هشدارهای مهم سازمان سنجش به داوطلبان کنکور سراسری
به هر مشاوری اعتماد نکنید
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بازگرداندن ایران
به لیست سیاه
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را رد کرد
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مبتال به بیماری ایدز تا پایان سال 96
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مرگ مرموز دختر  19ساله
و احتمال خودکشی او به خاطر
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مذاکره با ترامپ به شرط بازگشت آمریکا به برجام
محمد نادری
رئیس جمهور آمریکا که با تندترین و توهین آمیزترین کلمات در باره هشدار
رئیس جمهور ایران مبنی بر عدم امکان صدور نفت از منطقه در صورت اجرایی شدن
تحریم نفتی ایران ،موضع سخت و متکبرانه گرفته بود پس از حمایت قاطع نظامیان
ایران از مواضع آقای روحانی و به ویژه هشدار سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به
نابودی تمامی امکانات آمریکا در منطقه در صورت آغاز جنگ با ایران از مواضع خود
عقب نشست و مدعی شد ایران سیاستهای منطقهای خود را در چند ماه گذشته
تغییر داده است و چون چنین شده است آمریکا آماده مذاکره با ایران است.
ترامپ بار دیگر در جریان کنفرانس خبری با نخست وزیر ایتالیا اعالم کرد حاضر
است با مقامات ایران بدون پیش شرط و در هر مکان و هر زمان مذاکره کند.
او که دنیای سیاست را با تجارت اشتباه گرفته و عالوه بر قاعده مرسوم چانی
زنی در تجارت ،دبه پس از توافق را هم چاشنی معامالت خود کرده است و پرونده
قطوری از دبه در آوردن پس از چانه زنی و توافق و معامالت خود دارد گمان میکند
میتواند حقه بازی در تجارت را به عرصه سیاست و روابط بینالملل تسری دهد!
وی همزمان با تهدید و تحریم و توهین و تحقیر میخواهد سران کشورها را
به پای میز مذاکره بکشاند! گویی نمیداند در عرصه بینالملل طرفهای او افرادی
مانند او نیستند.
مذاکرات سیاسی در سطح سران کشورها قواعدی دارد که احترام متقابل ،حسن
ظن ،منافع مشترک ،تعهدات هم وزن و ...از جمله شروط الزم برای انجام آن
است.
مشکل اصلی ترامپ سابقه بد پیمانشکنی ،بیتعهدی ،بیاخالقی و هوچیگری
ذاتی اوست .بر این اساس ،شایسته است رئیس جمهور ایران پیشنهاد مذاکره رئیس
جمهور آمریکا را بی پاسخ نگذاشته و موافقت ایران با مذاکره را مشروط به بازگشت
آمریکا به برجام و آغاز اجرای تعهدات این کشور اعالم نماید.
اما چرا ترامپ مذاکره بدون پیش شرط و در هر مکان و هر زمان و با هر مقام ایران
را التماس میکند؟! انتخابات کنگره آمریکا در  ۶نوامبر  -اواسط آبان  -برای تمامی
 ۴۳۵کرسی مجلس نمایندگان ۳۴ ،کرسی از  ۱۰۰کرسی مجلس سنا ،شهرداریها و
فرمانداریهای برخی ایاالت برگزار میشود و حتی نمایش مذاکره با ایران که یکی
از مهم ترین مسایل سیاست خارجی آمریکا در وضعیت کنونی است میتواند نتایج
انتخابات را به نفع جمهوری خواهان طرفدار او رقم بزند زیرا نتایج نظرسنجیها در
شرایط کنونی موقعیت برتر حزب دموکرات را نشان میدهد و او میخواهد با برگ
مذاکره با ایران اوضاع را به نفع خود و جمهوریخواهان تغییر دهد.
به همین دالیل ضرورت دارد مقامات ایران طی سه ماه پیش رو کمترین فرصتی
که باعث تقویت مواضع ترامپ و حزب جمهوریخواه در انتخابات کنگره آمریکا شود
را فراهم نکنند.
پس از اعالم نتایج انتخابات کنگره آمریکا میتوان با لحاظ مجموعه شرایط و
عوامل تاثیرگذار و براساس منافع ملی تصمیمگیری کرد.

افزایش  ۲۰۲درصدی درخواست خرید طال
پس از خروج آمریکا از برجام
شورای جهانی طال در جدیدترین گزارش از وضعیت طالی جهانی در سه ماهه دوم
امسال اعالم کرد پس از خروج ترامپ از برجام و به رغم موانع خرید و فروش در ایران
تقاضای این فلز گرانبها  ۲۰۲درصد رشد داشته است.
به گزارش جماران؛ پس از خروج ترامپ از برجام و به رغم موانع خرید و فروش در
ایران تقاضای این فلز گرانبها  ۲۰۲درصد رشد داشته است.
شورای جهانی طال در جدیدترین گزارش از وضعیت طالی جهانی در سه ماهه دوم
امسال اعالم کرد پس از خروج ترامپ از برجام و به رغم موانع خرید و فروش در ایران
تقاضای این فلز گرانبها  ۲۰۲درصد رشد داشته است.
همچنین در گزارش شورای جهانی طال اعالم شده میزان تقاضای جهانی برای این
فلز زرد در سه ماهه دوم امسال با  ۴درصد کاهش به  ۹۶۴.۳تن رسیده است.
از نظر شورای جهانی طال کاهش تقاضا در هند به  ۸درصد و کاهش خرید از سوی
صندوقهای مبادالت تجاری و بانک مرکزی کشورها هم در کاهش تقاضای جهانی
تاثیر جدی داشته است .بر اساس اعالم این شورا در سه ماهه دوم امسال میالدی میزان
خرید صندوقهای مبادالت تجاری  ۴۶درصد کاهش داشته است .همچنین میزان خرید
بانک مرکزی کشورها هم با  ۷درصد کاهش همراه بوده است .شورای جهانی طال
سرمایهگذاری در این بخش  ۹درصد کاهش داشته و سهم خرید از جواهرات نیز در کل
دو درصد افت داشته است .شورای جهانی طال همچنین اعالم میکند تقاضای کلی برای
طال در نیمه نخست امسال  ۶درصد نسبت به مشابه قبل کاهش داشته که عمدتا به دلیل
کاهش جدی در خرید صندوقهای مبادالت تجاری بوده است .تقاضای کلی طال در
جهان  ۱۹۵۹.۹تن در فاصله ماههای ژانویه تا ژوئن بوده که این رقم نسبت به مشابه سال
گذشته کاهش دارد .در همین بازه زمانی در سال گذشته تقاضا برای طال  ۲۰۸۶.۵تن بوده
است .تقاضای طال در نیمه نخست امسال کمترین میزان از سال  ۲۰۰۹تاکنون محسوب
میشود .در سه ماهه دوم امسال تقاضا برای طال با  ۴درصد کاهش به  ۹۶۴.۳تن رسیده
است .خرید طال برای سرمایهگذاری هم  ۹درصد و صندوقهای مبادالت تجاری هم ۴۶
درصد کاهش داشته است .هویت اعالم کرد« :تقاضا برای اروپا تا حدودی زیاد بوده است.
دلیل عمده آن اختالف در انتخابات ایتالیا و ابهامات زیاد در سیاستهای بانک مرکزی
اروپا است ».در چین هم افزایش جنگ تجاری با واشنگتن و افت ارزش بازارهای سهام
این کشور تقاضا را به سمت طال سنگینتر کرد .شورای جهانی طال همچنین مینویسند
تقاضا برای انواع جواهرات افزایشی نداشته چرا که کاهش ارزش ارزها در کشورهایی که
متقاضی عمده هستند مثل چین ،ترکیه و هند تضعیف شد و از آنجا که تضعیف ارزش ارز
قیمت طال را برای خریداران گران میسازد تقاضا برای خرید طال به شدت کاهش یافت.
میزان تقاضای جواهرات در هند در سه ماهه دوم امسال با  ۸درصد کاهش به ۱۴۷.۹
تن رسید که عامل آن بیشتر تضعیف ارزش روپیه بود .تقاضا در چین نیز با مقاومتهایی
همراه بود و تنها با  ۵درصد افزایش به  ۱۴۴.۹تن رسید .در دیگر سو تولید و اکتشاف و
بازسازی بیشتر طال کمک کرد تا عرضه جهانی طال با  ۳درصد افزایش به  ۱۱۲۰.۲تن
در سه ماهه دوم امسال برسد.
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سفیر ایران در انگلیس تشریح کرد

تالش  4کشور برای بازگرداندن ایران
به لیست سیاه FATF

سفیر ایران در انگلیس از تالش چهار
کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه
 FATFخبرداد و گفت :اگر ایران نتواند
دراین زمینه به یک جمع بندی مناسب
دست یابد ممکن است با دست خودمان
نظام بانکی و مالی را دچار تحریم های
تحمیلی کنیم.
به گزارش ایرنا ،حمید بعیدی نژاد با بیان
اینکه موضوع  FATFامروز به عنوان
یکی از اولویتهای سیاست اقتصادی
کشور در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است ،افزود:
خوشبختانه پس از بحثهای زیادی که درباره FATF
صورت گرفته مفاهمه بیشتری بین مخالفان و موافقان
شکل گرفته و بسیاری از مطالب روشن شده است .سفیر
ایران در انگلیس ادامه داد :موضوع  FATFدر مجلس
به صورت شفاف و کارشناسانه مورد بحث قرار گرفته
است که با توجه به اهمیت موضوع امیدوارم تصمیم
مقتضی اتخاذ شود .وی با اشاره به مشکالتی که برای
برجام ایجاد شده و اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران
اظهار داشت :اگر ایران نتواند درباره  FATFبه یک
جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است به این موضوع
منجر شود که با دست خودمان نظام بانکی و مالی را
دچار تحریم های تحمیلی کنیم .بعیدی نژاد یادآور شد:
در آخرین جلسه که در پاریس برگزار شد آمریکا ،اسرائیل،
عربستان و آرژانتین تالش زیادی کردند که ایران را
دوباره به لیست سیاه بازگردانند .سفیر ایران در انگلیس

در عین حال گفت :خوشبختانه کشورهایی
که ارتباطات خوبی با ایران دارند با تالش
های این  4کشور مقابله کردند و در نهایت
اجالس تصمیم گرفت که زمان سه ماهه
به ایران دهد تا ایران به جمع بندی نهایی
برسد .وی ابراز امیدواری کرد :با این بحث
های کارشناسی به یک تصمیم متعادل و
مناسبی برسیم تا نظام مالی و بانکی کشور
بتواند از امکاناتی که در سطح جهانی وجود
دارد بهره مند شود.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که
در سال  1989به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی »7
تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با
پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان
انجام دهد.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که
اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه
کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند ،از این راه،
پولهایی که از راههای نامشروع ،مانند قاچاق ،رشوه
و تخلفهای مالی به دست آمده است ،برای ورود به
بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود.
در سال  2001بعد از حمالت تروریستی  11سپتامبر
به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک ،یک وظیفه
دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن
اینکه «بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را از نظر
وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

هشدارهای مهم سازمان سنجش
به داوطلبان کنکور سراسری

به هر مشاوری اعتماد نکنید

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از احتمال
ارائه مشاورههای نادرست و غلط در خصوص انتخاب رشته
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور  ۹۷هشدار داد و
گفت :داوطلبان میتوانند در این زمینه از امکان انتخاب رشته
مجازی سازمان سنجش استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر حسین توکلی ضمن اعالم این
مطلب اظهار کرد :بر اساس گزارشهای رسیده ،برخی
موسسات و مشاورانبا وجود آگاهی کامل از محتویات کارنامه
داوطلب ،با ارائه اطالعات ناقص و نادرست به داوطلبان
مشاوره غلط میدهند .به عنوان مثال یکی از این نمونهها
که طی روزهای گذشته در فضای مجازی پخش شده است،
عبارت است از اینکه اعالم شده سازمان سنجش ،رتبههای
ایثارگران با رتبههای مناطق یک و دو و سه را جمع کرده و
رتبهها نامناسب به نظر میرسد و به همین دلیل رتبههای هفت
هزار کارنامه در انتخاب رشته ،دو هزار و  ۵۰۰لحاظ میشود.
وی ادامه داد :مطالب فوق و مطالب مشابه آن نادرست بوده
و با توجه به تعداد اندک داوطلبان ،سهمیه ایثارگران که رتبه
منطقهای هم گرفتهاند ،در رتبه داوطلبان اختالف قابل توجهی
ایجاد نمیشود.
توکلی گفت :توصیه میشود داوطلبان درباره کارنامه
منتشره و انتخاب رشته به مواردی که اعالم میشود دقت
کنند ،چند موضوع مهم در این زمینه باید مورد توجه داوطلبان
قرار گیرد .وی افزود :با توجه به انتشار پاسخ نامه و کلید نهایی
سواالت آزمون در سایت سازمان سنجش ،داوطلبان کنکور
 ۹۷میتوانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به
مشاهده پاسخ نامه و کلید نهایی به محاسبه دستی و نمرات
خام دست یابند.

راهاندازی سامانه انتخاب رشته مجازی
به گفته مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور،
براساس مندرجات کارنامه و رتبه و نمره نهایی زیرگروه ارائه
شده در کارنامه ،انتخاب رشته کنند .همچینی داوطلبان جهت
آگاهی از شانس قبولی خود در دانشگاه مورد نظرشان میتوانند
از سامانه انتخاب رشته مجازی که از شنبه  ۱۳مرداد در سایت
سازمان سنجش فعال خواهد شد استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات نادرست موجب گمراهی
داوطلبان کنکور میشود ،یادآور شد :در تبلیغات برخی از
موسسات در صدا و سیما ،نسبت به اعالم قبولی افرادی با
رتبههای باال (از نظر عددی باالی دو هزار) در دانشگاههای
معتبر اشاره میشود که براساس بررسیهای انجام شده در
سازمان سنجش ،موارد اعالم شده مربوط به رشتههای پذیرش
صرفا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است که عم ً
ال رتبه و
نمره کنکور در پذیرش آنها مالک عمل نیست.
توکلی گفت :این نوع پذیرش مربوط به موسسات غیر
انتفاعی ،پیام نور و پردیسهای خودگردان غیر پزشکی
دانشگاهها است ،همچنین این اطالعات ناقص باعث اشتباه
در انتخاب رشته و سوق داوطلبان به این موسسات و نوعی
سوءاستفاده مالی است .مشاور عالی سازمان سنجش آموزش
کشور افزود :به داوطلبان توصیه اکید میشود جهت انتخاب
رشته صحیح صرفا به مطالبی که رسما از طریق سایت سازمان
سنجش منتشر شده و همچنین راهنمای انتخاب رشته مجازی
توجه کنند.
به گفته وی ،هرگونه مطالب منتشره در کانالها و
شبکههای اجتماعی و منابع غیر رسمی مورد تأیید سازمان
سنجش نیست.

چین درخواست آمریکا برای کاهش واردات نفت ایران را رد کرد
تارنمای شبکه خبری بلومبرگ به نقل از دو
مقام آمریکایی عضو تیم مذاکره کننده با چین
اعالم کرد واشنگتن نتوانسته است در مذاکرات
با پکن ،این کشور را برای قطع واردات نفت از
ایران ترغیب کند و پکن درخواست آمریکا را
رد کرده است.
به گزارش ایرنا بلومبرگ در گزارشی
نوشت :رد این درخواست آمریکا توسط چین
که اکنون با یکدیگر در یک جنگ تجاری به
سر می برند ضربهای به تالش های 'دونالد
ترامپ' رییس جمهوری آمریکا ،برای منزوی
کردن ایران بعد از خروج از توافق هستهای
است.
دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش
نشود به این نشریه گفته اند در عوض پکن،
به جای کاهش واردات ،خرید نفت از ایران را
افزایش داده است.
دولت آمریکا در چند هفته گذشته مذاکراتی

را با کشورهای مختلف خریدار نفت ایران از
جمله ژاپن ،هند ،کره جنوبی و ترکیه جهت
قانع کردن آنها به قطع واردات نفت ایران تا
ماه نوامبر (آبان) انجام داده است که با شکست
مواجه شده است.
دولت چین که بارها تحریم های یکجانبه
آمریکا علیه ایران را غیرقانونی عنوان کرده
است به گفته این نشریه در ماه ژوئیه خرید نفت
از ایران را از  26درصد به  35درصد افزایش
داده است .مقامات آمریکایی بعد از خروج این
کشور از برجام اعالم کردند خریداران نفت خام
ایران باید تا چهارم نوامبر ( 13آبان )1397
واردات نفتی خود از ایران را قطع کنند ،در غیر
این صورت مشمول تحریم های ثانویه آمریکا
خواهند شد.
تحریم های ثانویه آمریکا علیه طرف
های خریدار نفت خام از ایران که مغایر قوانین
تجارت بین المللی است ،موجب واکنش منفی

کشورهای مختلف شده به طوری که تعدادی از
کشورها در صدد مستثنی شدن خود هستند و
برخی از کشورها نیز اعالم کرده اند که آن را
اجرا نخواهند کرد.
حجم مبادالت تجاری دو کشور ایران و
چین در سال  2017حدود  37میلیارد و 300
میلیون دالر بود که به نسبت سال  2016حدود
 19.3درصد رشد داشته است.
حجم روابط اقتصادی دو کشور در  4ماهه
نخست سال  2018هم  13.2میلیارد دالر است
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9.3
درصد افزایش یافته است.
آمارها نشان می دهد ایران در سال 2017
روزانه حدود  630هزار بشکه نفت به چین صادر
کرده است در چهار ماهه اول  2018نیز تقریبا
سطح فروش نفت در همان سطح باقی مانده
است اما حجم روابط حدود  10درصد رشد
داشته است.

کنایه وزیرخارجه ایران به مقامات آمریکا

نظامیان آمریکایی  7هزار مایل
دورازخانه خود در خلیج فارس
چه میکنند؟
«محمد جواد ظریف» وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران جمعه  12مرداد با انتقاد
از حضور نظامیان آمریکایی در
آب های خلیج فارس نوشت
که شاید نمیدانند در منطقه
ما ،هفت هزار مایل (بیش از
11هزار و  265کیلومتر) دورتر از خانه خود چه میکنند؟
به گزارش ایرنا ،ظریف افزود :به نظر میرسد ناوگان
آمریکا نمیتواند راهش را در آبهای ما پیدا کند؛ شاید به
این خاطر که نام این منطقه را به درستی نمیداند .وی در
توییت کنایه آمیزخود خطاب به آمریکاییها ادامه داد :برای
دو هزار سال یعنی طوالنیتر از موجودیت آمریکا ،نام این
آبها خلیج فارس بوده است .حضور مداخله جویانه نظامیان
آمریکایی در آبهای خلیج فارس همواره محل انتقاد بوده
است .این موضوع در هفته های گذشته که توجه جامعه
جهانی به آب های منطقه و تنگه راهبردی هرمز جلب شده،
نمود بیشتری یافته است .بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
خارجه ایران اخیرا در همین رابطه گفته بود :آنچه که امروز
در جهان وجود دارد ،مدیون صلح جویی جمهوری اسالمی
ایران است که کمک کرده امنیت این منطقه و آبراه خلیج
فارس تامین شود .پیش قدم برای هیچگونه اقدام خصومت
آمیزی نخواهیم بود ولی مقابل هر حرکتی که علیه ما باشد
حق داریم که طبق موازین جهانی از خودمان دفاع کنیم.

زهرا ساعی ،نماینده تبریز در مجلس:

امیدواریم قانون منع به کارگیری
بازنشستگان در حوزه اجرا
با جدیت پیگیری شود

یک عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
«تصویب قانون منع به کارگیری
بازنشستگان یکی از کارهای
ماندگار مجلس دهم بود» گفت:
امیدواریم قانون منع به کارگیری
بازنشستگان در حوزه اجرا با جدیت
پیگیری شود .به گزارش ایسنا ،زهرا
ساعی در خصوص تاثیر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در بدنه
اجرایی کشور ،با بیان اینکه «تصویب این قانون با هدف کاهش
سن مدیریتی کشور است» اظهار داشت :چرخه مدیریتی کشور
ما ایستاست و چابک نیست .کارمندان ما در سیستمی که فعالیت
میکنند تا محدودهای ارتقاء پیدا میکنند ،اما بعد از آن به علت
اینکه صندلیهای مدیریتی در سطح میانی و کالنی توسط عده
خاصی اشغال شده ،امکان ادامهی این ارتقاء از افراد گرفته میشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
«این موضوع آفتهایی را به دنبال دارد» تاکید کرد :از جمله آفتها
در حوزه پرورش مدیر در کشور است ،بعد از گذشت مدتی برخی
مدیران به علل مختلف مانند کهولت سن از حوزه مدیریتی خارج
میشوند ،در آن زمان ما دیگر جایگزینی نخواهیم داشت ،چرا که
پرورش مدیر مورد توجه نبوده ،یعنی فضا برای این موضوع گشوده
نبوده که افراد در سطح کالن کسب تجربه کنند و مدیریت یک
بخشی را برعهده بگیرند .نماینده مردم تبریز در مجلس ،کاهش سن
مدیریتی در بدنه اجرایی کشور را دارای حسنهای زیادی دانست و
عنوان کرد :برای مثال افرادی که در سیستم اداری فعالیت میکنند
امیدوار خواهند شد و یک پویایی در سیستم اداری ایجاد میشود.
همچنین راه برای نسل سوم انقالب هم که آماده ورود به حوزههای
مختلف هستند باز خواهد شد .آنها امیدوار میشوند و میتوانند در
عرصه مدیریت میان و کالن نقشآفرینی کنند .ساعی درباره اینکه
آیا اجرای این قانون میتواند موتور محرکی برای دولت باشد یا خیر،
گفت :دولت آقای روحانی با شعار جوانگرایی برسر کار آمد .رییس
جمهور در دور دوم ریاست جمهوری خود نیز بر این موضوع تاکید
کرد که برای اینکه بخواهیم از تنگناها و چالشهای موجود عبور
کنیم باید تغییراتی اساسی به وجود بیاوریم .بخشی از این تغییرات
باید در حوزه مدیریتی ایجاد شود گاهی در برخی موارد شاهد این
هستیم که پایههای قدیمیتر پاسخگو نیست و نیاز به تغییر را بیش
از هر چیز دیگری شاهد هستیم و میبینیم که در این گونه موارد
یک مدیر میتواند با نگاهی متفاوتتر تغییراتی ایجاد کند .این
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان میتواند موجی از امید
را برای قشر جوان به همراه داشته باشد» گفت :وقتی فردی
بازنشسته میشود و باز هم برای فعالیتی به کار اعاده میشود
مطمئنا صندلیهایی را اشغال میکند .اگر چرخه مدیریتی صحیح
ادامه پیدا کند افراد دیگری هم میتوانند به مرور زمان به سیستم
ورود کنند و این سیستم اداری از ایستایی خود خارج شود .ساعی
ادامه داد :گاهی میبینیم افراد با  ۴۰سال سابقه مدیریت همچنان
کار اجرایی قبول کردهاند .اما باید توجه کنند که کهولت سن
باعث کاهش تحرک خواهد بود .ما همچون کشورهایی دیگر به
پیشکسوتان خود احترام میگذاریم .در خیلی از کشورها این افراد
کنار گذاشته نمیشوند بلکه در مقام مشاور عالی تجارب خود را
منتقل میکنند .ساعی در پایان تاکید کرد :تصویب قانون منع به
کارگیری بازنشستگان از آن کارهای کمنظیر مجلس دهم بود
که میتواند ماندگار باشد .امیدواریم این قانون در بعد اجرایی با
جدیت دنبال شود.
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برخالف وعدههای داده شده مسئوالن مربوطه

افزایش  37/5درصدی قیمت محصوالت لبنی و عدم برخورد با متخلفان!

برخی از تولیدکنندگان محصوالت لبنی قیمتهای
خود را تا  37.5درصد افزایش دادند و هنوز برای
برخورد با آنها هیچ کاری انجام نشده است
به گزارش ایران ،هر ساله تولیدکنندگان محصوالت
لبنی در صف اول درخواست افزایش قیمت هستند و
میگویند تولید ما با ضرر است و چارهای جز گرانی
نداریم .خودشان مدعی هستند که از سال  93قیمت
محصوالتشان را باال نبردند اما خریداران محصوالت
لبنی فراموش نکردند که هر ساله محصوالت لبنی را با
قیمتهای جدید خریداری کردند و در برخی از مواقع
در سال رشد قیمت دو بار اتفاق میافتاد.
بعد از کلی رایزنی توسط تولیدکنندگان محصوالت
لبنی رشد قیمت اتفاق افتاد .در تاریخ  3مردادماه انجمن
صنایع فرآوردههای لبنی قیمتهای جدید راعالم کرد.
اما قیمتها با آن چیزی که در بازار هست ،تفاوتهای
زیادی دارد .چرا که برخی از تولیدکنندگان رشد
بیشتری را برای محصوالت خود متصور هستند .طبق
لیستی که حدود  8روز پیش ابالغ شد ،افزایش قیمت
بین  17تا  32درصد تصویب شده است .اما اگر سری
به بازار لبنیات بزنید به طور قطع رشدهای بیشتری را
خواهید دید .در این میان کارگروه تنظیم بازار که اولین
چراغ سبز را به تولیدکنندگان محصوالت لبنی نشان
داد ،مصوب کرد که کیفیترین شیر خام با مشخصات
 ۳.۲درصد چربی و بار میکروبی زیر  ۱۰۰هزار تحویل
درب کارخانه کیلویی  ۱۵۷۰تومان خریداری شود.
البته براساس این مصوبه ،به ازای هر یکدهم درصد
کاهش یا افزایش چربی ،معادل  ۱۵۰ریال به قیمت
خرید اضافه یا کم میشود.بر این اساس هر لیتر
شیر نهایت ًا  ۳۷۰۰تومان ،هر عدد ماست دبهای ۲.۵
کیلوگرمی پرچرب نهایت ًا  ۱۰هزار تومان و هر عدد پنیر
تتراپک  ۵۲۰گرمی نهایت ًا باید  ۸۰۰۰تومان فروخته
شود .اکنون میبینیم ماست پرچربی که دولت نرخ 10
هزارتومان برای آن مشخص کرده به قیمت  13هزار
تومان به فروش میرسد .انجمن صنایع فرآوردههای

لبنی در تاریخ  3مردادماه افزایش قیمت محصوالت
لبنی را ابالغ کرد و قرار بود بعد از آن تولیدکنندگان،
نسبت به افزایش قیمت محصوالت خود اقدام کنند .اما
سوپر مارکتها میگویند ،از 20روز پیش شرکتهای
لبنیاتی قیمتهای خود را  30درصد یا حتی باالتر گران
کردند .البته در این گرانی شیر و ماست شاگرد اول
بودند و پنیر و سایر محصوالت لبنی افزایش قیمت
کمتری دارند .برخی از برندها نیز در همان روز اول
افزایش قیمت محصوالت خود را با قیمتهای جدید
ارائه کردند و این امر جای تعجب و سؤال دارد.
در این میان گفتههای سازمان تعزیرات حکومتی
جای تأمل دارد .قصد داشتیم با این مجموعه در
مورد پرونده و موضوع افزایش قیمت محصوالت
لبنی گفتوگو بگیریم .اما آنها در توضیح این اتفاق
گفتند ،سازمان حمایت مسئول اعالم قیمت کاالهای
اساسی به سازمان تعزیرات حکومتی است تا ما بواسطه
افزایش رسمی قیمتها نسبت به بررسی بازار و
شکایتهای رسیده بررسی کنیم .زمانیکه قیمتها به
ما اعالم نشده است چگونه میتوان با متخلفان برخورد
کرد .آنها گفتند هر زمان که قیمت کاالها افزایش پیدا
میکرد سازمان حمایت لیست قیمتها را به تعزیرات
حکومتی اعالم میکرد ولی باوجود پیگیریهای متعدد
هنوز جدول قیمت ارائه نشده است و به طور قطع ما
نمیتوانیم به قیمتهای که انجمن صنایع فرآوردههای
لبنی در قالب یک لیست آورده است ،بسنده کنیم.
سکوت معنادار دبیر انجمن صنایع لبنی

همچنین رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآوردههای
لبنی ترجیح میدهد در مورد قیمت محصوالت لبنی
هیچ اظهارنظری نکند .وی به «ایران» میگوید« :من
از تولیدکنندگان این صنف هیچ دفاعی ندارم و در
مقطع فعلی سکوت بهترین موضع است».
محمد رضا اسماعیلی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان
فرآوردههای لبنی هم افزایش قیمت را به ضرر
تولیدکنندگان میداند و میگوید روز به روز سهم

مدیرکل بازنشستگی استان تهران تشریح کرد

ایرانیها از لبنیات کم میشود و این امر در طوالنی
مدت به سالمت جامعه ضرر میرساند.وی ادامه داد:
واحدهای بزرگ صنایع لبنی بیشترین افزایش قیمت
محصوالت لبنی را داشتند این در حالی است که
واحدهای کوچکتر افزایش قیمت کمتری را در نظر
گرفتند .در شرایطی که نمیتوان کمبود منابع مالی
را جبران کرد بهترین گزینه این است که دولت به
تولیدکنندگان و دامداران یارانه بدهد تا از طریق حداقل
شاهد رشد قیمتها نباشیم.
زیان مصرف کنندهها
سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکتها
هم از افزایش قیمت محصوالت لبنی ناراضی است
و میگوید :متأسفانه قیمتها افزایش قابل توجهی
یافته است و این امر به ضرر مصرفکننده است .شیر
 1600تومانی  2200تومان شده است یا شیری که
تا چند هفته پیش  2600تومان بود اکنون به 3100
تومان رسیده است .از طرفی ماست  5500تومانی عدد
 6500تومان را هم تجربه کرده است .سایر محصوالت
لبنی همچنین افزایش قیمتی را داشتند.با توجه به این
صحبت قیمت شیر  1600تومانی  37.5درصد افزایش
یافته و شیر  2600تومانی  19.02درصد گران شده
است .قیمت ماست  5500تومانی هم  18.18درصد
رشد قیمت داشته است .این در حالی است که سقف
افزایش قیمت محصوالت لبنی  32درصد بوده است.
سید احمد مقدسی رئیس هیأت مدیره انجمن
صنفی گاوداران هم میگوید :موافقت وزیر صنعت،
معدن و تجارت با افزایش  9درصدی قیمتها بدون
امضا وزیر جهادکشاوری است و این امر برای این
صنف مشکالتی را ایجاد خواهد کرد .قیمت شیرخام
اکنون  ۱۵۷۰تومان تعیین شده است .ما با افزایش
 18درصدی موافق بودیم .این قیمت بعد از  4سال
گران شده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت وام 5میلیون تومانی بازنشستگان به 400هزارنفر
با کارمزد  4درصد از اول مهر
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
گفت :از اول مهرماه وام چهار میلیون
تومانی بازنشستگان به پنج میلیون افزایش
مییابد که بنا داریم این وام با سود 4
درصد به  400هزار نفر ارائه شود.
به گزارش خبرآنالین ،جمشید تقیزاده
در جمع رؤسای کانونهای بازنشستگی
استان سمنان با اشاره به ایجاد بانک
اطالعاتی واحد بازنشستگان در کشور
اظهار داشت :کانونهای بازنشستگی در
جمعآوری اطالعات بازنشستگان در ایجاد
این بانک اطالعاتی باید همکاری داشته
باشند.
وی با مهم دانستن جایگاه کانونهای
بازنشستگی در استانها افزود :کانونها
باید جایگاه و خاستگاه بیان مشکالت
بازنشستگان در استانها باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
تصریح کرد :در جهت کاهش هزینههای
درمانی بازنشستگان به دنبال ایجاد پرونده

الکترونیکی بازنشستگان هستیم.
تقیزاده افزود :با رایزنیهای انجامشده
با مجلس به دنبال ایجاد فراکسیون
بازنشستگان در مجلس هستیم.
وی با اشاره به اختصاص حدود  2هزار
میلیارد تومان وام بازنشستگان در کشور
گفت :با کمک بانک صادرات حدود دو

هزار میلیارد تومان جهت وام بازنشستگان
از اول مهرماه به  400هزار نفر وام پنج
میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد تعلق
میگیرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
افزود :در بخش سفر نیز از  100هزار نفری
که با مبلغ  640هزار تومان خدمات در

گذشته دریافت میکردند به  200هزار
نفر با مبلغ  760هزار تومان افزایش پیدا
کرده و به تمام هتلهای جهانگردی دستور
تخفیف  50درصدی برای بازنشستگان را
دادهایم.
تقیزاده با اشاره به تدوین بسته بیمه
تکمیلی برای بازنشستگان نیز گفت :در
جهت ایجاد رفاه بیشتر برای بازنشستگان
بسته بیمه تکمیلی برای این افراد در حال
تهیه است و از دولت خواسته شده تا در
مصوبهای خدماتی که برای کارمندان
ادارات کل داده میشود به بازنشستگان
همان سازمانها نیز داده شود.
وی با اشاره به پیگیریها در جهت
تدوین قانون خدمات کشوری نیز اظهار
داشت :قانون خدمات کشوری پیگیری شده
و در حال تدوین است و امروز از کانونها
خواستیم تا خواستههایشان را به ما منتقل
کنند در این خواستهها در قانون آورده شود
و از مشکالت بازنشستگان کاسته شود.

فرمانده انتظامی تهران خبر داد

بازداشت  ۳۵نفر در رابطه با  ۷پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی
فرمانده انتظامی پایتخت گفت :با همکاری مقام قضایی
تا به امروز  ۳۵نفر در خصوص  ۷پرونده بزرگ سکه ،ارز
و خودرو بازداشت شدهاند؛ پنج نفر به زندان معرفی شده و
تعداد زیادی دالل نیز به پلیس احضار شدهاند.
به گزارش جام جم آنالین ،سردار حسین رحیمی در
حاشیه سیزدهمین طرح «رعد» در مقر پلیس پیشگیری
پایتخت در جمع خبرنگاران در خصوص عملکرد پلیس در
مواجهه با اخاللگران بازار سکه و ارز اعالم کرد :در رابطه
با  7پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در حوزههای سکه ،ارز

و خودرو تا امروز  35نفر بازداشت شدهاند.
فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد :با دستور مقام
محترم قضایی  5نفر به زندان معرفی شد ه و تعداد زیادی
از دالالن و سوداگران به پلیس احضار شدهاند.
وی از کاذب بودن فضای موجود در بازار خبر داد و
گفت :از اقدامات این دالالن آن بوده که فضای بازار را
به صورت کاذب ملتهب کردهاند ،خرید و فروش سکه و
ارز در کار نیست ،اما با رفتارهای متقلبانهشان هر لحظه
قیمتهای دروغین را اعالم کرده و فضای جامعه را

ملتهب میکنند که در همین راستا تعداد زیادی از این
دالالن احضار شده و تذکرات به صورت جدی به آنها
ابالغ شد .عالیترین مقام انتظامی تهران بزرگ اعالم
کرد :پلیس جدای از هر پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی
که در دستور کار دارد ،نظارت و رصد کامل داشته و
عزم جدی بر برخورد با دالالن ،سوداگران و کسانی که
فضای عمومی جامعه را متشنج کنند دارند ،همان عزم
جدی که در مسئولین نظام ،قوه قضائیه و نیروی انتظامی
مشهود است.

چگونگی محاسبه و افزایش حداقل حقوق
بازنشستگان کشوری در سال ۹۷
مدیرکل بازنشستگی استان تهران با حضور در جمع روسای کانونهای بازنشستگی استان تهران
از نزدیک به پرسشهای آنان پاسخ داد و تاکید کرد :جلب رضایت بازنشستگان ارجمند اولویت
اصلی صندوق بازنشستگی کشوری است .به گزارش ایسنا ،شبر زارعین با حضور در نشست روسای
کانونهای بازنشستگی استان تهران ضمن ارائه آماری از وضعیت حقوق بگیران استان تهران و
توضیحاتی پیرامون نحوه افزایش حقوق سال  ۱۳۹۷به سواالت آنان پاسخ داد .وی با اشاره به مصوبه
هیات وزیران مبنی بر چگونگی افزایش حقوق سال  ۱۳۹۷افزود :حقوق کلیه بازنشستگان و موظفین
این صندوق که تا پایان سال  ۱۳۹۶بازنشسته یا وظیفه بگیر شدهاند ابتدا به میزان  ۱۰درصد افزایش
یافت و سپس بر اساس گروههای شغلی جداول مواد  ۱۰۹و  ۱۱۰قانون مدیریت خدمات کشوری
و سایر مقررات مربوطه محاسبه شد .زارعین ادامه داد :براین اساس حداقل حقوق بازنشستگان و
موظفین که دارای ۳۰سال سابقه خدمت بودهاند از ابتدای سال  ۹۷به یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
افزایش یافت .به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری،
زارعین تصریح کرد :اولویت اصلی صندوق بازنشستگی کشوری جلب رضایتمندی بازنشستگان و
افزایش توان معیشتی این قشر فرهیخته است.

کاهش چکهای برگشتی در بازار

در خردادماه امسال  9.1میلیون فقره چک در کل کشور با ارزش  78هزار میلیارد
تومان مبادله شد .میزان مبادالت اعتباری در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه 8.2
درصد و نسبت به سال گذشته  1.8درصد کاهش یافته است.بررسیهای میدانی در
بازار نشان میدهد که بهدلیل نوسانات ارزی و قیمتی در بازار ،فعاالن اقتصادی
مبادالت اعتباری را کاهش دادهاند و جنسهایشان را بر اثر بیاعتمادی فقط نقد
عرضه میکنند ،همین مسأله خود یکی از عوامل کاهش مبادالت با چک بوده است.
از سویی دیگر میزان چکهای برگشتی نیز نسبت به اردیبهشت از نظر تعداد  7درصد
و از نظر مبلغ  3.3درصد کاهش یافته است .با وجود این 13 ،هزار و  500میلیارد
تومان چک در این ماه برگشت خورده است که  13.1درصد از ارزش کل چکهای
مبادالتی را تشکیل میدهد .در سه ماهه اول سال  97نیز حدود  36هزار و 300
میلیارد تومان چک برگشت خورده است .در این میان تهرانیها با بیش از  464هزار
فقره چک برگشتی به ارزش بیش از  6هزار و  600میلیارد تومان بیشترین میزان
چکهای برگشتی را داشتهاند.

صادرات روزانه  2میلیون و  300هزار
بشکه نفت طی  4ماه اول امسال

میانگین صادرات نفت ایران در چهار ماه نخست امسال از میانگین صادرات نفت
ایران در کل سال  ۹۶باالتر است.به گزارش ایسنا ،ایران در چهار ماه نخست امسال،
بهطور میانگین روزانه حدود  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت خام به مقصد کشورهای
آسیایی و اروپایی صادر کرده است .میانگین صادرات نفتخام ایران در سال  ،۹۶بهطور
میانگین  ۲میلیون و  ۱۱۵هزار بشکه در روز بوده است.چین و هند از بزرگترین
مشتریان نفت خام ایران هستند که پس از خروج امریکا از برجام در  ۱۸اردیبهشتماه
تحت فشارهای این کشور قرار نگرفته و مصمم به ادامه واردات نفت خود از ایران
هستند.خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از دارمندرا پرادان ،وزیر نفت و گاز هند بهتازگی
خبر داد که واردات نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن (خرداد  -تیر) نسبت به دوره
مشابه پارسال نزدیک به  ۵۰درصد افزایش داشته است.کره جنوبی و ژاپن نیز بهعنوان
دیگر مشتریان نفت و میعانات گازی ایران پس از محدودیتهای ترامپ در پی دریافت
مجوز از این کشور برای واردات نفت از ایران هستند.

افزایش تولید نفت اوپک به باالترین حد در سال ۲۰۱۸
تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه ژوئیه به باالترین
حد خود در سالجاری میالدی رسید .به گزارش ایرنا ،نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان
داد بهدلیل افزایش تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس ،تولید نفت اوپک در ماه جاری
میالدی به باالترین حد خود در سالل  ۲۰۱۸میالدی رسید .مجموع تولید نفت اوپک در ماه
ژوئیه امسال به  ۳۲میلیون و  ۶۴۰هزار بشکه در روز رسید که  ۷۰هزار بشکه نسبت به ماه
ژوئن امسال بیشتر است.

سخنگوی شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی:

مشکلی در تأمین بنزین کشور وجود ندارد
سخنگوی شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی گفت :در مناطق شمالی
کشور اندکی خلل در سوخترسانی وجود داشت که ارتباطی به مسأله تأمین بنزین
نداشت بلکه مشکل در بخش انتقال بود و اکنون برطرف شده است .به گزارش مهر،
زیبا اسماعیلی تصریح کرد :مشکالت محدود و کوچکی که در شمال کشور شاهد آن
بودیم مربوط به حوزه تولید و تأمین نمیشود بلکه در بخش انتقال بهدلیل تغییر مبادی
توزیع سوخت اندک خللی ایجاد شد که هماکنون برطرف شده است.

صادرات ایران به برزیل  ۲۵برابر شد
ایران در سال جاری صادرات به برزیل را افزایش داده و نسبت به سال گذشته به  ۲۵برابر
رسانده است .به گزارش ایسنا ،براساس تازهترینآمار گمرک ایران از تجارت خارجی چهار ماهه
نخست سال جاری ،در این مدت  ۳۴هزار و  ۱۲۴تن کاال از ایران به برزیل صادر شده است
که ارزش آن به  ۱۴میلیون و  ۸۹۴هزار دالر میرسد .صادرات ایران به برزیل در این مدت
 ۰.۰۹درصد از کل وزن صادرات و  ۰.۱درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را شامل
میشود .این در حالی است که صادرات ایران به برزیل تا پایان تیرماه سال گذشته تنها ۱۲۶۳
تن به ارزش سه میلیون و  ۲۳۵هزار دالر بوده است که کمتر از  ۰.۰۱درصد از حجم صادرات
و  ۰.۰۲درصد از ارزش صادرات ایران در آن مدت را دربرگرفته است .به این ترتیب این آمار
نشان میدهد که صادرات ایران به این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی  ۲۶۰۱درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر  ۲۵برابر شده
است .از سوی دیگر ارزش این صادرات نیز در همین مدت  ۳۶۰درصد رشد داشته است که از
این مقایسه میتوان نتیجه گرفت که میزان رشد صادرات کاال به برزیل با ارزآوری آن متناسب
نیست و کاالهای کمارزشتری به این کشور صادر شده است.

4

جامعه

ید شماره ( -59شماره پیاپی )765
یکشنبه  14مرداد  - 1397دور جد 
مدیر کل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش:

افشای پشت پرده جهش دالر در  2هفته اخیر

افزایش  ۳هزار تومانی قیمت دالر
با فشار  ۲صراف رانتخوار

فشار  ۲صراف به همتی و روحانی
برای جلوگیری از اصالحات اقتصادی
افزایش دالر تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود  ۷هزار تومان قابل پیش بینی و منطقی بود.
سرکوب ارزی در  ۵سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دالر به حدود  ۷هزار تومان
برسد .این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دالر شده بود .به گزارش اقتصاد آنالین ،تا نرخ
 ۷هزار تومان ،خروج ترامپ از برجام و یا هیچ عامل سیاسی و سیاست خارجی را نمی توان
علت جهش نرخ دالر دانست .این عوامل فقط باعث شدند دولت نتواند سرکوب ارزی را ادامه
دهد .ولی اهلل سیف در  ۱۸ماه منتهی به فروردین  ۹۷بیش از  ۳۶میلیارد دالر ارز بصورت
نقدی در بازار تهران توزیع کرده بود اما از فروردین ماه این امر متوقف شد .در نتیجه فنر
دالر رها شده و دالر به آستانه  ۷هزار تومان رسید .اما افزایش دالر تا حدود  ۸۵۰۰تومان
هم غیر طبیعی نبود چرا که مردم در حال پیش خور کردن شرایط بعد از تحریم ها بودند.
مدل های مختلف اقتصادی نشان می دهند که دالر اگر تابع عوامل فاندامنتال اقتصادی و
سیاسی بود می توانست تا  ۸۵۰۰تومان هم رشد کند .اما افزایش نرخ دالر به بیش از ۸۵۰۰
تومان و رسیدن آن به  ۱۱۵۰۰تومان در روز جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی
است بلکه دست های پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند .بطور مشخص ۲
صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی های معتمد بانک مرکزی بوده
و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش
چند روز اخیر قیمت دالر هستند.
این  ۲صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در  ۳ماه گذشته با حمایت برخی افراد
خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکت های پتروشیمی و معدنی ،دالر و درهم
آنها را در دبی خریداری کرده و برای خود انحصار ایجاد کرده اند .بطوری که گفته می شود
هم اکنون بیش از  ۹۰درصد درهم و دالر صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است.
تحقیقات اقتصاد آنالین نشان می دهد با توجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش
ارز پتروشیمی ها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا
برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جمهور اقدام به جیره بندی دالرها و
درهم های خود کرده اند! بطوری که با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت
به بازار حواله شده و تهدید کرده اند که اگر خود دولت به آنها تزریق ارزی انجام ندهد و
بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند
آنها بازار را تشنه نگه داشته و دالر را به سقف می چسبانند!
در این شرایط دولت به هیچ وجه نباید به این زالوهای اقتصادی که نفعشان در گل آلود
کردن آب اقتصاد کشور است باج بدهد .دستگاه های امنیتی نیز باید دست ناپاکان را چه در
داخل سیستم خود و چه در نهادهای اقتصادی قطع کرده و سریعا نسبت به ارایه گزارش دقیق
و واقعی به رئیس جمهور در این خصوص اقدام کنند.
همچنین رئیس کل جدید بانک مرکزی نباید مرعوب فضاسازی های این باندهای
مافیایی اقتصادی شود .همتی دالر را  ۱۱۵۰۰تومان تحویل گرفته و با اقدام به راه اندازی
بازار ثانویه می تواند دالر را در مرز  ۸الی  ۹هزار تومان تثبیت کند.
افرادی هم که در این روزها دالر و طال می خرند به هوش باشند که فریب این باندهای
مافیایی را نخورند چرا که با خرید دالر و طال در این قیمتها ضرر خواهند کرد!

جزئیات طرح «امریه سربازی جوانان روستایی»
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از امکان اعطای امریه
به جوانان روستایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد .به
گزارش ایسنا ،سید ابوالفضل رضوی با اشاره به تفاهم نامه مشترک میان ستادکل
نیروهای مسلح و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری جهت امریه سربازان
وظیفه روستایی تاکید کرد :آمادگی داریم برای اجرای طرح آمایش سرزمینی و
اشتغال پایدار روستایی طرح امریه سربازی را اجرایی کنیم .وی در تشریح جزئیات
این طرح گفت :باید از سرلشکر باقری برای مساعدت و کمکی که در این طرح و
امضای این تفاهم نامه داشتند قدردانی کنم .در این طرح سربازانی که در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کرده اند در راستای آمایش سرزمینی و ایجاد
اشتغال پایدار در روستای زادگاهشان یا روستای خانوادگیشان امریه سربازی دریافت
میکنند .وی افزود :مقرر شده که طی این تفاهمنامه ،برای هر دهستان هشت سرباز
که مهارتی در یک زمینه خاص مثال صنعت یا گردشگری دارند ،صادر میشود و
آن سرباز ،دوران خدمت خود را در یک روستا ،به آموزش در راستای اشتغالزایی
و راهاندازی کارگاههای کوچک مشغول میشود .رضوی ادامه داد :این موضوع به
تمامی استانها ابالغ شد تا افرادی که این شرایط دارند برای اخذ امریه معرفی کنند
که تاکنون یا به دلیل اینکه افراد تحصیل کرده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
استقبال نکرده اند برای اخذ این امریه و یا عدم معرفی استانها این امریه برای
فردی دریافت نشده است .معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
تاکید کرد :معاونت توسعه روستایی امادگی دارد افراد دارای مدارک تحصیلی اعالم
شده که تمایل دارند در حوزه آمایش سرزمین و اشتغال پایدار در روستاهای مورد
عالقه خود کار کنند را در راستای اجرای این طرح ،امریه سربازی آنها را با همکاری
ستادکل نیروهای مسلح اخذ کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

بیمه رایگان  64هزار بیمار خاص

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به پوشش ۶۴هزار بیمار خاص از سوی
این سازمان بیمهگر ،گفت :اغلب هزینههای درمان این بیماران رایگان است و در سال
 ۹۶حدود  ۱۰۵۰میلیارد تومان در این راستا هزینه شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران،
مهندس طاهر موهبتی درباره پوشش بیمهای بیماریهای خاص گفت :در حال حاضر
بیماریهای تاالسمی ،هموفیلی،ام اس ،پیوند کلیه و دیالیز تحت پوشش بیمه هستند.وی
با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴هزار نفر از بیماران خاص تحت پوشش خدمات سازمان
بیمه سالمت هستند ،افزود :اغلب هزینههای این بیماران رایگان است و حدود ۱۰۵۰
میلیارد تومان در سال  ۹۶در این راستا هزینه شده است .البته در قانون بودجه  ۹۷تصویب
شد که سه بیماری دیگر در لیست وزارت بهداشت به عنوان بیماری خاص قرار گیرند.
موهبتی درباره پوشش بیمهای بیماریهای نازایی نیز گفت :بخشی از هزینههای نازایی
در حال حاضر نیز پرداخت میشود و پیشنویس مصوبهای در این زمینه تقدیم دولت شد
تا شورای عالی بیمه بر اساس آن تصمیمگیری کند .در مورد سه بیماری اضافه شده نیز
قرار شد از محل اعتبارات وزارت بهداشت تأمین هزینه شود.

معلمان مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمیشوند
کمبود 116هزارنیرو در وزارت آموزش و پرورش از مهر ماه امسال
در پی تصویب قانون ممنوعیت بهکارگیری
بازنشستگان در دستگاههای اجرایی توسط مجلس
شورای اسالمی ،مسئوالن آموزش و پرورش اعالم
کردند معلمان بازنشسته مشمول این قانون نمیشوند.
آنها با اشاره به کمبود معلم در مدارس میگویند:
بازنشستگی معلمان و خروج آنها از وزارت آموزش و
پرورش باعث شده تا حوزه آموزشی با کمبود جدی
معلم و خالی ماندن برخی از کالسها مواجه شود،
چالشی که حاال برای این وزارتخانه تبدیل به یک
بحران شده است .البته آن طور که مسئوالن وزارت
آموزش و پرورش اعالم کردهاند مهر ماه امسال
این وزارتخانه با کمبود 116هزارنیرو مواجه است و
با روند فعلی پذیرش اندک در دانشگاه فرهنگیان و
سهمیههای اختصاص یافته به آموزش وپرورش در
آزمونهای استخدامی نمیتوان به این کسری نیرو
پاسخ داد .همین موضوع موجب شد تا حاال مسئوالن
آموزشی اعالم کنند که برای این کمبود از نیروهای
بازنشسته خود استفاده میکنند .تصمیمی که البته با
همراهی مجلس همراه بود.
بهگزارش ایران ،طبق اعالم مسئوالن آموزش و
پرورش این وزارتخانه با کاهش شدید نیروی انسانی
در  8سال آینده روبه رو خواهد شد .براساس آمارها
تا سال  320 ،99هزار نیرو و تا سال 330 ،1404
هزار نیروی دیگر (مجموع ًا  650هزار نیرو از 910
هزار نیروی موجود) در آموزش و پرورش بازنشسته
میشوند .این در حالی است که  13میلیون دانشآموز
کشور تا سال  99به  14میلیون و  300هزار نفر و تا
سال  1404به  17میلیون و  200هزار نفر میرسد.
آنطور که مسئوالن آموزش و پرورش میگویند اگر
ساالنه بتوانند 30هزار معلم را تربیت و جذب کنند شاید
بتوانند این کمبودها را جبران کنند .همین کمبودها
موجب شده تا برخی از مدارس از نیروهای آزاد در

انسانی دارد ابتدا از طریق استخدام آزاد جذب معلم
داریم که  17هزار نفر در آزمون استخدامی امسال
شرکت کردهاند و در کنار آن هم از نیروهای حق
التدریسی ،خرید خدمات آموزشی و معلمان بازنشسته
هم استفاده میکنیم.
معلمان بازنشسته حق التدریسی کار
میکنند

قالب طرح خرید خدمات آموزشی استفاده کنند .البته
مسئوالن آموزش و پرورش نگاهی هم به معلمان
ن
بازنشسته خود دارند .موضوعی که «یار محمد حسی 
بر» مدیر کل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و
پرورش بر آن اشاره کرد :به علت کمبود معلم مجبور
هستیم که از نیروهای بازنشسته خودمان استفاده
کنیم .امسال حدود  65هزار نفر مشمول بازنشستگی
هستند که پیشبینی میشود حدود  55هزار نفر
بازنشسته شوند و ما هم کمبود معلم داریم برای همین
با قانونگذار صحبت کردیم تا قانون منع به کارگیری
بازنشستگان درباره معلمان بازنشسته اجرایی شود و
قانونگذار هم این اختیار را به ما داده است تا فرهنگیانی
که امسال یا سالهای پیش بازنشسته شدهاند را فقط
در کالس درس بهکار بگیریم .درحقیقت فرهنگیانی
که پستهای اجرایی داشتند یا در ستاد کار میکردند
اگر بخواهند بعد از بازنشستگی در وزارتخانه مشغول
باشند فقط میتوانند در کالس تدریس کنند.
وی با اشاره به اینکه درباره بازنشستگی معلمان
هیچ گونه اجباری وجود ندارد ،تأکید کرد :معلمانی که

در آستانه بازنشستگی قرار دارند میتوانند با مناطق
خود برای ادامه فعالیت صحبت کنند همینطور بهعلت
کمبود نیرو در کالسهای درس فراخوانی را بین
معلمان بازنشسته پخش کردیم تا آنها اعالم کنند که
آیا مایل به حضور در کالسهای درس هستند یا خیر؟
هماکنون آماری از معلمان بازنشسته که به فراخوان ما
جواب مثبت دادهاند نداریم .آمارها تا شهریور ماه کامل
و اعالم میشود چرا که باید برای معلمان بازنشسته
یک شناسه کاری در سایت آموزش و پرورش ایجاد
کنیم .مدیر کل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش
و پرورش به کمبود نیروی معلمان در شهرهای مختلف
اشاره کرد و گفت :تقریب ًا همه استانهای کشور کمبود
نیرو دارند اما سیستان و بلوچستان ،تهران ،آذربایجان
غربی ،کرمان و خوزستان از جمله استانهایی هستند
که بحران معلم دارند .همچنین کمبود نیرو در مقطع
ابتدایی و پایه دوازدهم بیشتر از دیگر مقاطع احساس
میشود .حسین بر به راهکارهای وزارت آموزش و
پرورش برای جذب معلمان اشاره کرد و گفت :وزارت
آموزش و پرورش سه راهکار برای جذب نیروی

سید حمایت میرزاده ،سخنگوی کمیسیون آموزش
مجلس با اشاره به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
اظهار کرد :استفاده از معلمان بازنشسته دولت را متضرر
نمیکند و معلمان بازنشسته مشمول قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان نمیشوند .امسال  ۶۵هزار نفر
ش و پرورش بازنشسته میشوند که بیشک
در آموز 
برای جبران بخشی از کسری نیرو میتوان از بخشی
از آنان برای ادامه همکاری دعوت کرد.
وی افزود :از معلمانی که  ۳۰سال خدمت شان
به اتمام رسیده است میتوان در مدارس استفاده
و معضل کمبود معلم را رفع کرد؛ درواقع نیازی به
بازنشسته شدن تمامی معلمان در پایان سال نیست
و آموزشوپرورش میتواند بهدلیل کمبود نیرو از
تعدادی از آنها استفاده کند .قانون منع ب ه کارگیری
بازنشستگان در مورد افرادی است که ب ه صورت
تماموقت و  ۸ساعت در روز کار میکنند .سخنگوی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
افزود :استفاده از معلمان بازنشسته دولت را متضرر
نمیکند زیرا بهصورت حقالتدریسی جذب میشوند و
بر اساس قانون نیز حداکثر ساعات مجاز برای استفاده
از بازنشستگان یکسوم ساعات اداری کارمندان
رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعات
کاری آنها حداکثر معادل یکسوم کارمندان رسمی
همان شغل تعیین و پرداخت میشود.

مجروح شدن  22نفر بر اثر انفجار یک شئی ناشناخته در مشهد
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری مشهد گفت :فرد ضایعات جمعکن هنگام
جابهجایی ضایعات به یک شی ناشناخت ه برخورد کرده
که هنگام بررسی و دستکاری ،این شی دچار انفجار و
انتشار گازی ناشناخته شد.
وی از جراحت  22نفر بر اثر انفجار یک شی ناشناخته

در مشهد خبر داد .به گزارش فرارو به نقل از پایگاه
خبری  ،125مهدی رضایی با اعالم این خبر ،اظهار
کرد :انفجار یک شی ناشناخته در وسایل یک ضایعات
جمعکن در خیابان چمن مشهد منجر به مصدومیت
 22نفر شد .وی ادامه داد :فرد ضایعات جمعکن هنگام
جابهجایی ضایعات به یک شی ناشناخته برخورد کرده

که هنگام بررسی و دستکاری ،این شی دچار انفجار
و انتشار گازی ناشناخته شد .معاون عملیات سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود:
این شی برای شناسایی به آزمایشگاه منتقل شد و
محیط پس از ایمنسازی به مأموران نیروی انتظامی
تحویل شد.

مدیر مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

شناسایی  37هزار و  650نفر مبتال به بیماری ایدز تا پایان سال 96

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی اعالم کرد :بر اساس آخرین آمار موجود تا
پایان سال  1396در مجموع  37هزار و  650فرد مبتال به
 HIVدر کشور شناسایی ،ثبت و گزارش شده است که 83
درصد آنان را مردان و 17درصد را زنان تشکیل میدهند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی 51 ،درصد موارد ثبت شده  HIVدر گروه
سنی  21تا  35سال هستند.
بر اساس این گزارش ،نظام گزارش دهی از کل موارد
شناخته شده این ابتال به ویروس تعداد  13هزار و  293فوتی
ثبت شده است و  15هزار و  278نفر نیز وارد مرحله ایدز
(اچای وی پیشرفته) شدهاند.
بر اساس اعالم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت ،علل ابتال به  HIVدر بین کل مواردی که از سال

 1365تاکنون در کشور به ثبت رسیدهاند به ترتیب ،تزریق با
وسایل مشترک در مصرفکنندگان مواد (61.7درصد) ،رابطه
جنسی (20.3درصد) و انتقال از مادر به کودک ( 1.5درصد)
بوده و راه انتقال در  16.3درصد از این گروه نامشخص مانده
است .همچنین راه انتقال  2دهم درصد مبتالیان از این موارد
مربوط به خون و فرآوردههای خونی در سالهای پیش از
اجرای سیاست پاالیش صد درصدی خون سالم توسط سازمان
انتقال خون است .در این گزارش آمده است :الگوی راه انتقال
و درصد ابتالی زنان و مردان در سالهای اخیر تغییر کرده
است به گونهای که از کل موارد شناسایی و گزارش شده در
سال  32 ،1396درصد موارد ثبت را زنان و  68درصد آنها
را مردان تشکیل میدهند و راه احتمالی انتقال در  33درصد
موارد اعتیاد تزریقی47 ،درصد روابط جنسی (24درصد زن
و 23درصد مرد)؛  2درصد مادر به کودک و در  18درصد

راه احتمالی ابتال ،بیان نشده است .ضمن ًا هیچ مورد ابتالی
جدیدی از طریق خون و فرآوردههای خونی ثبت نشده است.
همچنین از کل زنان مبتال از طریق روابط جنسی در سال
 ،1396حدود  45درصد موارد ،همسر فرد مبتال به  HIVو
 29درصد نیز همسر فرد دارای رفتار پرخطر بوده است.

مجلس با بررسی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب کرد

مجازات شاهدان ساکت کودک آزاری

نمایندگان مجلس شورای اسالمی جزئیات الیحه
حمایت از کودکان و نوجوانان را بررسی کردند و به چند
ماده آن رأی مثبت دادند.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه نمایندگان ماده  ۸الیحه
حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که
براساس آن هر کس با تهدید ،ترغیب یا تشویق موجب فرار
طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل وی شود
یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد یا موجبات
آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل
حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم
میشود .در مصوبهای دیگر همچنین ،مجازات بیتوجهی
و سهلانگاری اشخاص نسبت به اطفال و نوجوانان تعیین
شد.
با تصویب مجلس مجازات آزار یا سوءاستفاده جنسی
از کودکان و نوجوانان نیز مشخص شد و بر اساس ماده
 ۱۰الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان هرکس نسبت

به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود،
در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن
شرایطی مانند وضعیت بزهدیده ،شرایط مرتکب و آثار جرم،
مجازات میشود.
مجلس در مصوبهای دیگر خرید و فروش کودک و
نوجوان را ممنوع و برای کارکنان نهادهای حکومتی دخیل
در این موضوع مجازات تعیین کرد .در ادامه رسیدگی به
الیحه حمایت از کودکان نمایندگان مجلس شورای اسالمی

حبس درجه سه را به عنوان مجازات قاچاقچیان اعضاء و
جوارح اطفال و نوجوانان تصویب کردند.
همچنین با تصویب ماده  ۱۴الیحه حمایت از کودکان و
نوجوانان ،هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی
طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول
مقررات حد یا قصاص نشود ،عالوه بر پرداخت دیه طبق
مقررات ،مجازات میشود .ضمن ًا ،نمایندگان مجلس مادهای
از الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند که
به موجب آن شاهدان کودک آزاری در صورت اطالع ندادن
به مراجع صالحیتدار ،مجازات میشوند .با تصویب مجلس
افشای هویت کودکان بزه دیده مستوجب مجازات شد و
مطابق ماده  ۱۵الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
هر شخصی برخالف مقررات قانون کار مرتکب بهرهکشی
اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲این قانون شود،
عالوه بر مجازاتهای مذکور در قانون کار به مجازات حبس
درجه شش نیز محکوم میشود.
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جزئیات سقوط هواپیمای تهران  -یاسوج
به روایت سرپرست دادسرای امور جنایی تهران
 -۸براساس دستورالعمل اجباری سیستم ANTI ICEING
هواپیما میبایست مطابق با نیازمندی ( Moifiedاصالح ) میشده
که نشده است.
 -۹دستورالعمل اجرایی و اجباری دارای زمان ()AD
 AIRWORTHINESS DIRECTIVEیعنی بعد از
منقضی شدن زمان انجام ،باید هواپیما متوقف شده و فعالیت پروازی
نداشته باشد ،اجرا نشده است.
-۱۰نتیجتا :عدم اعمال دستور العمل اجباری ،صدور مجوز
قابلیت پرواز بدون در نظر گرفتن  A.Dمربوطه ،انتخاب
هواپیمای نامناسب در مسیر خطرناک ،تمدید گواهینامه خلبان
بدون در نظر گرفتن محدودیت پزشکی و خرابی DVOR
فرودگاه یاسوج.
 -۱۱تقصیر خلبان نیست.
به گزارش ایسنا ۲۹ ،بهمن ماه سال « ۹۶هواپیمای مسافربری
تهران – یاسوج » با  ۶۵سرنشین در منطقه سمیرم  -اصفهان سقوط
کرد.

هواپیمایی کشوری کتبا اعالم شد که در مجموعه شما چه میگذرد؟
با جان مردم بازی نکنید ،اما توجه نمیکند؛ چرا؟ چرایی آن نیاز به
اندکی تامل دارد .حاال بگویید خلبان مقصر است!
دالیل سقوط هواپیمای یاسوج :
 -۱علت سقوط یخ زدگی بال هواپیماست .هواپیما مجهز به
سیستم ( DE-ICEINGجلوگیری از یخ زدگی بال) نبوده است.
 -۲مجوز بهرهبرداری از هواپیما یا همان (CERTIFICATE
 )OF AIRWORTHINESقانونی صادر نشده است.
 -۳شرکت بهرهبردار در بکار گیری گروه کروی پرواز قصور کرده
است.
-۴سیستم ELTهواپیما نقص داشته و عمل نکرده است(.دلیل
فرعی)
-۵هواپیمای  ATRمناسب شرایط اقلیمی ایران نیست و
محدودیتهای زیادی از جمله دما و ارتفاع ( )high&hotداراست.
 -۶قصور شرکت فرودگاهها هم مطرح میباشد.
-۷ربطی هم به تحریمها ندارد.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در صفحه شخصیاش در
اینستاگرام دالیل سقوط هواپیمای تهران  -یاسوج را تشریح کرده
است .به گزارش ایسنا ،متن یادداشت محمد شهریاری به شرح زیر
است:
«دالیل و چرایی آن مشخص و هویداست .وقتی که دو ماه قبل از
حادثه سقوط دردناک هواپیمای ATRآسمان (به تاریخ مکاتبه دقت
شود) واضح و صریح و کتبا به رئیس فعلی سازمان نظارتی سازمان

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری:

راهی جز افزایش سن و سابقه بازنشستگی نداریم!
معاون فنی صندوق بازنشستگی
کشوری با بیان اینکه پیگیر هستیم
تا اصالحات پارامتریک در قانون
مدیریت خدمات کشوری پررنگتر
دیده شود گفت :با توجه به وضعیتی که
صندوقها دارند اصالحات پارامتریک
ضروری است و چارهای جز آن نداریم.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی ابراهیم
زاده درباره زمان انجام اصالحات پارامتریک در
صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد :اصالحات
پارامتریک در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده
شده ولی چندان قوی نیست و ما پیگیر هستیم
تا آن را قوت ببخشیم و پررنگ کنیم .با توجه به
وضعیتی که صندوقها دارند این کار ضروری است
و چار ه دیگری هم نداریم .وی افزود :ماه گذشته
نیز با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نشستی در

فعال مبنای محاسبه حقوق ۲سال آخر خدمت است

همین راستا داشتیم ،زیرا اصالحات
پارامتریک اثرات اجتماعی دارد .به
عنوان مثال اگر نمیتوان یک مرتبه
سابقه خدمت زنان را  ۳۰سال کرد زیرا
برنامه ریزیها بر اساس بازنشستگی
 ۲۵سال بوده و این تغییرات مقاومت
و واکنشهایی خواهد داشت .در
سایر موارد هم همینگونه است.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشّ وری در پاسخ
به اینکه چگونه قرار است اعمال اصالحات را در
قانون مدیریت خدمات کشوری پررنگ کنید؟
عنوان کرد :ما وضعیت صندوقها را در چند سال
آینده به شکل دقیق تبیین میکنیم و تبعات عدم
اعمال اصالحات را به تصمیم گیران منتقل میکنیم.
در دو سه سال اخیر دولت هر ساله بالغ بر ۲۰۰۰
میلیارد تومان عالوه بر اعتبار افزایش حقوقها به

منظور ترمیم حقوق بازنشستگان به صندوقهای
بازنشستگی کشوری و لشکری تزریق کرده است.
ابراهیم زاده ادامه داد :در عرض چند سال آینده با
توجه به موج بازنشستگی در آموزش و پرورش ،یک
سوم کل مشترکان ما به جمعیت بازنشستگان اضافه
میشوند و اعتبارات با این افزایشها جوابگو نیست و
ضریب پشتیبانی نیروی شاغل به بازنشسته ما بیش
از این کاهش مییابد .ما واقعیت را بیان میکنیم
و تصمیم با مراجع سیاست گذار است .وی با بیان
اینکه اصالحات پارامتریک هر سه مورد سن ،سابقه
و فرمول بازنشستگی را در برمیگیرد گفت :فرمول
بازنشستگی فعلی مستمری را بر اساس معدل دو سال
آخر خدمت محاسبه میکند .باید کل شاخصهای
تعیین کننده وضعیت بیمهای در چند دهه اخیر ارتقا
مییافت؛ به عنوان مثال سن امید به زندگی باال رفته
و باید سن بازنشستگی افزایش مییافت که این اتفاق

نیافتاده است .ابراهیم زاده افزود :نمایندگان مجلس
و مجموعه دولت این دلمشغولی را دارند اما هنوز
مباحثی پیرامون چگونگی اعمال این اصالحات و
زمان اجرای آن در جریان است و تالش میکنیم این
موارد را در قانون مدیریت خدمات کشوری پررنگ
کنیم .اگر این اتفاق نیافتد همه متضرر میشوند
و این مشکل صندوقهای دیگر هم هست ولی
صندوق کشوری چون قدیمیترین صندوق است
مشکالتش بیشتر نمود پیدا کرده است .وی با بیان
اینکه کارفرمایی مشترکان ما با دولت است گفت:
دولت عالوه بر اینکه کارفرمای اختصاصی مشترکان
است وظیفه اداره کشور را هم برعهده دارد و الزم
است وظایف کارفرمای ی از وظایف حمایتیاش
تفکیک شود .به عنوان مثال صندوق بازنشستگی
کشوری صندق بیمه پایه اجباری بوده و بیمه تکمیلی
برعهدهاش نیست.

مدیرکل فناوری اطالعات وزارت خبر داد

ارائه خدمات کارت هوشمند ملی از ابتدای سال98
مدیرکل فناوری اطالعات وزارت کشور با بیان اینکه با
احتساب تمامی افراد واجد شرایط باالی  ۱۵سال حدود ۵۵میلیون
تا  ۶۰میلیون کارت هوشمند ملی در کشور مورد نیاز است ،گفت:
تا تمامی این افراد کارت نگیرند ،نمیتوان سرویسی را روی این
کارت به صورت سراسری و برای تمام مردم ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،امیر شجاعان در نمایشگاه الکامپ از ثبتنام
 ۴۵میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی و توزیع ۴۲
میلیون کارت هوشمند بین مردم خبر داد و گفت :توزیع حدود سه
میلیون کارت هوشمند باقی مانده که پس از بومیسازی تولیدات
بسرعت انجام میشود .کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت
الکترونیکی است و با احراز هویت دقیق از طریق کارت ملی
هوشمند و قابلیتهای آن از جمله بررسی بیومتریک از وقوع
بسیاری از تخلفات جلوگیری میشود .شجاعان با بیان اینکه از
سال آینده شاهد افزایش کاربردهای کارت ملی هوشمند و آغاز

بهرهبرداری از قابلیتهای این کارت از بانکها خواهیم بود ،افزود:
پس از چند بار تمدید مهلت ثبتنام کارت هوشمند ملی ،آخرین
مهلت تا پایان سال  ۹۷اعالم شده و امیدواریم از ابتدای سال ۹۸
ارائه خدمات روی کارت ملی هوشمند آغاز شود.
او در پاسخ به اینکه چرا با وجود کارت ملی هوشمند هنوز دستگاهها
درخواست کپی از کارتها دارند ،از عملیاتی شدن حذف کپی کارت
ملی در بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور خبر داد و گفت :در ۲۰۰
هزار نقطه در سراسر کشور اکثراً دستگاه کپی را حذف کردهاند یا در
حال حذف کردن هستند .وی همچنین خاطرنشان کرد :تاکنون ۴۰
خدمت وزارت کشور کدشناسه گرفتهاند که نزدیک به نیمی از آنها
الکترونیکی شدهاند .او با اشاره به تالشها برای الکترونیکی شدن
انتخابات اظهار کرد :با این تجربه کام ً
ال موفق ،آمادگی داریم که در
صورت تأمین منابع مالی ،انتخابات را بهصورت صددرصد الکترونیکی
برگزار کنیم و در این باره با شورای نگهبان مذاکره میکنیم .البته در

چند دوره اخیر انتخابات در کشور فرآیند احراز هویت در تمامی شعب
به صورت الکترونیکی انجام شده و تنها مرحله اخذ رأی الکترونیکی
نبوده است .در انتخابات اخیر شهر و روستا در  ۱۳۹شهر انتخابات به
صورت تمام ًا الکترونیکی در تمامی  ۲۵فرآیند انتخابات انجام شد که
معادل ۲۰درصد مجموع آرا بود.

شناسایی  ۳۰هزار متخلف در بازرسیهای مربوط به احتکار و گرانفروشی

وی با تاکید بر اینکه گرفتن تصمیمات هیجانی در قبال
فراز و نشیبهای بازار باعث باال رفتن کاذب قیمتها و
تحرکات در بخشهایی از کاالها شده و تقاضاهای کاذبی در
بازار بوجود آورده است ،رقابت شرکتهای داخلی با برندهای
خارجی در کشور را مفید دانست.
میر آخورلو با اشاره به تاریخچه تصویب قانون حمایت
از حقوق مصرفکنندگان در سال  ۸۸در ادامه در خصوص
انتقادات وارده به صنعت خودرو گفت :در صنعت خودرو،
علیرغم بسیاری از انتقادهای صورت گرفته باید شرایط
شرکتها نیز مقایسه شود ،زمانی که کشور درگیر جنگ
تحمیلی بود کشورهای تولیدکننده خودرو که امروز در ایران
فعالیت دارند ،به واسط حمایتها و تزریق منابع مالی به یکی از

 ۹۷درصد مساحت ایران دچار خشکسالی
بلندمدت است

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت :در بازه  ۱۲۰ماه اخیر
منتهی به تیرماه سالجاری ۹۷ ،درصد مساحت ایران به خشکسالی انباشته و بلندمدت دچار شده
است و همین موضوع وضعیت ذخیره آبی کشور را در مناطق مختلف نشان میدهد .به گزارش ایسنا،
صادق ضیائیان گفت :بر اساس شاخص  ۱۲۰ماهه منتهی به پایان تیر ،حدود  ۹۷درصد از مساحت
کشور با درجات مختلف خشکسالی بلندمدت مواجه هستند که از این میان  ۵.۵درصد خشکسالی
خفیف ۲۸.۵ ،درصد دچار خشکسالی متوسط ۵۰ ،درصد خشکسالی شدید و  ۱۳درصد خشکسالی
بسیار شدید را تجربه میکنند و تنها  ۰.۳درصد از مساحت کشور دارای ترسالی ضعیف و  ۰.۱درصد
ترسالی متوسط و مابقی نواحی از شرایط نرمال هستند .تهران و  ۲۰استان دیگر خشکسالی شدید
دارند وی درباره آخرین وضعیت خشکسالی کشور اظهار داشت :پهنهبندی خشکسالی  ۱۲۰ماهه
منتهی به پایان تیرماه ۱۳۹۷حاکی از آن است که بخشهای گستردهای از مساحت کشور دچار
خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت است .در بخشهایی از استانهای تهران ،البرز ،قزوین،
آذربایجان شرقی ،زنجان ،فارس ،خراسان رضوی ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان شمالی ،خراسان
جنوبی ،خوزستان ،بوشهر ،کرمان و قسمتهایی از کرمانشاه ،لرستان ،یزد ،سمنان ،قم ،سیستان و
بلوچستان همچنین بخشهایی از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خشکسالی بلندمدت شدید و
حتی بسیار شدید وجود دارد .ضیائیان به وضعیت خشکسالی کشور در بازه کوتاهمدت اشاره کرد و
افزود :بر اساس شاخص  ۱۲ SPEIماهه منتهی به پایان تیرماه  ،۹۷اغلب مناطق و استانهای
کشور شاهد درجات مختلفی از خشکسالی هستند .در مجموع حدود  ۹۱.۷درصد از مساحت کشور با
درجات مختلف خشکسالی کوتاه مدت مواجه است که از این میان  ۱۷درصد با خشکسالی خفیف،
 ۲۷درصد خشکسالی متوسط ۱۷ ،درصد خشکسالی شدید ۳۰ ،درصد با خشکسالی بسیار شدید
مواجه هستند و تنها  ۸درصد از مساحت کشور در شرایط نرمال قرار دارد.

ت احوال:
سخنگوی سازمان ثب 

موفق به داخلیسازی
بدنه کارت ملی هوشمند شدهایم
ت احوال با اشاره به اینکه موفق به داخلیسازی بدنه کارت ملی هوشمند
سخنگوی سازمان ثب 
شدهایم ،گفت :کارتهای داخلی در مرحله تست نهایی بوده و تا آبان ماه سالجاری وارد بازار
میشود .به گزارش ایسنا ،سیفاهلل ابوترابی در این باره افزود :با مطرح شدن بحث تحریمها و
بنا بر بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت از کاالی داخلی تصمیم بر آن شد که به سمت
تولید داخلی برویم که خوشبختانه موفق شدیم بدنه کارت ملی هوشمند را داخلیسازی کنیم زیرا
قب ً
ال این بدنهها وارداتی بود .وی با بیان اینک ه داخلیسازی بدنه کارت ملی هوشمند تأثیری در
روند ثبتنام و صدور کارت ملی ندارد ،اظهار داشت :کسانی که هنوز موفق به دریافت کارت ملی
هوشمندشان نشدهاند میتوانند طبق روال گذشته با مراجعه به سایت و پیش ثبتنام و سپس
تکمیل ثبتنام در دفاتر پست و پیشخوان نسبت به ثبتنام و دریافت کارت ملی هوشمندشان
ت احوال افزود :کارتهای داخلی در مرحله تست نهایی بوده و
اقدام کنند .سخنگوی سازمان ثب 
تا آبان ماه سالجاری وارد بازار میشود .این کارتها از نظر کیفیت و ظاهر تفاوتی با کارتهای
وارداتی ندارد .همچنین تغییری در هزینه ثبتنام ایجاد نخواهد شد و شهروندان نگران این موضوع
نباشند.از طرفی شهروندانی که برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبتنام کردهاند با ورود این
کارتها از آبانماه موفق به اخذ آن خواهند شد .ابوترابی با اشاره به اعتبار کارتهای قدیمی
گفت :کارت قدیمی پانچ شده فاقد اعتبار بوده وکارتهای هوشمند ،جایگزین آنها برای هرگونه
فعالیتیهستند.

انهدام محموله بزرگ سالح و مهمات جنگی
در کویر شرق کشور

معاون سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان خبر داد

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از
حقوق مصرفکنندگان کشور ایجاد فضای داللی بوجود آمده
در حال حاضر را آفت بازار دانست.
به گزارش مهر ،شهرام میر آخورلو در حاشیه مراسم
اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان استان
مرکزی در اراک گفت :با توجه به استقرار صنایع بزرگ در
استان مرکزی انتخاب  ۱۷واحد صنعتی و تولیدی برای استانی
با این پتانسیل بسیار کم است و باید شرکتها آزمونهای
خودآزمایی رعایت حقوق مصرف کنندگان را در واحد اجرا
کرده و حداقلهای ممکن را کسب کنند و ورود به این فضای
ممیزی باید در شرکتها و واحدهای خدماتی فراگیر شود.
وی ابزار و ارکان اصلی ممیزی را شامل توجه به
قیمتگذاری ،خدمات فروش و حین فروش ،صادرات محور
بودن دانست و گفت :تبلیغات و تشویقات در مورد شرکتهای
منتخب باید به صورت مکرر انجام شود تا انگیزه و الگویی
برای سایر واحدها شود .معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات
سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مورد ورود
دشمن به مرزهای اقتصادی هشدار داد و گفت :کاالها باید
با ویژگیهایی از قبیل تنوع ،قیمت مناسب و خدمات پس
از فروش عرضه شوند .دشمن امروز وارد مرزهای اقتصادی
کشور شده و برای مبارزه با این جنگ نیاز به همفکری و
همافزایی است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی:

بزرگترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل شدند و ایران از غافله
جا ماند .وی ضمن هشدار جدی به سودا گران بازار خاطر
نشان کرد :از اردیبهشت ماه سالجاری برخی واحدهای تولیدی
و توزیعی و همچنین خانوارها اقدام به احتکار برخی کاالها
کردهاند و این امتناع از عرضه کاال باعث ایجاد نگرانیهایی
در سطح جامعه شده است ،از  ۳۱اردیبهشتماه سالجاری
تاکنون بیش از  ۴۰۰هزار مورد بازرسی در خصوص مبارزه
با احتکار و گرانفروشی انجام و حدود  ۳۰هزار پرونده تخلف
در این خصوص تشکیل شده است .میر آخورلو خواستار فعال
شدن ناظران افتخاری جهت مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و
افزود :برای قیمتگذاری در شرایط فعلی نباید اسیر توهمات
شد و هرگونه تغییر قیمت منوط به کار کارشناسی است زیرا
سطح انتظار مردم از تمامی سطوح تولیدی و خدماتی باالتر
رفته و باید بین مردم و واحدهای تولیدی همراهی و همدلی
ایجاد شود .وی ایجاد فضای داللی بوجود آمده در حال حاضر
را آفت بازار دانست و گفت :در وضعیت فعلی همه باید به هم
کمک کرده تا از این بحران گذر کنیم ،سوء استفاده نشود و
دست سوداگران را قطع شود.
میرآخورلو اضافه کرد ۳۲ :قلم کاال برای دولت بعنوان
کاالهای مهم و اثرگذار تعریف شده است و در این راستا
کارگروههای مختلفی تشکیل شده تا مردم از این وضعیت
کمترین آسیب را ببینند.

دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان از شناسایی و کشف یک محموله بزرگ سالح
و مهمات نیمه سنگین جنگی متعلق به گروههای معاند نظام خبر داد که از مرزهای شرقی کشور
به قصد ایجاد ناامنی وارد کشور شده بود .به گزارش مهر ،دادخدا ساالری در تشریح جزئیات این
خبر اظهار داشت :طی یکسری اقدامات گسترده اطالعاتی و عملیاتی مشخص شد یک محموله
سالحهای نیمه سنگین از خارج کشور وارد کویر شده است بنابراین سربازان گمنام امام زمان(عج)
در اداره کل اطالعات استان کرمان باند مذکور را در عمق کویر در شرق کشور مورد ضربه قرار
دادند .از محل نگهداری این محموله ،مقادیر زیادی مهمات جنگی به همراه سالحهای مربوطه
شامل2 :قبضه سالح نیمه سنگین ضد هوایی به همراه متعلقات و 2لول یدکی7 ،هزار و 400عدد
گلوله ضدهوایی23 ،عدد راکت 73میلیمتری15 ،عدد جعبه نوار ضد هوایی به همراه یک هزار
و160عدد نوار ضد هوایی به همراه سه دستگاه موتور سیکلت که دو دستگاه آن ویژه تردد در مناطق
صعب العبور میباشد کشف و توقیف شده است .وی تأکید کرد :دستگاه قضایی با همکاری نهادهای
اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی شناسایی و ضربه به باندهای مذکور را در دستور کار قرار داده است.

مراجعه  ۵۴۵نفر برای دریافت مجوز
سقطدرمانی در تهران طی  3ماه اول امسال
طبق آمار پزشکی قانونی ،در سه ماه نخست امسال  ۵۴۵نفر جهت دریافت مجوز سقط
درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردهاند.
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی تهران ،در سه ماه نخست سالجاری۵۴۵ ،
نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
مراجعه کردهاند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال  ۹۶که تعداد درخواست برای
صدور مجوز سقط درمانی  ۵۴۸مورد اعالم شده بود ،نیم درصد کاهش یافته است .در
خرداد ماه  ۱۷۰مورد جهت دریافت مجوزسقط درمانی به این اداره کل مراجعه کردهاند که
در مدت مشابه سال قبل  ۱۲درصد کاهش یافته است .بنابر اعالم رئیس سازمان پزشکی
قانونی کشور میانگین رشد سقط درمانی در کشور  8.6درصد است اما در برخی از استانها
مانند استان تهران مراجعهکنندگان برای گرفتن مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی
قانونی  9.22درصد و همین طور  2.17درصد صدور مجوز سقط درمانی رشد داشته است
همچنین برخی از استانها نظیر استان چهار محال و بختیاری کمترین رشد صدور مجوز
سقط درمانی را داشته است .آمارهای اعالم شده از سوی پزشکی قانونی همچنین حکایت
از این دارد که  92درصد سقط درمانیهایی که از سوی پزشکی قانونی مجوز داده میشود
مربوط به اختالل جنینی است و تنها  8درصد به علت بیماری مادر بوده است .به گفته احمد
شجاعی ،آمار سقط درمانیهای سال  95نسبت به سال  4/23 ،94درصدی رشد داشت
همچنین درهفت ماهه سال  96هم نسبت به آمار سقط درمانی درهمین مدت درسال 95
رشد  8.6درصدی را داشتیم .این عدد در خرداد سال  170 ،97مورد گزارش شده است.
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جامعه

معاون سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد

ممنوعیت خروج انواع ماهی ،گوشت قرمز
و مرغ از مرز شلمچه به عراق
معاون سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند از ممنوعیت خروج انواع ماهی،
گوشت قرمز و مرغ از مرز شلمچه به عراق خبر داد .به گزارش مهر ،سید علی موسوی
گفت :این ممنوعیت در راستای کنترل روند عرضه و تقاضا و تنظیم بازار در محدوده
منطقه آزاد اروند برای گردشگران خارجی و به خصوص گردشگران عراقی که بدون
روادید به شهرستانهای آبادان و خرمشهر سفر میکنند اعمال میشود .وی افزود:
مسئولیت اجرای این مصوبه بر عهده فرمانداران شهرستانهای آبادان و خرمشهر به
عنوان مسئوالن ستاد تنظیم بازار است .وی اظهار کرد :بخش نامه مذکور به گمرک،
پایانه مرزی شلمچه و نیروی انتظامی نیز ارسال شده است.

مرگ مرموز دختر  19ساله و احتمال خودکشی او
به خاطر ترس از قبول نشدن در کنکور!
پیدا شدن یک دستنوشته در کنار جسد یک دختر جوان فرضیه خودکشی او را
قوت بخشید.
بهگزارش ایسنا ،ساعت  21:55دقیقه سهشنبه  9مرداد مأموران کالنتری 121
سلیمانیه در تماس با بازپرس کشیک قتل از مرگ مرموز دختر  19سالهای خبر دادند.
بدنبال این تماس تحقیقات به دستور بازپرس سجاد منافی آذر آغاز شد .در بررسیهای
صورت گرفته مشخص شد که دختر جوان به تنهایی زندگی میکرده و جسدش از
سوی خواهرش پس از  24ساعت پیدا شده است.
نخستین بررسیها نشان میداد دختر جوان با پیچیده شدن چسب دور دهان و
بینیاش جان خود را از دست داده است .اما پیدا شدن یک دستنوشته کنار جسد
حکایت از آن داشت که دختر جوان از درس خواندن برای کنکور خسته شده و با این
احتمال که در کنکور قبول نخواهد شد و برخی مشکالت دیگر ،مرگ خودخواسته را
انتخاب کرده است .با این حال باتوجه به مشکوک بودن مرگ دختر جوان بازپرس
شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیقات بیشتر در این خصوص را
صادر کرد.

فرصت  2ماهه خانواده مقتول
به مرد اعدامی پای چوبه دار در کرج
مرد جوان که برای اجرای حکم قصاص پای چوبه دار رفته بود در آخرین لحظات با دریافت
مهلتی دو ماهه به زندگی برگشت .به گزارش مهر ،صدای گریههای پسر کوچولویی که قرار بود
با پدر اعدامیاش وداعی تلخ داشته باشد محوطه ندامتگاه کرج را پر کرده بود .پسر  6ساله خود
را در آغوش پدر انداخته و محکم او را چسبیده بود .مرد جوان اشک میریخت و سرتا پای بچه را
غرق در بوسه میکرد .میدانست این آخرین مالقاتشان خواهد بود .بچه را به مادر خود سپرد و به
سمت چوبه دار به راه افتاد .اما خانواده مقتول که شاهد این صحنه رقت انگیز بودند انگار دلشان از
گریههای پسرکوچولو لرزیده بود دیگر مثل قبل بر اجرای حکم اصرار نداشتند و باالخره در آخرین
لحظات در اقدامی خداپسندانه با دادن مهلتی دو ماهه به مرد جوان اجرای حکم را ناتمام گذاشتند.
این مرد جوان در سال  93پسر  21سالهای را در کمالشهر کرج با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.
وی پس از دستگیری مدعی شد به خاطر اینکه به روابط این پسر با همسر خود ظنین شده بود او
را کشته است .وی پس از محاکمه در شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز به قصاص محکوم شد
اما درست پای چوبه دار با وساطت قضات و التماسهای خانوادهاش سرانجام خانواده مقتول به او
فرصتی دو ماهه برای زندگی دادند.

آگهی تغییرات شرکت وارش شیمی بهار با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 318795و شناسه ملی  10103543782به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  02/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-محله عباس آباد-اندیشه-خیابان شهید خلیل حسینی-کوچه حدادیان-
پالک -12ساختمان وارش-طبقه همکف -کد پستی  1577644811تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217422
_________________________

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های شیر پاستوریزه قزوین سهامی خاص به شماره
ثبت  150769و شناسه ملی  10861410113به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  16/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم ساره
کهن دهقان به شماره ملی  0493005511و آقای ناصر استاد احمدی به شماره ملی
 4430494355به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت  2سال و آقای محمد
رضا کازرونی به شماره ملی  2297328222به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین
نوروزی به شماره ملی  0070521409به عنوان بازرس علی البدل برای مدت  1سال
مالی اتخاذ گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()217423
_________________________
آگهی تغییرات شرکت نشان آفرین بورا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 176284و شناسه ملی  10102186326به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  10/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای
هیئت مدیره برای مدت دو سال (تا تاریخ  )10/04/1399به قرار ذیل انتخاب
گردیدند :خانم قمر بیانی بندپی به شماره ملی  5689769207آقای حمید رضا
عنایت زاده به شماره ملی  0053571622خانم منیژه مشهدی ابوالقا سم زاده
به شماره ملی  0322721865سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217424

ید شماره ( -59شماره پیاپی )765
یکشنبه  14مرداد  - 1397دور جد 

روایت زن بازداشت شده از مرگ  2دخترش
و زندگی مشترک  40ساله و مرگ مرموز همسرش
زن میانسال که پس از مرگ مشکوک همسرش از سوی
بازپرس جنایی بازداشت شده مدعی است شوهرش بهخاطر
مشکالت روحی خودکشی کرده است.
بهگزارش ایران ،عصر جمعه  5مرداد مأموران بیمارستان
فیاض بخش تهران در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت
از مرگ مشکوک مرد میانسالی خبر دادند .بهدنبال این خبر به
دستور بازپرس جنایی و تیم تحقیق بررسیها آغاز شد ،از آنجا
که مرد میانسال بر اثر اصابت چاقو جان باخته بود تحقیقات
از همسرش انجام شد.
همسر هاشم که او را به بیمارستان منتقل کرده بود در
تحقیقات اولیه مدعی بود شوهرش خودزنی کرده است .اما با
توجه به مشکوک بودن ماجرا ،به دستور بازپرس شعبه سوم
دادسرای امور جنایی تهران ،جسد برای روشن شدن علت
مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد ،اما نظریه پزشکی قانونی
و مدارک دیگری که از بررسی جسد بهدست آمد ،فرضیه
خودزنی را کمرنگ کرد .بدین ترتیب برای روشن شدن
موضوع زن میانسال برای تحقیقات بیشتر در مقابل بازپرس
سجاد منافی آذر قرار گرفت ،اما همچنان اصرار به خودزنی
همسرش داشت .باتوجه به اینکه این حادثه در شهرستان
خیرآباد نسیم شهر رخ داده بود ،از سوی بازپرس جنایی قرار
عدم صالحیت صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادسرای

مربوطه ارجاع شد.
کالفه است ،از زندگی ،از مرگ همسرش و بازداشت؛ از
مرگ دو دخترش و سختیهایی که در زندگیاش کشیده
است .حدود  40سال قبل ازدواج کرده است.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
از زمانی که دخترم خودکشی کرده است نمیتوانم خانه
را تحمل کنم .آن روز از بیرون آمده بودم ،همسرم به من
گفت چای میخوری؟ خسته بودم و حوصله نداشتم برای
همین به او گفتم میروم بخوابم اگر کسی زنگ زد مرا بیدار
نکن اما  10دقیقه بعد بیدارم کرد و گفت تلفن کارت دارد.
عصبانی شده بودم .سر این موضوع دعوایمان شد .همسرم
به اتاق دیگر رفت و شروع به فحاشی کرد .دوباره آمد و
دستهایش را دور گردن من حلقه کرد و فشار داد .به سختی
میتوانستم نفس بکشم ،داشتم میمردم که مرا رها کرد.حالم
بد شده بود .شوهرم یک بیل آورد و تهدید کرد که خودش
را با بیل میزند .اما من قدرت بلند شدن نداشتم .بیل را رها
کرد و به سمت آشپزخانه رفت .میدانستم تهدیدش را عملی
میکند و تا خودم را به آشپزخانه رساندم دیدم که او خودزنی
کرده است.
از کجا میدانستی تهدیدش را عملی میکند؟
سابقه داشت که این کار را انجام دهد .روی شکمش

پر بود از جای چاقو .همسایهها میگفتند دو هفته قبل با
طناب خودش را میخواسته دار بزند که آنها جلویش را گرفته
بودند.
بعد چکار کردی؟
شروع به جیغ و داد کردم و همزمان هم دخترم وارد شد.
به کمک او شوهرم را داخل ماشین پرایدم گذاشتم و به
بیمارستان فیاض بخش بردیم.
گفتی دخترت خودکشی کرده است؟
بله ،چهار تا دختر دارم که یکی از آنها سال  88با قرص
خودکشی کرد و دختر دیگرم هم پارسال خرداد در خانه
خودکشی کرد .یکی از پسرهایم هم معتاد شد و برای تأمین
هزینه موادش دزدی کرده که االن در زندان به سر میبرد.
دخترهایت برای چی خودکشی کردهاند؟
به خاطر کارهای همسرم .خانه ما بیشتر شبیه جهنم بود.
زمانی هم که میگفتم برویم دکتر میگفت مگه من دیوانهام.
او بارها تهدید به خودکشی کرده بود.

انهدام  2باند قاچاق ارز و طال و  2باند جعل دالر ،یورو ،لیر و دینار عراقی
با دستگیری  15متهم در چندین استان
باندهای قاچاق ارز و طال و باندهای جعل اسکناسهای
خارجی و ضرب سکههای تقلبی از سوی وزارت اطالعات
متالشی شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سربازان گمنام امام
زمان(عج) در اداره کل اطالعات آذربایجان غربی با اقدامات
اطالعاتی و تخصصی و با هماهنگی مراجع قضائی دو باند

قاچاق ارز و طال بههمراه دو باند جعل اسکناسهای خارجی
(دالر ،یورو ،لیر و دینار عراقی) و ضرب سکههای تقلبی
را طی چند مرحله عملیات هوشمندانه در سطح استانهای
آذربایجان غربی ،تهران و برخی از استانهای عمقی کشور
شناسایی کرده و مورد ضربه قرار داده از تداوم فعالیت
مجرمانه آنها ممانعت بهعمل آوردند.

در این عملیات  15نفر از عوامل باندهای مورد نظر
دستگیر شدند و بیش از پانصد هزار انواع ارزهای خارجی
(دالر ،یورو و لیر) و همچنین بیش از نیم میلیون دالر جعلی
و  122میلیون دینار جعلی عراقی بههمراه کلیه تجهیزات و
ملزومات جعل اسکناس و ضرب سکههای تقلبی کشف و
ضبط شد.

رئیس پلیس فرودگاههای کشور خبر داد

ممنوعیت خرید و فروش ارز در فرودگاهها
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از
ممنوعیت خرید و فروش دالر و دیگر
ارزها در فرودگاهها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسن مهری
درباره فعالیت برخی افراد سودجو در
فرودگاههای بین المللی و فروش دالر
و ارز اظهارکرد :خرید و فروش دالر و
ارز در فرودگاههای کشور ممنوع است و
اگر فردی در فرودگاه اقدام به خرید و

فروش دالر کند ماموران پلیس حتما با
آن برخورد خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مبلغ این معامله و
مقدار ارز تبادل شده در آن برای پلیس
فرقی ندارد ،گفت :به طور کلی بحث
درباره ممنوعیت فروش دالر و ارز است و
نباید در فرودگاهها چنین معاملهای انجام
شود ،بنابراین دیگر تفاوتی ندارد که مبلغ
این معامله چقدر است.

_________________________

آگهی تغییرات شرکت خدمات هواپیمایی الچین سیر سهامی
خاص به شماره ثبت  110206و شناسه ملی  10101539350به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1396
و مجوز شماره  46051/962303مورخه  27/12/96سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره  68304مورخه 21/12/96
سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه
شرکت از مبلغ  1.600.000.000ریال به مبلغ 5.000.000.000
ریال منقسم به  50000سهم  100000ریالی با نام از طریق
مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به
شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق
الذکر تکمیل امضاء گردیده است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217425

_________________________
آگهی تغییرات شرکت سروین تحریر ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  367739و شناسه ملی  10320131892به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  05/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی -
شهر تهران-محله چهارراه سیروس-کوچه شهیدکمال بشیری-کوچه پشت
مسجد-پالک -22ساختمان فدک التحریر-طبقه زیر زمین-واحد  29کدپستی
 1165743539تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217426
_________________________

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور با
بیان اینکه شهروندان و مسافران باید
ارز مورد نیاز خود را از محلهای مجاز و
قانونی تهیه کنند ،خاطرنشان کرد :چندی
پیش یک رانند ه تاکسی که اقدام به
فروش ارز در یکی از فرودگاهها کرده بود،
دستگیر شد ،موارد دیگری هم از خرید
و فروش ارز در فرودگاهها داشتیم که با
آن برخورد شده و پس از تشکیل پرونده

متهمان به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
مهری از فعالیت گشتهای نامحسوس
پلیس فرودگاه برای برخورد با این تخلف
نیز خبر داد و افزود :عالوه بر مأموران با
لباس پلیس ،تعدادی از مأموران ما نیز به
شکل نامحسوس اقدام به گشت زنی در
فرودگاهها و حوزه استحفاطی خود کرده
و با خرید و فروش دالر و دیگر ارزها
برخورد خواهند کرد.

آگهی تغییرات شرکت تندیس ایمن طلوع آتی با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  2667و شناسه ملی  14006926859به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  19/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موضوع
شرکت به:آموزش ایمنی و بهداشت ومحیط زیست تغییر یافت (ثبت موضوع
به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد)و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط
کریم ()217427
_________________________
آگهی انتقالی شرکت صنایع پالستیک بهینه سازان کوثر با
مسئولیت محدود به شناسه ملی  10102957358به موجب نامه
شماره  32538/97مورخ  24/2/1397و به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  18/01/1397مرکز اصلی شرکت
صنایع پالستیک بهینه سازان کوثر با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  255438به  :پردیس -دهستان سیاهرود  -روستا یله سنجر-
منطقه صنعتی کمرد-کوچه آنتن سازی مریخ-خیابان صنعت
شرقی-پالک -188طبقه همکف-کد پستی 1653133654منتقل
گردید و در این اداره تحت شماره  1461به ثبت رسیده است .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 شرکت ها و
موسسات غیرتجاری پردیس ()217428
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دستگیری 479تبهکار حرفهای
به اتهام ارتکاب انواع جرایم در تهران
سیزدهمین مرحله از طرح رعد پلیس پیشگیری
با دستگیری  479مالخر و سارق در پایتخت پایان
یافت .بهگزارش باشگاه خبرنگاران ،رئیس پلیس
پایتخت دراین باره گفت :با  310حکم قضایی بعد از
ساعتها کار اطالعاتی مأموران ما به  310مخفیگاه
سارقان و مالخران ورود پیدا کرده و  479مالخر و
سارق را دستگیر کردند .این سارقان در پوشش 23
باند دست به سرقت میزدند و در نهایت به  685فقره
دزدی اعتراف کردند .سردار حسین رحیمی افزود :در
این مدت  88دستگاه موتورسیکلت 8 ،قبضه سالح
جنگی 48 ،قبضه سالح سرد و یک قبضه سالح
شکاری از سارقان کشف شده است که از آن برای
سرقت استفاده میکردند .ارزش اموال مکشوفه نیز
3/5میلیارد تومان تخمین زده شده است .وی با اشاره
به کشف  80کیلوگرم مواد مخدر در طرح رعد 13
عنوان کرد :در این میان یک باند تهیه و توزیع شیشه
و گراس شناسایی و دستگیر شدهاند .همچنین 287
خردهفروش مواد مخدر در قالب  15باند شناسایی و
دستگیر شدند.
تجویز داروهای قاچاق
از سوی بوکسور جوان
خالفهایی که مرتکب شدهاند متنوع است و هر
کدامشان به اتهامی بازداشت شدهاند .یکی از متهمانی
که در این طرح بازداشت شده ،بوکسورجوانی است که
عنوان قهرمانی آسیایی دارد .او که باشگاه بدنسازی

مجازات قصاص برای مرد جنایتکار و زندان
برای پرستار خانگی همدست او به اتهام قتل زن
سالمند با هدف سرقت طالجات او در تهران

دارد با همدستی یک پزشک از کشورهای عربی
آمپول و پودرهای نیروزا وارد میکرد و در باشگاهش
به فروش میرساند.
کاشت گراس در خانه
اعضای یک خانواده که خانهشان را به زمین
کشاورزی تبدیل کرده بودند و در آنجا گراس پرورش
میدادند و گراسها را در فضای مجازی به فروش
میرساندند ،یکی دیگر از باندهایی است که در این
طرح دستگیر شدهاند .این خانواده  5نفره که شامل
پدر و مادر و فرزندان هستند مشتری هایشان را در
فضای مجازی شناسایی میکردند و مواد را به فروش
میرساندند.
فروشندگان گنج یاب
دو مرد جوان ،دستبند بهدست در کنار وسایل
گنجیابی ایستادهاند .متهمانی که تحصیالت
دانشگاهی دارند و یکی از آنها فوق لیسانس برق
است .اص ً
ال همین تخصصشان بود که آنها را وسوسه
کرد تا به فکر پولدار شدن از این راه بیفتند.
چطور دستگیر شدید؟ من و دوستم از یکی از
شهرهای غربی کشور  2هزار و  600دستگاه گنج یاب
دست دوم آوردیم .در ظاهر این دستگاهها به هیچ
دردی نمیخورد .اما با کمی دستکاری میتوانستیم
آنها را تقویت کنیم.
قیمتشان چند؟ قیمت خرید خیلی پایین بود ،اما

قیمت فروش را  500هزار تومان تا یک میلیون تومان
برای هر دستگاه گذاشته بودیم.
چه شد که دستگیر شدید؟ مشتری به سراغمان
آمد و گفت تمام دستگاهها را  300میلیون تومان
میخرد .قیمت مناسبی بود .اما زمانی که به محل
قرار رفتیم متوجه شدیم که خریدارمان در اصل مأمور
میراث فرهنگی است و به دام افتادیم.
دو سال آموزش برای سرقت
 17سال دارد ،فقر وبیکاری باعث شده بود تا شال
و کاله کند و از شهرستان راهی تهران شود تا پولی
بهدست آورد.
به چه جرمی بازداشت شدی؟ موتورهایی را که
کنار خیابان بودند سرقت میکردم و به کمک عمویم
میفروختم.
چطور با این سن کم این کار را انجام
میدادی؟عمویم دو سال به من یاد داد که چطور
این کار را انجام دهم.
چه جوری سرقت میکنی؟ شاه کلید دارم .البته
آن را هم عمویم به من یاد داد.

سوءاستفاده از کارت شناسایی سلبریتیها
هنوز معلوم نیست کارتهایی که از متهمان
این پرونده بهدست آمده است جعلی است یا اینکه
بدون اجازه صاحبانشان استفاده شده است.در میان
کارتها اسامی افراد معروف سیاسی و هنری از
جمله محسن هاشمی هم به چشم میخورد .یکی
از متهمان میگوید:
قب ً
ال در نمایشگاه کتاب کار میکردم و تعدادی از
سلبریتیها به ما سفارش چاپ کارت بهعنوان ناشر
دادند .کارتها را صادر کردم و به آنها دادم اما چند
تایی را برای خودم نگه داشتم که در این سرقتها از
آنها استفاده میکردیم.
شگردتان چطور بود؟ بیشتر جلو افغانیها را
میگرفتیم و با این عنوان که مأمور مبارزه با مواد
مخدر هستیم از آنها پول و گوشی هایشان را سرقت
میکردیم.
با کارتهای سلبریتیها چه میکردید؟ کاری
انجام ندادیم .فقط زمانی که دستگیر شدم از ما
کشف شد.

کالهبرداری یک میلیارد و  500میلیون تومانی زوج تبهکار با ارائه ضمانتنامههای بانکی
جعلی  ،انتشار آگهی در سایت دیوار و وعده پرداخت وامهای بانکی در تهران

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری افرادی که در
پوشش ارائه ضمانت نامه بانکی برای دریافت وام اقدام به کالهبرداری ۱۵
میلیارد ریالی کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در پی وصول اخبار و اطالعات مبنی بر فعالیت یک زن
و شوهر جوان در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص ارائه ضمانت نامههای
مجعول جهت دریافت وام بانکی ،موضوع برای رسیدگی در دستور کار تیم
مبارزه با جعل و کالهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت و تحقیقات کارآگاهان در خصوص نحوه فعالیت این زن و شوهر
نشان داد که آنها از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار و
همچنین سایت دیوار نسبت به انتشار آگهی با موضوع تهیه ضمانت نامه معتبر
برای دریافت وام بانکی از طریق شرکتهای معتبر اقدام کردهاند که در ادامه
کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی دو شرکت به نامهای گیتی
فراز و تعاونی سازه گستر و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکتها اطمینان
پیدا کردند که اساسا هیچگونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است.
تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت و

مشخص شد این زن و شوهر با یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ به شماره
انتظامی مشخص به یک آژانس کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی تردد
داشته و از طریق تعدادی مشخص از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایهای
بیشتر به آنها نسبت به ارسال اسناد و مدارک مجعول و نهایتا دریافت پول
از افراد متقاضی دریافت وام اقدام میکنند که این محل آژانس شناسایی و
تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت .سرانجام در ساعت  ۱۹روز  ۳۱تیرماه
متهمان در زمان مراجعه به آژانس برای تحویل گرفتن پاکتهای حاوی پول
دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها
در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک مجعول از جمله فیشهای حقوقی و
احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکتهای گیتی فراز و تعاونی سازه گستر
به همراه امهار ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد .متهمان در همان
اعترافات اولیه صراحتا به فعالیت مجرمانه خود در خصوص انتشار آگهی کذب
در روزنامههای کثیراالنتشار و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه
و برنامهریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند که
این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک غرب شناسایی و دستگیر شد؛
همچنین برابر هماهنگی با مقام قضایی از ادامه فعالیت آژانس اتومبیل کرایه
شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد .متهمان در اعترافات
تکمیلی ،در خصوص شیوه و شگرد کالهبرداری از صدها نفر گفتند :زمانیکه
افراد به شمارههای داخل آگهی تماس میگرفتند  ،از آنها میخواستیم تا در
مرحله اول و برای ثبت نام اولیه  ،مبلغ  ۵۰هزار تومان به حسابهای مختلف
بانکی متعلق به محسن ،سرکرده گروه واریز کنند؛ در ادامه تصاویر مدارک

آگهی تغییرات شرکت گروه آفرینش های سایوژ شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  113971و شناسه ملی  10101576184به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  07/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :پیمان احمدیان با کدملی  0558978517به سمت رئیس هیئت
مدیره و آقای محمدرضا محرابیان با کدملی(1159503427خارج
از شرکاء) به سمت مدیرعامل و آقای منصور معتمدپور با کدملی
 1229683658به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسنادبهادار وتعهدآور شرکت از قبیل
چک،سفته،بروات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری
با امضاء آقای پیمان احمدیان(رئیس هیئت مدیره)به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217429

(فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از طریق تلگرام برای آنها ارسال کرده
و عنوان میکردیم که برای حضور ضامن در بانک جهت انجام ضمانت
میبایست مبلغ  ۲۵۰هزار تومان دیگر پرداخت کنند؛ زمانیکه این مبلغ نیز
پرداخت میشد ،دیگر پاسخگوی تماسهای تلفنی افراد نمیشدیم؛ نشانی
شرکتها نیز اساسا وجود خارجی نداشت چون شرکتی وجود نداشت که آدرس
داشته باشد .کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی
اسناد و مدارک بدست آمده از مخفیگاه متهمان موفق به شناسایی تعداد قابل
توجهی از مالباختگان شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمان اقدام
کرده اما به واسطه مبلغ پائین پول واریز شده به حساب متهمین هیچگونه
طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی نداشته و همین موضوع زمینه
اصلی ادامه فعالیت متهمین و کالهبرداری یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومانی
از سوی آنها بوده است .سرهنگ کارآگاه محسن معظمی ،رئیس پایگاه پنجم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،در پایان این خبر گفت :با توجه به اعترافات صریح
متهمان به کالهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی
دیگر جرایم ارتکابی بویژه مالباختگان در این پرونده ،هماهنگی الزم با
بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه  ۱۰تهران انجام و متهمین با قرار قانونی
در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند ؛ لذا از کلیه
شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در پوشش دو شرکت "گیتی
فراز" و "تعاونی سازه پایدار" مورد کالهبرداری قرار گرفتند دعوت میشود تا
برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.

____________________

حکم قصاص مرد جنایتکار که با همدستی یک پرستار خانگی مرتکب قتل شده بود از سوی قضات دیوانعالی
ی سال  95زن میانسالی در تماس با پلیس از جنایتی در خیابان جیحون
کشور تأیید شد .بهگزارش ایران 29 ،د 
خبر داد .بهدنبال اعالم این خبر بود که بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق راهی محل شده و با جسد
زنی  85ساله رو به رو شدند که با ضربهای به سر به قتل رسیده بود.زن میانسال که موضوع را به پلیس خبر
داده بود ،گفت :من پرستار خانگی مقتول هستم .لیدا ساعتی قبل مرا برای انجام کاری بیرون فرستاد اما وقتی
برگشتم با جسد لیدا مواجه شدم.در ادامه مشخص شد که طالهای پیرزن هم به سرقت رفته است .پلیس در
بازبینی دوربینهای مداربسته ساختمانهای اطراف دریافت پرستار خانگی با مرد میانسالی وارد خانه شده و دست
به قتل زده است.بدین ترتیب طاهره بازداشت و همدست او بهنام حمید نیز خیلی زود در دام پلیس افتاد.متهمان
به جنایت اعتراف کردند .حمید در تحقیقات گفت :بعد از جدایی از همسرم با طاهره آشنا شدم .یکی از روزها که
با طاهره قرار داشتم او پیشنهاد سرقت از خانه زن سالمند را به من داد .مطابق نقشه روز حادثه طاهره از خانه
خارج شد و در خانه را باز گذاشت .وقتی وارد شدم ناگهان پیرزن شروع به داد و بیداد کرد .من هم با جسم سختی
ضربهای به سرش زدم .بعد هم دست و پایش را بستم و طالهایش را سرقت کردم .از خانه خارج شدم و طالها
را به طاهره دادم .با اعتراف متهمان این جنایت؛ زن و مرد جوان در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفتند .حمید
از سوی قضات دادگاه کیفری به قصاص و زن جوان نیز به حبس محکوم شد .با تأیید حکم از سوی دیوانعالی
کشور پرونده این جنایت برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد.

کشف گلوله توپ جنگی  100ساله
مربوط به دوران قاجار در چهلستون اصفهان
گلوله توپ جنگی صد ساله مربوط به دوران قاجار
در جریان مرمت محوطه باغ موزه چهلستون اصفهان
کشف شد .کارشناسان میگویند این توپ متعلق به دوره
قاجار یا اوایل پهلوی است .به گزارش ایرنا« ،شهرام
امیری» ،مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
به شرح جزئیاتی از کشف این توپ جنگی پرداخت و
افزود :مرمتگران اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان در جریان خاکبرداری و اجرای طرح سنگفرش یکی از معابر داخلی کاخ چهلستون
در ضلع شمال غربی این مجموعه ،گوی فلزی را کشف کردند .وی با اشاره به بررسی اولیه کارشناسان
روی این گلوله توپ جنگی ،افزود :با توجه به اینکه بخشی از توپخانه قشون اصفهان درآن دوره در کاخ
چهلستون استقرار داشته و ازطرفی چهلستون و بناهای پیرامون آن مانند تاالر«تیموری» و باغ «کاج» در
اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ازمراکز مهم استقرار نظامیان محسوب میشده ،از اینرو این گوی
فلزی که شباهت زیادی به گلوله توپ دارد ،بهطور حتم متعلق به توپهای جنگی آن دوران است .این
کارشناس میراث فرهنگی به عکسی بسیار قدیمی از محل استقرار توپخانه در ورودی کاخ چهلستون
متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اشاره کرد و یادآور شد :در گوشهای از این تصویر ،یک
عراده توپ همراه با گلولههای آن نیز مشاهده میشود.مدیرامور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه باستان شناسان در حال بررسی
بیشتر روی این گلوله توپ جنگی هستند ،خاطرنشان کرد :به محض پایان بررسیهای کارشناسان ،این
توپ جنگی صدساله در موزه کاخ چهلستون مورد بازدید عموم قرار خواهد گرفت.باغ موزه چهلستون یکی
از شاهکارهای عصر صفویه است که به ثبت جهانی نیز رسیده است .این باغ موزه بین خیابانهای سپه
(شمال) ،بهشتی نژاد(جنوب) ،گلدسته (جنوب غربی تا شمال غربی) و استانداری(شرق) اصفهان قرار دارد.
این کاخ با مساحت  60هزار مترمربع ،بخش باقی مانده از باغ بزرگ موسوم به «جهان نما» بوده که در
محور شمال غرب دولتخانه صفوی(دوره شاه عباس اول) ایجاد شده است .از سال گذشته  13طرح مرمتی
در این محوطه تاریخی در حال اجراست که بخشی از این طرحها مربوط به باغ این کاخ است.

شماره  917/12600/97مورخه  13/4/1397سازمان میراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مهسا مقدسی به شماره
ملی  0534864473با دریافت  65000000ریال معادل کلیه سهم الشرکه
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید .نجمه صادقی به شماره ملی
 0076095983بادریافت  35000000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از
صندوق شرکت از شرکت خارج گردید .سرمایه شرکت از  200000000ریال
به  100000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه  :رمضان
الطافی به شماره ملی  0060258594دارای  50000000ریال سهم الشرکه
مسعود عسگری به شماره ملی  0063498901دارای  50000000ریال سهم
الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()217433

آگهی تغییرات شرکت پوششهای تخصصی نوین پالستیک با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  70568و شناسه ملی  10101154986به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/03/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره از  5نفربه  4نفر کاهش یافت بنابراین
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید  .در خصوص اصالح
ماده  14اساسنامه مقرر گردید :هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت
رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین
میتواندبرای اعضاء خود سمتهای دیگری نیز انتخاب نماید و مدیرعامل
میتواند سمت دیگری نیز داشته باشد بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.در خصوص اصالح ماده  17اساسنامه مقرر گردید :امضاء
اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود اسالمی و
قراردادها واوراق عادی و اداری باامضای مدیر عامل به تنهایی یا دو نفر از ____________________
اعضای هیت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد بنابراین ماده
آگهی تغییرات شرکت فارس جم ستون با مسئولیت محدود به شماره
____________________
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک ثبت  238868و شناسه ملی  10102797260به استناد صورتجلسه هیئت
()217431
تهران
غیرتجاری
موسسات
و
ها
شرکت
ثبت
اداره
کشور
مدیره مورخ  19/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پیشرو صنعت طب و گام با مسئولیت
____________________
آدرس تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-محله
محدود به شماره ثبت  506256و شناسه ملی  14006594245به استناد
آگهی تغییرات شرکت آروند فراز مهرگان با مسئولیت محدود به شماره
جهاد-کوچه دوم الف-خیابان بیستون-پالک -6ساختمان لئون-طبقه دوم-
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  17/04/1397ثبت  364754و شناسه ملی  10320155443به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  02/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل واحد- 5کدپستی  1431654383تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای امیر مزلقانی مقدم به شماره ملی0043874142
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217434
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای سید محسن کاظمی به بخش مرکزی  -شهر تهران-میدان جمهوری اسالمی-خیابان آذربایجان____________________ -
شماره ملی 0066564360به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی قاسمی بزرگراه نواب صفوی-پالک -512ساختمان تجاری  -اداری شهاب
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت
بختیاری به شماره ملی 0056400519به سمت عضو هیئت مدیره برای -2طبقه ششم-واحد  263کدپستی 1346955438تغییر یافت و ماده
 281797و شناسه ملی  10103195914به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد
فوق العاده مورخ  19/01/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217432
تهران -شهر تهران -سعادت آباد -بلوار شهید پاک نژاد -بلوار سرو غربی -پالک
آور از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی ____________________
و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایی همراه
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سفرچی همراه ایرانیان  -48ساختمان سفیر -طبقه هفتم -واحد  18کدپستی  1998889715 :انتقال
با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  500744و شناسه ملی  14006288152یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  14/04/1397ومجوز
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217435
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()217430
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علمی  -پزشکی

ید شماره ( -59شماره پیاپی )765
یکشنبه  14مرداد  - 1397دور جد 

توصیههای تغذیهای پزشکان برای مبتالیان به واریس
محققان آمریکایی کشف کردند

تشخیص افسردگی با یک شاخص زیستی جدید
و تولید داروهای با تاثیرگذاری سریع و بدون عوارض جانبی
متخصصان آمریکایی مادهای در
خون شناسایی کردهاند که شاخص
زیستی افسردگی به حساب میآید.
به گزارش ایسنا ،متخصصان
آمریکایی همچنین به گروه جدیدی
از داروهای افسردگی اشاره کردهاند
که فاقد عوارض جانبی هستند و

تاثیرگذاری سریعتری دارد.
در این بررسی آمده است :در مبتالیان به افسردگی سطح  LACخون پایینتر
است LAC .مکمل تغذیهای است که در داروخانهها به فروش میرسد .همچنین
در مبتالیان به افسردگی شدید یا بیمارانی که در برابر درمانهای افسردگی مقاوم
هستند سطح ماده  LACبه طور خاص پایین است.
بررسیها نشان میدهد دریافت تزریقی یا خوراکی ترکیب  LACعالئم
افسردگی را در حیوانات آزمایشگاهی از بین برده و رفتارهای طبیعی آنها را حفظ
میکند.
متخصصان آمریکایی مشاهده کردند عالئم بیماری در موشهایی که از مکمل
 LACدریافت کردند در مدت چند روز بهبود پیدا میکند در حالیکه داروهای
افسردگی متداول به طور معمول دو تا چهار هفته طول میکشد تا تاثیرگذار باشد.
مطالعه انجام شده روی حیوانات نشان میدهد  LACواسطه حیاتی سوخت و
ساز چربی و تولید انرژی در بدن است و نقش ویژهای در مغز بازی میکند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،همچنین در این مطالعه آزمایشاتی روی تعدادی
زن و مرد مبتال به افسردگی انجام گرفت .محققان در مقایسه با نمونه خون  ۴۵فرد
سالم مشاهده کردند که سطح ترکیب  LACدر بیماران افسرده پایین است.

تاثیر مثبت شروع تغذیه با شیر مادر
بر سالمت نوزادان و خطرزا بودن تاخیر آن

نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد ۶۰ :درصد نوزادان جهان در اولین ساعات
تولد با شیر مادر تغذیه نمیشوند.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمده است :تقریبا  ۶۰درصد نوزادان جهان در
اولین ساعات تولد با شیر مادر تغذیه نمیشوند که این تاخیر آنان را در معرض
بیماری و حتی مرگ قرار میدهد.
طبق دستورالعمل فعلی سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان ملل متحد،
نوزادان باید در اولین ساعت تولد از شیر مادر تغذیه شوند.
تغذیه نوزاد با شیرمادر فوائد بیشماری برای مادر و نوزاد به همراه دارد .برای
مثال خطر سرطان پستان را در زنان کاهش میدهد و همچنین به دلیل اینکه
سرشار از مواد مغذی و آنتی بادی است در حفظ کودکان در برابر انواع بیماریها
موثر است .تغذیه با شیر مادر موجب میشود خطر چاقی در کودکان کاهش پیدا کند
و عالوه بر این ،تماس پوستی مادر با نوزاد شرایطی را فراهم میآورد که نوزاد با
میکروبهای بدن مادر تماس برقرار کند که این وضعیت به تقویت سیستم ایمنی
او کمک میکند .به گزارش روزنامه گاردین ،طبق گزارش جدید سازمان بهداشت
جهانی و یونیسف ،تاخیر در شروع تغذیه با شیر مادر نوزاد را با خطراتی روبرو میکند.
پیامدهای ناشی از این تاخیر میتواند بسیار خطرناک باشد .همچنین ترویج فرهنگ
تغذیه با شیر مادر زندگی ساالنه زندگی بیش از  ۸۰۰هزار کودک زیر پنج سال را
نجات میدهد که اکثریت آنان کمتر از شش ماه دارند.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری
تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22
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نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن5527577-3 :
روبروی کارخانه سد 

واریس وریدی زمانی اتفاق
میافتد که رگهای فرد متورم و
بزرگ شده و در برخی افراد ایجاد
درد و ناراحتی میکند.
به گزارش مهر ،این عارضه
هنگامی ایجاد میشود که
دریچههای کوچک رگها که
از بازگشت خون به درون آنها
جلوگیری میکنند ،ضعیف شده و در نتیجه تجمع خون
در رگهای پیچ خورده و متورم ظاهری بسیار نمایان پیدا
میکنند.
درمانهای متعددی برای این بیماری وجود دارد اما
بسیاری تمایل دارند برای بهبود عالئم خود از داروهای
طبیعی خانگی استفاده کنند .طیف وسیعی از درمانهای
خانگی وجود دارد میتواند که به کاهش عالئم ظاهری و
درد واریس کمک کند.
حدود  ۲۰درصد از بزرگساالن در طول زندگی خود
واریس وریدی را تجربه میکنند.
در واریس رگها به دلیل تورم و رنگ آبی یا بنفش
بسیار جلب توجه میکنند و عالئمی چون سوزش و
احساس تپش در پاها ،احساس ناراحتی و سنگین و درد در
پاها ،گرفتگی عضالت که در شب بیشتر میشود ،تورم پاها
و مچ پا و پوست خشک و خارشآور که به دلیل واریس
نازک تر شده در افراد مشاهده میشود .اگر فردی به واریس
وریدی مبتالست میتواند از راهکارهای تغذیهای زیر برای
کمک به درمان بیماری و بهبود عالئم آن کمک بگیرد:
تغییر رژیم غذایی :مصرف غذاهای شور و سرشار
از سدیم باعث حفظ آب در بدن میشود که به تشدید

عالئم واریس منجر میشود و
به همین دلیل کاهش مصرف
غذاهای شور و سدیمدار و در
مقابل افزایش غذاهای حاوی
پتاسیم میتواند مفید باشد.
از منابع خوراکی غنی از
پتاسیم میتوان به بادام ،پسته،
عدس ،لوبیا سفید ،سیب زمینی،
سبزیجات برگ دار و نیز برخی از ماهیها مانند ماهی
سالمون و تن ماهی اشاره کرد.
غذاهای حاوی فیبر نیز همچون آجیل ،دانهها و حبوبات،
جو ،گندم ،بذر کتان و غذاهای غالت کامل با جلوگیری
از یبوست و کاهش فشار به دریچههای آسیب دیده در
رگهای پاها به کاهش عالئم واریس کمک میکنند.
افرادی که اضافه وزن دارند ،بیشتر در معرض خطر
واریس وریدی هستند ،بنابراین کاهش وزن در درمان این
بیماری بسیار موثر است.
مصرف فالونوئیدها :فالونوئیدها با بهبود گردش
خون و حفظ جریان خون موجب کاهش واریس میشوند.
این ترکیبات همچنین با کاهش فشار خون و سست کردن
رگها در درمان این بیماری موثرند.
از غذاهای حاوی فالونوئیدها میتوان به سبزیجاتی
چون پیاز ،فلفل ،اسفناج و کلم بروکلی و همچنین
مرکبات ،انگور ،گیالس ،سیب ،ذغال اخته ،کاکائو و
سیر اشاره کرد.
داروهای گیاهی :برخی تحقیقات نشان میدهد
خوردن عصاره هسته انگور میتواند به کاهش تورم پاها و
سایر عالئم این نارسایی مزمن وریدی کمک کند.

بیتحرکی عامل بروز دیابت در افراد سالمند
نتایج یک تحقیق نشان میدهد تنها دو هفته بیتحرکی
و نداشتن فعالیت جسمی در افراد مسنی که دچار وضعیت
پیش دیابت هستند زمینهساز ابتال به دیابت است.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمده است :نداشتن
فعالیت جسمی کافی زمینه ابتال به دیابت را برای افراد
بزرگسالی که در برابر این بیماری آسیبپذیر هستند،
فراهم میکند .به گفته پزشکان با باال رفتن سن ،ورزش
کردن و تحرک جسمی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
همچنین مطالعات متعددی انجام گرفته که حاکی از
فوائد متعدد فعالیتهای جسمی برای افراد مسن است.
به طور مثال ،ورزش ایروبیک و ورزشهای عضالنی
سالمت روان افراد مسن را بهبود میدهد و حتی انجام
چند دقیقه ورزش سبک میتواند طول عمر و عملکرد مغز
را افزایش دهد.
برخی از مطالعات نشان میدهد سبک زندگی کم
تحرک به سالمت مغز آسیب میزند و خطر ابتال به دیابت
و زوال عقلی را در افراد مسن افزایش میدهد .درحالیکه
نتایج برخی از بررسیها حاکی از آن است که بیتحرک
بودن روند افزایش سن را سرعت میبخشد.

در این بررسی محققان کانادایی به مطالعه روی
تعدادی افراد مسن  ۶۰تا  ۸۵ساله پرداخته که زمینه
ابتال به دیابت را داشتند .از این افراد درخواست شد تعداد
گامهای روزانه خود را به کمتر از  ۱۰۰۰قدم در مدت دو
هفته کاهش دهند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،محققان مشاهده کردند
تنها چند روز پس از آغاز زمان مطالعه حجم ماهیچهها و
قدرت آنها به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد .همچنین
در افرادی که دارای زمینه ابتال به دیابت بودند به سرعت
عالئم دیابت از قبیل مقاومت به انسولین ظاهر شد.

تاثیر مثبت مصرف شربت خاکشیر بر جلوگیری از گرمازدگی
یک متخصص طب سنتی و
مکمل با اشاره به فواید تخم
خاکشیر ،اظهار کرد :شربت
خاکشیر عالوه بر اینکه به
عنوان بهترین نوشیدنی
در فصل تابستان محسوب
میشود ،میتواند در درمان
ضعف معده ،تورم لوزهها ،بهبود
جوش صورت ،دفع سنگ کلیه،
کنترل فشار خون ،جلوگیری از خونریزی و بهبود یبوست
سودآوری موثر واقع شود.
به گزارش مهر ،دکتر یوسف رفیعی بیرامی ادامه داد:
ترکیب خاکشیر با آب یخ و آبلیمو کیفیت قابض پیدا کرده
و یک داروی ضداسهال است و از بیماریهای عفونی
تابستان پیشگیری کرده و در آب جوش نیز به دلیل
افزایش لینت ،ضد یبوست میشود .وی با بیان اینکه
خاکشیر جذب بدن نشده و از طریق مدفوع دفع میشود
به همین دلیل به آن جاروی روده هم میگویند ،بیان
کرد :استفاده از خاکشیر از رشد پولیپ در رودهها جلوگیری
میکند چرا که 90درصد سرطان روده بزرگ ناشی از وجود
پولیپ است .وی با بیان اینکه برای تاثیر موثر خاکشیر در
بدن ،باید  ۲۴ساعت قبل از مصرف در آب داخل یخچال
خیسانده شود ،اظهار کرد :با این اقدام تخم خاکشیر آب
را به طور کامل جذب کرده و بعد از مصرف نیز در بدن
به شکل آهسته رهش آب رو آزاد میکند و باعث هیدراته
شدن بدن میشود.
خاکشیر بهترین درمان برای یبوستهای
شدید
رفیعی استفاده از خاکشیر را برای درمان افرادی
که دچار یبوست مزمن هستند ،توصیه کرد و گفت:

افراد برای درمان یبوست خود،
میتوانند صبحها دو قاشق
غذاخوری تخم خاکشیر را
همراه با یک لیوان آب گرم و
یک قاشق عسل یا نبات مخلوط
کرده و با معدهی خالی مصرف
کنند.
خاکشیر مصرف کنید
تا گرمازده نشوید
یک متخصص با بیان اینکه شربت خاکشیر برای
رفع کمآبی بدن و جلوگیری از گرمازدگی در فصل
تابستان میتواند بسیار راهگشا باشد ،اظهار کرد :خاکشیر
و تخم شربتی میتواند سه برابر اندازهی خود آب را جذب
کرده و در دستگاه گوارش آزاد کند ،این نوشیدنی فشار
و قند خون را افزایش نمیدهد ولی بیماران دیابتی آن را
بدون شکر باید مصرف کنند.
دکتر «حسن فرهاد غیبی» ادامه داد :بیماران کلیوی
و افرادی که نارسایی قلبی دارند و با محدودیت مصرف
آب مواجه هستند نباید از این نوشیدنی مصرف کنند
و همچنین خاکشیر برای افرادی که اسهال دارند هم
توصیه نمیشود .وی بهترین نحوهی مصرف خاکشیر
را به صورت شربت توصیه کرد و گفت :تخم خاکشیر
باید پیش از تبدیل به شربت ،دو تا سه بار شسته شود تا
آلودگی آن به طور کامل برطرف شده و برای مدتی هم
باید در آب باقی بماند تا آب الزم را به خود جذب کند.
وی با بیان اینکه توصیه میشود خاکشیر همراه با
آبلیمو مصرف شود ،افزود :خاکشیر اگر صبح به صورت
ناشتا همراه آب ولرم مصرف شود از یبوست ،که یکی از
مشکلت شایع است ،پیشگیری میکند.

پیشبینی افزایش  43درصدی
مرگومیر زنان مبتال به سرطان ریه
تا یک دهه آینده

پزشکان در یک بررسی هشدار دادند که مرگ و
میر ناشی از سرطان ریه در میان زنان تا سال ۲۰۳۰
میالدی به  ۴۳افزایش مییابد.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمده است در
میان زنان مبتال به سرطان ریه در  ۵۲کشور جهان
مشاهده شد نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری بین
سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۳۰میالدی  ۴۳درصد افزایش
پیدا میکند.
همچنین پیش بینی میشود در کشورهای ثروتمند
باالترین نرخ مرگ و میر اتفاق افتد و باالترین رقم در
کشورهای اروپایی و اقیانوسیه و پس از آن در آمریکا
و آسیا خواهد بود.
متخصصان اسپانیایی اظهار داشتند :محورهای
زمانی مختلفی در رابطه با همه گیری مصرف مواد
دخانی در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفت .زیرا
مصرف سیگار در بین زنان در کشورهای اروپایی و
اقیانوسیه پیش از آنکه در آمریکا و آسیا رایج شود،
معمول بوده و به همین دلیل است که نرخ باالی مرگ
و میر ناشی از سرطان ریه در این کشورها مشاهده
میشود .به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،در حالیکه
افزایش مصرف سیگارهای الکترونیکی میتواند نرخ
مرگ و میر را در سالهای آتی کاهش دهد محققان
معتقدند شواهد موجود در این رابطه متناقض است.

شیوع هپاتیت  Bو C
در مردان بیشتر از زنان

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیالن
گفت :شیوع هپاتیت  Bو  Cدر مردان بیشتر از زنان است.
به گزارش ایسنا ،دکتر فریبرز منصور قناعی اظهار کرد:
اغلب مبتالیان به هپاتیت  Bبیشتر بین  24تا  50سال و
مبتالیان هپاتیت  Cبین  20تا  40سال سن دارند یعنی
بیشتر قشر جوان مبتال به این بیماری میشوند.
وی تعداد مبتالیان به هپاتیت  Cدر کشور را  200تا
 250هزار عنوان کرد و افزود :اغلب این مبتالیان افراد
معتاد تزریقی هستند.
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیالن
با بیان اینکه هپاتیت  Cبا توجه به وجود داروهای بسیار
موثر کامال قابل درمان است گفت :با تشخیص زودهنگام
میتوان این ویروس را کامال از بدن پاک و از پیشرفت این
بیماری به سوی نارسایی مزمن جلوگیری کرد.
قناعی با بیان اینکه گیالن از استانهای موفق در
کنترل هپاتیت  Bو  Cاست ،ادامه داد :هپاتیت  Cبا دارو
 100درصد قابل درمان و هپاتیت  Bنیز قابل کنترل است.
وی خاطرنشان کرد :امروزه با وجود داروهای بسیار موثر
در درمان هپاتیت  Cباید تمهیدات الزم برای شناسایی افراد
مستعد در معرض خطر شامل معتادان تزریقی ،زندانیان و
افرادی که قبل از سال  76تزریق خون داشتهاند و بیماران
هموفیلی ،تاالسمی و بیماران همودیالیز از نظر هپاتیت C
در نظر گرفته شود تا در صورت مثبت بودن بررسیها،
درمان موثری برای آنها انجام شود.
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیالن
با بیان اینکه بیشترین روش انتقال هپاتیت  Bدر کشور
از طریق مادر به نوزاد است ،گفت :از سال  73که واکسن
هپاتیت تزریق شد دیگر مشکلی برای نوزادان وجود ندارد.
قناعی تاکید کرد :آرایشگرها ،پرستاران ،کارکنان مراکز
بهداشتی درمانی ،کارکنان اورژانس ،پلیسراه ،افراد دیالیزی
و زندانیها در ریسک باالتری جهت ابتال به هپاتیت هستند
و باید حتما واکسینه شوند و بعد از  6ماه دوباره چک شوند.
وی تصریح کرد :وجود داروهای جدید سبب شده که با
تشخیص به موقع ،هپاتیت ویروسی  Bقابل کنترل شود و
مانع از پیشرفت آن به سوی نارسایی مزمن کبدی است.

