی با اشاره به شناسایی پاتوق و محل تردد این متهم گفت :در ادامه با کسب دستور
قضایی از دادسرای ناحیه چهار رسالت ،تیمی از ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل
شدند و سرانجام پس از چندین روز تعقیب و مراقبت ،نهایتا این متهم در خیابان خواجه
عبداهلل شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.
رئیس کالنتری  120سیدخندان با بیان اینکه این فرد قصد فرار از دست ماموران را
داشت ،گفت :در ادامه عملیات تعقیب و گریز ماموران اقدام به شلیک تیرهوایی کرده و این
فرد متوقف و دستگیر شد.
وی با اشاره به انتقال متهم به کالنتری و انجام بازجویی ،اظهارکرد :این فرد در کالنتری
به بزه انتسابی اعتراف کرد .به گفته رئیس کالنتری  120سیدخندان ،در بازرسی از وسایل
متهم چهار دستگاه گوشی تلفن همراه و تعدادی کیف پول و کارتهای شناسایی و بانکی
مسروقه شهروندان کشف و ضبط شد .زندی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم گفت:
این فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم و کشف دیگر جرائم احتمالی
به دادسرای ناحیه چهار رسالت معرفی شد.

جزئیات دستگیری آخرین متهم پرونده تجاوز
در ایرانشهر
پنجمین و به عبارتی آخرین متهم در ارتباط با پرونده تجاوز در ایرانشهر توسط نیروهای
انتظامی سیستان و بلوچستان دستگیر شد.
به گزارش جام جم آنالین ،سردار محمد قنبری در زاهدان اظهار داشت :پنجمین و به
عبارتی آخرین متهم در ارتباط با پرونده تجاوز در ایرانشهر توسط نیروهای انتظامی سیستان
و بلوچستان دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این خبر گفت :این متهم
که در واقع چهارمین متهم اصلی پرونده تجاوز در ایرانشهر محسوب میشود در پی اشراف
اطالعاتی پرسنل انتظامی سیستان و بلوچستان در حالی که از مشهد به بجنورد رفته بود
مورد شناسایی قرار گرفت .وی ادامه داد :در پی این شناسایی ،یک تیم از بچههای اطالعات
انتظامی سیستان و بلوچستان با حکم دادستان عمومی و انقالب مرکز استان جهت
دستگیری به بجنورد اعزام شد که با هماهنگی انتظامی بجنورد متهم دستگیر کردند.
قنبری خاطرنشان کرد :متهم دستگیر شده در حال حاضر به مقامات قضایی تحویل
شده است.

باجافزارها هم اکنون چشم انداز تهدیدات سایبری را قبضه کردهاند.
طبق اعالم سازندگان نرمافزار امنیتی  malwarebyteکه با طرح تلهای
ی عسلی سعی در به دام انداختن هکرهای تازهکار دارند،
موسوم به کوزه 
در دسامبر سال  ۱۷ ،۲۰۱۵درصد تراکنشهای مالی در ارتباط با باجافزارها
بوده و تا سال  ۲۰۱۶این رقم با افزایش  ۲۵۶درصدی همراه بوده است!
به گزارش ایسنا ،تا زمانی که مبارزه با هکر با هکرها بهبود نیافته است،
اوضاع جرائم سایبری وخیمتر خواهد شد .طبق گزارشات ارائه شده آژانس
بینالمللی جرم در سال  ۵۳ ،۲۰۱۶درصد کل جرائم سال  ۲۰۱۵متشکل
از جرائم سایبری بوده است .کمرون از مشاورین مستقل پدافند سایبری در
نتیجه تحقیقات خود در رابطه با آخرین تحوالت حمالیت سایبری هشدار
داده است :بدلیل تصور واهی از پایین بودن احتمال دستگیری و درآمدزایی
باال ،افرادی جهت کسب و کار و گذران امور زندگی ،دست به ارتکاب جرائم
سایبری میزنند .او تاکید کرده است آیندهی این جرائم با کمک عملیات
سایبری پیچیده ،تبدیل به تجارتی پولساز ،رقابتی و سازمان یافته یافته
میشود .عملیاتی که با تحقیق و توسعه همراه بوده و هکرها با نوآوری سعی
در ایجاد تهدید خواهند کرد .رئیس یگان بینالمللی جرائم سایبری اعتقاد
دارد :اعضای باسابقه شورای کسب و کار انگلستان باید جدیتر در مورد
راهکارهای دفاعی فکر کرده و پلیس را در مبارزه علیه جرائم سایبری کمک
کنند .این بدان معنی است که صاحبان مشاغل باید در مورد شکل و شمایل
آتی تهدیدات سایبری بیشتر اندیشه کنند .جهت تصور چشم انداز تهدیدات

سایبری ،ابتدا باید به باجافزارها ،بذری که اینروزها ریشه انداخته نگاهی
کرد؛ طبق گزارشات آرسین از تحلیلگران شرکت ،BitDefender
این شرایط سختتر و طبق پیشبینی حمالتباجافزاری با اینترنت اشیاء
و حسگرهای هوشمند آمیخته خواهد شد .در آینده تجهیزات هوشمند
خانگی و دفتری به گروگان گرفته و از مالک خواسته میشود جهت
دسترسی به حتی چراغ و سایر وسایل ،پول پرداخت کند.
خطر در کمین اتومبیلهای هوشمند
از سوی دیگر یکی از مسووالن ارشد امنیتی شرکت اینتل و از مشاورین
جرائم سایبری  NCAاز تسری باجافزارها به دنیای اتومبیلهای هوشمند
خبر داده و میگوید:در آیندهای نزدیک شاهد افرادی هستیم که از کنترل
وسیله نقلیه خود درمانده و ناچار به پرداخت باج هستند ،حال صحبت از
خودروهای بدون راننده نیست بلکه صرف ًا اتومبیلهای متصل به اینترنت مد
نظر است .مرکزیت و خط مقدم تهدیدات سایبری در وسایلی خواهد بود که
با اینترنت اشیاء اداره میشوند .کافیست سازمانها به هنگام طراحی ،دچار
کوچکترین نقصان حفاظتی شوند تا در برابر حمالت سایبری آسیبپذیر
گشته و کنترل تمام سیستم را از دست بدهند .تنها با یک نقطه ضعف
نرمافزاری تحت وب ،دسترسی مستقیم به زیر ساختهای مراکزی نظیر
کنترل و کسب اطالعات ،خطوط لوله و انتقال نیرو ،راهآهن ،فرودگاهها و...
براحتی میسر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت اقتصاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1409
و شناسه ملی  14000125571به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 10/07/1395و مجوز شماره  11 /26211مورخ  1395 /8 /8سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علی
مراتی ش م  0054610306به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای محمد مراتی ش م 0452557984به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
وخانم ترانه مراتی ش م  0064757137به عنوان عضو و منشی هیئت
مدیره انتخاب گردیدند  .امضا چکها سفته اوراق بهادار اسناد و قراردادها
و کلیه اوراق تعهد اور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با

پیشبینی جرائم سایبری تنها در تکامل و توسعه خالصه نشده و
گاه ملزم به وقوع یک انقالب است .در آینده ،پیشگیریهای امنیتی
منوط به استفاده از رباتها خواهد بود .از آنجاکه نیروی کار به سمت
اتوماسیون حداکثری در حرکت است ۳۵ ،درصد کارهای امروزی انجام
شده توسط انسان ،بر عهده رباتها خواهد بود .بر اساس اطالعات
سایت پلیس فتا ،کارشناسان پیشبینی همواره اعالم داشتهاند ،حمالت
تروریستی افزایش شدیدی خواهند داشت چراکه با رایج شدن ربات و
هک شدن آنها ،شاهد حمالت انتحاری-انفجاری خواهیم بود و با
چهرهی جدیدی از ترور بنام ترور سایبری مواجه خواهیم شد.
پهپاد ُربایی
عالوه بر چالشهای فراوان امنیتی اتومبیلهای بدون راننده،
پیکهای پهپادی نیز در آماج خطر و حمالت هکرها قرار میگیرند.
اگر چنین پهپادهایی که هماکنون مورد کاربری سایتهایی نظیر
آمازون قرار گرفتهاند ،هک شوند و مرسولهها مورد سرقت قرار بگیرند
چه باید کرد؟
اگر تعداد زیادی از آنها هک شود و ارتشی از آنها بوجود بیاید چه
میشود؟ بیم آن میرود که پهپادهای هک شده همچون بمب به اتوبانها
افکنده شده یا به سمت هواپیماهای در حال صعود اصابت کنند.

مجازات اعدام 24 ،سال زندان و  100ضربه شالق
برای راننده شیطانصفت به اتهام تعرض به  11کودک در تهران
مرد شرور که با فریب  11پسر نوجوان به آنها
تعرض کرده بود پس از محاکمه در شعبه پنجم دادگاه
کیفری استان تهران با حکم قضات این دادگاه به اعدام
و تا  24سال حبس و یکصد ضربه تازیانه محکوم شد.به
گزارش مهر ،رسیدگی به این پرونده از  27دی سال
گذشته از زمانی به جریان افتاد که والدین یک پسر 11
ساله به کالنتری شکایت کردند و مأموران کالنتری
 126تهرانپارس دریافتند این پسر نوجوان مورد آزار و
اذیت راننده یک پراید قرار گرفته است.
این راننده شیطان صفت به بهانهای نوجوانان را
فریب میداد و آنها را به دام سیاه میکشاند.متهم تحت
تعقیب پلیس قرار گرفت و سرانجام بعد از دستگیری
اعتراف کرد پسران نوجوان را مورد آزار قرار داده
است.
این متهم مدعی شد خودش هم قربانی چنین
تعرضی بوده و گریهها و التماسهای بچههای ربوده

شده او را به یاد گذشته خودش میانداخت و اگر
دستگیر نمیشد به ربودن بچهها ادامه میداد.
متهم 27ساله برای محاکمه از زندان به شعبه
پنجم دادگاه کیفری که به ریاست قاضی بابایی تشکیل
جلسه داده بود انتقال یافت و محاکمهاش بدون حضور
خبرنگاران و پشت درهای بسته آغاز شد .وی اعتراف
کرد که عالوه بر خودرو پراید سفید رنگ متعلق به
پدرش ،یک پسر بچه را نیز با خودرو پژو  ۲۰۶سفید
رنگ متعلق به مادرش ربوده است .همچنین در
بازرسی از پارکینگ محل زندگیاش ،کارآگاهان اداره
شانزدهم پلیس آگاهی یک موتورسیکلت هوندا ۱۲۵
یافتند که متهم اعتراف کرد از این موتور هم برای
ربودن بچهها استفاده کرده است .وی گفت :بچهها
را به یک کانال سرپوشیده میبردم و به آنها تعرض
میکردم.این متهم درباره مصرف موادمخدر گفت:
نخستین بار مصرف موادمخدر را در  17سالگی تجربه

کردم .پدرم راننده بود و خودش هم موادمخدر مصرف
میکرد و فکر میکردم وقتی او مصرف میکند چون
الگوی من در زندگی است ،پس مصرف مواد کار خوبی
است .وقتی دوستانی که چند سالی از خودم بزرگتر
بودند به من مصرف مرفین را در جمعشان پیشنهاد
دادند ،تصمیم گرفتم با آنها همراه شوم .مدتی به
انجمنهای ترک اعتیاد و کمپ رفتم و مواد مخدر را
ترک کردم اما دوباره دوستانم سر راهم قرار گرفتند و
این بار شیشه مصرف کردم.شاید به خاطر اینکه خودم
در نوجوانی قربانی آزارو اذیت جنسی شدم و نتوانستم
ماجرا را برای کسی تعریف کنم و از عذابی که بابت
این اتفاق میکشیدم راحت شوم میخواستم با ربودن
بچهها از مردم و جامعه انتقام بگیرم.این متهم با حکم
قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری به اشد مجازات_
اعدام _ و به  6تا 24سال حبس و یکصد ضربه شالق
محکوم شد.

کشف  ۴۷سکه ،خنجر ،پیکره بزکوهی ،یک جفت گوشواره با دستگیری  3متهم عتیقهجات در چهارمحال و بختیاری
با تالش نیروهای یگان حفاظت استان چهارمحال
و بختیاری اعضای باند خرید و فروش اشیای تاریخی
دستگیر شدند و مقادیری اشیای تاریخی و بدل از
جنس طال کشف و ضبط شد .بهگزارش روابطعمومی
فرماندهی یگان حفاظت میراثفرهنگی ،سردار امیر
رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت گفت« :یگان
حفاظت استان چهارمحال و بختیاری در ادامه روند

دستگیری قاچاقچیان اموال تاریخی ،به محض کسب
اخبار واصله از دوستدارن میراث فرهنگی مبنی بر
خرید و فروش و معامله قریب الوقوع مقادیری اشیای
عتیقه ،انجام اقدامات و بررسیهای اولیه و احراز
صحت خبر را در دستور کار قرار داد ».او تصریح
کرد« :یگان حفاظت استان با تشکیل تیمی زبده از
کارکنان و انجام تحقیقات گسترده ،پس از چندین روز

آگهی تغییرات شرکت شاهین تنظیم صنعت سهامی خاص به شماره ثبت مهر شرکت معتبر خواهد بود سازمان ثبت اسنادوامالک کشور ادارهه ثبت
 107167و شناسه ملی  10101510289به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()211540
عادی بطور فوق العاده مورخ  21/04/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
محمدرضا نصر آبادی به شماره ملی  0036248967به سمت مدیرعامل و
رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس امینی نقندر به شماره ملی 0934760411
به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مصطفی کریمی نقندر به شماره ملی
 0933241380به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها
و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد آقای مسعود حسین آبادی به شماره ملی  1063449121به سمت بازرس
اصلی و آقای داود هراتی به شماره ملی  0321958144به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()211539
_______________________

کاربرد رباتها الزامی میشود

_______________________
آگهی تغییرات موسسه مطالعات انرژی سبحان به شماره ثبت  24648و شناسه ملی
 10104041620به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 12/06/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عباس جالدتی به کدملی 0384575528
به سمت بازرس اصلی موسسه برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ترازنامه و
گزارش صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به  29/12/95مورد تصویب قرار
گرفت - .اعضا هیئت مدیره برای مدت  2سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند فرهاد فتح
زاد به کد ملی  5079343958به سمت عضو و رئیس هیات مدیره علی طاهری
فردهنجنی به کد ملی  0933481802به سمت نائب رئیس هیات مدیره و قائم مقام
مدیر عامل مهدی نوراحمدی به کدملی  1091211485به سمت مدیرعامل و عضو
هیات مدیره علی یونسی به کد ملی  3874501711به سمت عضو هیات مدیره محمد
صادق اشرفی به کد ملی  0057076081به سمت عضو هیات مدیره -امضای کلیه
اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و سایر عقود و قراردادها با امضای دو
نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()211541
_______________________

آگهی تغییرات شرکت اقتصاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1409و
شناسه ملی  14000125571به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  08/07/1395و مجوز شماره  11 /26211مورخ 1395 /8 /8
سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علی
مراتی ش م  0054610306آقای محمد مراتی ش م  0452557984وخانم
ترانه مرآتی ش م  0064757137به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()211542

_______________________

تالش بی وقفه به محض شناسایی افراد دخیل در
امر قاچاق اموال تاریخی با همکاری عوامل انتظامی
و قضایی در عملیاتی غافلگیرانه با مراجعه به منزل
یکی از قاچاقچیان عتیقه و دستگیری  ۳نفر متهم در
این خصوص ،مقادیری اشیای قدیمی از جنس طال
و ترکیبی از فلز زرد رنگ شامل  ۴۷قطعه سکه،
خنجر ،پیکره بزکوهی ،یک جفت گوشواره و ..از

این افراد کشف و ضبط شد ».فرمانده یگان حفاظت
در ادامه افزود« :در پی کارشناسیهای فنی انجام
پذیرفته از سوی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی،
اصالت بخشی از اشیای مکشوفه تایید و قدمت آنها
دوران سلوکی و بخش دیگری از اشیاء جعلی و به
تقلید از دوران اسالمی و دوران تاریخی تخمین زده
شده است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کیمیا سازان قرن با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  424263و شناسه ملی  10320761818به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  13/09/1395تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت نامحدود انتخاب
گردیدند :آقای احمد شریفی ارکمی به شماره ملی  4839899459به
سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره خارج از شرکا آقای مهدی معتمدی
سده به شمارهملی  1171110731به سمت رئیس هئیت مدیره و عضو
هئیت مدیره خانم مریم جمشیدی نائینی به شمارملی  0063595982به
سمت نایب رئیس هئیت مدیره و عضو هئیت مدیره آقای سید رضا اسد
اللهی به شماره ملی  0943271339به سمت عضو هئیت مدیره خارج از
شرکا آقای کامران خدمتی آذر به شماره ملی  0062063375به سمت
عضو هئیت مدیره خارج از شرکا خانم آزاده یزدانی فاروقی به شماره ملی
 0941689026به سمت عضو هئیت مدیره خارج از شرکا آقای روح اله
شعبانی آسیا بر به شماره ملی  5179655102به سمت عضو هئیت مدیره
خارج از شرکا آقای علی اکبر گلشنی به شماره ملی به سمت عضو هئیت
مدیره خارج از شرکا آقای علی فهیم پور به شماره ملی به سمت عضو
هئیت مدیره خارج از شرکا آقای فرزین فربیز به شماره ملی 0043943101
به سمت عضو هئیت مدیره خارج از شرکا آقای میثم رستمی نیا به شماره
ملی  0062721550به سمت عضو هئیت مدیره خارج از شرکا آقای محسن
صالحی نظام آبادی به شماره ملی  0077683838به سمت عضو هئیت
مدیره خارج از شرکا خانم محدثه ستوده نیا به شماره ملی 3071190281
به سمت عضو هئیت مدیره خارج از شرکا خانم زهره صابری حسین آبادی
به شماره ملی  0063520524به سمت عضو هئیت مدیره خارج از شرکا
آقای سعید حسن پور به شماره ملی  0076411389به سمت عضو هئیت
مدیره خارج از شرکا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک  ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل یا رئیس
هئیت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی
و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره منفردا همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()211543
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شلیک مرگبار مرد  37ساله به خود و همسر  35سالهاش با ادعای دخالتهای مادر همسرش در زندگی آنها!
کارآگاهان پلیس جنایی همزمان با کشف اجساد زوج جوان
داخل یک خودرو تحقیقات خود را برای رمز گشایی از این
پرونده آغاز کردند.
به گزارش ایران ،مأموران کالنتری  163فرجام هنگام
گشت در مقابل ورودی باغ پرندگان لویزان با خودروی زانتیا
سفید رنگی مواجه شدند .با توجه به مشکوک بودن ماجرا و از
آنجایی که سرنشینان خودرو هیچ حرکتی نداشتند ،مأموران در
خودرو را باز کرده و با جسد زن  35ساله و مرد  37سالهای
مواجه شدند.هر دوی آنها با شلیک گلوله به سر جان باخته
بودند .بالفاصله این ماجرا به بازپرس کشیک قتل پایتخت و
تیم تحقیق اعالم شد .با حضور بازپرس جنایی پایتخت و تیم
بررسی صحنه جرم در محل ضمن بازرسی از خودرو ،زیر برف
پاک کن ماشین به دستنوشتهای برخوردند .مضمون دستنوشته
به این صورت بود :بهخاطر دخالتهای مادرزنم این کار را
انجام دادم .در قسمت دیگری از دستنوشته خطاب به مادرزنش

نوشته بود :تو نمیتونی عشقم را از من بگیری .دیدارمان به
قیامت .و درنهایت دو شماره تماس پای دستنوشته بود که در
تحقیقات بعدی مشخص شد شمارهها متعلق به برادران زن و

مرد جوان است.از دستنوشتهها اینطور به نظر میرسید که
مرد جوان آن را نوشته است .در ادامه بررسیها با توجه به
وضعیت جسد زن جوان این احتمال قوت گرفت که وی از
سوی شوهرش غافلگیر و با شلیک گلوله کشته شده است.
بعد از آن نیز مرد جوان دست به خودکشی زده و به زندگیاش
پایان داده است.
در گام بعدی مأموران به استعالم شماره پالک خودرو زانتیا
پرداخته و صاحب خودرو که برادر راننده جوان بود؛ شناسایی
شد .مرد جوان در تحقیقات گفت :برادرم امروز ماشینم را برای
چند ساعتی قرض گرفت .دیگر خبری از او نداشتم.
با دستور بازپرس ویژه قتل ،تحقیقات از خانواده این زوج
جوان برای روشن شدن ابهامات پرونده آغاز شد.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی ،سرپرست پلیس آگاهی
تهران بزرگ گفت :به دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی
قانونی منتقل شد.

کشف انواع قرص ترامادول قاچاق از چمدان یک مسافر در گمرک بازرگان
ماموران گمرک بازرگان طی عملیاتی موفق به کشف
قرص قاچاق مسافری شدند.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ،ماموران
گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد چمدان مسافری و با
مشکوک شدن به چمدان یک مسافر اقدام به بازرسی این
چمدان کردند و موفق شدند انواع قرص ترامادول را که
به طور حرفهای در چمدان جاساز شده بود ،کشف کنند.
گمرک بازرگان یکی از گمرکات مجهز به دستگاههای
کنترلی و از موفقترین گمرکات در کشفیات مواد مخدر
است .این گمرک مجهز به دو دستگاه ایکسری کامیونی
است که یک دستگاه در این گمرک به بهره برداری رسید

و اولین ایکس ری کامیونی تولید داخل به شمار میرود.
ماموران گمرک ایران با استفاده از تجربیات و
تخصص خود و به کمک دستگاههای کنترلی و پیشرفته
مستقر در گمرکات توانستند ،در سال گذشته ۷۴۷۵۰۰۰
عدد قرص ترامادول را از محمولههای مختلف کشف و
ضبط کنند .عملکرد گمرک ایران در کشفیات قاچاق و
مبارزه با قاچاق در دو سال گذشته افتخارات جهانی را
برای این سازمان رقم زده است.
این سازمان توانست در سالهای  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
در میان گمرکات جهان و در کشفیات مواد مخدر مقام
نخست را به خود اختصاص دهد.

پلیس به دنبال دستگیری شیاد حرفهای به اتهام سرقت طالجات زنان سالمند با وعده پرداخت بنکارت
مرد شیاد که به بهانه پرداخت «بنکارت» دو میلیونی
زنان سالخورده را فریب داده و طالهایشان را سرقت
میکرد ،تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
بهگزارش ایران ،اواخر خرداد و در واپسین روزهای
ماه رمضان زن میانسالی با مراجعه به کالنتری 104
عباس آباد تهران از مرد کالهبرداری به اتهام فریب و
سرقت طالهایش شکایت کرد .وی گفت« :از بیمارستان
برمیگشتم .ساعتها معطلی در بیمارستان خستهام کرده
بود .حوالی میدان سپاه مرد  60سالهای جلویم را گرفت .او
در حالی که مشغول صحبت با تلفن همراهش بود رو به من
کرد و سن و سالم را پرسید .تعجب کرده بودم اما او گفت
مؤسسهای خیریه با ارائه کارت ملی به زنان باالی  70سال
بن ماه رمضان میدهد وچون من هم این شرایط را دارم
میتواند مرا به آنجا ببرد تا بن را بگیرم  .از این طریق سر
صحبت را باز کرد .او تظاهر میکرد مادرش پشت خط است
و میخواهد مرا نزد او ببرد».
این زن ادامه داد« :چند قدمی که جلو رفتیم تلفنش را
قطع کرد و گفت این فرصت خوبی است که بن را دریافت

کنید .من هم با خودم فکر کردم کارت ملی که همراهم
است و اگر هم حرفهایش درست نباشد چیزی از دست
نمیدهم .آن مرد ظاهر موجهی داشت و وقتی پشت تلفن
با مادرش حرف میزد سعی میکرد این حس احترام را به
من هم منتقل کند .کمی که جلو رفتیم او اشاره به انگشتر و
النگوهایم کرد و گفت« :خانم؛ آنجا اگر ببینند طال و جواهر
همراهتان است به شما بن نمیدهند بهتر است همین جا
همه را در کیفتان بگذارید .من هم با هر سختی بود همه
طالهایم را درآوردم و داخل دستمالی در کیفم گذاشتم».
او درباره نحوه سرقت کیف همراهش نیز گفت:
«همانطور که با هم راه میرفتیم او که کیسهای دستش
بود از من خواست برای اینکه راحتتر راه بروم و سریعتر
برسیم کیفم را داخل کیسهاش بگذارم .در بین راه کیسه
را گرفتم اما چون سنگین بود دوباره دست او دادم .او
مدام میگفت چند متری بیشتر نمانده و مرا دنبال خودش
میکشاند .من هم بیمار قلبی هستم و نمیتوانم تند راه
بروم .نزدیک میدان که رسیدیم آن مرد ناگهان قدمهایش
را تند کرد و تا خواستم اعتراضی بکنم در بین جمعیت

آگهی تغییرات شرکت خدمات گستر سپهر گیتی با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  518655و شناسه ملی  14007206510به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  16/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای رامین جاللیان به
کدملی  0079844758با دریافت مبلغ 20000000ریال از صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را از مبلغ  70000000ریال به مبلغ 50000000ریال کاهش دادند.
آقای ساجد ایرانی به کد ملی  0079589200با دریافت کلیه سهم الشرکه خود
به میزان  10000000ریال از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید  .درنتیجه سرمایه

ناپدید شد .شوکه بودم و نفسم باال نمیآمد .همانجا نشستم.
دو سرباز راهنمایی و رانندگی که وضعیتم را دیدند مرا داخل
کیوسک پلیس بردند و همانجا پلیس گشت موضوع سرقت
را صورتجلسه کرد».
پس از تشکیل این پرونده در کالنتری  ،104موضوع
در دادسرای حکیمیه مورد بررسی قرار گرفت .براساس
اظهارات این زن ،طالهای دزدیده شده(گردنبند ،گوشواره،
النگو ،حلقه ازدواج و دستبند) قدیمی و گرانقیمت بوده
همچنین مبلغ  150هزار تومان پول نقد نیز به همراه
داروهای او داخل کیف قرار داشته که همه به سرقت
رفتهاند.
مأموران پلیس آگاهی با شروع تحقیقات از طریق
دوربینهای محل عکس این متهم را پیدا کردند و تحقیقات
برای شناسایی هویت وی و دستگیریاش ادامه دارد.
شاکی در این باره گفت« :نمیدانم این مرد شیاد با این
روش تا به حال چند پیرزن و پیرمرد را سرکیسه کرده اما
امیدوارم هر چه زودتر دستگیر شود تا افراد بیشتری قربانی
نشوند».

ملی  2709803755به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند کلیه اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و
عقود اسالمی و قراردادها با امضاءدو عضواعضاء هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی و مراسالت اداری با امضاء .یکی از اعضاء هیئت مدیره
و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()211545

____________________

کد ملی  0079844758دارای  50000000شرکت پردیدس کیش به شناسه ملی

آگهی تغییرات شرکت محیط آرا زیبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 205447و شناسه ملی  10102470967به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  19/07/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از
مبلغ 2000000000ریال به مبلغ  12000000000ریال از محل مطالبات
حال شده سهامداران افزایش یافت .لذا ه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
ذیل اصالح گردید سرمایه شرکت مبلغ  12000000000ریال منقسم به
1200000سهم 10000ریالی بانام تماما پرداخت شده می باشد .ذیل ثبت ا
لحاظ افزایش درتاریخ فوق تکمیل امضا شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()211546

آگهی تغییرات شرکت خدمات گستر سپهر گیتی با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  518655و شناسه ملی  14007206510به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  20/10/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :آقای رامین جاللیان با کدملی 0079844758به سمت رئیس
هیئت مدیره آقای حمید خطیب زاده باکد ملی0049875361به سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زاگرس پردیس کیش به شناسه
ملی  10980205334به نمایندگی آقای ایمان صداقت گالشکالمی به کد

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی
به شماره ثبت  17268و شناسه ملی  10100608069به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/06/1396
ومجوز شماره  188373/96مورخ  1/7/96جامعه حسابداران رسمی
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت
 2سال تعیین گردیدند :آقای ولی اله کریمی ،کد ملی0040847691 :
به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای کامران سلیمی ،کد
ملی 0039374440 :به سمت رئیس هیئتمدیره آقای علی اصغر

شرکت از مبلغ  130000000ریال به  100000000ریال کاهش و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می
باشد :حمید خطیب زاده کد ملی  0049875361دارای  20000000رامین جاللیان
 10980205334دارای  30000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()211544

____________________

____________________

کشف شلوار کردی بدونصاحب
حاوی ۱۰هزار دالر در ساحل تالش!
پیدا شدن  10هزار دالر در
جیبهای یک شلوار کردی بدون
صاحب در ساحل تالش گیالن ماجرای
عجیبی رقم زد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،قلی
پور -شهردار شهر چوبر تالش -در این
باره گفت :همراه با مدیر طرح ساحلی
منطقه در حال بازدید از سواحل بودیم .در همین موقع یک شلوار کردی سیاه رنگ
که کنار ساحل روی ماسهها افتاده بود توجهمان را جلب کرد .ابتدا خواستیم بیاعتنا
از کنار آن رد شویم اما بعد تصمیم گرفتیم شلوار را داخل سطل زباله بیندازیم.
سنگینی وزن شلوار کنجکاوی ما را بیشتر کرد .داخل جیب شلوار انگار چیزی
قرار داشت .وقتی محتویات داخل جیب را بررسی کردیم از آنچه دیدیم بشدت
تعجب کردیم .حدود  10هزار دالر داخل جیب شلوار کردی جاسازی شده بود.
شلوار را به شهرداری برده و سایر جیبهای آن را نیز به دقت مورد بررسی قرار
دادیم که چند برگه فیش بانکی نیز پیدا کردیم .با توجه به این یافتهها از طریق
بانک توانستیم نشانی از صاحب فیشها بهدست آوریم .او از اهالی استان اردبیل
و معلم بود.
وقتی با او صحبت میکردیم منکر ماجرا شد و اصرار داشت که اص ً
ال هیچ پولی
گم نکرده است .تلفن را که قطع کرد چند دقیقهای نگذشته بود که آن مرد خودش
زنگ زده و با دلهره و نگرانی ماجرای پولها را برایمان تشریح کرد.او میگفت:
معلم مجرد و بازنشستهای از ساکنان استان اردبیل است.
مدتی قبل  30میلیون تومان وام گرفته و همه این پول را به همراه مبلغی که از
قبل پسانداز داشته ،دالر خریداری کرده است.
شب قبل از پیدا شدن دالرها او به سواحل تالش آمده بود چون در خانه کسی
نبوده دالرها را در جیب شلوار کردی گذاشته بود.
اما صبح هنگامی که ساحل را به مقصد اردبیل ترک میکرد اطالع نداشت که
دالرها را با شلوارش در آنجا جا گذاشته است.
با توجه به این ادعاها بود که استعالمات الزم از دستگاه قضا و پلیس گرفته شد
و با تأیید اظهارات این معلم دالرهای سرگردان به صاحبش بازگردانده شد.

شناسایی  6تبعه خارجی از داخل بار یک تریلر
ایرانی قبل از خروج قاچاقی در مرز ترکیه
گمرک جمهوری اسالمی ایران از کشف یک محموله قاچاق انسان به ترکیه
خبر داد.
به گزارش ایرنا ،ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد یک محموله
ترانزیتی ،موفق به کشف  6نفر از داخل بار یک تریلر شدند که قصد داشتند توسط
قاچاقچیان انسان به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل شوند.
این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و  2کودک نیز بود.
ماموران گمرک با مشکوک شدن به این محموله که حامل بار تزانزیتی مس بود،
با رصد اطالعات محموله و استفاده از دستگاه اشعه ایکس آن را بازرسی کردند.
این افراد که خود را در محموله مس مخفی کردند بودند ،تبعه یکی از کشورهای
همسایه هستند.
با کشف این محموله ،موارد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از ابتدای
سال جاری تا کنون به  110مورد رسیده است.
گمرک بازرگان مجهز به دو دستگاه ایکس ری کامیونی است که بهرهبرداری از
آن از هفته گذشته آغاز شده است.

جان نثاری ،کد ملی 0035049367 :بسمت نائب رئیس هیئتمدیره
آقای عباس مرصع نشان،کد ملی 0041664965 :بسمت عضو هیئت
مدیره آقای فتح اله فاطمیه،کد ملی 0049835122 :بسمت عضو
هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ،شرکت از قبیل چک
ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسالمی و اوراق با با امضاء متفق
 2نفر از شرکاء همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اسناد عادی و
اداری با امضاء یک نفر از شرکاء همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد
 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()211547

____________________

آگهی افزایش سرمایه شرکت پارسیان متین خوش اندیش با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  4274و شناسه ملی  10195011840به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  04/02/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :ریحانه گروه ئی به شماره ملی  0071551093با
پرداخت  000/500ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد .در
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  000/000/1ریال به مبلغ 000/500/1
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه:سید مهدی مخلصی دارای  000/500ریال سهم الشرکه و امیر حاجی
مختاری دارای  000/500ریال سهم الشرکه و ریحانه گروه ئی دارای
 000/500ریال سهم الشرکه حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()211548
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علمی  -پزشکی

ید شماره ( -58شماره پیاپی )764
یکشنبه  7مرداد  - 1397دور جد 

هر نوشیدنی یا غذایی که روی لباسها لکه ایجاد میکند قابلیت ایجاد لکه روی دندانها را هم دارد

مصرف ماهی سالمون ،گوجهفرنگی ،انواع توت،
کلم بروکلی ،دانههای خوراکی و مرکبات برای
پیشگیری از بزرگ شدن پروستات
غده پروستات ،غده کوچک و گردویی شکلی است که در مردان در پشت مثانه قرار دارد .در
فعالیت جنسی ،غده پروستات به تولید مایعات جنسی کمک میکند .در بعضی مردان میانسال،
غده پروستات بزرگ میشود که به آن بزرگی خوشخیم میگویند ،اما در کنار درمانهایی که
پزشک با توجه به وضعیت بیمار تجویز میکند ،رعایت رژیمغذایی نیز میتواند کمککننده و در
بهبود بیماری اثرگذار باشد .به گزارش ایرنا ،غده پروستات تحت کنترل هورمونهای جنسی از
جمله تستسترون است؛ بنابراین ،غذاها و نوشیدنیهایی هستند که بهدلیل تأثیر روی تستسترون
و سایر هورمونها ،برای سالمت پروستات مؤثرند .تحقیقات نشان میدهد هر چه میزان میوهها
و سبزیجات در رژیم غذایی بیشتر باشد ،احتمال بروز بیماری پروستات کمتر میشود.
غذاهایی که باید خورد
رژیم غذایی سرشار از میوهها و سبزیجات و چربیهای مفید از بزرگی پروستات جلوگیری
میکند.
ماهی سالمون :مقادیر باالیی اسیدهای چرب امگا  3به جلوگیری و کاهش التهاب بدن
کمک میکند.
گوجهفرنگی :دارای ماده لیکوپن است که بهعنوان یک آنتیاکسیدان برای سلولهای
غده پروستات مفید است.
گوجه پخته مانند سس یا سوپ گوجه به آزادسازی لیکوپن کمک کرده و استفاده آن را
برای بدن تسهیل میکند.
انواع توتها :توتفرنگی ،بلوبری و تمشک منابع غنی از آنتیاکسیدان هستند که به حذف
رادیکالهای آزاد کمک میکنند .رادیکالهای آزاد عامل آسیب و بیماری در بدن هستند.
کلم بروکلی :بروکلی و سبزیجاتی مانند گلکلم ،کلم بروکسل و کلم دارای ماده شیمیایی
سولفورافان هستند که سلولهای سرطانی را هدف قرار میدهند و برای داشتن پروستاتی سالم
مفید هستند.
دانههای خوراکی :این دانهها سرشار از روی هستند که به تعدیل هورمون تستسترون
کمک میکنند.
مرکبات :پرتقال ،لیمو و گریپفروت سرشار از ویتامین  Cهستند که از غده پروستات
محافظتمیکنند.
در کنار موادغذایی مفید برای مبتالیان به پروستات یا حتی محافظت در برابر این بیماری،
محققان معتقدند این افراد بهتر است از مصرف گوشت قرمز ،مواد لبنی ،کافئین ،مشروبات الکلی
و نمک خودداری کنند .این موادغذایی احتمال بروز بیماری پروستات را تشدید میکند.

مصرف موز ،جو دوسر ،عدس ،اسفناج و شکالت سیاه
برای پیشگیری از افسردگی و بیثباتی روحیه
به گزارش ایسنا ،اگر احساس افسردگی
یا بیثباتی روحیه میکنید مواد غذایی زیر
میتوانند حالتان را بهتر کنند:
بادام :بادام یکی از بهترین منابع سلنیوم
است .مطالعات نشان داده پایین بودن میزان
سلنیوم بدن از عوامل افزایش افسردگی،
تحریکپذیری ،اضطراب و خستگی است.
جو دوسر :جو دوسر شاخص گلیسمی
()GIپایینی دارد .این ماده غذایی به آرامی انرژی خود را وارد جریان خون میکند و باعث میشود
قند خون و در نتیجه خلق و خو حالت با ثباتی داشته باشد (افزایش سریع قند خون باعث ایجاد حالت
تحریکپذیری میشود) .جو همچنین حاوی سلنیوم  -ماده تقویتکننده روحیه  -است.
موز :اسید آمینه تریپتوفان ،ویتامین  B6و کربوهیدراتها بخشی از مواد مغذی موجود در موز
هستند .کربوهیدراتها که تاثیرات مثبتی بر روحیه ما دارند به جذب اسید آمینه تریپتوفان در مغز
کمک میکنند .ویتامین  B6نیز به تبدیل تریپتوفان به هورمون شادی یا سروتونین کمک میکندو
این شرایط بهبود روحیه شما را به دنبال خواهد داشت.
عدس :عدس از کربوهیدراتهای پیچیده است و مصرف آن با تثبیت قند خون ،تثبیت خلق
و خو و ایجاد روحیه آرامتر و شادتر و اضطراب کمتر را به دنبال دارد .عدس همچنین به تولید
سروتونین در مغز کمک میکند .این ماده غذایی حاوی میزان زیادی فوالت است که کمبود آن
با افسردگی و وسواس مرتبط است .در نهایت ،عدس میتواند با افزایش سطح آهن بدن انرژی
زیادی به شما تزریق کند.
اسفناج :کمبود برخی انواع ویتامین  Bبا افسردگی ارتباط دارد .برخی اعضای مهم ویتامینهای
گروه  Bشامل فوالت ،ویتامین  B6 ،B3و  B12در سبزیجات دارای برگ سبز مثل اسفناج و بروکلی
یافت میشود .بنابراین با مصرف این مواد غذایی میتوانید روحیه بهتری داشته باشید.
شکالت سیاه :یک تکه کوچک از شکالت سیاه باعث میشود مغز هورمون اندورفین آزاد کند
و تولید سروتونین را افزایش دهد .مطالعات نشان میدهد مصرفکنندگان شکالت تلخ هورمونهای
استرس کمتری تولید میکنند و سطح اضطراب در آنها پایین است.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری
تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
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بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن5527577-3 :
روبروی کارخانه سد 

راز دندانهای زرد و مات شده
حتما برای شما هم اتفاق افتاده
است که با مشاهده دندانهای سفید
و درخشنده برخی افراد از جمله
هنرپیشهها قبطه بخورید و از زرد
بودن یا تغییر رنگ دندانهایتان
شکایت داشته باشید .بیشک،
سفید بودن دندانها در زیباتر شدن
چهره تأثیر بسزایی دارد اما همیشه
مرواریدهای دهان آنقدر که میخواهیم سفید نیستند و عوامل
مختلفی در این تغییر رنگ تأثیر دارند و رنگ آنها را زرد و مات
میکنند.
به گزارش ایسنا ،ایجاد لکههای بیرونی روی سطح مینای
دندان ،الیهای سخت را روی دندان ایجاد میکند .گرچه این قبیل
ی روی سطح مینای دندان ظاهر نمیشوند ،اما
لکها به این راحت 
میتوان براحتی هم آنها را پاک و اصالح کرد .عامل درجه یک
زردشدن دندانها ،سبک زندگی است .سیگار کشیدن ،نوشیدن
قهوه و چای به مقدار فراوان و جویدن آدامسهای نیکوتیندار از
اصلیترین عواملی است که رنگ دندانها را تغییر میدهد.
به گزارش  ،livescienceقطران و نیکوتین موجود در
تنباکو جزو آن دسته مواد شیمیایی هستند که بویژه در افراد
سیگاری و کسانی که به واسطه مصرف سیگارهای نیکوتیندار
قصد ترک دارند ،لکههای زردی را روی سطوح دندانی ایجاد
میکنند.
طبق یک اصل ،هر ماده غذایی یا نوشیدنی که بتواند روی
لباسها لکه ایجاد کند ،قابلیت ایجاد لکه روی دندانها را
هم دارد .بنابراین ،غذاها و نوشیدنیهایی با رنگ تیره شامل
نوشابه ،کاکائو و سسهای تیرهای چون سس سویا ،سرکه
بالزامیک و بعضی میوهها و سبزیجات از قبیل انگور ،بلوبری،
گیالس ،لبو و انار قابلیت ایجاد لکه روی دندانها را دارند .این
مواد مقدار زیادی رنگدانه یا «کروموژن» دارند که به مینای
دندان میچسبند .بستنی و آبنبات هم ممکن است روی دندان
لکه ایجاد کنند .غذاهای اسیدی و نوشابهها با فساد مینای
دندان ،لکه ایجاد میکنند و چسبیدن رنگدانهها به دندان را
راحتتر میکند.
«تانن» ترکیب تلخ مزهای است که در نوشیدنیهایی مانند
چای یافت میشود و به کروموژنها کمک میکند تا به مینای
دندان بچسبند و در نهایت لکه ایجاد کنند .اما با افزودن شیر به
چای میتوان احتمال بروز لک دندان را کاهش داد .به دلیل

وجود پروتئینهای موجود در شیر و
اتصال آنها به تانن ،رنگ دندانها
تغییر میکند.
شکل مایع مکملهای آهن نیز
روی دندان لکه ایجاد میکند و باعث
تغییر رنگ آن میشود .مسواک نزدن
به اندازه کافی و استفاده نکردن از نخ
دندان ،لکههای دندانی را ماندگارتر
میکند و با ایجاد پالکهایی روی دندان ،رنگ آنها را تغییر
میدهد.

لکههای آنتی بیوتیکی!
لکههای درونی ،در ساختار درونی دندان موسوم به «دنتین»
ایجاد میشوند و از بین رفتن لکهها را دشوارتر میکند .داروهای
متعددی عامل ایجاد این قبیل لکههای دندانی هستند .مصرف
آنتیبیوتیکهای تتراسایکلین یا داکسیسایکلین در زمان رشد
دندانهای کودک و قبل از هشت سالگی باعث زرد و قهوهای
شدن دندان آنها میشود .زنانی که بعد از ماه چهارم حاملگی
یا حین شیردهی تتراسایکلین مصرف میکنند نیز ممکن است
کودکی با دندانهای تغییر رنگ یافته به دنیا بیاورند.
در بزرگساالن نیز استفاده از دهانشویههای حاوی
«کلرهگزیدین» تغییر رنگ دندانها را ایجاد میکند .این ترکیب
میزان باکتریهای دهان و التهاب لثه را کاهش میدهد و باعث
قهوهای شدن رنگ دندانها میشود .همچنین مصرف داروی
«مینوسایکلین» که برای مقابله با آکنه به کار میرود از دیگر
علل تغییر رنگ دندان است.

زردی ذاتی دندانها

برخی بیماریهای ژنتیکی عالوه بر این که رشد دندانها را
با مشکل مواجه میکند ،باعث تغییر رنگ آنها نیز میشود .بعضی
افراد بهطور مادرزادی با دندانهای زرد یا سفید متولد میشوند
اما بخشی از آن با ضخامت مینای دندان که نیمه شفاف است،
ارتباط دارد .عالوه بر این ،باال رفتن سن هم رنگ دندانها را
تغییر میدهد .هر چه سن و سالتان باالتر میرود ،الیه خارجی
مینا به مرور نازکتر میشود و زردتر به نظر میرسد .بهترین
محافظ برای جلوگیری از نازک شدن مینای دندان ،تولید بزاق به
اندازه کافی است .بزاق به طور طبیعی ،موادغذایی و پالکها را
از دندانها پاک میکند.

ارتباط تنشهای عصبی با بروز بیماریهای مزمن
یک مطالعه جدید نشان میدهد دست و پنجه نرم کردن با
اضطراب ،افسردگی و استرس حتی در سطوح پایین نیز میتواند
سالمت جسمی را در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش ایسنا ،در حالی که رابطه بین تنشهای عصبی
شدید و شیوع آرتروز ،بیماری مزمن انسدادی ریه و دیابت به
خوبی مشخص شده است اما شکاف قابل مالحظهای در اطالعات
تخصصی در زمینه ارتباط بین سطوح پایین و متوسط تنشهای
عصبی با پیشرفت بیماریهای مزمن وجود دارد.
اما نتایج مطالعه جدیدی که در دانشگاه " ادینبرا"ی انگلیس
در رابطه با سطح پایین تنشهای عصبی از جمله عالئم اضطراب
و افسردگی و امکان پیشرفت بیماریهای مزمن صورت گرفته
نشان میدهد برای اینکه سالمت جسمی افراد به خطر بیافتد
نیازی به تجربه تنشهای شدید عصبی نیست بلکه حتی فشارها و
استرسهای اندک نیز میتواند برای بروز بیماریها کافی باشد.
در این مطالعه محققان دادههای مورد نیاز را به مدت سه سال
از  ۱۶هزار و  ۴۸۵فرد بزرگسال در انگلیس جمع آوری کردند تا به
طور خاص ارتباط بین تنشهای عصبی و پیشرفت چهار بیماری
مزمن دیابت ،آرتروز ،بیماری ریوی و بیماریهای قلبی – عروقی
را بررسی کنند .آنها هم چنین ارتباط میان این تنشها با بیماریها
را با عوامل قابل تغییری همچون عادات غذایی ،ورزش  ،استعمال
دخانیات یا وضعیت اجتماعی  -اقتصادی افراد در نظرگرفتند.
نتایج بررسیها نشان داد در مقایسه با افرادی که هیچ درصدی
از تنشهای عصبی را تجربه نکردهاند اشخاصی که سطوح پایین
تنشهای عصبی را تجربه کرده اند  ۵۷درصد ،افرادی که در
معرض سطوح متوسطی از این تنشها قرار گرفته اند  ۷۲درصد و

افرادی که سطوح باالی تنشها را دریافت کرده اند ۱۱۰ ،درصد
بیشتر در معرض ابتال به بیماری آرتروز قرار دارند.
این ارتباط همچنین برای بیماریهای قلبی – عروقی و ریوی
نیز مشاهده شده است .به طوری که این نسبتها برای بیماریهای
قلبی -عروقی به ترتیب  ۷۷ – ۴۶و  ۱۸۹درصد و برای بیماریهای
ریوی به ترتیب صفر  ۱۲۵ ،و  ۱۴۸درصد گزارش شده است.
اما محققان بین تنشهای عصبی با پیشرفت دیابت ارتباطی
نیافتند.
به گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی ،محققان با
اشاره به اینکه این یافتهها دارای پیامدهای قابل توجه بالینی
و بهداشت عمومی هستند ،خاطر نشان کردهاند :نتایج این
تحقیقات میتواند راههایی را که در آن سیاستهای سالمت
عمومی ،عوامل خطر بیماریهای مزمن را بررسی میکند تغییر
دهد و بنابراین تاثیر مهمی در توسعه و مدیریت بیماریهای
مزمن دارد.

تاثیر ساعت صرف شام بر پیشگیری از برخی سرطانها
بررسیها نشان میدهد خوردن
وعده غذایی شام پیش از ساعت ۲۱
خطر ابتال به برخی انواع سرطا ن را
کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،گروهی از
متخصصان در بررسیهای خود
دریافتند افرادی که پیش از ساعت
 ۲۱یا حداقل دو ساعت پیش از
خوابیدن شام میخورند  ۲۰درصد
کمتر در معرض ابتال به سرطان پروستات و پستان هستند.
محققان اسپانیایی اظهار داشتند :مکانیزم مربوط به این
تاثیرگذاری شفاف نیست .آنچه که از انجام مطالعات تجربی
بدست آوردیم نشان میدهد ما برای داشتن عملکرد در
بخشهای مختلف روز شرطی میشویم .در این بررسی ۶۲۱
بیمار مبتال به سرطان پروستات و  ۱۲۰۵فرد مبتال به سرطان
پستان همچنین  ۸۷۲مرد و  ۱۳۲۱زن که دچار بیماری سرطان
نبودند ،حضور داشتند.

متخصصان سبک زندگی هر
یک از این افراد و تمایل آنان به
زود یا دیر خوابیدن را در نظر
گرفته و از آنان درخواست کردند
به پرسشهایی در مورد عادات
غذایی و رعایت توصیههای مربوط
به پیشگیری از پیشرفت بیماری
سرطان از قبیل فعالیت بدنی و
خودداری از مصرف مواد الکلی پاسخ
دهند .متخصصان اسپانیایی مشاهده کردند تاثیر فاصله زمانی
طوالنیتر بین صرف وعده غذایی شام و خواب در مبتالیان به
سرطان پستان و پروستات که توصیههای پیشگیری از سرطان
را رعایت میکنند و سحرخیز هستند ،قابل توجه است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان ،پیش از این نیز
مطالعاتی انجام گرفته که نشان دهنده ارتباط بین کار کردن در
شیفت شب و اختالل در ریتم ساعت زیستی با خطر ابتال به
سرطان پروستات و پستان بوده است.

دانشمنداندانشکدهتکنولوژیاستیونسکشفکردند

تاثیر شگفتانگیز بوی قهوه
بر افزایش قدرت ذهن انسان

دانشمندان دانشکده تکنولوژی استیونس دریافتند ،بوی قهوه
میتواند باعث افزایش دقت در انسان شود .به گزارش ایسنا ،در این
تحقیق دانشمندان صد نفر را در دو گروه تقسیم کردند ،به گروه اول
ده مسئله ریاضی از مبحث جبر را دادند و آنان در اتاقی قرار گرفتند که
رایحه قهوه در فضای آن پخش میشد ،گروه دوم نیز در اتاقی قرار
گرفتند که هیچگونه بویی در فضای آن وجود نداشت.
نتایج به دست آمده نشان داد که گروه اول در فضای اتاق با بوی
قهوه میانگین نمره باالتری را کسب کردند .به گفته دانشمند نکته
جالب در این آزمایش آن است که بوی قهوه به کار رفته فاقد هرگونه
کافئین بوده است .به گفته محققان بوی قهوه باعث افزایش بهره وری
و انرژی در ارگانسیم بدن میشود و میتواند تاثیر مثبتی در حوزههای
مختلف زندگی از جمله کسب و کار و مطالعه بگذارد.
نتایج کامل این تحقیقات در مجله  medicalxpressبه چاپ
رسیده است.

ورزشهای مناسب
برای کاهش نفخ شکم

نفخ شکم به دلیل تغذیه نامناسب ایجاد میشود.
میتوان با انجام ورزشهای خاص نفخ شکم را
کاهش داد.
به گزارش ایسنا ،بسیاری از افراد در طول زندگی
خود برای مدتی با مشکل نفخ شکم روبهرو میشوند.
این مساله باعث ناراحتی افراد هم میشود و گاهی
اوقات حتی دردآور است .انجام ورزشهای خاص
میتواند نفخ شکم را کاهش دهد.
یک متخصص در این باره میگوید :ورزشهای
هوازی باعث کاهش نفخ شکم میشوند .انجام ۱۰
دقیقه ورزش هوازی میتواند مفید باشد.
میتوانید ورزشهایی همچون دویدن ،شنا کردن،
دوچرخهسواری ،پیادهروی سریع انجام دهید .سعی
کنید  ۲۵تا  ۳۰دقیقه ۳ ،تا  ۵بار در هفته ورزش کنید.
ورزش نکردن نفخ شکم را افزایش میدهید.
یوگا نیز میتواند مفید باشد .بهترین زمان برای
انجام یوگا قبل از خواب است.

رژیم غذایی سرشار از ماهی
برای افزایش طول عمر
متخصصان علوم پزشکی در مطالعهای دریافتند که مصرف
ماهی موجب افزایش طول عمر میشود.
به گزارش ایسنا ،محققان در مطالعهای که  ۱۶سال به طول
انجامید و با بررسی اطالعات  ۵۰۰هزار زن و مرد مشاهده
کردند رژیم غذایی سرشار از ماهی میتواند موجب افزایش
طول عمر شود .مصرف ماهی به عنوان بخشی از یک رژیم
غذایی مقوی و مطلوب توصیه میشود .ماهی که سرشار از
پروتئینها ،ویتامینها و روغنهای سالم است گزینه غذایی
مفیدی به حساب میآید .روغن ماهی سرشار از امگا  ۳است و
در سالهای اخیر محققان و تولید کنندگان مکملهای دارویی
توصیه ویژهای به مصرف این روغن داشتهاند.به تازگی گروهی
از متخصصان در پاسخ به این پرسش که "آیا مصرف ماهی
بر خطر مرگ و میر تاثیر میگذارد؟" به بررسی اطالعات
 ۲۴۰هزار و  ۷۲۹مرد و  ۱۸۰هزار و  ۵۸۰زن برای مدت ۱۶
سال پرداختند .همچنین این افراد اطالعاتی را در مورد عادات
غذایی در اختیار محققان قرار دادند و وضعیت سالمت آنان
تحت کنترل قرار گرفت.در مدت زمان انجام این مطالعه ۵۴
هزار و  ۲۳۰مرد و  ۳۰هزار و  ۸۸۲زن فوت کردند .نتایج این
مطالعات اخیرا در مجله «طب داخلی» منتشر شده است .در
نهایت یافته اصلی بدست آمده در این بررسی حاکی از ارتباط
مصرف بیشتر ماهی و امگا  ۳در کاهش خطر مرگ و میر بوده
است.همچنین بررسیهای بیشتر نشان داد مردانی که بیشترین
میزان مصرف ماهی را دارند  ۹درصد کمتر از مردانی که حداقل
مصرف را دارند در معرض مرگ و میر زودرس هستند .عالوه
بر این مصرف میزان بیشتری از ماهی در زنان با کاهش هشت
درصدی خطر مرگ در آنان همراه است.

