جزئیات نحوه توزیع کاالهای اساسی با دالر  4200تومانی تشریح شد

بازگشـت«بنکاال»برایمقابلـهباسوداگـری
دا دستان تهران هش دار داد

صفحه 3

وزیر به داشت ،درمان و آموزش
پزشکی خبر داد

 5تا  20سال زندان
مجازات اخاللگران
درنظام اقتصادی کشور

بازداشت  53متهم به سوءاستفاده از ارز دولتی،
 12متهم در پرونده واردات اتومبیل
صفحه 3
و ممنوعالخروجی 106نفر

 5هزار قلم دارو در
فهرست کاالهای اساسی
گروه اول

صفحه 5
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اهدای قلم طالیی سال  ۹۶انجمن دفاع از آزادی
محمود دعایی

مطبوعات به سید
محمود دعایی :نظام پذیرفته که ما به «کاکا» وفاداریم

سید

صفحه 2

جزئیاتاستخداممشروطمعلمانحقالتدریس
و ۳۶هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی

بازگرداندن کیف حاوی  14میلیارد
و  500میلیون تومان پول و چک به
صاحبش در فرودگاه رامسر

صفحه 6

جزئیات سوءقصد به جان
فوق تخصص کلیه در یکی از
بیمارستانهای پایتخت

صفحه 5

ابتالی  ۷۸نفر به بیماری ایدز
در یک روستای چابهار!

صفحه 5

دستگیری نامادری جنایتکار
به اتهام قتل پسرخوانده  6ساله
در بوکان
صفحه 7
میلیارد تومانی

کالهبرداری 8
شیاد از  80متقاضی دریافت
زن 
تسهیالت بانکی در قائمشهر

صفحه 6

صفحه 4

حاضرم زندگی خود را
افراد مدعی معاوضه کنم
با 

دخترم و همسرش با موتور به اداره
میروند  ،ک دام یک از فرزن دان این افراد
با موتور به ا داره میرون د؟
صفحه 4

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

د به قشرهای متوسط
بای 
به پایین جامعه و حقوق
بگیران نگاه ویژهای
داشته باشیم

صفحه 2

مرگ غم انگیز  2دانش آموز یزدی
در جریان اردوی  2تیم ورزشی مدرسه آرمان کویر
براثر غرقشدگی در گرجستان
صفحه 7

جزئیات جدید پرداخت وام مسکن
با اوراق حق تقدم تا  ۱۶۰میلیون تومان

صفحه 3

آزادی هزار و  887زندانی جرایم
میلیارد تومان

غیرعمد با پرداخت 193

و برپایی جلسات صلح و سازش
در  3ماه اول امسال
صفحه 7

جزئیاتپرداختتسهیالتازدواج
در سال جاری

صفحه 4

مرد کینهجو پس از اسیدپاشی
خودکشی 
روی همسر سابقش در پی اطالع
از تصمیم او به ازدواج در اردبیل!

صفحه 6

محاکمه پسر جنایتکار به اتهام قتل هولناک
رقیب عشقی و دوست او با به آتش کشیدن
خانه آنها با پرتاب کوکتل مولوتوف
صفحه 7

جمعآوری بیش از  141هزار
معتاد متجاهر طی  3ماه اول

امسال در کشور

صفحه 5

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خبر داد

کشف انبارهای میلیاردی
خودرو در کرج

صفحه 4

مجازات  8سال زندان ،انفصال دائم از خدمات دولتی،
جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از ارتشاء برای مدیرکل
سابق مسکن و شهرسازی سمنان

صفحه
صفحه46

قتل هولناک زن جوان
توسط همسر جنایتکار
با بریدن سر او در نهاوند!

صفحه 7

استاد  61ساله

قتل مرموز
آزاد درون خانهاش
دانشگاه 
در شهرک گلستان تهران

صفحه 6

سياسي

2
حرف اول
اقتصاد دانان فراموشکار

محمد نادری

هفته گذشته جمعی از اقتصاددانان محترم کشور طی نامهای مفصل و سرگشاده به رییس جمهور،
انتقاداتی از سیاستهای اقتصادی اجرا شده پس از پایان جنگ و طی سه دهه اخیر را طرح و در پایان
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه داده اند.
نقد سیاستهای دولتها جزو حقوق شهروندی است به شرط آن که درست و دقیق و مستند و منصفانه
و با ادبیات فاخر طرح شود.
به نظرم بخشی از آنچه جمعی از اقتصاددانان محترم در نامه سرگشاده مطرح کرده اند نادرست ،نارسا،
ناقص ،کلی گویی و با ادبیاتی نامتعارف و خارج از انصاف است .گویی جمعی محدود به شکل مافیایی
طی سه دهه اخیر بر کشور حکومت کرده اند! ادبیات عوام پسند ،وارونه سازی واقعیت ها ،عبارات غیر
مصطلح ،کلی گویی و...
اقتصاددانان امضا کننده نامه به رییس جمهور در واقع اقتصاد دولتی را پیشنهاد کرده اند که در دنیا
شکست خورده اما نامش را اقتصاد تولید محور گذاشته تا آنچه نگاشته اند موجه باشد!
تجربه جهانی گویای این واقعیت مسلم است که شکوفایی اقتصادی با واگذاری شرکتها و بنگاههای
اقتصادی به بخش خصوصی واقعی از طریق بورس و مزایدههای شفاف و عدم دخالت دولت در هر نوع
فعالیت اقتصادی ،فراهم شدن زمینه رقابت برابر بخش خصوصی برای افزایش کیفیت کاالهای تولیدی
ممکن و محقق میشود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کاالها در بازار است .به تجربه ثابت شده است
دولتها بنگاه دار موفقی نبوده و نخواهند بود و کارویژه دولتها به تنظیم و اجرای سیاستهای حاکمیتی
محدود است.
نویسندگان نامه گویا فراموش کرده اند سیاستهای اصل  ۴۴که بر اساس آن واگذاری شرکتها،
صنایع ،معادن و کارخانههای بزرگ دولتی ممکن شده در اواسط سال  ۸۴و همزمان با آغاز ریاست
جمهوری آقای احمدی نژاد ابالغ شده و او آنها را برخالف روح قانون به جای واگذاری به بخش خصوصی
واقعی به نهادهای عمومی و شبه دولتی  -خصولتی  -واگذار کرده و قبل از آن خصوصی سازی قابل
توجهی در کشور اجرا نشده است؟! گویی فراموش کرده اند قریب به اتفاق بانکهای خصوصی و موسسات
مالی و اعتباری که طی سالهای اخیر ورشکست و یا در آستانه ورشکستگی هستند در دوره آقای احمدی
نژاد تاسیس شده اند؟!
گویی برای نویسندگان نامه ،باور این واقعیت سخت بوده است که دولت سازندگی با اجرای برنامههای
تعدیل اقتصادی کوشیده است با حذف تدریجی سو بسیدها ،مصرف بی رویه را کاهش ،منابع الزم برای
امکان بازسازی و نوسازی صنایع ،نیروگاهها ،پاالیشگاهها ،سدسازیها ،راهسازیها ،مدرسهسازیها و ...را
در دسترس و تالش شده حمایت واقعی از تولید با واقعی کردن قیمتها و به صرفه شدن تولید و به تبع
آن کاهش واردات صورت پذیرد؟! نویسندگان محترم نامه اطالع ندارند مجلس شورای اسالمی مرکز
اصلی قانونگذاری است و دولت چارهای جز اجرای مصوبات مجلس نداشته و اختیار دولت به ارائه الیحه
به مجلس و تنظیم آیین نامههای اجرایی برای اجرای قوانین محدود میشود؟! نویسندگان نامه فراموش
کرده اند طی دهههای  ۷۰و  ۸۰سه رییس جمهور و پنج کابینه با سالیق کم و بیش متفاوت بر سر کار
آمده و رفته اند؟! یادشان رفته طی دهههای  ۷۰و  ۸۰پنج بار ترکیب نمایندگان مجلس با سالیق کم
و بیش متفاوت تغییر کرده است؟! با ندیدن یا چشم بستن بر واقعیات سه دهه اخیر که انتخاب چهار
رئیس جمهور و نمایندگان هفت دوره مجلس با مشارکت بیش از عرف جهانی مردم ایران ،مجموعهای
از سیاستهای متنوع پایهریزی و اجرا شده و نویسندگان نامه بر خالف واقعیات مشهود و مسلم ،مدعی
شدهاند همه آنچه رخ داده ،توسط جمعی محدود و چند صد نفره رقم خورده و این جمع کوچک همه قدرت
و ثروت کشور را به هم پیوند و به شکل مافیایی کشور را در اختیار خود گرفته اند! چگونه انتظار دارند آقای
روحانی پیشنهادات آنها را اجرایی کند؟!

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

باید به قشرهای متوسط به پایین جامعه و
حقوق بگیران نگاه ویژه ای داشته باشیم

معاون اول رئیس جمهور گفت :صادرات به شدت اقتصادی و مقرون به صرفه است و صادرکنندگان
بای د از این فرصت استفاده کنند .به گزارش جماران ،اسحاق جهانگیری در حاشیه نشست هیأت دولت در
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص بازتاب سخنان رئیس جمهور گفت :ما بای د به مردم صادقانه
بگوییم که شرایط پیشروی کشور ،شرایط خطیری است به این معنا که امریکاییها خیلی سریع و بدون پرده
پوشی و با صراحت میگوین د که ما تمام فشارهای خودمان را میگذاریم که ملت و دولت ایران در فشار
قرار گیرن د به این امی د که بتوانن د از طریق این فشارها ،خواستههایشان را که در طول  ۴۰سال گذشته دنبال
میکردند ،محقق کنند .وی با بیان اینکه مسیری که ما بای د دنبال کنیم این است که با توجه به واقعیتهای
پیشروی کشور و همچنین ظرفیتها و فرصتهای کشور بتوانیم برنامهریزی و از این شرایط به خوبی عبور
کنیم ،اظهار داشت :بنده فکر میکنم برنامهریزی و سیاستگذاری که انجام گرفته متناسب با شرایط است
و حتما بخش خصوصی ما بای د از این فرصت استفاده کند .معاون اول رئیسجمهور ادامه داد :این فرصت
یده د که صادرات کشور به شدت اقتصادی و مقرون به صرفه است و صادرکنندگان بای د از
این عالمت را م 
این فرصت استفاده کنند .جهانگیری با بیان اینکه این فرصت به ما این مسئله را میگوی د که بای د به تولید
توجه بیشتری کنیم و به صورت جدی به تولیدکنندگان برسیم ،تصریح کرد :در این شرایط اگر نتوانیم مسائل
پیشروی تولیدکنندگان را به موقع حل کنیم ،ممکن است که با مشکل روبهرو شوند .به همین علت از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت خواسته شده است که بستهای برای حمایت از تولی د در شرایط جدی د تهیه کند .وی با
تاکی د بر اینکه قشرهای متوسط به پایین جامعه و حقوق بگیران در این شرایط حتما تحت فشار اقتصادی قرار
خواهن د گرفت ،خاطرنشان کرد :بای د از منابعی که به دست میآوریم به این بخش توجه ویژهای کنیم و به
همین علت بستهای در این باره بای د تهیه شود .بنده فکر میکنم اگر عوارض جانبی این سیاستها را بتوانیم
با موفقیت کنترل کنیم ،این سیاستها حتما با استقبال بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی روبهرو خواه د شد
و فعالیت اقتصادی را تسهیل خواه د کرد .معاون اول رئیسجمهور افزود :بنده فکر میکنم مجموع ًا عالمتی
یده د متناسب با شرایط است و حتما تاثیرش مثبت خواه د بود .جهانگیری در بخش دیگری از
را که بازار م 
سخنانش با تبریک روز خبرنگار ابراز داشت :خبرنگاری کاری بسیار سخت و مسئولیتی بسیار سنگین است.
خبرنگاران از یک طرف بای د مسائل و موضوعات حکومت و نهادهای مختلف را اطالعرسانی کن د و از طرف
دیگر نیز بای د زبان مردم باش د و موضوعات و مسائل مردم را به مسئوالن کشور انتقال دهد .جهانگیری
اضافه کرد :البته این حرفه ،حرفه ای دشوار و سنگین است و همچنین بیم خطرهای جانی نیز برای این
افرا د وجو د دار د زیرا بای د در مناطق مختلف حضور پیدا کنن د و اطالعات مور د نیاز مردم را به آنها برسانند.
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اهدای قلم طالیی سال  ۹۶انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
محمود دعایی

سید
به 

حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمود دعایی :نظام پذیرفته که ما به «کاکا» وفاداریم

محمود دعایی ،برگزیده قلم

حجتاالسالم والمسلمین سید
طالیی سال  ۹۶از سوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت:
رسانهای که کمتر عذرخواهی کند دلیل بر آن است که بهترین
راه را رفته است که خوشبختانه روزنامه اطالعات هم همینطور
بوده است.
به گزارش ایسنا ،مراسم اهدای قلم طالیی سال 17 ،۹۶
اد به مناسبت روز خبرنگار در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
مرد 
در این مراسم عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران
تهران ،حجتاالسالم فاضل میبدی مدرس حوزه علمیه ،علیزاده
جواد
طباطبایی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ،محمد 
مظفر مدیر انتشارات کویر ،کیوان صمیمی روزنامهنگار ،علیرضا
رجایی روزنامهنگار ،محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از
انقالب ،هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت ،حجتاالسالم
محمدعلی ابطحی معاون رئیس دولت اصالحات ،رضا رفیع
استاد ارتباطات و ...حضور داشتند.
روزنامهنگار ،باقر ساروخانی 
محمود دعایی ضمن تبریک

حجتاالسالم والمسلمین سید
روز خبرنگار گفت :شرمنده همه الطاف عزیزان حاضر هستم،
چراکه همه خصلتهای خوب را که من اهلش نیستم ،به من
نسبت دادند .جامعه افسرده ما گاهی به عناصر سادهای مثل من
د و من شرمنده هستم.
دل میبند 
دعایی با اشاره به دلیل حضور خود در این مراسم اظهار کرد:
محمود علیزاده طباطبایی کسی است که هزار روز کاری برای

رضای خدا و رایگان از مظلومین دفاع کرده است .چون ایشان
به بنده اصرار کرد من حاضر شدم به این مراسم آمده و این
جایزه را بپذیرم.
او بیان کرد :زمانی که موسسه اطالعات به من سپرده شد
به حاج احمد آقا گفتم من تجربهای برای کار مطبوعاتی ندارم
و امثال آقایان بهشتی و باهنر و خامنه ای و هاشمی را پیشنهاد
بعد از قبول مسئولیت پیش شهید بهشتی رفتم و راهنمایی
دادم .
جواد مظفر آشنا شدم.
گرفتم و از طریق ایشان با آقای محمد 
فرد دیگری که مرحوم بهشتی به من معرفی کردند میرحسین

موسوی بود که ایشان آن موقع سردبیر روزنامه جمهوری اسالمی
کرد شمس ال احمد بود
بودند .دیگر کسی که به ما کمک زیادی 
که سردبیری اطالعات را عهدهدار شد.
خواهید از

حجتاالسالموالمسلمین دعایی افزود :اگر می
باید نام خیلی
مشی روزنامه اطالعات در دفاع از آزادی بگویید 
از همکاران ما برده شود .این ها شایستگی گرفتن این جایزه
را دارند.
محمود دعایی خاطرنشان کرد:

حجتاالسالم والمسلمین سید
من نماینده یک جریان هستم .اگر شخصا رسانه ای با عدم
مسئولیت پاسخگویی به یک نهاد را در اختیار داشتم می توانستم
خیلی فراتر از این عمل کنم.
مدیرمسئول روزنامه اطالعات یادآور شد :میخواهم شهادت
مورد تاکیدی قرار نگرفتم که
بدهم درتمام دوران حیات امام 
فالن مطلب را بنویس یا ننویس .فقط یک بار امام مدیران
ارید خبر
گفتند شما دیگر حق ند 
خواستند و 

مسئول روزنامه ها را
بروید سراغ کسانی که به مملکت
من را در صفحه اول بیاورید .
کنند مثل پلیسی که در سرما و گرما در خیابان ها
خدمت می 
است یا مسئول اورژانسی که برای مردم زحمت می کشد.
محمود دعایی با ذکر خاطره ای

حجتاالسالموالمسلمین سید
از دوران فعالیتش در روزنامه اطالعات اظهار کرد :یک بار من
توحید

به مقام معظم رهبری گفتم آقای گلزاده غفوری در زمینه
کتاب خوبی نوشته چه اشکال دارد ما آن را منعکس کنیم .ایشان
خود آقای گلزاده غفوری
شد 
گفتند اشکالی ندارد .وقتی که چاپ 
ند تعجب کرد.
به خاطر فاصله ای که از نظام گرفته بود 
کند دلیل بر آن
او ادامه داد :رسانهای که کمتر عذرخواهی 
است که بهترین راه را رفته که اطالعات هم خوشبختانه همین
طور بوده است.
حجتاالسالموالمسلمین سیدمحمود دعایی با اشاره به اینکه
در این سالها به طور رسمی دوبار به دادگاه احضار شده است،
گفت :یک بار در انتخابات سال  ۷۶آقای حجتی در مقالهای از
کرد که ستاد
انتقاد 
آقای خاتمی تعریف و از آقای ناطق نوری 
آقای ناطق نوری به حق از ما شکایت کرد اما دریادلی آقای ناطق
هند که این شکایت پس گرفته شود.
باعث شد تا ایشان دستور د 
یکی دیگر هم در دفاع از خاتمی در مقابل دادستان مطلب نوشتیم
و باز هم احضار شدیم .در این باره ما نمیخواستیم این مساله
رسانهای شود که آقای اژهای مطرح کرد که ما با قرار کفالت آزاد
هستیم .به هر حال نظام پذیرفته که ما به «کاکا» وفاداریم.
او در پایان گفت :با امام عهدی داشتم و آن هم وفادار بودن
به اینکه همان طلبه باشیم .به خاطر طلبه بودن هیچگاه کارمند

نشدم و از مسیر طلبگی زندگی خود را اداره میکنم.
در ادامه ،محمود علیزاده طباطبایی ،رئیس انجمن دفاع از
آزادی مطبوعات گفت :تالش کرده ایم با تعامل با مسئولین و
درک وضعیت از اصحاب قلم دفاع کنیم و در این حوزه انجمن
دیدگاهایش رو گفته است .غیرجزایی سازی جرایم مطبوعات
از مهمترین تالش های ما بوده و همواره خواسته ایم اگر در
افتاد به دلیل اینکه انگیزه مجرمان
حوزه رسانه جرمی اتفاق 
شرافتمندانه بوده حکم سنگینی برایشان صادر نشود.
این حقوقدان اظهار کرد :هنر آقای دعایی این بوده که در این
فضا یک رسانه را با قدرت حفظ کند .رسانه ای که انتقاداتش رو
گفته اما در شرایطی که بیش از صد ها رسانه در این چهل سال
ند همچنان پابرجاست .محمد جواد مظفر که مسئولیت
توقیف شد 
اجرای این برنامه بر عهده او بود ،بیان کرد :افتخارم این بوده که
وارد اطالعات شدیم و بسیار
 ۳۸سال قبل به همراه آقای دعایی 
ارد و افسوس میخورم
مفتخرم در سوابقم این همکاری وجود د 
چرا توفیق ادامه همکاری با ایشان را نداشتم.
مظفر با اشاره به نحوه انتخاب برگزیدگان جایزه قلم طالیی
تصریح کرد :سال  ۸۱اولین سالی بود که ما قلم طالیی را اهدا
.مقصود ما از قلم طالیی کسانی بود و هست که از آزادی

کردیم
بیان و قلم در هر منصبی دفاع می کنند .برای همین سال  ۸۱این
جایزه به آقای حجت االسالم انصاری راد که آن روزها در مجلس
ایستاد و آزادی قلم دفاع کرد ،اهدا شد.

مردانه
در ادامه عباس عبدی ضمن تبریک روز خبرنگار گفت :به
دوستان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تبریک میگویم .آنچه
ما بیش از همه نیاز داریم نهادسازی و برداشتن گام های متناوب
است.نهاد در کشور ما همیشه به دالیل متعدد عمر چندانی پیدا
نمی کرد .نمونه اش هم انجمن صنفی روزنامه نگاران است که
سال  ۷۶ایجاد و بعد از سال  ۸۸نشد امکان ادامه فعالیت برایش
نشد  .انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران هم پاسخ به
محقق 
این خالء بود .رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ادامه داد :باید
به حسن انتخاب دوستان برای اهدای جایزه به سید و محمود
دعایی تبریک گفت .بگذارید صریح بگویم ما که در مطبوعات
هستیم همیشه بدنه مطبوعات نسبت به روزنامه اطالعات گارد
منفی داشتند .چندسال پیش در جایی گفتم آنچه برای من مهم
است پایداری و تداوم یک مسیر است که این را در روزنامه
اطالعات میبینیم.
عبدی با بیان خاطرهای از حضور هیأتی از روزنامهنگاران
مراکشی قبل از سال  ۷۶در ایران اظهار کرد :با روزنامه نگاران
مراکشی در خانه مطبوعات واقع در خیابان هفت تیر جلسه
ند از وضعیت مطبوعات در مراکش
گذاشتیم و انها شروع کرد 
توضیح دادند.من به آنها گفتم آزادی فضای مطبوعات ایران
بیشتر از مراکش است اما ازادی بیان در مراکش را ترجیح میدهم
چون پایدار است .استمرار روزنامه اطالعات اهمیتش بیشتر از
نشریهای است که دو سه شماره فعالیت کند.
این روزنامهنگار با بیان اینکه امروز رسانه منحصر به مطبوعات
نیست ،خاطرنشان کرد :سیستم ما به لحاظ رسانه ای ناتوان است
تواند همه چیز را به هم میزند
کوچک ترین خبری در تلگرام می 
توانند کاری کنند.
و رادیو تلویزیون و مطبوعات هم نمی 
بدرالسادات مفیدی نیز با یادآوری خاطرهای از حجتاالسالم
دعایی گفت :من خبرنگار پارلمانی روزنامه سالم رو در مجلس
زیاد میرفتم ولی متاسفانه
پنجم بودم .آن زمان سراغ آقای دعایی 
ایشان از مصاحبه اکراه داشت .میدانستیم که هیچ حقوقی از
خود
مجلس نمیگیرند .ما هم شاکی میشدیم و بین دوستان 
بگیرد اما با ما مصاحبه کند .من بعد
میگفتیم کاش ایشان حقوق 
سالها متوجه شدم که لزومی نداشت ایشان همیشه مصاحبه کند
و موضع بگیرد .شاید کارآیی ایشان جای دیگر باشد .من به عینه
دیدم که چقدر آقای دعایی به زندانیان سیاسی و روزنامهنگاران
شد که آقای
خود بنده شش سال حبس برایم بریده 
لطف داشتند .
کرد تا حکم من اجرا نشود.
دعایی کمک 
این روزنامهنگار بیان کرد :روزنامه اطالعات سالهاست
نقد کنم .پایداری
فعالیت میکند ،اما بگذارید سخن آقای عبدی را 
مطبوعات گاهی از اراده ما خارج است .گاهی آهسته هم میرویم
خواهند که نباشی .درباره انجمن صنفی روزنامهنگاران هم

می
همینطور است .خاطرم هست انجمن صنفی هیچ گاه به مسائل
اد
ورود نمیکرد و در انتخابات هم لیست سیاسی نمید 
سیاسی 
شاهد بودیم آقای رجایی و عبدی به اتهامات سیاسی بازداشت
اما 
بود ما حتی در این
شدند .در آن زمان چون اتهامات آنها سیاسی 
باره بیانیه ندادیم .ما همواره به فکر مسایل صنفی روزنامهنگاران
بودیم اما متاسفانه مرتضوی یکشبه ساختمان ما را پلمب کرد.
محمد توسلی ،اولین شهردار تهران پس از پیروزی انقالب نیز

در این مراسم گفت :از انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به خاطر
انتخاب شایسته آقای دعایی تشکر میکنم.
او ادامه داد :آقای دعایی یک سال در دولت موقت سفیر ایران
در عراق بود .دغدغههای خالصانه ایشان در آن شرایط بحرانی
گوش شنوایی نداشت.
توسلی بیان کرد:وقتی خصوصیات شخصی ،سالمت نفس و
زندگی بیریا و مومنانه دعایی را مرور میکنیم و توان مدیریت را
میبینیم متوجه میشویم که شخصیتهایی مثل دعایی هستند
خود به خوبی عمل کنند.
که توانستهاند به رسالت آگاهیبخشی 
علیرضا رجایی نیز در این مراسم گفت :شاید امید نداشتن در
ناامید نبودن است.
این روزگار مناسب باشد .مهمتر از امیدوار بودن 
به دلیل اینکه در برابر تبعات انگیزه خود را از دست نمیدهد.
او ادامه داد :آقای دعایی بهتر از من میداند که وقتی اسمش
در کنار آیت اهلل منتظری و مهندس سحابی و آقای صدرحاج
گیرد چه وظیفه سنگینی بر دوش اوست.
سیدجوادی قرار می 
نیازمند حمایت

این روزنامه نگار اظهار کرد :اقلیت بودن
باشد در موج تهاجمات است .آقای
است .وقتی جریانی در اقلیت 
دعایی از اقلیت ها همیشه دفاع می کند.
حجت االسالم فاضل میبدی گفت :رسانه و مطبوعات و
اصحاب قلم از ارکان مهم دموکراسی هستند .اصحاب قلم در
طول تاریخ دشمنان زیادی داشته و خیلی ها میخواستند با این
رکن دموکراسی مبارزه کنند .
وجود داشت که جریان
او ادامه داد :بعد انقالب این نگرانی 
خواهد رفت .مرحوم امام با تیزبینی دو سید

مطبوعات به کجا
بزرگوار یزدی جناب آقایان خاتمی و دعایی را در با توجه به خط
فکری که از این دو بزرگور سراغ داشتند در روزنامه های کیهان
و اطالعات منصوب کردند.
این مدرس حوزه علمیه افزود :خاطرم هست تنها روزنامه
مرد نوشت اطالعات
راشد درباره این 
ای که پس از فوت آقای 
ببه قلم آقای حجتی کرمانی بود .آن روزها تأسف می خوردیم
از اینکه چرا نامی از او در دیگر رسانه ها نبود .جای دیگر که
اطالعات ما رو خشنود کرد حضور مرحوم آقای کیومرث صابری
بود که روزنامه را بسیار جذاب
یا همان گل آقا در این روزنامه 
کرد .فاضل میبدی با بیان اینکه روزنامه اطالعات تنها روزنامه
ای است که با سرمقاله هایش مصائب مردم را منعکس میکند،
گفت :بسیار افراد خوش فکر و نامور در این مملکت هست که
ارند ولی روزنامه اطالعات در
جراید نسبت به آنها توجه کمی د 
خود به هنر آنها پرداخته است و فکر آنها در آنجا
صفحه سه 
منعکس است .صفحه شش این روزنامه نیز به کسی که اهل فکر
شود چرا که یکی
باشد توصیه می 
و فرهنگ و مقاله و اطالعات 
از صفحات غنی این روزنامه است .بنده مقاالت این صفحه را در
باید جمع آوری و تبدیل به کتاب شود.
جایی گفتم 
عباس صفایی فر ،دبیر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با
اشاره به تاریخچه این انجمن اظهار کرد :انجمن در سال  ۷۷با
حمایت رئیس جمهور وقت و آقایان مهاجرانی ،بورقانی و سحرخیز
شد  .اول ترویج ،تثبیت و توسعه آزادی بیان،
ایجاد 
با دو هدف 
آزادی مطبوعات و گردش آزاد اطالعات و دوم تعمیق بخشیدن
به حقوق مدنی اهل قلم و فرهنگ.
آزاد اطالعات و دادرسی
او اضافه کرد :در حوزه گردش 
منصفانه قضایی و حق برخورداری از استقالل و امنیت شغلی
روزنامه نگاران هم گام های مهمی توسط انجمن برداشته شده
است .صفایی فر اضافه کرد :در طی این سالها همواره به صاحبان
قدرت هشدار داده و توصیه هایی داشته ایم .آنچه که حاصل یازده
بیانیه ماست این بوده است که این روند به بی اعتمادی عمومی
شود و اگر صدای مخالفان شنیده
در الیه های مختلف منجر می 
خود تنویر افکار عمومی به به بیرون از مرزها سپرده
خود به 
نشود 

شود و مرجعیت فکری ما سلب می شود.
می 
ند که معاونت
اد  ۲۱۴۸ :نفر در صف اخذ مجوز بود 
او ادامه د 
مطبوعاتی در این راه همکاری کرد و این تعداد کاهش یافت .اما
ارند به خاطر شرایط سخت کشور خودخواسته
کسانی که مجوز د 
مجبور به تعطیلی شدند .امروز امنیت شغلی با مخاطره مواجه
شده است.
دبیر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خاطرنشان کرد :در سال
برخورد با روزنامه های مکتوب

 ۹۶در حوزه دادرسی ما با کاهش
روبه رو بودیم ۱۷ .روزنامه احضار که  ۷تای آن محاکمه و ۴
مورد مستحق تخفیف شناخته شدند.روی هم رفته از گذشته تا

االن  ۳۳روزنامه در انتظار رسیدگی هستند .در حوزه رسانه های
برخورد رو به رو بودیم.

مجازی نیز با افزایش
محمود سام که سابقه روزنامه نگاری در روزنامه اطالعات را
دارد ،اظهار کرد :برای من درباره اقای دعایی حرف زدن سخت
است و به قول مولوی وصف این آدم که نامش میبرم تا قیامت
گر بگویم قاصر است.
او ادامه داد :سالهاست در اطالعات هستم اما مدت هاست
سمتی در موسسه اطالعات ندارم بنابراین میتوانم بدون شائبه
تملق سخن بگویم .جایی قبال نوشته بودم اگر یک روزی منتظر
سید روحانی سوارش
ید و یک پیکان سفید که یک 
تاکسی بود 
هست جلوی پای شما ایستاد حتما سوار شوید چرا که نه تنها از شما
چیزی نمیگیرد بلکه کام جسم و روحتان شیرین می شود .هنوز
وسیله نقلیه ایشان بعد از چهل سال پیکان است .آن هم پیکان
بی کولر .سام یادآور شد :آقای دعایی شاید تنها مسئولی باشند که
برای دیدن ایشان نیاز به وقت قبلی نیست و در دفتر ایشان به رو
همه باز است .ایشان شاید تنها نماینده مجلسی است که حقوق
نمایندگی مجلس را دریافت نکردند و با شهریه طلبگی از بیت امام
و االن هم از بیت مقام معظم رهبری زندگی خود را گذرانده اند .در
پایان مراسم قلم طالیی به حجت االسالم سیدمحمود دعایی اهدا
شد و از طرف معاونت مطبوعاتی نیز که به دلیل سفر به شهرهای
مختلف در این مراسم حضور نداشت لوحی تقدیری داده شد.

اقتصادی
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جزئیات نحوه توزیع کاالهای اساسی با دالر  4200تومانی تشریح شد
چند سال
دولت یازدهم و دوازدهم در 
اخیر سبدهای رایگان کاالیی با عنوانهایی
مانند بسته حمایتی ،بسته امنیت غذایی و...

را در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار داده که
هدف آن حمایت از معیشت خانوار است .به
گزارش ایران ،با افزایش قیمت دالر و تأثیر
آن بر بازارهای دیگر تالش دولت این بود
که با اختصاص ارز دولتی به تولیدکنندگان و
واردکنندگان کاالهای اساسی از گران شدن
بیرویه این کاالها جلوگیری کند .در کنار
آن تصمیم دیگر دولت برای حمایت از اقشار
اقتصاد ادامه

آسیب پذیر در شرایط کنونی
عرضه بستههای کاالیی حمایتی است .این
شود و
کاالها با ارز  4200تومانی تأمین می 
دولت در حال تهیه ساز و کار آماده کردن
آن است.
جهاد کشاورزی متولی

وزارت
تأمین کاالهای بسته حمایتی

سید حسن کاظمی رئیس مؤسسه

اقتصاد وزارت

پژوهشهای برنامهریزی
جهادکشاورزی ،در خصوص چگونگی تأمین
کاالهای بسته حمایتی گفت :وزارت جهاد
کشاورزی مسئولیت تأمین کاالها را در
ارد و این وزارتخانه
سطح عمده بر عهده د 
نیازهای کالن را با مدیریت تولید ،واردات
برآورد میکند .به گفته کاظمی

و صادرات
توزیع ،نظارت بر توزیع ،اینکه کاالها به
برسد دیگر بر عهده
باید 
دست چه کسانی 
جهاد نیست و وزارت صمت و
وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئولیتهای
بعدی را بر عهده دارند.
کاظمی با اشاره به چگونگی تأمین
کاالها گفت :تأمین عمده کاالیی با استفاده

بازگشت«بنکاال»برایمقابلهباسوداگری

از ذخایر استراتژیک ،ذخایر احتیاطی (که
در شرایط خاص اقتصادی برای تنظیم
بازار و متعادل کردن آن ذخایر احتیاطی
داریم) و تولیدات داخلی انجام میشود.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی
تأکید کرد

اقتصاد وزارت جهادکشاورزی

اینکه کاالها به چه گروهی اختصاص یابد
باید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
را 
کند و با هماهنگی وزارت صمت و
تعیین 
کمیته تنظیم بازار توزیع و نظارت بر توزیع
آن صورت بگیرد .بهطور مثال وزارت صمت
هد که چه کاالهایی قرار
به ما اطالع مید 
گیرد و از ما در
سبد حمایتی قرار 
است در 
خصوص وضعیت موجودی این کاالها
کند و هماهنگیهای الزم
کسب اطالع می 
انجام میشود.
دولت در حال تکمیل
سبد حمایتی
جزئیات 
یکی از مهمترین موضوعاتی که دغدغه
سبد حمایتی است
متولیان تأمین و عرضه 

جلوگیری از رانت و تخلف در تهیه
کاالهای این بسته با ارز  4200تومانی
است که بهخاطر اختالف قیمتی آن با ارز
آزاد امکان تخلف به وجود میآید .محمد
یوسفی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی با
اشاره به اینکه جزئیات سبد حمایتی هنوز
در دولت قطعی نشده ،گفت :تفاوت نرخ
ارز در تأمین این کاالها از مباحث مهمی
است که نهادهای مختلف در حال بررسی
آن هستند .مهمترین موضوع این است که
تفاوت قیمتی رانت یا سوءاستفاده ایجاد
نکند .قرار است تأمین کاالهای بسته
حمایتی با ارز  4200تومانی باشد ،در
مقابل تولید کنندگانی که از این ارز استفاده
کنند تولیدشان را باید با قیمت مشخص
می 
سود تولید
یعنی قیمت تمام شده به عالوه 
عرضه کنند .بنابراین برای تعیین قیمت
نهایی این کاالها کمیتهای متشکل از ستاد
تنظیم بازار وزارت صمت و وزارت جهاد
کشاورزی در حال رایزنی و تصمیمگیری
هستند که هفته آینده نتیجهاش نهایی

میشود.
یوسفی گفت :اینکه کاالهایی که با ارز
دولتی تهیه شده چگونه به دست جامعه
برسد بسیار مهم است ،در این

هدف
پیشنهاد شده که

خصوص راهکارهایی
صدور بن کاال برای تهیه آن تقریب ًا قطعی
شده است.
سبد کاال
گوشت تنظیم بازاری در 

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی نیز در خصوص محتویات بسته
حمایتی دولت به «ایران» گفت :اینکه چه
گیرد فع ً
ال
کاالهایی در این بسته قرار می 
قطعی نشده اما اگر گوشت هم جزو آنها
باشد حتم ًا از گوشتهای وارداتی تنظیم
بازار است که اکنون در بازار با قیمتهای
مصوب عرضه میشود .ملکی گفت:
با عرضه این سبد حمایتی دولت باید با
مانند جلوگیری از قاچاق دام از
برنامههایی 
افزایش قیمت گوشت جلوگیری کند .البته
رئیس جمهوری در گفتوگوی تلویزیونی
تأکید کرده که با کنترل مرزهای غرب و
جنوب کشور از قاچاق دام جلوگیری میشود
که این اقدام برای جلوگیری از روند روزانه
افزایش قیمت گوشت اهمیت زیادی دارد.
مسیح کشاورز رئیس انجمن واردات برنج
سبد کاالیی به
نیز در خصوص تأمین برنج 
«ایران» گفت :برنج یکی از اقالم اصلی سبد
شود و
کاالیی است که هر سال عرضه می 
تأمین آن نیز برعهده شرکت بازرگانی دولتی
است .کشاورز افزود :بازرگانی دولتی با تأمین
سبد کاالیی برای جایگزینی آن برای
برنج 
ذخایر استراتژیک اقدام میکند.

دادستان تهران هشدار داد

 5تا  20سال زندان مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
بازداشت  53متهم به سوءاستفاده از ارز دولتی 12 ،متهم در پرونده واردات اتومبیل و ممنوعالخروجی  106نفر

دادستان تهران در خصوص وضعیت رسیدگی به
پروندههای ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم

حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطالعرسانی
وارد کننده کاال هشدار داد.
کرد و به شرکتهای تجاری 

تاکید بر
به گزارش ایسنا ،عباس جعفری دولتآبادی با 
پروندهها در شعب ویژه دادسرا با
این که «رسیدگی به این 
سرعت و دقت در حال انجام است» ،از بازداشت  65نفر و

اد و
پروندهها خبر د 
ممنوعالخروجی  106نفر از متهمان این 
پروندههای ارزی و واردات
اد  53متهم در 
افزود :از این تعد 
گوشی تلفن همراه و  12نفر در پرونده واردات اتومبیل
شدهاند.
بازداشت 
وی افزود :دادستانی تهران در پروندههای ارزی و تلفن
همراه تا کنون  23فقره کیفرخواست صادر کرده که به
موجب آن  24متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به
زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
دادستان تهران با هشدار به شرکتهای تجاری که در
امر واردات کاال ،ارز  4200تومانی از دولت دریافت کرده و
خود نسبت به واردات کاال اقدام نکرده و یا در
تعهد 
بر خالف 
آزاد به فروش
صورت انجام واردات ،کاالهای وارده را به نرخ 
رساندهاند ،اظهار کرد :تصور مدیران این شرکتها مبنی بر

توانند به صرف پرداخت جریمه گرانفروشی بر
این که می 
خود در
اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر 

ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کاال شانه خالی

نمایند ،محکوم به بطالن است و به مدیران این شرکت
شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به
هشدار داده می 
موجب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
مورد رسیدگی قرار خواهد
مصوب  1369و اصالحات آن 
ماد ه یک آن« ،گرانفروشی کالن»
بند ب از 
گرفت که وفق 
نیازمندیهای عمومی با

و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر
توجه به شاخصهای «میزان خسارت وارده»« ،مبالغ مورد
فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف
سوء استفاده» و «آثار 
فوق رخ دهد ،اقدام مجرمانه محسوبشده و مجازات آن،
پنج تا بیست سال حبس ،ضبط اموال حاصل از اعمال
هفتاد و چهار ضربه شالق در انظار
مجرمانه و بیست تا 
عمومی است؛ و چنانچه این اقدامات در چهارچوب اتهام
افساد فیاالرض باشد ،در صورت اثبات اتهام متهم با

خواهد شد.

مجازات اعدام مواجه

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش دستباف خبر داد

صادرات  ۳۹۰میلیون دالری فرش دستباف طی یک سال گذشته
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش
دستباف از صادرات  ۳۹۰میلیون دالری فرش دستباف از
اد و اظهار کرد :فرش دستباف عالوه بر
سال گذشته خبر د 
اشتغال زایی ،درآمدزایی و ارزآوری بسیاری برای کشور
دارد.
به گزارش ایسنا ،عبداهلل بهرامی ،با بیان اینکه فرش
گیرد گفت :صادرات
دستباف  ۷۰نوع شغل را در برمی 
فرش دستباف درآمدزایی و ارزآوری باالیی برای کشور
دارد.
وی تهیه و توزیع مواد اولیه را از جمله مشکالت فرش
دستباف عنوان کرد و گفت :با وجود آنکه پشم داخلی ما
ارد ولی به دلیل نبود
بهترین کیفیت و ارزش افزوده را د 
فرآوری مناسب و شبکه جمع آوری ناچاریم این محصول
را به شکل خام از خارج وارد کنیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش

دستباف ادامه داد :امروز ترکیه به دلیل توسعه صنعت
نژاد دام از توانمندی باالیی در صنعت
نساجی و اصالح 
نساجی برخوردار است ،ولی ما با داشتن ظرفیتهای باال
در تولید پشم و ابریشم نتوانستیم سرمایهگذاری مناسبی
در این بخش داشته باشیم.
اد بافندگان فرش دستباف در کشور
بهرامی درباره تعد 
گفت :بر اساس آمارها یک میلیون بافنده فرش در کشور
فعالیت دارند که برخی از آنها به دلیل نبود بیمه ،عدم
دسترسی به تسهیالت و وام بانکی و موانع پیشروی
راهاندازی کارگاه فرش دچار مشکالت معیشتی شده و از
این بخش خارج شده و به مشاغل دیگر روی آوردند.
وی نبود نگاه بازاریابی و بازارسازی را از دیگر
مشکالت صادرات فرش ایران اعالم کرد و گفت :بیشتر
رقبای ما به فروش اینترنتی روی آوردند و متناسب با
روند ولی
سلیقه مصرف کننده و تقاضای بازار پیش می 

صادرکنندگان داخلی ما با مشکالت متعددی مواجه
هستند.
وی در پایان صنعت فرش دستباف را مکمل
بخشهای کشاورزی و دامداری دانست و بر ضرورت
حمایت دولت از تولیدکنندگان این صنعت در حوزه تامین
تاکید کرد.
مواداولیه ارزان و با کیفیت 
بر اساس اعالم مرکز ملی فرش ایران صادرات فرش
دستباف در  ۱۱ماهه سال گذشته از نظر وزنی  ۱۸درصد
رصد افزایش داشته است که
کاهش و از نظر ارزشی  ۲۰د 
نشان دهنده کیفیتر شدن صادرات فرشهای دستباف
ایرانی و گرایش بازارهای بینالمللی به سمت فرشهای
نفیس ایرانی است.
بر اساس آمارها  ۲۹کشور عمده خریدار فرش دستباف
ایران هستند که  ۱۳کشور آسیایی ۱۱ ،کشور اروپایی،
چهار کشور آمریکایی و یک کشور آفریقایی است.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

اعالم رسمی لیست کاالهای اساسی
در اسرعوقت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از اعالم رسمی لیست کاالهای
محمد شریعتمداری
اساسی در اسرع زمان خبر داد.به گزارش ایسنا ،
با بیان اینکه لیست کاالهای اساسی بزودی و به صورت رسمی
اعالم میشود ،اظهار کرد :موادضروری و پرمصرف از جمله برنج،
قند و شکر ،روغن ،کنجاله سویا ،ذرت ،دارو و محصوالتی از این

دست جزو لیست کاالهای اساسی است که به صورت رسمی
خواهد شد .وی

توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم
ادامه داد :با هماهنگی صورت گرفته میان وزارت صنعت ،معدن و
جهاد کشاورزی بزودی لیست کاالهای
تجارت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت 
خواهد شد.
اساسی توسط وزارت صنعت منتشر و اعالم 
کاغذ روزنامه کاالی اساسی شناخته شد

همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد :کاغذ چاپ ،تحریر و روزنامه در لیست کاالهای
محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار
گروه یک کاالهای اساسی قرار میگیرد .
داشت :کاغذ چاپ ،تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تأمین ارز ترجیحی و حمایت از فعالیتهای
خواهد گرفت.
فرهنگی و رسانهای در لیست کاالهای گروه یک کاالی اساسی و ضروری قرار 
رشد چشمگیر واردات کاالهای اساسی

گمرک ایران در گزارشی آمار چهار ماهه واردات کاالهای اساسی به کشور و مهمترین اقالم
هد واردات برخی کاالهای اساسی در مدت مذکور رشد
کرد که نشان مید 
وارداتی را اعالم 
چشمگیری داشته است .به گزارش گمرک ایران ،بررسی آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماهه
هد که ذرت دامی ،برنج ،لوبیای سویا ،جو ،کنجاله و سایر قطعات
نخست سالجاری نشان مید 
هستند که بیشترین میزان واردات را در این مدت

منجمد گاو ازجمله کاالهای اساسی

بیاستخوان
داشتهاند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خبر داد

برنامهریزی برای واگذاری  ۴۹شرکت شستا
در دست اقدام است
عرضه  ۸۰درص د سهام شرکتهای تحت پوشش شستا از طریق بورس
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در
تشریح اهم اقدامات این شرکت ،از افزایش  ۶۵درصدی سود
خالص شرکتها خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مرتضی لطفی همچنین افزایش  ۴۸درصدی
بازده حقوق صاحبان سهام شستا را نشان دهنده حرکت در مسیر
صحیح این مجموعه دانست .وی در ادامه به برنامه  ۵ساله شستا
اشاره و اظهار کرد :برنامهریزی برای واگذاری  ۴۹شرکت شستا
نیز در دست اقدام است .مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین
رصد سهام شرکتهای تحت پوشش
اجتماعی (شستا) ،عرضه  ۸۰د 
تاکید کرد :همچنین افزایش  ۵۰درصدی بازده
خواند و 
از طریق بورس را از دیگر اقدامات این شرکت 
شستا نسبت به قبل از دیگر برنامههای این شرکت است .به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،لطفی تدوین تفاهم نامه برای ادغام پتروشیمیهای شستا با
کرد و در پایان از کاهش میانگین سن مدیران
هلدینگ خلیج فارس را از دیگر برنامههای شستا اعالم 
به  ۴۰تا  ۴۵سال خبر داد.

رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد

جزئیات تصمیمات گمرک
برای تسهیل ترخیص مواد اولیه

مواد اولیه ،اقالم
نهاد برای تسهیل ترخیص 
رئیس کل گمرک ایران جزئیات تصمیمات این 
تولید را تشریح کرد .بهگزارش صداوسیما،
خوراکی و کاالهای اساسی به منظور کمک به بخش 
توگوی ویژه خبری شبکه دوم با بیان اینکه در
توگویی تلفنی با برنامه گف 
فرود عسگری در گف 

 ۱۱ماه اخیر  ۱۴میلیون و  ۵۲۵هزار تن ترخیص کاال داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال
مواد اولیه،
رصد افزایش ثبت شده است ،اظهار داشت :درباره ترخیص کاال بویژه ترخیص 
قبل  2/3د 
تولید و کاالهای اساسی تصمیماتی
تصمیمات خوبی گرفتهایم .وی گفت :برای کمک به بخش 
همچون ابالغ بستههای حمایتی بهمنظور افزایش نقدینگی گرفته شده بهگونهای که واردکنندگان
رصد پس از تسویه ترخیص
رصد ترخیص و  ۳۰د 
خود را  ۶ماهه به شرط  ۷۰د 
توانند کاالهای 
می 
کنند .رئیس کل گمرک ادامه داد :از طرف دیگر کاالهای اساسی و دارویی به تصویب و امضای
پذیرد یعنی اقالم دارویی بدون معطلی پس از
تفاهمنامه با وزارت بهداشت ترخیص  ۴ماهه صورت 
ورود به گمرک با طی کردن مراحل اداری به کارخانجات و انبارهای مربوط فرستاده شود.


مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد

ید پرداخت وام مسکن
جزئیات جد 
با اوراق حق تقدم تا  ۱۶۰میلیون تومان
لغو مح دو دیت پر داخت وام صن دوق یکم به واح دهای با عمر کمتر از  ۱۵سال
خرید مردم در بازار،
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح  ۲اقدام این بانک برای افزایش قدرت 
گفت :با پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت وام صندوق یکم برای واحدهای با عمر زیر ۱۵
سال برداشته میشود ،ضمن اینکه سقف وام اوراق حق تقدم نیز افزایش مییابد .بهگزارش مهر،
ابوالقاسم رحیمیانارکی به برنامههای بانک مسکن برای افزایش قدرت خرید مردم برای ورود
به بازار اشاره و اظهار کرد :در ارتباط با صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن درحال انجام
چند محدودیت است .اولین
یک اقدام است؛ دراین صندوق افزایش سقف تسهیالت مستلزم 
محدودیت توانایی پرداخت اقساط از سوی متقاضیان وام است .وی ادامه داد :محدودیت بعدی
وجود میآید .در این زمینه اولین اقدام این
در ارتباط با تأمین کسری منابع احتمالی است که به 
پیشنهاد دادهایم که بر اساس

بوده که حداقل مدت صدور پروانه ساختمانی را به بانک مرکزی
آن از  15سال به  20سال افزایش یابد.
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مجلس تصویب کرد

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس:


افراد مدعی معاوضه کنم
خود را با 
حاضرم زندگی 
دخترم و همسرش با موتور به اداره میروند،
ک دام یک از فرزن دان این افرا د با موتور به ا داره میرون د؟
دختر من و همسرش با موتور به اداره می 
روند
و بر میگردند .کدام یک از بچههای این افراد با
بعد بروید
موتور به اداره میروند و بر میگردند ،
فرزندان آنها را هم ببینید .من نمیخواستم دنبال
این حرف ها بروم و اینگونه حرف زدن را درست
نمیدانستم .من خیلی راحت حرف هایم را میزنم
و اگر قرار باشد ،شیشهای بشکند ،آن شیشه برای

من نیست.
به گزارش فرارو ،نایب رئیس مجلس گفت :من خیلی راحت حرفهایم را
میزنم و اگر قرار باشد ،شیشهای بشکند ،آن شیشه برای من نیست .از نظر
زندگی ،خودم را خوب میشناسم .من اگر حرف نزنم و بروم جراحی قلب را ادامه
رآمد کسب میکنم .روز
بدهم با همین تعرفهها ماهیانه  ۶۰۰میلیون تومان د 
چهارشنبه ( 17مرداد ماه) در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،محمدرضا پور ابراهیمی در موافقت با استیضاح وزیر در حالی که از
مخالفت پزشکیان نایب رئیس مجلس با استیضاح ربیعی رضایت نداشت ،گفت:
زهرا پزشکیان مسئول فاینانس شرکت پتروشیمی جم چه نسبتی با نایب رئیس
مجلس دارد؟ .بیان این جمله از سوی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
شد و در همان جلسه گفت :مباحث مطرح
مجلس موجب اعتراض پزشکیان 
شده نشانه بیاخالقی و عدم تعهد است .بیشتر بخوانید ...اتفاقی که در مجلس
بیسابقه بود! جنجال بر سر دختر پزشکیان در مجلس افشاگری یک نماینده
درباره "پسر وزیر" در جلسه استیضاح در همین زمینه خانه ملت گفتوگویی با
مسعود پزشکیان در خصوص

نایب رئیس مجلس انجام داده که در ادامه میآید:
اتهاماتی که علیه خانواده وی در جلسه استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مطرح شد ،اظهار داشت :زندگی افرادی که حرف از حق و عدالت میزنند را
باید نگاه کنیم که چقدر با حق و عدالت تطابق دارد .نایب رئیس مجلس شورای
هد که از وضعیت زندگیاش
اسالمی بیان کرد :چه کسی حاضر است اجازه بد 
فیلم بگیرند و آن را به مردم نشان دهند؟ من حاضر هستم از هر شخصی و از هر
بگیرند و منتشر کنند .آیا دیگران نیز جرات دارند خانه،

جایی از زندگی من فیلم
فرزندان ،زندگی خود و حتی افرادی که اطرافشان حضور دارند ،را نشان دهند؟
هید که بچههای من ،برادرزادهها و خواهرزادههای من چگونه
بیایید نشان د 

کنند و چند نفر از برادرزادهها و خواهرزادههای من بیکار هستند؟من
زندگی می 
بودهام ،بیایید
معاون وزیر ،وزیر ،رئیس دانشگاه و نماینده و نایب رئیس مجلس 
ببینید که خانواده من چگونه زندگی میکنند و بعد افرادی که مدعی هستند،
چگونه زندگی میکنند؟ آیا اصال جرات دارند زندگی خود و خانوادهشان را نشان
دهند؟ .اهم اظهارات پزشکیان به شرح زیر است :دخترم نیز مدرک کارشناسی
کارمند جم است که این همه

خود را از دانشگاه شریف اخذ کرده و
ارشد شیمی 
کارمند جم شده و حدود  4میلیون

داد و بیداد کردند ،دخترم حدود  6سال پیش
تومان حقوق دریافت میکند.من نمیدانستم چقدر حقوق دریافت میکند وقتی
گفتند از دخترم پرسیدم که تو  10میلیون حقوق می
که برخی افراد مسائلی را 
گیری؟ گفت نه ،به تازگی حدود  4میلیون حقوق دریافت میکنم .از دخترم
پرسیدم که معاون جم هستی؟ گفت نه من مسئول یک پروژهای هستم و بعد از
اتمام پروژه ،کار من هم تمام میشود .این درحالی است که پیامک زده بودند که
دختر پزشکیان  10میلیون تومان حقوق میگیرد .آیا این شغل دختر من خارج
روند و بر میگردند.
از عرف است؟ دختر من و همسرش با موتور به اداره می 
کدام یک از بچههای این افراد با موتور به اداره میرود و بر میگردد ،بعد بروید
.مدتها پیش من پشت تریبون گفتم به من پول مفت
فرزندان آنها را هم ببینید 
میدهند! فقط به من چنین پولی نمیدهند ،بلکه به همه پزشکان این مقدار پول
میدهند ،کدام پزشکی چنین حرفی را میزند؟ بروید زندگی جراحان قلب را نگاه
بیایید زندگی من را نیز نگاه کنید ،این در حالی است که همیشه مسئولیت
کنید و 

باال داشتهام .من معقتدم این حقوقی که به من میدهند ،اضافه است ،کدام
کند بگوید ،دریافتی ما اضافه است و حقم نیست؟
افراد جرات می 
یک از این 
فرد پشت تریبون قرار میگیرد و میگوید دختر پزشکیان در
در این شرایط آن 
فالن اداره مشغول به کار است .این فرد به دروغ میگوید که دختر من معاون
فرزند من حقش باشد و در هیات مدیره
و عضو هیات مدیره است .حتی اگر 
افراد دروغ میگویند.
باشد ،آیا مرتکب جرمی شده است؟ جرم نیست ولی این 
کند آیا باقی
کسی که این گونه سخن میگوید و عدالت و انصاف را رعایت نمی 
تواند درست باشد؟ من باور نمیکنم .علت حرف زدن من در
حرفهایش هم می 
مجلس نیز به این دلیل بود که ج ّوی در مجلس راه انداخته بود که منصفانه و به
ببینید و بپرسید.
حق نبود .هر وقت خواستید بدون هیچ اطالعی ،زندگی من را 
ببینید که در کجا زندگی میکنیم .زندگی من

بروید زندگی من و فرزندانم را
را نگاه کنید و زندگی آن ها را نیز نگاه کنید ،حاضرم "ندید" زندگی خودم را با
این افراد مدعی معاوضه کنم ،در حالیکه من فوق تخصص جراحی قلب هستم
کارمند معمولی هستند .من نمیخواستم دنبال این حرف ها بروم و

و آنها یک
اینگونه حرف زدن را درست نمیدانستم .من خیلی راحت حرف هایم را میزنم
و اگر قرار باشد ،شیشهای بشکند ،آن شیشه برای من نیست .از نظر زندگی،
خودم را خوب میشناسم .من اگر حرف نزنم و بروم جراحی قلب را ادامه بدهم
رآمد کسب میکنم .اگر
با همین تعرفهها ماهیانه  500تا  600میلیون تومان د 
بخواهم از بیمار هم پول بگیرم و جراحی کنم ،میزان پول دریافتی من سر به
فلک میکشد که انصاف نیست .این نوع مکانیزم پرداخت عادالنه نیست ،دولت
عدهای ج ّوی
ایجاد این سیستم مسئول هستیم و باید جوابگو باشیم .
و مجلس در 
درست کردند تا وزیر رفاه را بیاندازند ،روندی که امروز در مجلس هست و حتی
علیه رئیس جمهور هم درست میکنند ،انصاف نیست.

جزئیات استخدام مشروط معلمان حقالتدریس و  ۳۶هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی
استخدام معلمان حقالتدریس ،نیروهای پیشدبستانی
چند سال اخیر یکی از
و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در 
موضوعات چالشی و بحث برانگیز حوزه تامین منابع انسانی
در وزارت آموزش و پرورش بوده است.
به گزارش ایسنا ،موضوع استخدام معلمان حقالتدریس
همواره موافقان و مخالفان جدی داشته است و چندین
مرتبه طرحها و اصالحیههایی بر قوانین مجلس ارائه شده
تایید قرار نگرفته و برخی دیگر نحوه
مورد 
که برخی از آنها 
بکارگیری این گروه از معلمان را دستخوش تغییراتی کرده
اما تا کنون استخدام قطعی آنها مسجل نشده است.
در همین راستا نمایندگان مجلس سه شنبه دو هفته
قبل یکبار دیگر تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس را در
ند و نحوه استخدام معلمان حقالتدریس
دستورکار قرار داد 
و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مشخص کردند .آنها
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی
معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
را با  ۱۵۴رای موافق ۱۳ ،رای مخالف و  ۱۴رای ممتنع
از مجموع  ۲۲۶نماینده حاضر در مجلس به تصویب
تایید شورای نگهبان،
رساندند .بر این اساس در صورت 
معلمان حقالتدریس ،پیشدبستانی و آموزشیاران مستمر
در نهضت سوادآموزی با طی یک دوره آموزشی و قبولی
آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش به استخدام این
وزارتخانه درمیآیند .این قانون وزارت آموزش و پرورش
را مکلف کرده است که مشموالن قانون اصالح تبصره
 ۱۰ماده  ۱۷قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق
التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت
آموزش و پرورش مصوب  ۳/۶/۱۳۹۵را با شرایطی
استخدام کند .کلیه نیروهای حقالتدریسی و پیشدبستانی
مورد اشاره (شامل معلم ،مربی پرورشی،
مشمول قانون 
تربیت بدنی ،مشاور ،مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به
رشته و دوره تحصیلی ،جنسیت ،سنوات خدمت و ظرفیت
استخدام اعالمی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و
باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه
بر اساس نیاز استانها 
کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و
فرهنگیان طی 
اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنج ساله ششم
توسعه) به استخدام درآیند .آموزشیاران و آموزشدهندگان
مستمر (دو نفر و باالتر) که قبل از سال  ۱۳۹۲با نهضت
اند (مشمولین قانون اصالحی ۳
سوادآموزی همکاری داشته 

اد نیرو به
باقرزاده در پاسخ به اینکه آیا خروج این تعد 
وارد نمیکند؟ عنوان کرد :مجموعه
مجموعه نهضت ضربه 
ود  ۱۳۰تا  ۱۴۰هزار نفر هستند،
آموزشدهندگان ما حد 
شوند مربوط به سالهای قبل
اما آنها که استخدام می 
زیاد نیست زیرا از بین ۳۶
افراد 
اد این 
از  ۹۲هستند .تعد 
شوند و بتدریج
هزار نفر یک تعدادی در آزمون قبول می 
در طول برنامه ششم توسعه جذب میشوند .بنابراین چندان
زند و آموزشدهندگان زیادی را
لطمهای به فعالیت ما نمی 
در برنمیگیرد .وی در پاسخ به اینکه آیا آموزشدهندگان دو
باید در حال حاضر هم استمرار خدمت داشته
سال و باالتر 
باشند؟ گفت :در پیش نویس قانون الزامی درباره استمرار
بعد از سال  ۹۲نیامده است.
خدمت 

بعد از قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت
شهریور  )۹۵
شود با توجه به نیاز آموزش و
آموزش و پروش برگزار می 
پرورش ،رشته تحصیلی ،جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت
استخدام اعالمی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور
باید حداقل دوره یک ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان

کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه
طی 
ششم توسعه به استخدام درآیند .نحوه آموزش در دانشگاه
فرهنگیان و پذیرش بر اساس آییننامه اجرایی که حداکثر
ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون
توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان استخدامی کشور
و نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش ،تحقیقات و
شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد،
فناوری تهیه می 
تعیین و بار مالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی
حقالتدریسیهای تبدیل وضعیت شده در این قانون ،در
بودجه سنواتی تامین میشود.
 ۳۶هزار آموزش دهنده مشمول قانون
علی باقرزاده ،رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در این
کرد و به ایسنا گفت :وزارت آموزش
باره توضیحاتی ارائه 
و پرورش مکلف است مشمولین قانون اصالح تبصره ۱۰
ماده  ۱۷قانون تعیین تکلیف نیروهای حقالتدریس و
آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی مصوب سوم شهریور
 ۹۵را با رعایت مواردی استخدام کند .یک بخش مربوط
نیروهای حقالتدریس و پیشدبستانی است که با توجه به

رشته و دوره تحصیلی ،جنسیت ،سنوات خدمت و ظرفیتی
کند یک دوره را در
که سازمان اداری استخدامی تعیین می 
بعد از سپری کردن دوره
کنند و 
دانشگاه فرهنگیان طی می 
کنند و بتدریج تا پایان
آموزشی در آزمون پایانی شرکت می 
برنامه ششم توسعه استخدام میشوند.
وی افزود :عبارتی در این قانون آمده که ما را دچار
کند و مربوط به آموزشیاران و آموزش دهندگان
مشکل می 
است .آموزشیاران که از استخدام سال  ۹۰و  ۹۱جامانده
ود  ۱۰۰تا  ۱۱۰نفر بیشتر نیستند .برای
ند و حد 
بود 
قید شده است آن دسته از افرادی که
آموزشدهندگان نیز 
در آموزش دو نفر و باالتر همکاری در قبل از سال ۹۲
باید در یک آزمون داخلی که وزارتخانه
اند 
همکاری داشته 
کنند و افرادی که حدنصاب را
کند شرکت 
طراحی می 
آورند متناسب با رشته و جنس و سنوات دوره
بدست می 
بعد از قبولی در آزمون ،تا پایان برنامه
کنند و 
یکساله را طی 
ششم توسعه استخدام شوند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در
قانون به «آموزشدهندگان مستمر» اشاره شده است
اند «آموزش دهندگان مستمر دو
گفت :در قانون نوشته 
نفر و باالتر » که مفهوم آن استمرار همکاری نیست بلکه
حدنصاب همکاری است .اگر این تعریف را در نظر بگیریم
مفهومش آن است که همه آموزش دهندگان دو نفر و
باالتر که در فاصله سالهای  ۷۹تا پایان  ۹۱با ما همکاری
اند که نزدیک به  ۳۶هزار نفر هستند.
اند مشمول 
کرده 


حقالتدریسیها که خاک کالس را خورده
اند یک گام جلوتر هستند

محمدرضا نیکنژاد ،کارشناس آموزش و پرورش نیز در
تواند به
پاسخ به اینکه آیا بکارگیری معلمان حقالتدریس می 
کند و روش مناسبی
بهبود کیفیت آموزش در مدارس کمک 

روند استخدام در
کمبود نیرو باشد؟ اظهار کرد :
برای جبران 
افراد پس از گذراندن
همه جای جهان همینگونه است و 
مدرسه ،آموزشهای تخصصی در دانشگاه دریافت و وارد
روند را طی
حیطه کار میشوند .اما نیروهای حقالتدریس این 
شوند
وارد دانشگاه می 
نکردهاند .البته معلمان رسمی هم که 

آموزشهای الزم و درخوری را در مراکز تربیت معلم دریافت
گیرند و
گذرانند و مدرک می 
نمیکنند .صرفا دروسی را می 
وارد کالسهای درس میشوند .وی افزود :چه بسا این جذب

باشد زیرا آنها تجربه
نیرو از معلمان حقالتدریس ،بهتر هم 
یدهای بودم که در دانشگاه
دارند .بنده خودم معلم آموزشد 
نشد و
درس خواندم اما تا سرکار نرفتم به آموختههایم اضافه 
هرچه آموختم از تجربه عملی و کاریام بود .قطعا نیروهایی
هستند این کارشناس

ارند یک گام جلوتر
که تجربه تدریس د 
چند سال
آموزش و پرورش با بیان اینکه نیروهای حقالتدریس 
اند و روندی را تجربه
خورده 
اند و خاک کالس 
کرده 
معلمی 
خورد اظهار کرد :با توجه به
اند که امروز به دردشان می 
کرده 

هرچند به اذان
ساختار فعلی ،معلمان با تجربه کارآمدتر هستند .
کمبود نیرو مواجهیم و
مسئوالن آموزش و پرورش به شدت با 
موجود جبران بازنشستگی  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار
قطع روشهای 
چند سال آتی را نمیکند.
معلم بازنشسته در 

مدیرکل دفتر برنامهریزی وزارت ورزش و جوانان تشریح کرد

جزئیات پرداخت تسهیالت ازدواج در سال جاری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت
ورزش و جوانان از پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج به  ۵۵درصد متقاضیان از ابتدای سال تا پایان
تیرماه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سید جواد رضوی ضمن تشریح
جزئیات پرداخت تسهیالت ازدواج گفت :از ابتدای سال
تا پایان تیرماه از مجموع بیش از  ۵۸۲هزار نفر متقاضی
به بیش از  ۳۲۱هزار نفر وام پرداخت شده است که
این میزان در حدود  ۵۵درصد از متقاضیان را نشان
میدهد.
وی با بیان اینکه تعداد کل دریافت کنندگان وام
اد ماه
ازدواج از کل متقاضیان در تیر ماه نسبت به خرد 
رشد داشته است ،افزود :این افزایش نشان
رصد 
 ۲۲د 
هد که پرداخت تسهیالت ازدواج تسریع شده است.
مید 
همچنین استانهای ایالم ،سمنان ،بوشهر مرکزی و
کردستان بیشترین درصد دریافت کنندگان وام را به

خود اختصاص دادهاند.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت
ورزش و جوانان با اشاره به اینکه نسبت دریافت
کنندگان وام ازدواج نسبت به متقاضیان در  ۲۰استان
از میانگین کشوری بیشتر است ،افزود :درصد دریافت
کنندگان این تسهیالت در این استانها بین  ۶۷تا ۷۶
رصد است .رضوی با اشاره به اینکه پایینترین درصد
د 
دریافت کنندگان وام ازدواج نسبت به متقاضیان مربوط
به استانهای خراسان رضوی ،خوزستان ،کرمان و
خراسان شمالی است ،تصریح کرد :یکی از دالیل پایین
بودن میزان دریافت کنندگان تسهیالت ازدواج در این
استانها به دلیل جمعیت باالی آنها است.
وی تاکید کرد :به ادارات کل ورزش و جوانان
ند اعالم
استانهایی که از میانگین کشوری پایینتر بود 
کردیم تا از طریق استانداریها و شورای هماهنگی
بانکها این موضوع را پیگیری کرده و روند پرداخت

وام را تسریع کند .به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و
توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ،در حال حاضر
فرآیند دریافت تسهیالت ازدواج حداکثر تا

مدت زمان
کشد و شامل مراحل تعیین شعبه ،انتظار
دو ماه طول می 
پذیرش ،مراحل تکمیل مدارک و انتظار برای اخذ وام
است که هر چهار مرحله بر اساس گزارشهای بانک
مرکزی رصد میشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خبر داد

کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت :اخیراً دو انبار خودرو در
استان کشف شد که در یکی از این انبارها  31خودرو هیوندای و
در انبار دوم  11خودرو جک وجود داشت که ارزش یکی از انبارها
 9میلیارد تومان بود اما ارزش انبار دوم هنوز برآورد نشده است.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر مختاری افزود :مالکان با انبار
کردن تعدادی از این خودروها از فروش امتناع کرده بودند
که این تخلف محسوب میشود .وی با بیان اینکه تعدادی از
خودروها نیز تعهد تحویل داشته اما به مشتری تحویل نشده
بود ،ادامه داد :زمان تحویل برخی از این خودروها اسفند ماه
بود ولی مالکان که به خریدار تعهد داشتند از تحویل خودرو
ند تا بتوانند وجه بیشتری دریافت کنند .مدیرکل
امتناع کرده بود 
تعزیرات حکومتی البرز در خصوص تخلفات ارزی در استان نیز

مجازات  8سال زندان،
انفصال دائم از خدمات
دولتی ،جزای نقدی
و ضبط اموال ناشی از
ارتشاء برای مدیرکل سابق
مسکن و شهرسازی سمنان

خاطرنشان کرد :تاکنون پنج پرونده تخلف ارزی توسط بانکهای
دی ،توسعه تعاون و کشاورزی به تعزیرات البرز رسیده است
پروندهها به  200میلیارد تومان میرسد .این

که ارزش این
مسئول افزود :یکی از این پروندهها به دریافت  10میلیون یورو

مواد
برای واردات کائوچو است؛ شرکت دیگری برای واردات 
پالستیکی  2.5میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است؛ یک
شرکت نیز برای واردات کاال  19میلیون یوآن چین گرفته؛ یک
شرکت بازرگانی دیگر برای واردات  115میلیارد وون کره جنوبی
دریافت کرده و یک پرونده دیگر نیز مطرح است که مجموع این
دریافتها معادل  200میلیارد تومان میشود .وی با بیان اینکه
مورد نظر
در پروندههای مذکور اسناد گمرکی مبنی بر واردات 
ارائه نشده است ،ادامه داد :این  200میلیارد تومان ارز دولتی یا در
آزاد فروخته شده یا صرف واردات کاالهای دیگری شده و
بازار 
یا اص ً
وارد نشده است .مختاری ضمن تشکر از این سه
ال کاالیی 
بانک در گزارش این تخلفات گفت :برای پروندهها شعب ویژهای
تشکیل شده تا خارج از نوبت بررسی شوند.

حکم مدیرکل سابق مسکن و شهرسازی سمنان صادر شد .دادستان عمومی و انقالب مرکز سمنان گفت :حکم اسماعیل صادقی مدیرکل مسکن
شد صادر شد .به گزارش ایرنا ،حیدر آسیابی افزود :دادگاه تجدید
اد  ۹۶به جرم ارتشا دستگیر و روانه زندان 
و شهرسازی این استان که در دهم مرد 
اد  ۹۷حکم محکومیت قطعی را صادر کرد که در تاریخ پانزدهم مرداد  ۹۷حکم جهت اجرا به بخش اجرای احکام دادسرای
نظر در تاریخ هشتم مرد 
ید نظر استان ،مدیرکل
عمومی انقالب سمنان ارسال که به مرحله اجرا گذاشته شد .وی تاکید کرد :بر اساس حکم قطعی شعبه هفتم دادگاه تجد 
سابق مسکن و شهرسازی بابت ارتکاب  ۹فقره ارتشاء به تحمل هشت سال حبس تعزیری ۹ ،فقره انفصال دایم از خدمات دولتی ۹ ،فقره تحمل
شالق تعزیری ،جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از ارتشاء محکومیت یافته و حکم به مرحله اجرا گذاشته است .وی تصریح کرد :جرم این مدیرکل
استان سمنان ،چون از جرایم اقتصادی بود و طبق تبصره ماده  ۳۶قانون مجازات اسالمی جرایم ارتکابی از نوع اقتصادی در صورتی که به میزان
میلیارد ریال یا بیشتر باشد ،انتشار حکم از طریق رسانهها الزامی است .محکومیت مدیران در استان سمنان به جرم ارتشاء کم سابقه است و در

یک
سالهای اخیر کمتر رخ داده است .استان سمنان  ۷۰۲هزار نفر جمعیت در هشت شهرستان دارد.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

 5هزار قلم دارو در فهرست کاالهای اساسی گروه اول

وزیر بهداشت از اعالم لیست کاالهای اساسی گروه اول حوزه
سالمت به دولت و وزارت صنعت خبر داد.
بهگزارش ایران ،دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم
روز خبرنگار با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی

درباره کاالهای گروه اول حوزه سالمت و زمان اعالم آن به
دولت ،گفت :کاالهای گروه اول وزارت بهداشت شامل دارو ،مواد
اولیه و تجهیزات پزشکی و بویژه داروهای بیماران صعبالعالج
است و در این فهرست نیازهای اساسی در حوزه دارو و تجهیزات
پزشکی قرار دارند که لیست مفصلی است و چند هزار قلم را
شامل میشود.
ود پنج هزار قلم و در حوزه تجهیزات
او گفت :در حوزه دارو حد 
پزشکی  ۲۲هزار قلم در فهرست کاالهای گروه اول قرار دارند.
باید تالش
بر این اساس کار ما بسیار سخت است؛ چرا که 
موجود داشته باشیم .برخی از

کنیم همیشه چندین هزار قلم
این اقالم بسیار اساسی هستند که لیستشان را اعالم خواهیم
کرد .وزیر بهداشت ،ادامه داد :لیست نهایی شده کاالهای گروه
اول را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت تحویل میدهیم و

اعالم عمومی نیز خواهد شد .هاشمی در ادامه صحبتهایش
درباره وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی طی چند ماه آینده
گفت :موضوع حائزاهمیت این است که مردم برای تهیه دارو و
تجهیزات پزشکی و ...به رنج و زحمت نیفتند و مطمئن باشند که
با نظم و انضباط مشخصی این اقالم توزیع خواهد شد .درعین
خواهند داروها و

باید مراقب افرادی که اضطراب دارند و می
حال 
تجهیزاتشان را برای یک سال آینده به نوعی احتکار کنند ،باشیم.
هاشمی تأکید کرد :به همه اطمینان میدهم که همه تالشمان
بر این است که جریان تأمین و توزیع دارو ،تجهیزات پزشکی و...
از یک نظم و انضباط صحیحی برخوردار باشد و از همه خواهش
کنند و عجلهای نداشته باشند؛ چرا که
اعتماد 

میکنم که به ما
خود بیاعتمادی و عجله منجر به بینظمی میشود و همین
موضوع کار را سخت میکند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد

توزیع غذای رایگان دانشجویی ویژه دانشجویان کمبضاعت و افزایش  2برابری پرداخت وام شهریه
مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان از
توزیع غذای رایگان دانشجویی در برخی دانشگاههای کشور
خبر داد و گفت :براساس این برنامه ،دانشجویانی که توان
پرداخت مبلغ ژتون  ۱۴۰۰تومانی تغذیه را نداشته باشند،
میتوانند از غذای رایگان استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،ذوالفقار یزدانمهر ،در نشست با اصحاب
رسانه با اشاره به افزایش دو برابری منابع این صندوق در
سالجاری گفت :سال گذشته صندوق رفاه دانشجویان ۴۱۷
میلیارد تومان منابع داشت که توانست تسهیالت و یارانه به
دانشجویان و دانشگاهها پرداخت کند که خوشبختانه امسال
با مساعدت دولت و سازمان برنامه و بودجه و همچنین اصول
درآمدهای اختصاصی صندوق این مبلغ به  ۶۷۰میلیارد
تومان افزایش یافت که البته توانستیم با همافزایی با بانک
قرضالحسنه مهر منابع صندوق رفاه دانشجویان را به بیش از
 ۱۳۰۰میلیارد تومان افزایش دهیم.
وی در ادامه به توانمندی صندوق رفاه دانشجویان
برای پوشش صددرصدی خدمات و تسهیالت دانشجویی
اشاره کرد و گفت :با توجه به افزایش منابع صندوق ،تالش
داریم خدمات خود را در حوزههای دانشجویی نظیر سراها،
تبدیل آشپزخانهها از حالت سنتی به صنعتی و سایر خدمات

دانشجویی ارتقا دهیم.
یزدانمهر خاطرنشان کرد :در حوزه تأمین اقالم اساسی،
تغذیه و خوابگاه توانستیم برای سالجاری اعتباری  ۶۷میلیارد
تومانی از بودجه صندوق اختصاص بدهیم تا در صورت بروز
مسائل و مشکالت احتمالی بتوانیم مشکالت را رفع و خدمات
را پوشش دهیم بنابراین با افزایش منابع این صندوق و تحقق
درآمدهای اختصاصی قطع ًا در سالجاری خدمات خوبی را در
عرصه رفاهی و دانشجویی ارائه خواهیم داد.رئیس صندوق
رفاه دانشجویان از آغاز طرح بخشودگی صددرصدی جرایم
بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویی خبر داد و گفت :این
خواهد

طرح از  ۲۰مرداد آغاز شده و تا  ۱۰شهریور ماه ادامه
داشت.
افزایش  2برابری پرداخت وام شهریه

مشاور وزیر علوم از افزایش دو برابری پرداخت وام شهریه
خبر داد و گفت :متأسفانه ما در پرداخت این نوع وام مشکل
داشتیم که با همافزایی بانک مهر ایران توانستیم در پرداخت
وام شهریه پوشش دو برابری داشته باشیم ،ضمن اینکه سال
گذشته وامهای دانشجویی با پوشش صددرصدی و حتی در
برخی موارد  ۵۰۰درصدی مواجه شد و امسال نیز تسهیالت
قابل ارائه دانشجویان هدفمند و متناسب با نیاز آنها خواهد

بود .رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین
به رتبهبندی خدمات دانشجویی در حوزه تغذیهای و سلف
اشاره کرد و گفت :خوشبختانه رتبهبندی سلف سرویسها و
خدمات تغذیهای دانشجویان پایان یافته و دانشگاههایی که
سلفسرویس آنها در رتبه سه قرار گرفته باشد با مشارکت ۵۰
درصدی صندوق رفاه دانشجویان ارتقا یافته و از حالت سنتی
خواهند شد.

به صنعتی تبدیل
بهگفته یزدانمهر ،با حمایت صندوق رفاه دانشجویان،
رستورانهای مکمل در دانشگاهها ایجادخواهند شد و تنوع
غذایی دانشجویان افزایش مییابد و حتی در برخی از
دانشگاهها غذای رایگان به دانشجویان ارائه میشود ،یعنی
دانشجویان حتی مبلغ ۱۴۰۰تومان ژتون تغذیهای را پرداخت
نمیکنند و این سیستم توزیع غذای رایگان در سایر دانشگاهها
نیز گسترش مییابد.
وی همچنین از کمبود  ۵۰هزار نفری ظرفیت خوابگاههای
اد و گفت :براساس آسیبشناسیهای صورت
دانشجویی خبر د 
گرفته در عرصه سراهای دانشجویی ،ما در حال حاضر با
کمبود  ۲۰۰سرای دانشجویی مواجه هستیم که  ۵۰هزار

دانشجوی ما با تراکم یا به نوعی با مشکل خوابگاه دانشجویی
مواجه هستند.

سوءقصد به جان فوق تخصص کلیه در یکی از بیمارستانهای پایتخت

جزئیات
سوء قصد به دو پزشک در تهران و نجف آباد و
دستور ویژه وزیر بهداشت برای رسیدگی و پیگیری آن،
این سوال را مطرح میکند که چرا پزشکان به عنوان
مورد چنین خشونتهایی
باید 
حامی سالمت انسانها ،
قرار گیرند؟
به گزارش ایسنا ،دکتر احمد تارا  -پزشک
فوقتخصص بیماریهای کلیه ،همان پزشکی است
که در پایتخت و در کلینیک بیمارستان مدرس از
سوی فردی مورد حمله و ضربات چاقو قرار گرفته
ند و فقط
است؛ ضرباتی که بر پهلو و گردنش فرود آمد 
هرچند در حال

چند میلیمتر با مرگ فاصله داشت.

حاضر وضعیت عمومی وی بعد از انجام اعمال جراحی،
پرسید چرا چنین اتفاقاتی برای

مناسب است ،اما باید
پزشکان ،آن هم در محل خدمترسانیشان رخ میدهد
و راهکار حفاظت و یا به نوعی امنیت آنها به واسطه
شغلشان ،چیست؟
برای روشن شدن ماجرا با دکتر احمد تارا تماس
گرفتیم و وی با وجود احوال نه چندان مساعد ،پاسخ
داد .وی با اشاره به اتفاقی که برایش در کلینیک
بیمارستان مدرس رخ داده ،گفت :در ساعات پایانی
فعالیت کلینیک من در کلینیک بودم و فرد ضارب
به عنوان آخرین بیمار وارد کلینیک شد .این فرد با
من مواجه شد و ابتدا اسپری اشکآور به صورتم زد؛
ید و بعد هم با یک
بهطوریکه دیگر چشمانم نمید 
ضربه چاقو به گردنم زد که البته خوشبختانه ضربهاش
دو میلیمتر با رگ گردنم فاصله داشت .بعد از این
اتفاق سعی کردم از محیط دور شوم ،اما دوباره دو ضربه
وارد کرد.
عمیق چاقو به پهلوهایم 
پلیس امنیت در حال بررسی ماجرا
وی با بیان اینکه متاسفانه بیمارستانها از نظر
مسائل امنیتی ضعیف هستند ،افزود :عمل جراحی
شد و ترجیح دادم به خانه منتقل شوم و
برایم انجام 
در حال حاضر در منزل در حال استراحتم .در زمان
حادثه وضعیتم نزدیک به مرگ بود و هوشیاریم داشت
مختل میشد ،اما چون در بیمارستان بودم ،سریع مورد
جراحی قرار گرفتم.
تارا با بیان اینکه در حال حاضر فرد ضارب بازداشت

شده و پلیس امنیت هم مشغول بررسی انگیزه این
فرد است ،ادامه داد :البته پلیس در جیب فرد ضارب

مواد روانگردان هم پیدا کرده بود .اکنون پلیس در حال

فرد خودش عامل
بررسی این موضوع است که آیا این 
این اقدام بوده یا از کسی پولی گرفته و این اقدام را
انجام داده است.
گالیه از حراستی که نیست
وی در ادامه صحبتهایش با گالیه از عدم
حساسیت مسووالن بیمارستانها نسبت به بروز چنین
مسائلی ،گفت :باید در کلینیکهای بیمارستانی که
معموال در فضایی متفاوت از فضای اصلی بیمارستان
قرار میگیرند ،تا زمانیکه آخرین بیمار از درمانگاه
بیرون میآید ،نیروی انتظامی و حراست در آنجا مستقر
باشد .بنده یک پزشک بیمار محور هستم و تاکنون از
طرف بیماران و همراهانشان کوچکترین اهانتی به
من نشده ،اما این اتفاق غیر از بحث بیمار و پزشک
بود .بنابراین تا زمانیکه آخرین بیماران در درمانگاهها
باید محافظ هم در درمانگاه حضور داشته
حضور دارند ،
باشد .در زمانی که این اتفاق برای من افتاد ،حراست و
انتظاماتی حضور نداشت.
تاکید کرد :متاسفانه نیروهای حراست طی چند
تارا 
کردهاند که باید
سال گذشته در بیمارستانها افت زیادی 
این موضوع مورد توجه قرار گیرد .در زمان مسوولیت
من در بیمارستان مدرس ،ما با نیروی انتظامی قرارداد
داشتیم و نیروی انتظامی در بیمارستان حضور داشته و
در تامین امنیت بیمارستان نقش بسزایی ایفا میکردند.
نمیدانم چرا این اقدامات در حال حاضر کمرنگ شده
است .کار حراست بیمارستان عمدتا راهنمایی همراهان
و بیماران است و نقشی در این اتفاقات ندارند .از طرفی

سرعت مداخله در این اتفاقات هم مهم است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا باره ارائه تجهیزات دفاع
شخصی به پزشکان از سوی سازمان نظام پزشکی نیز
گفت :اگر افراد برای دریافت این تجهیزات پیگیری
کنند ،شاید بتوانند این تجهیزات را از نظام پزشکی
بگیرند ،اما باید توجه کرد که وسایل دفاع شخصی
کاربرد داشته باشند .در حوادث

رصد موارد
شاید در  ۱۰د 
چند سال اخیر میبینیم که اصال این تجهیزات به کار
نمیآیند .بنابراین فرد باید خودش را از محیط حادثه دور
کند و بهتر است که نیروهای محافظ در بیمارستانها
حضور داشته باشند.
دکتر نازنین شیرزادخان  -مشاور اداره پیوند و امور
واحد مراقبت از
بیماریهای وزارت بهداشت و مدیر 
اهداکنندگان زنده در بیمارستان مدرس نیز در گفتوگو
با ایسنا ،گفت :به طور کلی در درمانگاه بیمارستان
مدرس فقط یک نیروی انتظامی بدون سالح تا
ساعت پنج عصر حضور دارد .از ساعت پنج به بعد
هم کسی برای محافظت در درمانگاه نیست و فقط
چند پزشک و یک منشی تا ساعت  ۹:۳۰الی  ۱۰شب

کنند و تنها هستند .وی با بیان
در درمانگاه کار می 
اینکه کلینیک ما در حوزه پیوند اقدام میکند ،عنوان
کرد :آقای دکتر تارا یک سرمایه بزرگ اجتماعی برای
کشور محسوب میشود .چطور میشود که فردی وارد
درمانگاه شود ،درب درمانگاه را ببندد و هیچکس هم
هیچ عکسالعملی نشان ندهد .این اصال درست نیست.
متاسفانه نه از طرف دانشگاه ،نه از طرف وزارت بهداشت
هیچ اقدامی برای کمک به دکتر تارا انجام نشد .در روز
حادثه من یک نفره دنبال کارهای آقای دکتر بودم.
این درحالیست که آقای دکتر اقدامات زیادی را در
حوزه سالمت انجام دادند و به خاطر مردم ایران از
آمریکا به کشور بازگشتند ،اما حاال این اتفاق برایشان
رخ داده است .شیرزادخانی همچنین اظهار کرد :پلیس
فرد
امنیت که پیگیر این قضیه است ،اعالم کرده این 
قصد کشتن آقای دکتر تارا را داشته و شاید هنوز هم
پیوند
به تهدیداتش ادامه دهد .دکتر تارا بیشترین آمار 
ارند و خدمات زیادی را به کشور انجام دادهاند.
زنده را د 
نباید اجازه دهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد

معتاد متجاهر

جمعآوری بیش از  141هزار
طی  3ماه اول امسال در کشور

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور از افزایش  ۱.۵تا
 ۲برابری جمعآوری معتادان متجاهر در  ۳ماه نخست امسال نسبت به سال قبل خبر
فرید براتی سده با بیان اینکه افزایش دستگیریهای پلیس مبارزه
داد .به گزارش ایرنا ،
با مواد مخدر ناجا موجب افزایش حجم فعالیت سازمان بهزیستی شدهاست گفت:
تعداد معتادان متجاهری که  ۳ماه اول سال به سازمان بهزیستی تحویل داده شدهاند
اند که به مراکز ماده  ۱۶و تبصره  ۲ماده ۱۵
در مجموع بیش از  ۱۴۱هزار نفر بوده 
در قالب ساماندهی معتادان متجاهر تحویل داده شدهاند .وی در ادامه تأکید کرد :این
هد کار بهزیستی زیادتر شده است اما اینکه بحث افزایش جرایم ناشی از
نشان مید 
اند و
شده 
باشد جای سؤال دارد ،چرا که این تعداد تحویل داده 
تعداد معتادان متجاهر 
افزایش جرم ناشی از تعداد معتادان متجاهر نیست.
مورد برخی اظهارات در مورد کاهش سن مصرف مواد مخدر در کشور
وی در 
نیز توضیح داد :آنچه در این خصوص اهمیت دارد میانگین سنی مصرف مواد مخدر
شاهد کاهش سن مصرف مواد مخدر هستیم اما این تغییرات شدید
است و اگرچه 
و محسوس نبودهاند .براتی سده با انتقاد از جمعآوری پاتوقهای معتادان از سوی
مورد جمعآوری پاتوقها تنها موجب
نیروی انتظامی نیز تصریح کرد :عملیات پلیس در 
شاهد حضور

پراکنده شدن و توزیع معتادان در سراسر شهر میشود به طوری که
آنان در مناطقی از شهر خواهیم بود که پیش از آن حضور نداشتند .پلیس در گذشته
سفید انجام داده بود که به نظر میرسد
نیز اقدامات مشابهی در مناطقی مانند خاک 
باید مدیریت
پیامدهای مثبتی به همراه ندارد ،این درحالی است که پاتوقهای معتادان 
شوند و خدمات ویژهای در اختیارشان قرار بگیرد تا زمینه برای جذب و بهبودی و
پیشگیری از آسیبها برایشان فراهم شود.

ابتالی  ۷۸نفر به بیماری ایدز
در یک روستای چابهار!

رئیس اداره بهزیستی چابهار از ابتالی  78نفر از اهالی یک روستا در این شهرستان
به بیماری ( HIVایدز) خبر داد.
وجود روستایی در این منطقه که آمار
به گزارش ایلنا ،حسن تاوانه در رابطه با 
نسبت ًا باالیی از ابتال به  HIVدر آن وجود دارد ،بیان کرد :در یکی از روستاهای این
تأیید شده است؛ البته بهتر بود این آمار
منطقه ب ه نام «درگز» آمار ابتال باالی  ۷۸نفر 
شد اما شاید مالحظهکاری آنها به
از طریق مرکز بهداشت شهرستان رسم ًا اعالم می 
دلیل توریستی بودن شهرستان و محرمانه بودن این دست اطالعات آماری است .آمار
کلی ابتال به  HIVدر شهرستان چابهار نیز تقریب ًا  ۳۰۰نفر است .وی افزود :اداره
بهزیستی برای پیشگیری از گسترش  HIVدر منطقه درخواست کرده که اقدامات
توافقی با نهادهای مسئول انجام شود اما کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان برای
ثبت اطالعات مشخصات سجلی و هویت در سامانه بهزیستی کشور مدت یک سال
پاسخگو نبودند ،بهتازگی شبکه بهداشت شهرستان اعالم کرده است که در اختیار
گذاشتن آن منوط به موافقت مسئوالن باالدست استانی است.
رئیس اداره بهزیستی چابهار در ادامه گفت :با پیگیریهای به عمل آمده ،توزیع
کیتها ،تست  HIVدر مددسراهای اضطراری و شلترمرکزگذری کاهش آسیب
( )DICعملی شده است ،همچنین در جلسه هفته هم شبکه بهداشت برای در اختیار
گذاشتن کیتهای تست اعالم آمادگی کرد ،حال باید دید که چه میشود.
رئیس اداره بهزیستی چابهار در پایان تأکید کرد :امیدوارم مسئوالن کشوری با
توجه به آمار باالی آسیبهای اجتماعی برای حل معضالت و توسعه سواحل مکران
کاری انجام دهند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

 18میلیون هکتار از تاالبهای اطراف تهران
خشک شده است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت :تاالبهای آب
شیرین خشک شده ،عمدهترین کانونهای گرد و غبار در اطراف استان تهران هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،مسعود تجریشی درباره خشکی دریاچه نمک استان قم
گرد و غبار نیست ،اما چون دارای کریستالهای
اظهار داشت :دریاچه قم خود کانون 
باد مقاوم هستند.
نمک است ،این کریستالها در برابر 
ارند که یا خشک شدهاند یا دارای
او گفت :تاالبهایی در اطراف تهران و قم وجود د 
آب بودند که بعد از زهکشی کام ً
کمبود بارش

ال خشک شدند و امسال نیز بهدلیل
پوشش گیاهی آنها از بین رفته است.
د دامها در دشتها و مراتع هیچ قانونی وجود
تجریشی با بیان اینکه برای ترد 
ندارد ،گفت :افزایش قیمت گوشت موجب شده تا روزانه تعداد بسیاری دام در این مراتع
د کنند که این موضوع باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه میشود.
برای چرا ترد 
وی گفت :در  31استان کشور پهنهها و مراتع اطراف تاالبهای خشک شناسایی
ند که برنامه اجرایی دو سال ه را به هرکدام از این استانها ابالغ کردهایم.معاون
شد 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برخی از تاالبهای
اطراف تهران جزء اولویت عملیات اجرایی قرار گرفتند ،گفت :باید برخی از تاالبهایی
حاد گرد و غبار هستند طی  3تا  4سال آینده مدیریت کنیم ،اما بهدلیل
را که کانون 
شاید اقدامات الزم از جمله قرق
گستردگی وسعت  18میلیون هکتاری این کانونها 
فرآیند طوالنی دارند ،سالها بهطول بینجامد.

کردن ،مالچ پاشی یا کاشت گیاه که
وی گفت :سازمان حفاظت محیط زیست عالوه بر سازمان جنگلها و مراتع ،سایر
ارگانها را نیز درگیر اجرای طرح احیای تاالبها کرده است که منابع مالی و شناسایی
ط زیست تأمین خواهد شد.
کانون از جانب سازمان محی 
وی گفت :برای احیای تاالب گاوخونی طرحی ارائه شده است تا آبهای شوری
شوند تا رطوبت کافی
که در انتهای رودخانه ورزنه هستند ،زیر سطح تاالب انتقال داده 
ایجاد شود .معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت
برای پوشش گیاهی تاالب 
محیط زیست گفت :کاهش حداقلی میزان دخل و تصرف در تاالبها و با ورود
آبهایی که به تاالبها میرسند ،دوباره تاالبهای خشک شده احیا خواهند شد.
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ید شماره ( -60شماره پیاپی )766
اد  - 1397دور جد 
یکشنبه  21مرد 

زن جوان پس از طالق توافقی از همسرش:

خودکشی مرد کینهجو پس از اسیدپاشی
روی همسر سابقش

در پی اطالع از تصمیم او به ازدواج در اردبیل!
ارد او را هدف اسیدپاشی قرار
قصد ازدواج دوباره د 
شد همسر سابقش 
مرد اردبیلی وقتی متوجه 

اد و خودش نیز خودکشی کرد .به گزارش ایرنا ،ناصر عتباتی  -دادستان عمومی و انقالب مرکز
د 
هستند امادو سال قبل از هم جدا

فرزند
استان اردبیل -در تشریح این خبر گفت :این زوج دارای دو 
شد همسر سابقش
مرد میانسال متوجه 
ند و حضانت فرزندان را به مادر سپردند .تا اینکه مدتی قبل 
شد 
ارد دوباره ازدواج کند .وی با شنیدن این خبر به سراغ زن رفت و در اقدامی کینه توزانه وی را
قصد د 

مرد انتقامجو
اد تا به نوعی از او انتقام بگیرد .اما پس از این کار خودکشی کرد .
هدف اسیدپاشی قرار د 
ید به
بود تا رسیدن به بیمارستان جان سپرد .اما زن بهخاطر سوختگی شد 
که بشدت مجروح شده 
بیمارستانی در تبریز انتقال یافت و تحت درمان پزشکان قرار گرفت .بهگفته دادستان اردبیل پلیس و
بعد از ارتکاب جرم اقدام به
وارد ماجرا شده ولی عامل اسیدپاشی 
دادستانی به محض وقوع این حادثه 
خود را از دست داد .دادستان عمومی و انقالب اردبیل
کرد و تا رسیدن به بیمارستان جان 
خودکشی 
ید قرار
مورد تهد 
ند اما بارها زن توسط همسر سابقش 
افزود :این زن و شوهر طالق رسمی گرفته بود 
مرد با شنیدن موضوع ازدواج زن اقدام به اسیدپاشی کرد.
بود که سرانجام 
گرفته 

بازگرداندن کیف حاوی  14میلیارد و  500میلیون
تومان پول و چک به صاحبش در فرودگاه رامسر
یکی از افسران نیروی انتظامی در فرودگاه رامسر یک کیف را که  145میلیارد ریال چک
بود به صاحبش بازگرداند .به گزارش ایلنا ،سردار حسن مهری ،فرمانده پلیس
و پول در آن 
فرودگاههای کشور گفت :سروان محمدرضا صالحی که جانشین فرمانده پلیس فرودگاه رامسر
است این پول را که داخل یک کیف دستی کوچک روی صندلی سالن در ترمینال رها شده
ناامید شد آن را با رعایت
بود پیدا کرد .این افسر وظیفهشناس وقتی از پیدا کردن صاحب کیف 
موازین امنیتی باز کرد و متوجهشد که درون آن مبالغ قابل مالحظهای چک و وجه نقد به ارزش
 145میلیارد ریال قرار دارد .فرمانده پلیس فرودگاههای کشور خاطرنشان کرد :با پیگیریهای
صورت گرفته توسط پلیس فرودگاه رامسر و تماس تلفنی با صاحب کیف ،پولها و چکها با
حضور فرمانده یگان و نماینده حفاظت اطالعات شهرستان پس از تنظیم صورتجلسه به نماینده
قانونی مالک کیف تحویل داده شد.

قتل مرموز استاد  61ساله دانشگاه 
آزاد
درون خانهاش در شهرک گلستان تهران
استاد دانشگاه در خانهاش پلیس با معمای جنایی تازهای روبهرو
همزمان با کشف جسد یک 
شد .به گزارش ایران ،ساعت  11:30دقیقه  15مرداد ساکنان مجتمع مسکونی در شهرک
گلستان با پلیس تماس گرفته و از بوی تعفنی که از طبقه اول ساختمان به مشام میرسید
شکایت کردند .با شکایت آنها بالفاصله مأموران کالنتری  141وارد عمل شده و با حضور در
اد وی با اصابت یک
جسد مرد  61سالهای را پیدا کردند .نخستین بررسیها نشان مید 
محل 
ضربه چاقو به قتل رسیده است .بدین ترتیب بالفاصله موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت
و تیم تحقیق اعالم شد .بدین ترتیب بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران و تیم بررسی
صحنه جرم راهی محل حادثه شدند .بررسیها نشان میداد جسد متعلق به یک استاد دانشگاه
است که دکترای مدیریت بازرگانی داشته و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد نیز بوده است .مرد
میانسال به تنهایی در خانهاش زندگی میکرده و همین مسأله نیز باعث شده بود که راز این
جنایت دیر برمال شود .در ادامه تحقیقات متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را  36ساعت
قبل از کشف جسد اعالم کرده و همچنین علت اولیه مرگ اصابت جسم نوک تیز به قفسه سینه
بود اما هنوز مشخص نیست سرقتی رخ داده یا نه ،از سوی
اعالم شد .گر چه خانه بهم ریخته 
دیگر سالم بودن درهای ورودی خانه دکتر حکایت از حضور یک آشنا در خانه دارد.
جسد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی
به دستور بازپرس سجاد منافیآذر 
شد و تحقیقات برای دستگیری عامل یا عامالن جنایت ادامه دارد.
قانونی منتقل 

آگهی تغییرات شرکت آبنوس ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت  246226و
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
شناسه ملی  10102868663به 
واحد ثبتی تهران به
شد  - :محل شرکت در 
 20/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ 
آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-شادمان-
سوم-واحد 1

شهید محسن فعالی-پالک -17طبقه
خیابان شادمهر-بن بست 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید - .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()222312
_______________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن ارمغان بهزیستی به شماره ثبت 115825
و شناسه ملی  10101594407به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه  /مدیر تصفیه
مورخ  05/02/1397و مجوز شماره  55020/15/972مورخ 05/03/97وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم حشمت الملوک
ید  .کلیه
معززی بعنوان مدیر اجرائی هیئت تصفیه ( رئیس تصفیه ) انتخاب گرد 
اسناد با امضا سه نفر و مهر شرکت و اوراق عادی به امضا رئیس
اوراق بهادار و 
خواهد بود  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت

اجرائی و مهر شرکت معتبر
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()222313

زن مطلقه شاگرد مغازه همسرم ،زندگیام را نابود کرد

زن جوان که سالها با دوست شوهرش و همسر وی رفت و
آمد خانوادگی داشت هرگز تصور نمیکرد این زن بالی زندگیاش
شود.
به گزارش ایران ،سارا دست پسر خردسالش را محکم گرفته
بود و بهزور او را دنبال خودش میکشاند .پس از لحظهای این پا
و آن پا کردن روی صندلی نشست .اما پسرش آرام نداشت و مدام
این سو و آن سو میدوید« .سارا» چند باری به او تشر رفت اما
کند ترجیح داد به حال خود رهایش
ید نمیتواند آرامش 
وقتی د 
کند .بعد رو به مشاور کرد و گفت 8« :سال از زندگی مشترک من
و «رامین» گذشته بود که بواسطه یکی از دوستانم فهمیدم شوهرم
سرم هوو آورده است .شنیدن این خبر آنقدر برایم سخت بود که تا
چند روز گیج بودم و فقط به در و دیوار نگاه میکردم .حتی قدرت

حرف زدن با همسرم را هم نداشتم .در همه این روزها فکری
مثل خوره به جانم افتاده بود؛ اینکه آن زن را پیدا کنم و ببینم چه
ویژگیهایی دارد که شوهرم او را به من ترجیح داده است.
دنبال جواب همین سؤال بودم که واقعیتی وحشتناکتر برایم
فاش شد« .بیتا» ،همسر سابق شاگرد مغازه شوهرم حاال هوویم
شده بود .هضم این واقعیت تلخ برایم غیرممکن بود .آن زن تا
پیش از جداییاش بارها با شوهرش به خانه ما آمده و همیشه با
من و پسرم مهربان بود .وقتی فکر میکردم که چه درددلهایی
پیش آن زن کرده بودم احساس درماندگی و خشم میکردم.
اعصابم به هم ریخته بود .تصمیم گرفتم به روی خودم نیاورم.

شاید اگر در این باره به شوهرم حرفی نزنم این
فکر میکردم 
رابطه پنهانی را تمام کند اما هیچ چیز آنطور که من فکر میکردم
پیش نرفت .وقتی شوهرم فهمید از ازدواج دومش خبردار شدهام
نه ابراز پشیمانی کرد و نه سعی کرد واقعیت را پنهان کند .تنها
در برابر گریههای بیامان من با خونسردی گفت« :خودت مقصر
بودی .اگر تو همان زنی میشدی که من میخواستم هرگز سراغ
زن دیگری نمیرفتم»...
بعد حالم دگرگون بود .پسرم نیز با دیدن حال
از آن روز به 
و روز من هر روز عصبیتر میشد .اما انگار شوهرم اص ً
ال این
وضعیت پریشان ما را نمیدید.
چند ماهی با همین شرایط گذشت .هر روز تحمل این سردی و
بیاعتنایی برایم سختتر میشد .دیگر رغبتی برای دیدن شوهرم
نداشتم .اما تصمیم گرفتم بهخاطر پسرم به زندگی برگردم .دیگر
عشق در زندگیمان معنا نداشت اما کم کم حضور آن زن را در
زندگیمان پذیرفته بودم .همهمان به جز زن دوم شوهرم از این
زندگی سرد راضی بودیم .دو سال با همه سختیها و تلخیهایش
سپری شد تا اینکه صبر «بیتا» سر آمد و شیطنتهایش شروع
شد .کم کم «رامین» نیز رفتارش تغییر کرد .دوباره روزهای تلخ
قبل تکرار شد .هر روز دعوا و بیمحلی ...شوهرم حتی دیگر با
پسرم هم رفتار درستی نداشت .دست آخر هم آنچه نمیخواستم
سرم آمد؛ شوهرم به درخواست «بیتا» به دادگاه رفت و ما توافقی
جدا شدیم.

من با پول مهریه و کمکهای پدرم خانهای خریدم و پسر
 10سالهام را هم پیش خودم بردم .در این مدت هر کاری که
میتوانستم برای رفاه حال پسرم انجام دادم اما باز هم نمیتوانم
همه خواستههای او را برآورده کنم .همسر سابقم وضع مالی خوبی
دارد ،با این حال وقتی از او خواستم هزینه پسرمان را بدهد ،در
عین بیمسئولیتی گفت« :خودت خواستی پسرمان را نگهداری و
من هیچ تعهدی به او ندارم».
زن جوان با بغضی در گلو به مشاور گفت :مشکالت زندگی
کمرم را شکسته هر چه تالش میکنم بیشتر ناامید میشوم از
همه بدتر اینکه پسرم نیز هر روز افسردهتر میشود و افت تحصیلی
شدیدی پیدا کرده است .این زن در کمال بیرحمی پسرم را از
محبت پدر محروم کرد و آینده مبهم زندگیمان مانند کابوسی
آرامش ما را گرفته است و هیچ راهی برای نجات ندارم.

دستگیری  2باجناق تبهکار به اتهام سرقت و زورگیریهای زنجیرهای در تهران

دو باجناق موتورسوار در جنوب شرق تهران که با قمه به سراغ مردم
کنند از سوی پلیس دستگیر شدند.
رفتند تا اموالشان را سرقت 
می 
بهگزارش مرکز اطالعرسانی پلیس پیشگیری پایتخت ،سرهنگ
ظهیری -رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ  -در تشریح جزئیات
اد مردی  57ساله به کالنتری 158
این خبر بیان داشت :شامگاه  13مرد 
کیانشهر رفت و از سرقت پولهایش خبر داد .وی در تشریح ماجرا بیان
خود در حاشیه بزرگراه بعثت نشسته
پراید 
داشت :دقایقی قبل در خودروی 
ند و با
بودم که یک دستگاه موتور با راکب و ترک نشین به سراغم آمد 
گذاشتند مرا زخمی کرده و پس از سرقت گوشیام

قمهای که زیر گلویم
اشتند تا من نتوانم دنبالشان بروم و متواری شدند.
سوئیچ خودرو را برد 
شد یکی
پساز بررسی موضوع و کشف سرنخهایی از متهمان مشخص 

کند که پساز هماهنگیهای قضایی
از آنها در محله شوش زندگی می 
ند و او را در مخفیگاهش دستگیر
تیم عملیات کالنتری به محل اعزام شد 
کردند .متهم  20ساله در بازجوییها به سرقت از مردم با همدستی باجناق
 19سالهاش اعتراف کرد.
قصد فرار از کشورداشت در
در ادامه تحقیقات متهم دوم نیز که 
خانه مادرزنش دستگیر شد .سرهنگ ظهیری بیان داشت :متهمان در
ند گوشیها را به قیمت  200تا  300هزار
تحقیقات تکمیلی اعتراف کرد 
ارد و
فروشند که در چهارراه سیروس فعالیت د 

تومان به یک مالخر می
تحت تعقیب پلیس آگاهی یکی از استان هاست .مأموران عصر دوشنبه
رفتند اما وی با مشاهده مأموران
مورد نظر 
برای دستگیری وی به محل 
قصد فراری
قصد فرار داشت و  20نفر از دوستانش نیز با احاطه مأموران 


دادن وی را داشتند ،اما یکی از مأموران با رعایت قانون بهکارگیری
بود
سالح یک تیر به پای وی شلیک کرد .متهم که زمینگیر شده 
اد اما
پیشنهاد رشوه  50میلیون تومانی د 

هنگام دستگیری به مأمور پلیس
ند از
دستگیر شد .متهمان تاکنون به  50فقره سرقت به عنف اعتراف کرد 
بود و با تبلتش
جمله اینکه از پسری  16ساله که جلوی خانهاش نشسته 
پروندهای دیگر
ید قمه سرقت کردند .همچنین در 
کرد با تهد 
بازی می 
ند و پساز کشیدن قمه
وارد خودروی سانتافه یک زن جوان شد 
سارقان 
روی صورتش او را زخمی کرده و گوشی گرانقیمت اش را ربودند.
سرهنگ ظهیری در خاتمه از شهروندان خواست به هنگام حضور در
کنند و هنگام
خودرو در بزرگراهها و خیابانهای خلوت درهای آن را قفل 
افراد مشکوک مراقب خودشان باشند.
نزدیک شدن 

شیاد از  80متقاضی دریافت تسهیالت بانکی در قائمشهر
میلیارد تومانی زن 

کالهبرداری 8
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان از دستگیری زنی کالهبردار که با
وعده ارائه تسهیالت بانکی از شهروندان
بیش از  80میلیارد ریال کالهبرداری
کرده ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا باقری در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :در پی ارجاع
پرونده کالهبرداری از سوی دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان قائمشهر
به پلیس آگاهی آن شهرستان ،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان

و کارشناسان پلیس آگاهی فرماندهی
انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی تصریح کرد :اقدامات اطالعاتی و
تحقیقات گسترده پلیسی از مالباختگان
در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه
مشخص شد ،زنی کالهبردار به نام "ش
خود به
– الف" با جعل عنوان و معرفی 
عنوان کارمند بانک با اقدامات متقلبانه و
وعده پرداخت تسهیالت بانکی کالن به
شهروندان از آنان کالهبرداری میکرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی

 ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل ( فاطمه هجرت )
همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره
ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار ()222314
_______________________
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی هجرت شهریار به شماره
ثبت  112و شناسه ملی  10100023922به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  20/04/1397ومجوز
شماره  109/79149/1251مورخه  01/05/1397اداره آموزش
وپرورش شهرستان شهریار - :خانم زهرا فتحی ابریکوه به شماره
ملی  0440105048و آقای علی فتحی ابریکوه به شماره ملی
 0014777053و خانم فاطمه هجرت به شماره ملی 4910841441به
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه شریف مقدم به شماره
ملی ( 4910106227خارج از شرکا) و آقای علی کار گذار به شماره ملی
( 6509874008خارج از شرکا) به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره
ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان
ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار ()222315
_______________________

_______________________
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی هجرت شهریار به شماره
ثبت  112و شناسه ملی  10100023922به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  20/04/1397و مجوز شماره  109/79149/1251مورخه
 01/05/1397اداره آموزش وپرورش شهرستان شهریار تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :آقای علی فتحی ابریکوه به شماره ملی 0014777053
آگهی تغییرات موسسه پژوهش های بین المللی توسعه و عدالت به شماره ثبت
به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فتحی ابریکوه به شماره ملی
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق

 0440105048به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه هجرت به  32842و شناسه ملی  14003730050به
شمارملی  4910841441به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب العاده مورخ  25/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سیدحسن امیر احمدی به
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک  ،سفته کد ملی  4579225805با در یافت  200000ریال سهم الشرکه خود از صندوق
گردیدند- .کلیه 

استان مازندران ،یادآور شد :ماموران
با دریافت این اطالعات و شناسایی
مخفیگاه متهم در یک عملیات غافلگیرانه
متهمه به کالهبرداری را دستگیر کردند
که این فرد در تحقیقات و بازجوییهای
فنی پلیس به بزه ارتکابی اقرار کرد.
باقری گفت :تاکنون  80شاکی و
مالباخته در این پرونده شناسایی شدند
که مبلغ کالهبرداری صورت گرفته از
مالباختگان تاکنون  80میلیارد ریال بوده
است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان مازندران افزود :متهمه پس از
تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی
و با صدور قرار مناسب از سوی مرجع
قضایی روانه زندان شد.
باقری با اشاره به این که رعایت نکات
ایمنی و توجه به هشدارهای پلیس نقش
مهمی در پیشگیری و کاهش جرائم دارد،
افزود :سهل انگاری و عدم رعایت قوانین
و مقررات در انجام فعالیت اقتصادی از
عوامل زمینه ساز کالهبرداری است.

موسسه خارج گردید .هادی سطوتی پیرایش به کد ملی  4011702420با در
یافت  200000ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه خارج گردید .محمدرضا
کد ملی  0321275993با در یافت  400000ریال سهم الشرکه خود از
نعیمی به 
صندوق موسسه خارج گردید .حسین تبریزی یگانه به کد ملی  0493238591با
در یافت  100000ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه خارج گردید .سرمایه
موسسه از مبلغ  100900000ریال به  100000000ریال کاهش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا
پس از کاهش سرمایه  :محمدرضا نژادحسن به کد ملی  2739866372دارای مبلغ
کد ملی 2220015106
 10000000ریال سهم الشرکه سیده فاطمه سجادی به 
دارای مبلغ  90000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()222316

_______________________
آگهی تغییرات شرکت کژال ترابر حمل و نقل بین المللی و خدمات
ود به شماره ثبت  416841و شناسه ملی
بار هوایی با مسئولیت محد 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 10320681329به 
 23/04/1397و مجوز شماره  22622/11مورخ  27/4/97اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران و مجوز شماره 22741
مورخ  27/4/97سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان
محل شرکت در 
تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران -محله  65متری فتح  -بزرگراه 65
متری فتح  -بن بست فتح پانزدهم  -پالک  -19طبقه همکف -کدپستی
 1387663492تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()222317
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مرگ غم انگیز  2دانش آموز یزدی در جریان اردوی  2تیم ورزشی مدرسه آرمان کویر براثر غرقشدگی در گرجستان
دو دانشآموزی یزدی که همراه تیم مدرسه
خود برای یک اردوی تفریحی راهی گرجستان
فوتبال 
ند بهطرز مرموزی در تفلیس جان باختند.
شده بود 
بهگزارش ایرنا 32 ،بازیکن مدرسه فوتبال آرمان
کویر در قالب  2گروه  20و  12نفری همراه توری
چند روز پیش
گردشگری و به بهانه برگزاری اردو 
راهی تفلیس پایتخت گرجستان شدند.در حاشیه
این اردو  2نوجوان یزدی بهنامهای «محمدحسین
ند که
محمد کاربخش» غرق شد 
ورمزیار» و «امیر 
است.مسعود شریعتی -مدیر

موضوع در حال بررسی
کل ورزش و جوانان استان یزد -در این باره گفت:
باید طبق مقررات
اعزام ورزشکاران به خارج از کشور 
افراد نسبت به کسب مجوز از شورای برون
باشد و 

مرزی وزارتخانه اقدام کنند.مسئوالن یادشده و
بازیکنان برای سفر به خارج از کشور مراجعهای به
این اداره کل ،هیأت فوتبال و شورای برون مرزی
وزارت ورزش و جوانان نداشتهاند.این مسئول تصریح
هند فرزندان آنها بدون
نباید اجازه د 
خانوادهها 
کرد :
فرد یا گروهی عازم
بررسی مراحل قانونی با کمک 
خارج از کشور شوند.
باشد تمام
بهگفته شریعتی اگر اعزامها ورزشی 
مراحل دقیق و با نظارت وزارت ورزش و جوانان و
شود و در مجموع
خواهد 

شورای برون مرزی انجام
افراد در گرجستان در قالب یک تور
اردوی این 
تفریحی و گردشگری بود.این در حالی است که
خود ادعا
اولیای دو دانشآموز قربانی در مصاحبههای 
ند که انگیزه سودجویی بویژه استفاده از ارز دولتی
کرد 
مربیان و مدیران را وسوسه کرده که چنین سفری
را ترتیب دهند .وزارت ورزش و جوانان ،وزارت امور
ند که پیگیر علت
خارجه و وزارت کشور نیز اعالم کرد 

مدیرعامل ستاد دیه کشور خبر داد

آزادی هزار و  887زندانی جرایم غیرعمد
میلیارد تومان

با پرداخت 193
و برپایی جلسات صلح و سازش در  3ماه اول امسال
این حادثه تلخ هستند.
یزد نیز
عبدالرضا دستا رئیس هیأت فوتبال استان 
با اشاره به خبر خروج یکی از تیمهای پایه استان و
غرق شدن دو بازیکن گفت۳۲ :بازیکن عضو مدرسه
فوتبال آرمان کویر بدون هیچ گونه مجوزی از کشور
شدهاند.دستا افزود :سلسله مراتب این است که
خارج 
باشگاه یا تیم مربوطه از برون مرزی فدراسیون فوتبال
اخذ مجوز کند ،فدراسیون از هیأت فوتبال استان
استعالم میگیرد ،که بسیار به سختی مجوز صادر
شود  .ما هیچ اطالعی در این رابطه نداشتیم و
می 
ظاهراً این تیم که فقط در لیگ پایه تیمداری میکند،
از طریق تورها به گرجستان سفر کردند.وی ادامه داد:
استفادههای ارزی
شنیدههایی مبنی بر سوء 
در محافل 
رسد که
از این سفر به ظاهر فوتبالی هم به گوش می 
تأیید رسمی نشده است.
هنوز 
خانوادهها تحت فشار

ادهاند
به سفر رضایت د 
صداوسیما ،خانواده این دو
بهگزارش خبرگزاری 
ند مسئوالن این مدرسه فوتبال به
پسر مدعی شد 
نکنید از
ند اگر در این اردو شرکت 
بچهها گفته بود 

خواهید شد .مادر یکی از این دانشآموزان

تیم اخراج
شد اظهار
در مصاحبهای که در فضای مجازی منتشر 
داشته که هزینه پاسپورت ،ویزا و تمامی مخارج سفر را
از والدین بچهها دریافت کرده بودند .این مادر داغدیده
گفتند خودتان
گفت :مسئوالن این مدرسه فوتبال به ما 
بیاورید چرا که ما مسئولیتی در

بچهها را به فرودگاه
ند تا
قبال این موضوع نداریم.وقتی بچهها پرواز کرد 
بعد با آنها در ارتباط بودیم اما دیگر
ساعت  11روز 
خبری نداشتیم تا اینکه متوجه شدیم دو نفر از بچهها
شدهاند.
در یک باتالق گرفتار شده و غرق 
مادر «محمدحسین» در حالی که با چشمان
جسد تنها فرزندش بود ،ادامه
اشکبار در انتظار تحویل 
ند  5مربی همراه بچهها هستند
داد« :به ما گفته بود 
شد هیچکس
اما از زمانی که ارتباطمان با بچهها قطع 
تماس نگرفت .من از پسرعمویم خواستم پیگیر شود
گفتند پسرم در ساحل مشغول توپ بازی
که آنجا 
بوده که در باتالق گیر افتاده و از دست رفته است.
بود اما حاال میگویند
همه زندگیام همین یک بچه 
چند روز دیگر نمیدهند».
جسدش را هم تا 
پدربزرگ این پسر نوجوان نیز گفت« :من هیچ
قدرتی ندارم اما از مسئوالن میخواهیم به طور جدی

به این موضوع رسیدگی کنند .این بچهها قرار 
بود
بروند اما سر از گرجستان درآوردند .معلوم
به مالزی 
نیست چه بالیی سر بچهها آمده و حاال هیچکس
مسئولیت این اتفاق را قبول نمیکند».
آلود گفت:
پدر «امیرمحمد» نیز با صدایی بغض 
«هر چقدر به مسئوالن این تیم فوتبال گفتیم
نمیخواهیم بچهمان را به مملکت غریب بفرستیم
اد است.
گفتند «امیرمحمد» بااستعد 
ند و 
گوش نداد 
ارد اما پسرتان
این سفر فقط  200هزار تومان هزینه د 
زیاد
پیشرفت میکند .حتی ما گفتیم هزینهها خیلی 
گفتند اگر
شده و نمیخواهیم پسرمان را بفرستیم که 
باید  5میلیون تومان جریمه بدهید .از
نیاید 
بچهتان 
ند به خاطر از
ند و پیام داد 
بود بچهها را برد 
هر طریقی 
دست رفتن پسرم تسلیت میگویند .بچه من سالم و
بود و »...یکی از مسئوالن معاونت اجتماعی
سالمت 
یزد نیز در این باره گفت :در حال حاضر
پلیس استان 
خانوادههای این دو دانشآموز درگیر تحویل اجساد

بعد از این مراسم به
هستند اما 

و مراسم فرزندانشان
خود را تحویل مراجع انتظامی و
طور قطع شکایت 
اد و موضوع از مراجع قانونی پیگیری
خواهند د 

قضایی
خواهد شد.


محاکمه پسر جنایتکار به اتهام قتل هولناک رقیب عشقی و دوست او با به آتش کشیدن خانه آنها با پرتاب کوکتل مولوتوف

مورد عالقهاش خانه رقیب
پسر جوان که بهخاطر ازدواج با دختر 
عشقیاش را با کوکتل مولوتوف به آتش کشیده و مرگ تلخ پسر جوان
و دوستش را رقم زده بود ،پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش جامجم ،ابتدای این جلسه که در شعبه هشتم دادگاه
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی توکلی و با حضور یک قاضی
خواند و گفت :حسن
مستشار برگزار شد ،نماینده دادستان کیفرخواست را 
 ۲۹ساله متهم است تابستان  ۹۶بهخاطر اختالف با میثم  ۳۰ساله خانه
کشید و مرگ میثم
آباد را با پرتاب کوکتل مولوتوف به آتش 
وی در نظام 
فرهاد را رقم زد .اکنون با توجه به شکایت
و یکی از دوستان او به نام 
موجود در پرونده برای حسن به اتهام قتل و برای
اولیایدم و مدرکهای 
دو دوست او به نامهای کیارش و بهنام به اتهام معاونت در این دو قتل،
ایستاد و گفت:
اشد مجازات میخواهم .سپس حسن در جایگاه ویژه 

مند بودم.
بود با دختر جوانی به نام صنم آشنا شده و به او عالقه 
مدتی 
قصد ازدواج با صنم را داشتم تا اینکه متوجه شدم میثم که بچه
من 
وارد زندگی صنم شده و با او رابطه دوستانه برقرار کرده
محلهمان بود ،
است .من از این موضوع ناراحت بودم .به همین خاطر چندبار با میثم
درگیر شدم .آخرین بار وقتی میثم را در خیابان دیدم او با چاقو به سمت

کرد و ما را کتک زد.
من و دو دوستم به نامهای کیارش و بهنام حمله 
دعوا با میانجیگری شاهدان پایان یافت ،اما من خیلی عصبانی بودم و
میخواستم هر طور شده از میثم انتقام بگیرم .وی ادامه داد :میثم پسر
خالفکاری بود .او از وقتی پدر و مادرش فوت شده بودند ،خانه ورثهای
معتاد تبدیل کرده بود .حتی آب و
افراد 
آمد 
را به محلی برای رفت و 
آمد داشتند
معتاد به خانه او رفت و 
افراد 
بود و 
برق و گاز خانه نیز قطع 
بود و
و در عوض به میثم پول میدادند .او پنج سال در زندان فشافویه 
آزاد شده بود .من همان روز تصمیم گرفتم برای انتقامگیری خانه
بتازگی 
میثم را آتش بزنم .به همین خاطر کوکتل مولوتوف دستساز درست
بود که همراه دوستانم مقابل خانه میثم
ود چهار صبح 
کردم .ساعت حد 
رفتیم .من بطری حاوی بنزین را به داخل حیاط پرت کردم .چون موتور
بود میخواستم موتور او را به آتش بکشم،
میثم گوشه حیاط پارک شده 
کند و به داخل خانه نفوذ کند.
ولی فکر نمیکردم آتش گسترش پیدا 
کرد و باعث مرگ میثم و
شد آتش به داخل خانه نفوذ 
نمیدانم چطور 
قصد قتل نداشتم و میخواستم با اینکار عصبانیتم را
دوستش شد .من 
خالی کنم  .سپس کیارش  ۲۵ساله به اتهام معاونت در قتل روبهروی
شد من حسن را
ایستاد و گفت :وقتی میثم در خیابان با ما درگیر 
قضات 

آگهی تغییرات شرکت مه رویان شبکه سهامی خاص به شماره ثبت
 419446و شناسه ملی  10320709248به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  15/09/1393تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای محمد امین اکبری به شماره ملی 0054131571
به سمت بازرس اصلی و خانم سیده زهرا موسوی به شماره ملی
 2691106268به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()222318

____________________

آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی سیری با مسئولیت محد 
ود
به شماره ثبت  117051و شناسه ملی  10101606540به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/12/1396و مجوز
شماره /17980ص 97/مورخ  30/04/1397سازمان بنادر و دریا نوردی
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شعبه شرکت به آدرس  :استان هرمزگان،
بندرلنگه ،بلوار امام ،روبروی گمرک ،مجتمع تجاری ستاره(خالدی) واحد
 8کدپستی  7971813155تاسیس و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()222319

____________________

ود به
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات آستیاک با مسئولیت محد 
شماره ثبت  408910و شناسه ملی  10320607430به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  28/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل
واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
شرکت در 
مرکزی  -شهر تهران-محله سیدخندان-خیابان ابوذر غفاری شمالی-خیابان
خواجه عبداله انصاری-پالک -125مجتمع مهر-طبقه همکف-واحد  1کد پستی
 1661715841تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()222320

مورد عالقهاش
به خانه بردم ،اما او عصبانی بود .میگفت میثم هم دختر 
را از چنگش درآورده و هم او را کتک زده است .حسن میخواست هر
کشید
بگیرد به همین خاطر از باک موتورم بنزین 
طور شده از میثم انتقام 
و آن را داخل یک بطری ریخت و فتیله دستساز را روی آن نصب
قصد آتش زدن موتور میثم را دارد .من سعی کردم حسن
کرد و گفت 

را آرام کنم اما عصبانیت او فروکش نمیکرد .وی ادامه داد :او کوکتل
مولوتوف را داخل خانه پرتاب کرد .ما فکر میکردیم این پرتاب موجب
آتش گرفتن موتور میثم میشود .گمان میکنم چون داخل حیاط پر از
شد و به داخل خانه
بود آتش شعلهور 
زباله ،گاز فندک ،کاغذ و سرنگ 
نفوذ کرد .ما حتی نمیدانستیم آن شب کسی در خانه حضور دارد .بعد
چند روز متوجه شدیم در آن آتشسوزی میثم و دوستش کشته شده
از 
و صنم هم آن شب در خانه حضور داشته اما توانسته خودش را نجات
دهد .سپس بهنام به دفاع پرداخت و گفت :وقتی از نقشه حسن مطلع
شدم سعی کردم او را منصرف کنم اما نشد .به همین خاطر ما سوار
موتور شدیم تا به سمت خانه میثم برویم اما ترسیدم و در بین راه از
موتور پیاده شدم .من آنجا حضور نداشتم و بیگناهم.
شد تا رای صادر کند.
وارد شور 
در پایان جلسه هیات قضایی 

____________________

پاسارگاد با مسئولیت محد 
ود

آگهی تغییرات شرکت مهندسی جهان طرح گستر
استناد صورتجلسه

به شماره ثبت  359601و شناسه ملی  10104074816به
شد  - :آقای
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ 
سید مصطفی حیان به شماره ملی  4433510718با پرداخت  4499600000ریال
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  4500000000ریال افزایش داد.
بند به شماره ملی  0943401445با پرداخت  99400000ریال
آقای امیر عالقه 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  100000000ریال افزایش داد.
همچنین خانم فهیمهالسادات گلستانیزاده شماره ملی  2281036669با پرداخت
مبلغ  500000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد .در نتیجه سرمایه
میلیارد و صد میلیون ریال)

شرکت از مبلغ  1000000به  5100000000ریال (پنج
ید در نتیجه شرکای
افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصالحگرد 
باشد - :
شرکت و سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بقرار ذیل می 
خانم فهیمهسادات گلستانیزاده به شماره ملی  2281036669مبلغ سهم الشرکه
سید مصطفی حیان به شماره ملی  4433510718مبلغ سهم
 500000000ریال 
الشرکه  4500000000ریال  -آقای امیر عالقه بند به شماره ملی 0943401445
مبلغ سهم الشرکه 100000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()222321


میلیارد
غیرعمد با مبلغ بدهی بالغ بر ۱۹۳

ستاد دیه کشور از آزادی  ۱۸۸۷زندانی جرایم
مدیرعامل 
سید اسداهلل جوالیی با اشاره به
ستاد دیه کشور ،
تومان در فصل بهار خبر داد .به گزارش روابط عمومی 
غیرعمد در سه ماهه نخست امسال گفت ۶۴ :نفر از مددجویان رهایی

آمار آزادی  ۱۸۸۷زندانی جرائم
آزادیها
مورد آزادی در صدر فهرست 
یافته را زنان شامل میشوند .وی افزود :خراسان رضوی با  ۲۵۲
بویراحمد تنها با  ۱۷آزادی کمترین آمار آزادی را

قرار داشته و بنا به شرایط خاص استانی کهگیلویه و
آزادیهای صورت گرفته ۱۱۶۷
افراد حمایت شده اضافه کرد :در جمع 
دارد .جوالیی با تفکیک جرایم 
نفر با عناوین مالی ناشی از صدور چک ۴۶۹ ،زندانی به دلیل تعهدات مهریه ۱۲۳ ،محکوم بابت دیات
مرد ایرانی نیز بابت ناتوانی در
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و  ۷۷
تصادف رانندگی ۵۱ ،نفر با عنوان 
ستاد دیه کشور با تشکر از همیاری شکات خصوصی
پرداخت نفقه روانه حبس شده بودند .مدیرعامل 
رصد از بدهی
افراد نزدیک به  ۴۴د 
فرآیند آزادی این 
در راستای حبسزدایی از زندانها اظهار کرد :در 
مورد تقاضا در قالب برگزاری جلسههای صلح و سازش این
چهارصد میلیون تومانی 

میلیارد و

۱۹۳
نهاد حمایتی ،از سوی اولیاءدم و طلبکاران گذشت شده است.


قتل هولناک زن جوان توسط همسر جنایتکار
با بریدن سر او در نهاوند!

بود به اصرار از او خواست تا به خانه برگردد
مرد نهاوندی که همسرش با قهر خانه را ترک کرده 

اما وقتی زن به خانه برگشت وی سرش را برید .به گزارش ایرنا ،سرهنگ رضا زارعی رئیس پلیس
مرد میانسال برای پایان دادن به اختالفات
آگاهی استان همدان با اشاره به این جنایت گفت :
د تا در صورت به نتیجه
بود به خانه برگرد 
خانوادگی با همسرش در تماس تلفنی ،از وی خواسته 
توگو از هم جدا شوند .این زن که به حالت قهر دو دخترش را برداشته و به یکی
نرسیدن برای گف 
ارد تا
آورد که پولی برای کرایه خودرو ند 
بود در جواب شوهرش بهانه 
از شهرهای استان مجاور رفته 
یکصد هزار تومان به حساب او واریز کرده بود.

د اما شوهرش برای رفع این بهانه مبلغ
به خانه برگرد 
سرهنگ زارعی رئیس پلیس آگاهی استان همدان میگوید :سرانجام این زن به همراه  2دخترش
فرستاد اما

خود
به خانه برگشت .شوهر به بهانه صحبت با همسرش ،دخترهایشان را به خانه خواهر 
مرد خشمگین در اوج عصبانیت سر
نرسید و 
توگو با همسرش مذاکره شان به نتیجهای 
پس از گف 
اد و برادر قاتل هم پس از حضور در صحنه
زن را با چاقو برید .او سپس موضوع را به برادرش خبر د 
برد و او را تحویل پلیس داد.
خود به کالنتری 
مرد را با موتورسیکلت 
جنایت این 

دستگیری نامادری جنایتکار
به اتهام قتل پسرخوانده  6ساله در بوکان
یک نامادری در بوکان که پسربچه  6ساله شوهرش را در جریان شکنجههای هولناکی بهقتل
بود توسط پلیس دستگیر شد .به گزارش مهر ،این پسربچه با حالت تشنج ،خونریزی مغزی و
رسانده 
با عالئم کبودی و گاز گرفتگی روی صورت و ساق پا توسط پدرش به بیمارستان بوکان منتقل شد
ند اما معالجات درباره این
مهاباد فرستاد 
که پزشکان او را بهدلیل وخیم بودن وضعیت به بیمارستان 
نشد و جان سپرد .ایوب آذینپور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری بوکان اعالم
کودک مؤثر واقع 
کرد :بر اساس اعالم نظر پزشکان معالج این کودک دچار مرگ مغزی شده است .پدر این کودک
باید در خصوص جزئیات بیشتر
خود که نامادری کودک بوده شکایت کرده است و 
نیز از همسر 
مهاباد برای نامادری
نهاد قضایی باشیم.به گزارش پلیس دادسرای 
این پرونده منتظر اعالم نظر 
این کودک بوکانی که دچار مرگ مغزی شده است قرار تأمین متناسب صادر کرده و وی بازداشت
شدهاست.این نامادری به اتهام ضرب و شتم تفهیم اتهام شده است و از آنجا که محل وقوع این

حادثه بوکان است پرونده حادثه به این شهرستان انتقال داده میشود.

هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()222322

____________________

آگهی تغییرات شرکت تضامنی پیام سلیمانی و شریک به شماره ثبت
استناد صورتجلسه مجمع عمومی
 360040و شناسه ملی  10104044962به 
عادی بطور فوق العاده مورخ  17/07/1395و مجوز شماره 379079/95
مورخه  26/11/95بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای پیام سلیمانی قلعه به شماره ملی  0071786041و خانم
فاطمه وزیری به شماره ملی  0048899925به سمت اعضاء هیئت مدیره
ود انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
برای مدت نامحد 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()222323

____________________

آگهی تغییرات شرکت احداث و تامین انرژی سریر سهامی خاص به
استناد صورتجلسه

شماره ثبت  275290و شناسه ملی  10103138791به
شد  :پیرو آگهی به
هیئت مدیره مورخ  03/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ 
شماره مکانیزه  139630400901114324اعالم می دارد کد ملی محمد
____________________
برازنده پی 0052699625و حجت اله فیروزی نژاد شیرازی 0050235281
آگهی تغییرات شرکت مسیر ابریشم ایرانیان با مسئولیت بعنوان اعضای هیات مدیره صحیح می باشد که مراتب بدینوسیله اصالح
محد 
ود به شماره ثبت  310765و شناسه ملی  10103503180می گردد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات

به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ غیرتجاری تهران ()222324

 13/02/1396و مجوز شماره  18746مورخ  12/4/96سازمان
شد  :خانم
راهداری و حمل و نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ 
کد ملی  2161842250به سمت مدیرعامل و عضو
شمیم رهامی 
کد ملی  0040825442به
هیات مدیره آقای پدرام فوالدی راد 
سمت رئیس و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند .کلیه اوراق بهادار چک و سفته و بروات باامضای رئیس
هیئت مدیره منفردا همراه بامهرشرکت وهمچنین کلیه اوراق
عادی  ،قراردادها  ،عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس

____________________

ود به شماره ثبت
آوید پرداز ماندگار با مسئولیت محد 
آگهی تغییرات شرکت بین المللی 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 388177و شناسه ملی  10320390230به 
شد  - :محل شرکت به آدرس استان تهران -
مورخ  27/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ 
شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-محله دانشگاه تهران-بلوار کشاورز-خیابان
ششم-واحد  611کدپستی

 16آذر-پالک -78مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا-طبقه
 1417994555تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()222325
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علمی  -پزشکی

ید شماره ( -60شماره پیاپی )766
اد  - 1397دور جد 
یکشنبه  21مرد 

یک متخصص علوم اعصاب:

ارتباط رژیم غذایی کتوژنیک

با افزایش خطر مقاومت بدن به انسولین و دیابت نوع 2
نتایج یک تحقیق نشان میدهد:
رژیم غذایی کتوژنیک (کمچربی)
خطر ابتال به دیابت نوع دو را افزایش
میدهد.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال
نیوز تودی ،محققان در پاسخ به این
پرسش که رژیم غذایی کتوژنیک
میتواند برای سالمتی خطرزا باشد،
اظهار داشتند :این رژیم غذایی فرد را در معرض خطر ابتال به دیابت نوع دو قرار
میدهد ،زیرا فرایند کنترل سطح قند خون را متوقف کرده و بدن را در برابر انسولین
مقاوم میسازد.
رژیم غذایی کتوژنیک شامل میزان پایینی از کربوهیدراتها و سطح باالیی از
چربی است.
دیابت نوع دو به چالش فزایندهای در جوامع مدرن تبدیل شده که علت دقیق
ابتال به این بیماری مشخص نیست.
گروهی از محققان سوئیسی در بررسی روی عوارض جانبی رژیم غذایی کتوژنیک
دو نوع رژیم غذایی مختلف را روی موشها آزمایش کردند .به گفته محققان ،اگرچه
رژیم غذایی کتوژنیک به عنوان رژیمی مفید برای سالمتی شناخته شده است،
بررسیها نشان میدهد این نوع رژیم غذایی ممکن است خطر مقاومت به انسولین
و دیابت نوع دو را افزایش دهد.

رژیم غذایی سبوسدار
برای حفظ سالمت دهان و دندانها
بررسیها نشان میدهد کربوهیدراتهای سبوسدار بهترین گزینه برای حفظ
سالمت دهان و دندانها هستند.

به گزارش ایسنا ،سازمان بهداشت جهانی ( )WHOبر اساس بازبینی جدیدی اعالم کرده
مفید هستند .به گفته
است :کربوهیدراتهای سبوسدار در حفظ سالمت دهان و دندانها 
کند که برای ترشح پیوسته گلوکز در
محققان ،بدن نشاسته قابل هضم را به کندی تجزیه می 
شوند ترشح سریع گلوکز
مفید است .از طرف دیگر ،نشاستههایی که به سرعت هضم می 
خون 
زود هضم
ارد و میتوان سریعتر نیز تجزیه شوند .از جمله نشاستههای 
در خون را به همراه د 
کرد در حالیکه خوراکیهای سبوسدار و حبوبات
میتوان به نان سفید ،بیسکویت و کیک اشاره 
اد رابطه روشنی بین
در گروه نشاستههای دیرهضم قرار میگیرند .مطالعه انجام گرفته نشان د 
مورد نظر است.
ارد اما نوع نشاسته موضوع 
وجود ند 
میزان نشاسته مصرفی و پوسیدگی دندانی 
ارد زیرا
در واقع مصرف انواع فرآوری شده نشاسته با خطر فزآینده پوسیدگی دندان ارتباط د 
قند تبدیل
تواند این نوع نشاسته را بالفاصله در محیط دهان به 
موجود در بزاق دهان می 

آنزیم
ند رژیم غذایی سرشار از
کند .به گزارش مدیکال دیلی ،به این خاطر محققان انگلیسی معتقد 
کنند و در نتیجه در طول
روند هضم را طی می 
کربوهیدراتهای سبوسدار به دلیل اینکه ُکندتر 
وارد میکنند.
ت دهان و دندان آسیب 
شوند کمتر به سالم 
قند تبدیل می 
دستگاه گوارش دیرتر به 

فشار خون باال ،احساس ورم ،سردردهای بیعلت
زیادهروی در مصرف نمک
و تکرر ادرار از نشانههای 

زیاد نمک است ،اما نشانههای دیگری
باال بودن فشار خون یکی از عالئم واضح مصرف 
ارند که حاکی از لزوم کاهش نمک مصرفی هستند.
وجود د 
نیز 
مورد از نشانههای احتمالی باال بودن
چند 
به گزارش ایسنا ،سایت مدیکال دیلی به 
مصرف نمک اشاره کرده است:
احساس ورم :با مصرف بیش از حد معمول سدیم ،فرد احساس میکند دچار
کند و
مقدار کمی اضافه وزن شده است زیرا نمک همچون آهنربایی عمل می 
موجب احتباس مایعات در بدن میشود .این احتباس مایعات در بدن باعث میشود
فرد ورم کرده و علت پف کردن دستها و چشمها به حساب میآید .این عالئم
اغلب در دوران میانسالی ظاهر میشود.
سردردهای بیعلت :درصورتیکه بدون هیچ دلیلی دچار سردرد میشوید،
بررسی کنید آیا پس از مصرف وعده غذایی نسبتا شور ،دچار این عارضه میشوید؟
حد نمک باعث انبساط عروق خون در مغز و سردرد میشود.
مصرف بیش از 
تکرر ادرار :تکرر ادرار در شب یکی از مشکالتی است که بسیاری از افراد
افراد مسن به آن دچار میشوند .مطالعه انجام گرفته در ژاپن نشان داد که
بخصوص 
مصرف بیش از حد نمک موجب تکرر ادرار میشود ،اما با کاهش  ۲۵درصدی نمک
مصرفی از تعداد دفعات نیاز به سرویس بهداشتی در نیمههای شب کاسته شد.
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افسردگی دوران بلوغ دختران 2 ،برابر پسران است
یک متخصص علوم اعصاب
گفت :افسردگی دوران بلوغ در
دختران دو برابر پسران است.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجتبی
خاکساریانگفت :افسردگی خلقی
شامل بیحوصلگی و گریز از
فعالیت یا بیمیلی و بیعالقگی
تواند روی افکار،
است که می 
فرد تاثیر بگذارد.
رفتار ،احساسات خوشی و تندرستی 
افراد دارای حاالتی نظیر احساس
وی اظهار کرد :این 
ناراحتی ،اضطراب ،پوچی و نومیدی ،درماندگی ،بیارزشی،
شرمساری یا بیقراری هستند.
وی در خصوص شیوع افسردگی در نوجوانان با بیان
اینکه براساس مطالعات کلی و پژوهشهای انجام شده دو
رصد از بچههای زیر  ۱۰سال افسردگی را تجربه میکنند،
د 
افراد  ۱۰تا  ۱۴سال بین ۵
افزود :این میزان افسردگی در 
موارد بسته به شرایط تا  ۲۰درصد
رصد و در برخی 
تا  ۸د 
افراد درمان
رصد این 
گزارش شده است که معموال  ۷۰د 
مناسبی دریافت نمیکنند؛ زیرا نوجوانان برخالف کودکان
و بزرگساالن بجای گوشهگیری ،رفتارهای پرخاشگرانه از
خود نشان میدهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه
کرد :افسردگی پیش از بلوغ در پسران بیشتر بوده ،اما در
دوران بلوغ در دختران دو برابر پسران است.
خاکساریان دلیل بیشتر بودن افسردگی در دوران بلوغ را
هورمونها ،مرحله تکامل جنسی ،زمان شروع دوران بلوغ
کرد و گفت :تغییر در
و حوادث استرسزای زندگی عنوان 
عادات غذایی ،خواب ،تغییر در وزن ،بیعالقگی نوجوان به

مدرسه ،گوشهگیری ،عدم تمرکز،
فراموشکاری ،احسان بیارزش
بودن و احساس گناه ،شکایت پی
در پی از بیماری در عین سالمت
مواد مخدر و
کامل ،استفاده از 
الکل و خودکشی از عالئم دوران
افسردگی است.
این متخصص علوم اعصاب
گفت :رویدادهای زندگی ،شخصیت ،درمانهای پزشکی،
مواد مخدر و روانگردان و بیماریهای غیر روانی از علل

افسردگی است.
تاکید بر اینکه خانواده پناهگاه مناسب برای
وی با 
باید با
پذیرش احساسات نوجوان است ،افزود :والدین 
خود با پزشک مشورت کند،
فرزند 
مشاهده عالئم مذکور در 
خود را تشویق کند
فرزند 
باید گوش شنوا داشته و 
خانواده 
هند و از داوری و
و موفقیت فرزندشان را بزرگ جلوه د 
باید هر موقع نوجوان نیاز
قضاوت خودداری کنند .والدین 
باشند و آنها را به ورزش
دارد ،پذیرای صحبتهای آنان 
ترغیب کنند .این متخصص علوم اعصاب افزود :داروهای
کنندههای خلقی و داروهای آنتی
ضد افسردگی ،تثبیت 

(ضد روانپریشی) برای دارو استفاده میشود.
سایکوتیک 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت:
برای درمان افسردگی از روان درمانی ،درمان تحریک
مغزی ،نور درمانی ،ورزش ،درمان جایگزین (طب سوزنی،
مراقبه و تغذیه درمانی) ،رویکردهای ذهن ،جسم و روح
(مدیتیشن ،ایمان و دعا) ،روانکاوی ،شناسایی افکار مسموم،
افزایش مهارتهای ارتباطی و افزایش عزت نفس میتوان
بهره برد.

پیوند ِکلیههای آلوده به هپاتیت C

بیخطر بودن
نتایج یک مطالعه نشان میدهد که کلیههای بیماران
مبتال به هپاتیت  Cمیتواند برای پیوند بیخطر باشد.
به گزارش ایسنا ،بیماران دیالیزی که در صف انتظار
هستند میتوانند این عضو پیوندی را از

دریافت کلیه
بیماران مبتال به هپاتیت  Cدریافت کنند.
متخصصان آمریکایی در این باره اظهار داشتند:
دریافت کلیه پیوندی از بیماران مبتال به هپاتیت C
میتواند به حفظ جان تعداد زیادی از بیماران کمک کند.
کمبود فزایندهای در تعداد کلیههای سالم برای

همچنین
پیوند وجود دارد.

در واقع بحران مصرف مواد مخدر موجب شده تعداد
بسیاری به دلیل اوردوز فوت کنند و در عین حال به
باشند اما تمایل به اهدای اعضای
هپاتیت  Cمبتال بوده 

بدن خود داشته باشند.
از بین  ۵۰۰هزار بیماری که سال  ۲۰۱۶میالدی
شدهاند ،تنها  ۱۹هزار نفر کلیه پیوندی
در آمریکا دیالیز 
کردهاند .این موضوع تاحدی از کمبود عضو
دریافت 
پیوندی ناشی میشود .همچنین میانگین مدت زمان
انتظار برای دریافت کلیه سالم بیش از دو سال است
درحالیکه مدت زمان انتظار برای دریافت کلیه آلوده به
هپاتیت  Cهشت ماه است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،محققان آمریکایی
بر اساس مطالعه انجام گرفته روی  ۲۰بیمار اظهار داشتند:
در بیمارانی که کلیه آلوده به ویروس هپاتیت  Cرا دریافت
کرده و سپس تحت درمان قرار گرفتهاند ،نتایج امیدبخشی
مشاهده شد ه است.

توصیه پزشکان به رژیم غذایی پتاسیمدار برای تقویت استخوانها

مصرف کم پتاسیم می 
تواند
منجر به گرفتگی عضالت شکم،
نفخ و حالت تهوع شود .از اینرو
مواد خوراکی سرشار از
گنجاندن 
پتاسیم در رژیم غذایی توصیه
میشود.
به گزارش مهر ،پتاسیم یکی
مواد معدنی مورد
از مهم ترین 
نیاز بدن انسان است که به
حفظ تندرستی بدن کمک میکند .افرادی که تعادل را در
توانند به راحتی پتاسیم
کنند می 
رژیم غذایی شان حفظ می 
مواد خوراکی تامین کنند.
موردنیازشان را از 
مواد خوراکی نظیر سالمون ،شیر پرچرب،
پتاسیم در 
مرکبات ،چای سیاه ،لیموشیرین ،قهوه سیاه ،سبزیجات،
غالت ،آب نارگیل ،عدس ،موز و مغزیجات آجیلی نظیر بادام
تواند
کمبود پتاسیم می 
کنند 
یافت میشود.محققان عنوان می 
منجر به ضعف و خستگی ،یبوست ،تحریک پذیری ،گرفتگی
عضالت ،گرفتگی عضالت شکمی ،نفخ و فشارخون شود.

فواید مصرف پتاسیم
در ادامه به 
اشاره میشود.کمک به کنترل
فشارخون :محققان به افراد
مبتال به فشارخون باال ،پیروی
از رژیم غذایی  DASHرا
توصیه میکنند ،چراکه این رژیم
غذایی سرشار از پتاسیم و مقادیر
کمتر سدیم است.کمک به از بین
بردن سلولیت :تجمع مایع یکی
از فاکتورهای اصلی بروز سلولیت است .از اینرو مصرف
تواند به کاهش ظهور سلولیت
غذاهای سرشار از پتاسیم می 
کمک کند.افزایش سالمت استخوان ها :پتاسیم با خنثی
موجود در بدن به حفظ کلسیم کمک

سازی انواع اسیدهای
تواند موجب قوی ترشدن استخوانها شود.
کرده و می 
مواد غذایی :به منظور فرآوری و استفاده
فرآوری درست 
از کربوهیدراتهای مصرفی ،بدن شما به پتاسیم نیاز دارد.
همچنین برای ساخت پروتئین و عضالت هم بدن نیاز به
پتاسیم دارد.

ارتباط چاقی شکمی با زوال عقل
ید بر ارتباط بین چاقی شکمی و
پزشکان در یک بررسی جد 
تاکید کردند.
زوال عقل 
به گزارش مهر ،این روزها زوال عقل از جمله آلزایمر به
نگرانی فزایندهای تبدیل شده است .از آنجایی که میانگین سنی
جمعیت رو به افزایش است همه گیری این بیماری نیز بیشتر
شده است .در حال حاضر ،حدود  ۴۷میلیون نفر از مردم جهان
رود این رقم تا سال ۲۰۳۰
هستند و انتظار می 

دچار زوال عقل
میالدی به  ۷۵میلیون نفر افزایش پیدا کند.
شناخت فاکتورهای خطرزا در بروز این بیماری حائز اهمیت
کند ضمن رعایت برخی نکات با افزایش
است زیرا کمک می 
سن ،احتمال ابتال به زوال عقل کاهش پیدا کند .چاقی یکی از
این فاکتورهای خطرزاست.
نتایج مطالعاتی که در گذشته انجام گرفته نشان داد

بزرگساالنی که دچار اضافه وزن هستند در تستهای حافظه
چند اینکه آیا این رابطه در افراد
عملکرد خوبی ندارند .هر 
مسنتر نیز ادامه پیدا میکند به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته
است.
به تازگی گروهی از محققان ایرلندی برای بررسی دقیق
فرد باالی ۶۰
این موضوع به مطالعه سوابق پزشکی هزاران 
سال پرداختند .محققان در بررسیهای انجام گرفته دریافتند در
افرادی که نسبت دور کمر به دور باسن در آنان بیشتر است
عملکرد شناختی ضعیفتری از خود نشان دادند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،محققان بر این باورند تاثیر
چاقی شکمی بر توانایی شناختی ممکن است ناشی از افزایش
ترشح شاخصهای التهاب زا بخصوص پروتئین C-reactive
است.

نوشیدن چای زنجبیل

برای رفع بوی بد دهان

متخصصان علوم پزشکی در یک مطالعه جد 
ید
ریافتند که چای زنجبیل میتواند به رفع بوی بد

د
دهان کمک کند.
ند که فقط یک نوع
به گزارش ایسنا ،آنها معتقد 
ماده شیمیایی موجود در زنجبیل مسئول این تاثیر
مثبت است .در واقع همین ماده شیمیایی عامل طعم
تند این ریشه خوراکی است.
متخصصان دانشگاه فنی مونیخ در آلمان حین
آزمایش روی تاثیر مواد غذایی بر مولکولهای
ریافتند که ماده شیمیایی موسوم به "

بزاق دهان د
جینگرول" موجود در زنجبیل آنزیمی را در دهان
خود موجب
تحریک میکند و این آنزیم به نوبه 
شکسته شدن و از بین رفتن موادی که عامل بوی
بد دهان هستند میشود .به گزارش دیلی میل،

تواند منجر
گویند این یافته می 
کارشناسان سالمت می 
تولید انواع خمیردندان و دهانشویه با استفاده از این
به 
ماده خوراکی تند و طعمدار شود.

 45دقیقه فعالیت جسمی روزانه
برای حفظ و تقویت سالمت روان

داشتن فعالیت جسمی مرتب در طول هفته بهترین تاثیر
را بر سالمت روان دارد.
به گزارش ایسنا ،مطالعات گروهی از محققان آمریکایی
نشان میدهد :افرادی که در طول یک هفته سه تا پنج بار و
ارند از سالمت
برای مدت زمان  45دقیقه فعالیت جسمی د 
روان بهتری برخوردارند .در این بررسی میزان فعالیت جسمی
 1.2میلیون نفر برای مدت زمان یک ماه و سالمت روان
شد افرادی که
مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص 
آنان 
کنند در مقایسه با افرادی که فعالیت بدنی ندارند،
ورزش می 
از سالمت روحی بهتری برخوردارند .همچنین در افرادی که
اند تاثیرگذاری ورزش کردن بیشتر
بوده 
به افسردگی مبتال 
بوده است .محققان با بیان اینکه ورزشهای گروهی،
دوچرخهسواری و ایروبیک بیشترین تاثیرگذاری مثبت را برای
سالمت به همراه دارد ،اظهار داشتند :هرچند ،تمامی اشکال
فعالیتهای بدنی از جمله انجام کارهای خانه و مراقبت از
بهبود میدهد .به گزارش ایسنا

فرزندان ،سالمت روان را
به نقل از شبکه خبری بیبیسی ،همچنین ورزش کردن
فرد به بیماری
سالمت جسم را حفظ کرده و مانع از ابتالی 
قلبی ،سکته مغزی و دیابت میشود.

مضر بودن خواب شبانه
بیش از  ۸ساعت

فوائد خواب کافی برای سالمتی همواره مورد 
تایید
زیادهروی در خوابیدن نیز میتواند سالمت
بوده اما 
قلب را تهدید کرده و حتی خطر مرگ را به همراه
داشته باشد .به گزارش ایسنا ،محققان اظهار داشتند:
فرد نمیشود
زیاد به طور مستقیم موجب مرگ 
خوابیدن 
تواند
اما گذراندن مدت زمان طوالنی در رختخواب می 
ید
نشانه وجود یک بیماری نهفته باشد یا احتمال تشد 
بیماری فعلی فرد را افزایش دهد .گروهی از محققان
در بررسیهای اخیر دریافتند که کاهش مدت زمان
خواب و رساندن آن به هفت تا هشت ساعت در طول
شب به طور چشمگیری خطر بروز مشکالت احتمالی
برای سالمت را کاهش میدهد .محققان اظهار داشتند:
درصورتیکه مدت زمان خواب از هشت ساعت بیشتر
شود باید به پزشک مراجعه کرد و فاکتورهای خطرزای
سالمت قلب-عروق و آپنه خواب مورد بررسی قرار
بگیرد .به گزارش ساینس الرت ،محققان همچنین
دریافتند  ۱۰ساعت خوابیدن در طول شب با افزایش
 ۳۰درصدی مرگ زودهنگام و افزایش خطر مرگ
ناشی از سکته مغزی و قلبی مرتبط است.

