رئیس کل گمرک ایران خبر داد

معافیت 3هزار 479قلم کاال در گمرک از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز

صفحه 3

رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)
خبر داد

وزیر علوم تحقیقات و فناوری
خبر داد

انحالل  ۹۰درصد
دانشگاههای
دستگاههای اجرایی

صفحه 5

توزیع چند نوبت
سبد کاال بین  ۴۰میلیون نفر
در سال جاری

صفحه 4
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رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

 ۵۵۵قاچاقچی جرایم
سازمانیافته در اختیار
محاکم قضایی قرار
گرفتند
صفحه 5

رئیسجمهور و نخست وزیری که ماندگار شدند

صفحه 2

محکومیتمدیرعاملمؤسسهثامنالحججبه 15سالزندان
باشکایت 360مالباختهدرپروندهتخلف 12هزارمیلیاردتومانی
صفحه 4

رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد

انتشار اطالعات حقوق مدیران
دولتی تا پایان شهریور
صفحه 5

دستگیری  3شیاد حرفهای به اتهام
کالهبرداری  10میلیارد تومانی با
فروش یک ملک با اسناد جعلی
صفحه 5
در شهرک غرب تهران
شرایط و ضوابط جدید
کسر خدمت فرزندان ایثارگران

صفحه 4

جلوگیری از عروسی دختر  9ساله

با مرد بزرگسال در مشهد

صفحه 6

مرد جنایتکار در دادسرای جنایی تهران:

وقتی همسر سابقم گفت
ازدواج کرده او را کشتم!

صفحه 7

پایان جدال چند
روزه ایران و آمریکا
در دادگاه الهه

صفحه 2

کشفانباراحتکار
 8هزار و 845
دستگاهخودرو
در آذرشهر

صفحه 5

حقوق 2میلیون و 100هزار تومانی 84درصد
بازنشستگانکشوریبا همسانسازیحقوقها

سود متوسط  45/7درصدی
سهامداران بورس طی یک سال اخیر

صفحه 3

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

دستگیری  195تبهکار حرفهای به اتهام ارتکاب
انواع جرایم و کشف ۲۴قبضه انواع سالح سرد
و  ۱۳قبضه سالح جنگی و شکاری
و  ۶میلیون سیدی مستهجن و غیراخالقی
صفحه 5

شرایطوضوابطبهرهمندیوالدین بیمهشدگان
ازخدماتسازمانتامیناجتماعی
صفحه 4

جزئیات اسیدپاشی زن تبریزی
روی پسر جوان در شهرستان اهر

صفحه 7

دستگیری دزد قوی هیکل
به اتهام سرقت بیش از  130دستگاه
خودرو در جریان تعقیب و گریز پلیس
در یک بزرگراه در تهران
صفحه 6

صفحه 3

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تشریح کرد

جزئیات انواع تسهیالت دانشجویی
در سال تحصیلی جدید
صفحه 4

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

 2میلیون و  800هزار نفر
مصرفکننده تفننی یا دائمی
انواع مواد مخدر در کشور!صفحه 4
اداره کل اطالعات خوزستان اعالم کرد

کشف  908قطعه اشیاء عتیقه کم نظیر
در خوزستان

صفحه 6

جدایی دختر عمو از پسر عمو به علت بدهی
 250میلیون تومانی همسرش در پی نوسانات
ارز و طال پس از  10ماه زندگی مشترک!
صفحه 6

درخواست عجیب  3آدمربای ناکام

معاوضه پسر  24ساله ربوده شده
با ۵کیلو مواد مخدر!

صفحه 7

سياسي

2
حرف اول

نه معرکهگیری نه عذرخواهی

محمد نادری
ششم شهریور حسن روحانی در حالی برای پاسخ به پنج سئوال  ۸۲نماینده به مجلس
رفت که عدهای از نزدیکان و نیز جمعی از اصالحطلبان از چندی قبل هشدار میدادند و به
بیان روشنتر تهدید میکردند اگر رئیس جمهور به مجلس فراخوانده شود واقعیات پشت پرده
را میگوید! وقتی سئواالت پس گرفته نشد به او توصیه کردند فرصت را غنیمت شمرده علل
اصلی و موانع اصلی مشکالت کشور را بگوید .بیان علل اصلی و موانع اصلی کار درستی است
مشروط به اینکه با ارائه آمار و اسناد دقیق بیان شود و اصال چرا باید موکول به زمانهای خاص
شود؟ اگر از رئیسجمهور چنین سئوالی شده بود او باید علل اصلی و موانع اصلی مشکالت
اقتصادی را بیان میکرد.
به نظر میرسد علل ساختاری مشکالت اقتصادی ایران عبارتند از:
 -۱اقتصاد دولتی :با واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی طی
سالهای  ۸۴تا  ۹۲بخشی از آن شکل خصولتی هم پیدا کرده است و خصولتیها نه پاسخگوی
نهادهای نظارتی هستند نه پاسخگوی دولت! بلکه نگاهشان هم به منابع دولت است چون
نامشان نهاد عمومی است.
 -۲وابستگی شدید اقتصاد به نفت -تک محصولی بودن اقتصاد ایران!
هر زمان قیمت نفت بیش از قیمت پیشبینی شده در بودجههای ساالنه افزایش یافته دست
دولتها برای انجام وظایفشان باز و هر زمان قیمت نفت از پیشبینیها کمتر گردیده دولتها
قادر به انجام به موقع وظایفشان نبودهاند! بناچار دست به انتشار اسکناس بدون پشتوانه تولید زده
اند و اینچنین طی چهل و پنج سال اخیر -جز سالهای -۹۶ ،۶۹ ،۶۴نرخ تورم در ایران دورقمی
و ارزش پول ملی روز به روز کاهش یافته است مشکالت ساختاری اقتصاد ایران از سال  ۵۲تا
کنون ادامه یافته و تنها چاره اش واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی است.
منابع حاصل از فروش نفت منطقا باید صرف توسعه زیر ساختها برای تقویت بنیانهای
اقتصاد شود و به تدریج از تبدیل آن به ریال و تزریق به بودجههای ساالنه خودداری شود.
اما هیچ کدام از سئوالهای طرح شده کلی نبودند بلکه مشخص و جزئی و در چارچوب
اختیارات رئیس جمهور طراحی شده بود و او باید با ذکر آمار پاسخهای دقیق و قانع کننده میداد.
چنین نکرد و مثل همیشه به کلی گویی بسنده کرد اما معرکه گیری و افراطی گری هم نکرد و
البته از اعمال و اجرای سیاستهای نادرست  -در حوزه اقتصاد طی پنج سال گذشته که بخش
عمده مشکالت موجود نتیجه طبیعی سیاستهای اشتباه اجرایی شده است  -عذرخواهی هم
نکرد و البته بهتر بود عذرخواهی میکرد.
به نظرم پاسخهای رئیس جمهور در مجموع قانع کننده نبود .به برخی اشاره میشود -۱
رئیس جمهور چندین بار و با تاکید تالش کرد ریشه مشکالت را به اعتراضات دی ماه سال
گذشته و به خصوص تظاهرات پنجم دی  ۹۶در مشهد ربط دهد .اوال اعتراضات از ماهها قبل
تر از پنجم دی  ۹۶و به وفور در شهرهای مختلف از جمله تهران دهها و شاید در مجموع
صدها بار رخ داده است.
بخش عمده اعتراضات از سوی مالباختگان سپرده گذار در موسسات مالی و اعتباری بوده
است .برخی اعتراضات نیز از سوی کارگران در شهرهای مختلف به علت عقب افتادگی چندین
ماهه حقوق و دستمزد هایشان بوده است .اگر دولت به انجام به موقع وظایفش همت گمارده بود
اساسا این اعتراضات شکل نمی گرفت .ثانیا بر فرض که افراد و گروههای رقیب رئیس جمهور
بخواهند دست به اعتراض بزنند .دست کم در همه کشورهای بهره مند از حداقل دموکراسی
اعتراضات مرسوم و عادی است .دولتی که با یک یا چند اعتراض مخالفان ،رشته امور از دستش
خارج شود دولت مقتدر و پاسخگویی نیست.ضمن اینکه ترامپ از آغاز تبلیغات انتخاباتی ریاست
جمهوری در سال  ۲۰۱۶بارها و به صراحت اعالم کرده بود در صورت پیروزی در انتخابات از
توافق هستهای با ایران خارج خواهد شد -۲.پاسخ رئیس جمهور در مورد سئوال چرایی عدم
موفقیت دولت در کنترل کاالهای قاچاق به کشور قانع کننده نبود زیرا بخش عمده کاالهای
قاچاق از گمرکات رسمی وارد کشور میشود! چرایی آن ریشه در حضور مدیران کاسبکار و
همدست قاچاقچیان در گمرکات دارد .هر چند کاهش ساالنه از حجم قاچاق قابل تقدیر است.
 -۳پاسخ رئیس جمهور به سئوال چرایی عدم موفقیت دولت در کاهش بیکاری تا حدودی
درست ولی قانع کننده نبود زیرا دولت ایشان عالقه عجیبی به حفظ بازنشستگان و چند
شغلههای وابسته به اعضای ارشد دولت دارد!! و برای حفظ رفقا با وفور در باالترین سطوح
دولت جلسه و تصمیم گیری کرده است!! نماینده دولت نیز در زمان بررسی طرح بازنشستگی
در مجلس با این طرح -روزنه امید جوانان تحصیلکرده  -مخالفت کرد!!
 -۴در پاسخ به سئوال چرایی عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت ارز و کاالها پاسخهای
رئیس جمهور قانع کننده نبود زیرا حراج سکه به میزان بیش از  ۶۰تن طال با کمتر از نصف
قیمت و اختصاص  ۱۲تا  ۱۹میلیارد دالر ارز دولتی طی دو تا سه هفته ،از دو حالت خارج نیست.
الف  -بی کفایتی اعضای تیم اقتصادی دولت ب -ذینفع بودن و کاسبکار بودن اعضای تیم
اقتصادی دولت از طریق واسطه ها!
در هرحالتی ،آقای رئیس جمهور قانونا و اخالقا وظیفه داشته است آنها را در اسرع وقت
برکنار و افراد الیق و درستکار را جایگزین آنها کند و چون چنین نکرده است و برحفظ اعضای
کابینه رفاقتی اصرار کرده است و درخواست حدود  ۲۰۰نماینده مجلس برای انجام این مهم
را نیز بی پاسخ گذاشته است مجلس راه دیگری جز فرا خواندن وی برای پاسخگویی نداشته
است.
درست و قابل درک است آقای روحانی در زمان تحویل دولت در سال  ۹۲وارث مشکالت
پیچیده و فراوان داخلی و خارجی بوده است اما برای رفع دست کم بخشی از آنها ،پنج سال،
زمان کوتاهی نبوده است .حجم عظیم نقدینگی ۱۶۰۰ -هزار میلیارد تومان  -که علت اصلی
مشکالت اقتصادی فعلی است در زمان تحویل دولت در سال  ۹۲حدود  ۴۶۰هزار میلیارد تومان
بوده که اکنون نزدیک به چهار برابر شده است!! معوقات بانکی نیز دو برابر شده است!! افزایش
 ۱۱درصدی نرخ تسهیالت بانکی -از  ۱۴درصد به متوسط  ۲۵درصد -از سال  ۹۲تا شهریور
 ۹۶تولید داخلی را از به صرفه بودن خارج و زمینه واردات بی رویه کاال و قاچاق کاال به کشور
را فراهم کرده است! همچنین افزایش نرخ حدود  ۸درصدی سود سپردهها  -از  ۱۷درصد تا
متوسط  ۲۵درصد -از سال  ۹۲تا شهریور  ۹۶افزایش شدید حجم نقدینگی را در پی داشته و
تراز مالی ساالنه بانکها را نیز منفی کرده است!
کاهش یکباره و ناگهانی نرخ حدود  ۱۰درصدی سود سپردهها از متوسط  ۲۵درصد به ۱۵
درصد در شهریور  ۹۶منجر به خروج بخشی از سپردهها از بانکها و ورود به بازار ارز ،سکه،
طال ،خودرو ،مسکن و ...با هدف حفظ ارزش داراییها صورت پذیرفته وافزایش تقاضا منجر به
افزایش شدید قیمت دیگر کاالها شده است .احساس عدم اعتماد برخی از صاحبان سرمایهها
و سپردهها به آینده اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام نیز مزید بر علل پیش گفته
شده است.
راهکارهای پیشنهادی رئیسجمهور برای عبور موفق از وضعیت کنونی با همبستگی و
همدلی و همکاری همه مسئوالن و مردم کامال منطقی و حکیمانه است .چنین باد.
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رئیسجمهور و نخست وزیری که ماندگار شدند

هفته نخست شهریور به یاد واقعه هشتم
شهریور  1360و شهادت شهیدان رجایی و باهنر،
هفته دولت نامگذاری شده است؛ دولتی که با
هدف اجرای عدالت و برابری و با پشتوانه رای
مردم ناتمام ماند تا تاریخ ،پیروزی آرمان انقالبی
آن ها را بر جریان نفاق و تزویر در صفحات خود
ماندگار کند.
اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس
از انقالب اسالمی در بهمن  1358برگزار شد و
طی آن ابوالحسن بنیصدر با کسب اکثریت آرا
به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد ،اما
دوران ریاست جمهوری وی بیش از یک سال و
پنج ماه دوام نداشت و سرانجام در خرداد ماه 1360
مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت او رای داد
و با حکم امام در یکم تیرماه همان سال از مقام
ریاست جمهوری عزل شد.
پس از آن در مرداد  1360انتخابات زودهنگام
ریاست جمهوری برگزار و محمدعلی رجایی با
کسب اکثریت آرای ماخوذه به ریاست جمهوری
ایران رسید و حکم وی توسط امام راحل (ره) در
تاریخ یازدهم مرداد همان سال در حسینیه جماران
تنفیذ شد.
پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ،رجایی در
یک سخنرانی دیدگاه های خود را بیان و تاکید
کرد که برای محقق ساختن خواست های اسالمی
مردم و ایجاد یک یک جامعه اسالمی ،تمام توان
و تالش خود را به کار خواهد بست و تاکید کرد
شخصی که برای مقام نخست وزیری انتخاب می
کند از میان مطمئن ترین و باسابقه ترین شخصیت
های انقالبی باشد.
یک روز پس از آن در دوازدهم مرداد ماه ،مراسم
تحلیف رئیس جمهوری در مجلس شورای اسالمی
برگزار شد و دوران ریاست جمهوری رجایی به طور
رسمی آغاز شد.
عمل به وعده و انتخاب شخصیت
انقالبی برای نخست وزیری
پس از مراسم تحلیف نوبت به انتخاب نخست
وزیر رسید و رجایی چنان که در مراسم تنفیذ وعده
داده بود ،شخصیتی انقالبی و باسابقه را به عنوان
نخست وزیر به مجلس معرفی کرد؛ محمد جواد
باهنر ،وزیر آموزش و پرورش در دوران نخست
وزیری رجایی ،شخصیتی با سابقه و متعهد بود
که از سوی رئیس جمهوری و با رای اعتماد از
نمایندگان مجلس شوراس اسالمی در چهاردهم
مرداد ماه به نخست وزیری برگزیده شد .حال نوبت
انتخاب وزیران پیشنهادی برای معرفی به مجلس
بود؛ وزیران پیشنهادی که از میان شخصیت های
انقالبی معرفی شده بودند در بیست و ششم همان
ماه از مجلس رای اعتماد گرفتند و با تایید وزیران
از سوی مجلس شورای اسالمی ،دولت رسما کار
خود را آغاز کرد.
رجایی-باهنر
و اراده برای برابری نظام آموزشی

رئیس جمهوری و نخست وزیری دولت دوم
در جمهوری اسالمی ،نخستین فعالیت اجرایی و
سیاسی رجایی و باهنر نبود بلکه به دلیل سابقه
درخشان سیاسی -علمی و فرهنگی و اجتماعی
پیش تر در دولت های مرحوم بازرگان و بنی
صدر عهده دار مسئولیت های سنگین و حساس
در جایگاه های مهم بودند .به طوری که رجایی
در دولت مهندس بازرگان مدت زمان کوتاهی
سرپرستی موقت وزارت آموزش و پرورش را بر
عهده داشت و با پایان کار دولت موقت ،وی که
پیش از آن کفیل وزارتخانه مذکور بود ،به عنوان
وزیر آموزش و پرورش ادامه فعالیت داد و گام
نخست را در این وزارتخانه در راستای یکسان
کردن آموزش و پرورش ،دولتی کردن مدارس ملی
برداشت.
این اقدام وزیر آموزش و پرورش چنانکه از مشی
انقالبی و اسالمی او برساخت شده بود ،اقدامی مهم

در راستای ایجاد عدالت آموزشی و همچنین رفع
تبعیض ها و نابرابری های موجود از جایگاه دانش
آموزان تا معلمان و از امکانات تا فرصت های
آموزشی را شامل می شد و خود تحولی بزرگ در
نظام آموزشی کشور به شمار می رفت.
دکتر باهنر به لحاظ سابقه علمی -دینی و فعالیت
های سیاسی و انقالبی ،شخصیتی شناخته شده بود
و با پیروزی انقالب اسالمی ،مسئولیت های مهم
سیاسی و آموزشی به عنوان فعال سیاسی-مذهبی،
نماینده مجلس ،وزیر آموزش و پرورش و نخست
وزیری دولت دوم جمهوری اسالمی را عهده دار
شد ،در دولت بازرگان به عنوان رابط شورای انقالب
و آموزش و پرورش فعالیت می کرد و در دوران
ریاست جمهوری بنی صدر از سوی نخست وزیر به
عنوان وزیر آموزش و پرورش با هدف سازندگی در
این وزارتخانه انتخاب شد.
باهنر در این دوره آموزش و پرورش را مهم
ترین نهادی در جمهوری اسالمی می دانست که
باید به آن پرداخته شود و برنامه های خود را بر
مبنای برابری و عدالت آموزشی و برطرف ساختن
شکاف های موجود به لحاظ شهری -روستایی و
شمال  -جنوب و به طور کلی ایجاد نظام عادالنه
آموزشی قرار داد.
رجایی-باهنر
دولتی در مسیر عدالت و برابری

چنانکه گفته شد ،دوران ریاست جمهوری
رجایی و نخست وزیری باهنر در شرایطی کلید
خورد که کشور از یک سو با دشمن متجاوز بعثی در
جنگ بود ،از سویی با وضعیت بی ثبات و نامتعادل
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ناشی
از گذار از حکومت خودکامه شاهنشاهی به نظام
جمهوری اسالمی درگیر بود .در این شرایط کشور
صحنه تعدد ،تقابل و برساخت های متفاوت آرا و
عقاید سیاسی -فکری و دینی مسلح و سهم خواهی
گروه ها و جریان های مختلف از انقالب جریان
داشت؛ حکومت اسالمی بر سر کار آمده بود ،اما
جامعه درگیر و دار نیروهای مختلف از مارکسیست
و توده ای تا ملی گرایان مذهبی و سکوالر بود.
در این شرایط دوره ریاست جمهوری رجایی
و دولت باهنر آغاز شد .رجایی که پیش از آن
در دولت بنی صدر و به رغم مخالفت های وی
و همچنین اختالف نظرهای سیاسی -دینی و
انقالبی به عنوان نخست وزیر فعالیت می کرد در
دستگاه تحت مسئولیت خود تالش کرد نیروهایی
یک دست و انقالبی را در چینش دولت انتخاب کند
و همین نیز شد.
انتخاب دکتر باهنر چنانکه پیش تر گفته آمد ،با
همین معیارها صورت گرفت؛ چنانکه گفته می شود
باهنر در دولت خود به دنبال این بود که در عرصه
فرهنگی جامعه ای نمونه را به لحاظ آرمان ها و
اهداف شکل گیری انقالب اسالمی محقق کند و
در حوزه اقتصادی و سیاسی از یک سو با اهمیت
نقش قانون خدا ،تنظیم روابط داخلی و خارجی را
بر این اساس معرفی کرد و از طرفی با توجه به
شرایط جنگی نابرابر و همچنین هزینه های باالی
آن برای کشور ،برنامه های اقتصادی را بر مبنای
استقالل کشور از وابستگی های پیشین و با هدف
رفع نیازهای جامعه در راستای تکامل و ارتقای
انسان قرار داد ،اما عمر دولت دوم پس از انقالب به
یک ماه نرسید .این نخستین دولت پس از انقالب
اسالمی بود که اعضای آن از نظر عقیدتی -سیاسی
هم رای و برای تحقق آرمان های انقالب اسالمی
هم گام و همبسته بودند .دولتی که با وجود آرمان
های بلند و عزم و اراده انقالبی رئیس جمهوری
و اعضای کابینه ،دیری نپایید و  28روز پس از
به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی کشور ،در
انفجاری تروریستی از سوی منافقین نا بههنگام
خاتمه یافت تا تاریخ دولتی ناتمام و رئیس جمهوری
و نخست وزیر شهید با آرمان های انقالبی را در
صفحات خود ماندگار کند.

پایان جدال چند روزه ایران و آمریکا
در دادگاه الهه
سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرد :در صورتی که رأی به نفع جمهوری اسالمی صادر شود،
شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و م ی تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند ،اما اگر حکم
توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود ،از طریق افکار عمومی میتوان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.
جدال نفس گیر تیم های حقوقی ایران و آمریکا در دیوان دادگستری بین المللی به پایان رسید و در روزهای
آتی مشخص می شود که دادگاه الهه حق را به کدام کشور خواهد داد .به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه ایران روز دوشنبه  25تیرماه جاری اعالم کرد که ایران از آمریکا به دلیل 'نقض عهدنامه مودت و روابط
اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور در سال  '1955شکایت کرده است و جمهوری اسالمی ایران بر همین مبنا
دادخواستی را به دبیرخانه دیوان الهه تسلیم کرده است .در پی این شکایت ،دیوان بین المللی دادگستری  2مرداد
طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ،به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام
جدید در این زمینه اجتناب کند ،و 'توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا
(بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه  27اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد
کرد ،بال اثر نشود '.به گفته کارشناسان ،این دستور ،نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های
مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است .دیوان
دادگستری بین المللی نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که برای حل و فصل اختالف های بین المللی تشکیل
شده و گرچه آراء آن الزام آور است .سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرد :در صورتی که رأی به نفع
جمهوری اسالمی صادر شود ،شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و م ی تواند آمریکا را مجاب به
اجرای حکم کند ،اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود ،از طریق افکار عمومی میتوان فشار بسیار
به آمریکا وارد کرد .عهدنامه مودت 'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و
ایران' که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده ،در  23مرداد  1354هجری شمسی ( 15اوت  1355میالدی)
میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سهشنبه بیست و هشتم اسفند ماه  1335به تصویب مجلس شورای
ملی رسید .بر اساس بند  2ماده ' ،21هر اختالفی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه
فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد بدیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر
اینکه طرفین موافقت کنند که اختالف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود '.بند  2ماده  23تصریح می کند :این
عهدنامه مدت  10سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد
به قوت خود باقی خواهد بود .در بند  3ماده  23نیز آمده است :هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی بمدت
یکسال بطرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد.
(فسخ کند) لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران اعتقاد دارد که این معاهده گرچه در سال  1955بین دو
کشور به امضا رسیده و اکنون نزدیک به  40سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ
یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعالم نکرده اند ' ،معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود
باقی است .وی همچنین در این باره تاکید کرده است' :پیمان مودت مکرراً در دیوان داوری ایران و آمریکا مورد استناد
قرار گرفته و حتی در دادگاههای آمریکا نیز به آن استناد شده است '.برنامه دادگاه بر اساس برنامه زمان بندی که در
تارنمای مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری منتشر شد ،دیوان دادگستری بینالمللی در اطالعیه شماره
 2018/38مورخ  26ژوئیه  )1397/5/4( 2018خبر از برگزاری جلسه استماع عمومی در خصوص صدور دستور موقت
در پرونده نقض تعهدات عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی (جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت
متحده آمریکا) از تاریخ دوشنبه  27تا پنجشنبه  30اوت ( 2018پنجم تاهشتم شهریور  )1397در کاخ صلح الهه
(هلند) داد .هیأت های ایرانی و آمریکا به ترتیب پنجم و ششم شهریور از ساعت  12:30تا  15:30به وقت ایران در
دور اول استماع شفاهی ادله خود را بیان کردند .در دور دوم استماع شفاهی نیز ایران و آمریکا به ترتیب در روزهای
 7و  8شهریور از ساعت  12:30تا  14به وقت ایران ادله خود را در صحن دادگاه مطرح کردند .روز نخست نماینده
ایران دوشنبه گذشته و در نخستین جلسه دادگاه دیوان دادگستری بین المللی الهه و در طرح شکایت ایران از آمریکا
به سبب خروج از توافق هسته ای بین المللی گفت :آمریکا اساس قوانین بین المللی را به خطر انداخته است .وی
تاکید کرد که صالحیت دیوان در عهدنامه سال  1955مودت ایران و آمریکا قید شده و از سرگیری تحریم های
آمریکا که در روز  18اردیبهشت ماه امسال اعالم شد و به قصد آسیب به اقتصاد و اتباع ایران بوده ،نقض صریح این
عهد نامه است .وکیل ایران با اشاره به توافق هسته ای که به تائید قطعنامه  2231شورای امنیت نیز رسیده ،از مزایای
اقتصادی آن برای کشور و برقراری روابط تجاری و با طرف های خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی ایران گفت و
قراردادهای ایران با شرکت های آمریکایی مانند جنرال الکتریک و بوئینگ را برشمرد .به گفته نماینده ایران ،دولت
جدید آمریکا اتهام های بی اساسی را به ایران وارد کرد و از انجام برخی از وظایف خود در چارچوب برجام خودداری
کرد که در تضاد با بیانیه های آژانس بین المللی انرژی اتمی در اعالم پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام است.
طرف ایرانی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه آن کشور را در جهت آسیب رساندن به اقتصاد ایران
دانست که موجب افت ارزش ریال شده است .از سوی دیگر تاثیر تصمیم آمریکا در از سرگیری تحریمهایش موجب
شده تا تقریب ًا تمامی سرمایه گذاری های خارجی متوقف ،قراردادهای ایران با کشورهای خارجی لغو و صادرات نفت
کاهش یابد .نماینده ایران هشدار داد که تحریم های جاری و آتی آمریکا موجب گرانی اجناس و بیکاری ایرانیان شده
و در حال تخریب اقتصاد و ارز ایران است و این نقض صریح عهدنامه مودت ایران و آمریکا است .روز دوم روز سه
شنبه و در جریان دومین جلسه دور نخست استماع شفاهی شکایت ایران از آمریکا ،نماینده هیأت آمریکایی تحریم
های ضد ایرانی را در جهت محافظت از امنیت ملی این کشور خواند و صالحیت دیوان بین المللی دادگستری را برای
بررسی شکایت تهران بر مبنای عهدنامه مودت وارد ندانست .نماینده آمریکا در دیوان الهه در دفاعیات خود 'جاه
طلبی هسته ای' ایران را خطری برای امنیت آمریکا دانست و گفت که واشنگتن به شدت با درخواست ایران مخالف
است .وی جمهوری اسالمی را به حمایت از تروریسم متهم ساخت و مدعی شد که اقدام های آمریکا در عهدنامه
مودت لحاظ شده است .نماینده آمریکا همچنین دستور موقت درخواست شده از جانب ایران برای تعلیق تحریم ها
را در تعارض با حق حاکمیت کشور متبوع خود دانست و تهران را متهم کرد که از اقدام های تروریستی علیه
شهروندان آمریکایی حمایت کرده است .وی تهدیدهای ایران علیه امنیت ملی آمریکا را دلیل خروج این کشور از
برجام و نگرانی های اقتصادی و اجتماعی ای مطرح شده در جلسه روزهای گذشته را ناشی از سوء مدیریت تهران
دانست .روز سوم وکالی ایران درسومین روز دادگاه ،واشنگتن را در توجیه ادعاهای خود منزوی دانسته و بر نیت
مخرب دولتمردان آمریکایی علیه اقتصاد و مردم ایران تاکید کردند .وکالی ایران ضمن آنکه توجیهات آمریکا برای
تحریم های ضد ایرانی را غیرقابل قبول خواندند ،با رجوع به برخی مفاد عهدنامه و سوابق قضایی مشابه در
کشورهای دیگر تاکید کردند که چون اختالف طرفین از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده ،طبق عهدنامه مودت
به دیوان دادگستری بین المللی رجوع شده است .وکیل ایران توجیه آمریکا برای اعمال تحریم ها برای حفاظت از
امنیت ملی خود را فاقد مبنای قانونی خواند و با اشاره به مناقشات گذشته ،نیروهای نظامی و شبه نظامی را تنها
منشا تهدید امنیت ملی کشورها دانست .به گفته وی در این پرونده نیازی به از سرگیری تحریم ها برای حفاظت از
امنیت ملی آمریکا وجود ندارد .نماینده ایران بار دیگر تاکید کرد که مقام های آمریکایی و از جمله مقام های ارشد
آن کشور از تاثیر فلج کننده تحریم های جاری و آتی این کشور علیه ایران ابراز خوشحالی کرده بودند .وی گفت
که آمریکا ناتوان از ارائه دلیلی محکم برای از سرگیری تحریم ها بوده و در توجیه نیاز به اعمال آنها در انزوا به سر
می برد .وکیل ایران در رد ادعای آمریکایی ها که مسائل داخلی و نه فشار تحریم ها را دلیل اوضاع اقتصادی کنونی
ایران می دانستند به خروج شرکت های خارجی از ایران در پی اعالم از سرگیری تحریم ها اشاره کرد و اظهارات
مقام های آمریکایی در تاثیر تحریم های جدید بر 'اقتصاد شکننده' ایران را شاهدی دیگر بر گفته خود دانست .وی
با رد ادعای طرف آمریکایی که اعالم کرده بود شرکت های ایرانی می توانند تحت شرایطی جدید مجوز خرید
هواپیما و قطعات آن را دریافت کنند ،به نامه نگاری یکی از شرکت های سازنده هواپیما با طرف ایرانی خود اشاره
کرد که از ارائه کوچکترین کمک فنی پس از خروج آمریکا از برجام و عدم تمدید مجوزهای اوفک ابراز ناتوانی کرده
بود .طرف ایرانی در پایان شکایات خود از دادگاه خواست تا دستور موقت تعلیق تحریم های آمریکا و خودداری از
اعمال تحریم های دیگر را در کنار صدور دوباره مجوز خرید قطعات و هواپیما صادر کردده و آمریکا از تکرار چنین
اقداماتی خودداری نماید .روز چهارم طرف آمریکایی در چهارمین و آخرین روز دادگاه بار دیگر مدعی شد که مشکالت
اقتصادی ایران ریشه در عملکرد دولت و نه تحریم ها داشته و طرف ایرانی نتوانسته برای ادعای خود که تحریم های
آمریکایی موجب بروز چنین مشکالتی شده دلیل منطقی ارائه دهد .وکیل آمریکایی ،ایران ایر و هواپیمایی ماهان را
متهم کرد که در گذشته نیرو و اسلحه به مناطق درگیری مانند سوریه ارسال کرده اند که این رفتار دلیلی برای لغو
صدور مجوزهای آمریکا برای خرید و فروش هواپیما و قطعات آن است .طرف آمریکایی مدعی شد که آمریکا در
صورت آسیب دیدن بخش های غیرمرتبط با تحریم هایش  -که به ادعای وی ایران هنوز هم نتوانسته چنین چیزی
را ثابت کند  ، -اقدام هایی را در نظر خواهد گرفت و این در حالی است که ایران هیچ تضمینی برای توقف رفتار خود
ارائه نکرده است .وکیل آمریکا ایران را متهم کرد که دادگاه الهه را دستاویزی برای حل و فصل اختالفات برجامی
و کسب دوباره مزایای آن قرار داده ،در صورتی که در برجام راه دیگری برای این امر در نظر گرفته شده و عامدانه
دیوان دادگستری بین المللی برای چنین امری لحاظ نشده است .به گفته طرف آمریکایی ،برجام الزام آور نیست و
به همین دلیل حوزه قضایی برای حل و فصل اختالفات در نظر گرفته نشده و راه های دیپلماتیک جایگزین آن شده
است .رئیس هیأت آمریکایی در خاتمه دفاعیات خود بار دیگر ضمن آنکه صالحیت دادگاه را در زمینه بررسی شکایت
ایران زیر سوال برد ،از دیوان خواست تا با توجه به 'تهدید ایران علیه امنیت ملی آمریکا' درخواست این کشور برای
صدور دستور موقت برای تعلیق تحریم ها و اقدام های ضد ایرانی آمریکا را رد کند .رئیس دادگاه در پایان اعالم کرد
که دیوان در اولین فرصت رای خود در مورد صدور دستور موقت درخواست شده از جانب ایران را اعالم خواهد کرد
و تاریخ دقیق آن را به اطالع طرفین خواهد رساند .منابع خبری پیشتر خبر داده بودند که رای دادگاه ظرف یک ماه
آینده اعالم خواهد شد .جمهوری اسالمی ایران پیش از شکایت علیه خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم ها،
شکایتی در دادگاه الهه مبنی بر توقیف  2میلیارد دالر از دارای ی های بانک مرکزی ایران در آمریکا مطرح کرده است.
دیوان  8تا  12اکتبر ( 16تا  20مهر) برای استماع شفاهی طرفین تشکیل جلسه می دهد.

اقتصادی
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رئیس کل گمرک ایران خبر داد

معافیت 3هزار 479قلم کاال در گمرک از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تفویض اختیارات
گمرک کل کشور به استانها ،از صدور دستور معافیت سه هزار
و  ۴۷۹قلم محصوالت مورد نیاز کشور از پرداخت مابهالتفاوت
نرخ ارز خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی گمرک ،فرود عسگری
در نشستی با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و فعاالن
اقتصادی در گرمسار اظهار داشت :همه اختیارات ستادی
گمرک کل ایران به استانها تفویض شده است و گمرک
استان سمنان هم میتواند بسیاری از مشکالت صادر کنندگان
و وارد کنندگان را در داخل استان رفع کند .وی با اشاره به
اینکه شرایط ویژهای برای ترخیص کاالی تولیدکنندگانی که
مشکل نقدینگی دارند؛ اندیشیده شده است ،خاطرنشان کرد:
بهمنظور کمک به این دسته از تولید کنندگان ،ترخیص نسیه
کاالهای مواد اولیه و ماشین آالت برای آنان انجام میشود.
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی همچنین با اشاره به اینکه

در گذشته تنها حقوق گمرکی ورودی کاالهای این شرکتهای
تولیدی مشمول اجرای طرح ترخیص نسیه میشد ،عنوان کرد:
اما با مصوبه اخذ شده از نهادهای مربوطه ،مالیات بر ارزش
افزوده این کاالها نیز مشمول طرح ترخیص نسیه شده است.
عسگری ایجاد انبار اختصاصی گمرکی در درون شرکتها را
از دیگر اقدامات حمایتی گمرک کل جمهوری اسالمی ایران
برای تولیدکنندگان عنوان و خاطرنشان کرد :هر واحد تولیدی

فارغ از فاصله آن با پایانه گمرکی استان سمنان درخواست
ایجاد انبار اختصاصی گمرکی دهد؛ برای آن در هر فاصلهای
مجوز ایجاد این انبار اختصاصی صادر میشود .وی با اشاره به
صدور دستور معافیت سه هزار و  ۴۷۹قلم محصوالت مورد نیاز
کشور از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز تصریح کرد :با اجرای این
دستور که از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت صادر شد
گمرکهای کشور رونق گرفت .رئیس کل گمرک جمهوری
اسالمی ایران با اشاره به اینکه مشکل نقدینگی در بسیاری
از واحدهای تولیدی کشور وجود داد عنوان کرد :شرکتهای
دارای مشکل نقدینگی میتوانند بخشی از کاالهای وارداتی
خود را برای تولید ترخیص کرده و با آن اقدام با تولید کنند
و باقیمانده کاالی وارداتی خود را در زمان دیگری ترخیص
کنند .عسگری عنوان کرد :مناطق ویژه اقتصادی در امر تولید
و واردات کاالهای اولیه بسیار خوب عمل کردند چراکه درگیر
تولید هستند و مسائل حاشیهای ندارند.

سود متوسط  45/7درصدی سهامداران بورس طی یک سال اخیر
این روزها بازار سهام یکی از بازارهای پربازده کشور شده است.
از ابتدای امسال تا هفته گذشته که شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران از  140هزار واحد گذشت ،سهامداران بهطور متوسط 45.7
درصد سود کسب کردهاند.
به گزارش ایسنا ،دراین مدت شاخص کل بورس با رشد  44هزار
و  20واحدی بازدهی قابل توجهی برای سرمایه گذاران این بازار به
همراه داشته است .هرچند در پنج ماهی که از سال میگذرد ،همچنان
بازارهای سکه و ارز از نظر بازدهی جلوتر از بازار سهام است ،ولی در
مقایسه با سالهای قبل بورس تهران یکی از پربازدهترین سالهای
کاری خود در  50سال اخیر را تجربه کرده است .تنها در سه روز
کاری شهریور ماه شاخص کل بورس با رشد 3هزار و  399واحدی
 2.48درصد بازدهی داشته است .درحالی که شاخص کل سال  96را
در کانال  96هزار واحدی به پایان برد توانست در پنج ماهه امسال
43کانال جدید را فتح کند .شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس
اوراق بهادار تهران (تدپیکس) با افزایش  1726واحدی به رقم 140
هزار و  309واحد رسید.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز
با افزایش  16روی رقم یک هزار و  578واحد متوقف شد.
ارزش کل معامالت بورس تهران نیز دراین روز به بیش از 701
میلیارد و  976میلیون تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن
بیش از دو میلیارد و  467میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی
170هزار و  302نوبت داد و ستد بود.
بازدهی  64درصدی بورس و فرابورس
طبق آمارها شاخص کل بورس و فرابورس در زمان فعالیت دولت
دوازدهم تا  15مرداد سالجاری (یکساله) ،بازدهی حدود  64درصدی
را به همراه داشته است .براساس اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار،

شاخص کل که در میانههای مردادماه سال قبل ،در محدوده کانال
 81هزار واحد قرار داشت با گذشت تنها  12ماه ،به کانال  133هزار
واحد رسید ،امری که در تاریخ فعالیت این بازار بیسابقه تلقی شده
و نشان از رشد و توسعه بیوقفه این بازار در این مدت دارد .یکی از
نکات مهم مقایسه بازدهی شاخص کل و شاخص هم وزن است.
شاخص هم وزن در این مدت تنها  6درصد رشد داشته است .این
رقم ،سیگنال مهمی است که نشان میدهد بازار سهام عمدت ًا تحت
تأثیر صنایع و نمادهای بزرگ بورسی رشد داشته است .امری که
بیتردید سودآوری صنایع بزرگی چون فلزی و شیمیایی را نشان
میدهد.همچنین موضوع دیگری که گواه رشد این صنایع و بهبود
عملکرد مالی آنها در این مدت بوده ،رشد قابل توجه شاخص صنایع
است .شاخص صنایع طی یکسال اخیر با بازدهی قابل توجه 75
درصدی همراه شده که کارشناسان آن را موفقیت دیگری برای
صنایع بورسی میدانند .در کنار بورس ،شاخص کل فرابورس نیز
با بازدهی باال توانست در محور تصمیمات سهامداران قرار بگیرد.
بر همین اساس شاخص این بازار نیز از سطح  931هزار واحد در
میانههای مردادماه سال قبل به سطح  1527واحد صعود کرد و بازده
خود را به حدود  64درصد رساند.
اندازه بازار سرمایه  52درصد بزرگتر شد
در یکسال گذشته ارزش کل بازار اوراق بهادار رشد  52درصدی
داشته است .ارزش کل بازار اوراق بهادار ایران از رقم 4هزار و 949
میلیارد ریال در نیمه مرداد ،96به 7هزار و  513میلیارد ریال در مدت
مشابه سال  97رسیده است .دادههای دریافتی در این زمینه نشان
میدهد ،بیشترین افزایش در اندازه بازار مربوط به ارزش اوراق
مشتقه بوده و پس از آن به ترتیب ارزش بازار صکوک و ارزش بازار

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نصر گستر اوراسیا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  269999و شناسه ملی  10103069751به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  02/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :محمد حسن پور به شماره ملی  0452365856بسمت مدیر عامل و
عضوهیئت مدیره و مهیار ملکی به شماره ملی  2591160007به سمت
رئیس هیئت مدیره و مجتبی مرادی به شماره ملی 5699890491
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدملکی ماسوله به شماره ملی
 2591160015بسمت عضو هیئت مدیره و روزبه ملکی ماسوله به شماره
ملی  2594287563بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اوراق
و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسالمی و
قراردادها با امضاء مدیر عامل و نائب رئیس متفقا با مهر شرکت معتبر است
و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر
است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()232328

__________________________
آگهی تغییرات موسسه سپیده ماندگار ایرانیان به شماره ثبت  23666و شناسه
ملی  10103887156به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 30/06/1396و مجوز شماره  96 /224845مورخ  1396 /7 /23وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل موسسه به  :تهران خیابان ملک
پالک 38طبقه سوم واحد  15کد پستی 1565843449تلفن77530676انتقال یافت
در نتیجه ماده  5اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()232329
__________________________

آگهی تغییرات شرکت ابهر سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 179216و شناسه ملی  10102214479به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  10/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی
کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت  23794و شناسه ملی  10103907200به

سهام قرار میگیرند.
ورود  761هزار سهامدار جدید به بورس
درطول یکسال اخیرارزش معامالت بازار سرمایه (ارزش ریالی
سهامی است که طی یک روز معامالتی ،بین سهامداران جابه جا
(خرید یا فروش) شده است) به عنوان یکی از شاخصهای مهم
با رشد قابل توجهی همراه بوده است .ارزش معامالت چهار بورس
فعال بازار سرمایه ایران (بورس اوراق ،فرابورس ،بورس کاال و بورس
انرژی) با بازدهی
 79درصدی روبهرو بوده است .عالوه براین با پررنگتر شدن
حضورسرمایه گذاران در بازار سرمایه طی این مدت ضریب نفوذ
بازار سرمایه نیز افزایش یافته است .این شاخص که از مجموع
تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایهگذاری
صندوقها به دست میآید ،از 11میلیون و  518هزار و  129نفر
در مرداد ماه سال  1396به  12میلیون و  280هزار و  5نفر تا 15
مردادماه سال  1397رسیده که نمایانگر رشد  9درصدی در بازه
یکساله دولت دوازدهم است .دراین مدت 761هزار و  876نفر به
سهامداران بورس افزوده شده است.
تأمین مالی گسترده از بازار سهام
یکی از مهمترین نقشهای بازار سرمایه در اقتصاد هر کشور
مربوط به تأمین مالی بنگاهها از این بازار است .بر اساس دادههای
آماری ،تأمین مالی از رقم  937هزار میلیارد ریال در دوره یکساله
قبل از شروع دولت دوازدهم ،به رقم  1076هزار میلیارد ریال در دوره
یکساله دولت دوازدهم رسیده است که نشان دهنده رشد  16درصدی
این شاخص نسبت به دوره مشابه گذشته است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

حقوق  2میلیون و  100هزار تومانی  84درصد
بازنشستگان کشوری با همسانسازی حقوقها
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :سعی شده حقوق  83.5درصد از
جمعیت بازنشستگان را با تخصیص اعتبارات جدید در نظر گرفته شده به  2میلیون و
 100هزار تومان برسانیم.
به گزارش جام جم آنالین ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :اگر
همسان سازی حقوقها محقق شود ،حقوق  8۴درصد بازنشستگان به ۲میلیون و ۱۰۰
هزار تومان میرسد.
جمشید تقی زاده گفت :سعی شده حقوق  83.5درصد از جمعیت بازنشستگان را با
تخصیص اعتبارات جدید در نظر گرفته شده به  2میلیون و  100هزار تومان برسانیم.
اینها افرادی هستند که با  30سال خدمت بازنشسته شدهاند.
وی افزود 3 :درصد بازنشستگان نیز  10و  15سال خدمت هستند که آنها حقوق
یک میلیون و  200هزار تومان میگیرند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد 3 :هزار و  200میلیارد تومان
ماهانه به بازنشستگان حقوق پرداخت میکنیم که اگر همسانسازی اتفاق بیفتد حقوق
حداقلبگیرها افزایش خواهد یافت و برای سال  98رقم خوبی به صورت پلکانی مدنظر
قرار خواهد گرفت.
تقی زاده گفت :برای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۳۰،هزار میلیارد تومان نیاز
است که سال قبل  ۲۲۰۰میلیارد تومان پرداخت شده و برای امسال نیز همین رقم
در نظر گرفته شده است.

کاهش  11/2درصدی معامالت مسکن
طی ماه گذشته در تهران

تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مردادماه سال  ۱۳۹۷به ۱۲
هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11/2
و  33/2درصد کاهش نشان میدهد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی ،در
ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران  ۷۴میلیون ریال بود که
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  6/1و  62/1درصد افزایش نشان
میدهد .گفتنی است ،گزارش تحوالت مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است که توسط اداره بررسیها و
سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه میشود.
همچنین در مردادماه سال  ۱۳۹۷متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد
مسکونی در شهر تهران به  ۷۴میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل
 ۶۲.۱درصد افزایش نشان میدهد .تعداد معامالت انجام شده طی این ماه  12هزار
فقره بود که نسبت به مردادماه سال  ۱۳۹۶معادل  33/2درصد کاهش دارد .در پنج
ماهه نخست سال  ۱۳۹۷نیز تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به
 64/6هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 7/3
درصد کاهش نشان میدهد.

نمایندگی رضا ارزیتون به شماره ملی  0067680356به عنوان بازرس اصلی و
آقای سید محسن سیدشاکری به شماره ملی 0050739808 :به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - .ترازنامه و حساب سود و
زیـان سال مالی  96به تصویب رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()232330

__________________________
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تاسیساتی بابک احداث سنندج
سهامی خاص به شماره ثبت  146735و شناسه ملی 10610055121
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 12/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :بهروز بهرامی بشماره ملی
 2899748823به سمت بازرس اصلی و ارسالن مجیدی دهگالن
بشماره ملی  3731937859به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()232333
__________________________

آگهی تغییرات شرکت هومن تجارت پیروز سهامی خاص به شماره ثبت
 376411و شناسه ملی  10320249468به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  21/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موارد ذیل به موضوع
فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید" :خرید و فروش و
صادرات و واردات مواد شیمیایی ،مشتقات نفتی ،کاالها ،قطعات و تجهیزات کلیه
صنایع اعم از نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی ،پلیمر ،معدنی و سایر صنایع از جمله
محیط زیست ،ایمنی ،بهداشتی ،پزشکی ،کمک آموزشی پزشکی ،توانبخشی،
داروئی و آموزشی  -خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی و و مهندسی در کلیه
صنایع اعم از نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ،آب ،محیط زیست و بهداشتی
و ایمنی و آموزشی مرتبط  -عملیات پیمانکاری جهت اجرای طرحها بصورت
طراحی و ساخت ( )EPCدر کلیه صنایع اعم از نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی،
آب ،صنایع معدنی و شیمیایی -خدمات آزمایشگاهی برای کلیه بخشهای صنعت
اعم از نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی ،پلیمر ،آب و سایر صنایع -گسترش و اجرای
موضوع فعالیتهای شرکت در داخل و خارج از کشور با ایجاد شعبه و نمایندگی و
یا اخذ نمایندگی و مشارکت با سایر شرکتهای داخلی و خارجی و همچنین شرکت
در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط" .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()232332

 19/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرتضی رمضانی
به کد ملی  0071776834با دریافت  1.000.000ریال سهم
الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه
شرکت از  101.000.000ریال به  100.000.000ریال کاهش
پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء
پس از کاهش به قرار زیر است  :آقای داود سیدی به کد ملی
 0057748322دارای 97.000.000ریال سهم الشرکه  -امیر
حسین سیدی به کد ملی  0024645729دارای 1.000.000
ریال سهم الشرکه  -پارسا سیدی به کد ملی 0151405913
دارای  1.000.000ریال سهم الشرکه -خانم افسانه فتاح پور به
کد ملی  0067729576دارای  1.000.000ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()232334

__________________________
آگهی انحالل شرکت کارتن مهر آسا سهامی خاص به شماره ثبت
 130366و شناسه ملی  10101736837به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  26/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و محمود تیموری کد
ملی  0044119453به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید و نشانی محل
تصفیه تهران – خ خرمشهر – میدان نیلوفر – کوچه هشتم – پالک
 – 6طبقه اول – واحد  - 5کدپستی  1533844461میباشد  .سازمان آگهی تغییرات شرکت شن گستران پاکدشت با مسئولیت
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران محدود به شماره ثبت  167236و شناسه ملی 10102097650
()232331
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
__________________________
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یکشنبه  11شهریور  - 1397دور جد 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز معاونت نیروی انسانی
ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

شرایط و ضوابط جدید کسر خدمت فرزندان ایثارگران
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز معاونت
نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از
ابالغ ضوابط جدید کسر خدمت فرزندان
ایثارگران به نیروهای مسلح خبر داد.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح ،سردار
سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی افزود :به
منظور فراهم کردن زمینه استفاده از همه
فرزندان ایثارگران از تسهیالت کسر خدمت
بنا به توافق به انجام رسیده میان مجلس
شورای اسالمی و ستاد کل نیروهای مسلح به ازای هر درصد جانبازی هر
ماه اسارت و هر ماه رزمندگی  12روز کسر خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق
میگیرد که ضوابط اجرایی این مقررات به نیروهای مسلح ابالغ شده است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح تصریح کرد :فرآیند اخذ گواهی و ثبت کسر خدمت برابر روال گذشته
است بدین ترتیب که رزمندگان ارتش برای دریافت گواهی مربوط باید به
یگانهای محل خدمت خود در نیروی زمینی ،هوایی ،دریایی و پدافند هوایی
و رزمندگان سپاه و بسیجیان رزمنده نیز به سپاههای استانی و سازمان بسیج
مراجعه کنند.
سردار کمالی اظهار داشت :رزمندگان نیروی انتظامی نیز باید به یگانهای
انتظامی استانها و جانبازان و آزادگان هم به بنیاد شهید و امور ایثارگران
مراجعه کنند.
وی گفت :مصوبه قبلی در خصوص معافیت فرزندان رزمندگان دارای 28
و  29ماه سابقه که در حال اجرا است تا سقف  20هزار نفر پیش بینی شده
برای سال  96به قوت خود باقی است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح خاطر نشان کرد :کسر خدمت صرفا به کارکنان وظیفه غیر غایب که
اشتغال به خدمت دارند تعلق میگیرد بنابراین کارکنان وظیفه هنگام مراجعه
به مبادی ذکر شده باید گواهی اشتغال از محل خدمت با برگ اعزام به
خدمت به همراه داشته باشند.

شرایط و ضوابط بهرهمندی والدین
بیمهشدگان از خدمات سازمان تامین اجتماعی

والدین افراد بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی میتوانند تحت تکفل
فرزندشان از خدمات این سازمان برخوردار شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،بر اساس
قوانین و مقررات تامین اجتماعی ،برای زیرپوشش قرار گرفتن والدین و
برخورداری آنها از خدمات این سازمان ،باید سن پدر ۶۰سال تمام و مادر ۵۵
سال تمام باشد .تامین معاش پدر و مادر به عهده بیمه شده باشد و از هیچ
سازمانی مستمری دریافت نکنند یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع
ماده  ۹۱این قانون از کارافتاده باشند .همچنین در زمان ارائه تقاضای کفالت
برای والدین ،آنها بیمه شده سازمان تامین اجتماعی نباشند.
همچنین بر اساس قانون ،والدین بیمه شده برای تحت پوشش قرار
گرفتن ،مشمول سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق
بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشند.
بیمه شده برای تحت تکفل قرار دادن والدین بیمه شده ،باید اصل و
تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین را هنگام مراجعه به شعبه سازمان
تامین اجتماعی به همراه داشته باشند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان تشریح کرد

جزئیات انواع تسهیالت دانشجویی
در سال تحصیلی جدید

رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعالم کرد :با امضای تفاهمنامه بین این صندوق
و یک بانک عامل ،بودجه مصوب برای سال تحصیلی جدید دو برابر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،ذوالفقار یزدان مهر گفت :با انعقاد این تفاهمنامه
در مجموع  320میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد سه درصد به دانشجویان شهریه
پرداز کشور پرداخت میشود .وی همچنین از پرداخت  21نوع وام کمک هزینه
تحصیل به دانشجویان بورسیه و روزانه خبر داد و گفت :دانشجویان دکتری ماهانه
از  700هزار تومان وام بهرهمند میشوند که پس از پایان تحصیل در اقساط 60
ماهه بازپرداخت میکنند .به گفته وی ،دانشجویان مقطع دکتری همچنین میتوانند
برای دریافت سه میلیون تومان وام ضروری و وام ودیعه مسکن متأهلین نیز در
طول تحصیل اقدام کنند .رئیس صندوق رفاه دانشجویان پرداخت تسهیالت کم
بهره به دانشجویان غیر روزانه تحصیالت تکمیلی را یادآور شد و افزود :امسال برای
هر ترم به هر دانشجو دو میلیون و  500هزار تومان وام با اقساط بلند مدت پرداخت
میشود .یزدان مهر همچنین از افزایش وام شهریه دانشجویان دوره کاردانی خبر
داد و افزود :با تأمین منابع جدید این وام از  300هزار تومان در هر ترم به  500هزار
تومان افزایش یافت .رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت :تابستان امسال 380
سرای دانشجویان با مشارکت دانشگاهها در تعمیر و تجهیز اساسی برای مهر ماه
امسال ارتقای رتبه یافته است .یزدان مهر گفت :تبدیل سلف سرویسها از سنتی به
صنعتی و طرح رتبهبندی درجه  3سلف سرویسهای دانشگاههای کشور برای بهبود
خدمات رفاهی دانشجویان در تابستان امسال اجرایی شد.

کشف  ۳۷۰تن انواع مواد مخدر از ابتدای امسال

 2میلیون و  800هزار نفر مصرفکننده تفننی یا دائمی انواع مواد مخدر در کشور!

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ازکشف
 ۳۷۰تن مواد مخدر در  ۵ماهه نخست سال
جاری خبر داد و گفت :دو میلیون و  800هزار
نفر به صورت تفننی یا دائمی مصرف کننده
انواع مواد مخدر در کشور هستند.
به گزارش مهر ،پرویز افشار در نشست
خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد،
با اشاره به کشف بیش از  ۳۷۰تن مواد مخدر
در  ۵ماه نخست امسال گفت :این رقم مدت
زمان مشابه سال قبل  ۱۲درصد افزایش یافته
است.
وی در خصوص تعداد معتادان کشور تاکید
کرد :تخمین بنده به عنوان یک کارشناس آن
است که از مجموع دو میلیون و  ۸۰۰هزار نفر
مصرف کننده انواع مواد مخدر ،نیمی از آنها
معتاد قطعی به مصرف این مواد هستند.
وی اظهار داشت :حدود  ۳۰درصد معتادان

در دنیا زن هستتند ،در حالی که میزان
استعمال این مواد در کشور ما در بین زنان
پایین است و حدود هشت تا ۱۰درصد از کل
معتادان کشور زن هستند.
وی به گزارش رسمی سازمان ملل
متحد تولید مواد مخدر در کشور افغانستان
در افغانستان اشاره کرد و افزود :براساس
برآوردها تولید مواد مخدر امسال به  ۹هزار
تن میرسد و این در حالی است که براساس
برخی گزارشها این رقم ممکن است به ۱۲
هزار تن نیز برسد .سخنگوی ستاد مبارزه با
مواد مخدر باب یان اینکه تولید و مصرف
مواد مخدر صنعتی و محرک جدید در حال
افزایش است ،تاکید کرد :سال گذشته حدود
 ۷۰۰نوع مواد مخدر جدید در دنیا شناسایی
شد که طبق گزارشهای سازمان ملل این
رقم در حال رسیدن به عدد  ۷۵۰است.

افشار با بیان اینکه شیوع اعتیاد در مدارس
بسیار پایین است توضیح داد :برخی به اشتباه
عنوان میکنند که سن اعتیاد پایین نیامده
است .سن وابستگی به مواد مخدر در کشور
ما بین  ۲۱تا  ۲۴سال قرار دارد و همچنین
سن تجربه اولینبار از مواد مخدر کاهش
یافته است که باید در این زمینه اطالعرسانی
و آموزشهای بیشتری برای نوجوانان مدنظر
قرار گرفته شود .افشار ادامه داد :همچنین ۲.۱
درصد دانش آموزان مقطع دوم متوسطه تجربه
یکبار مصرف مواد مخدر در زندگی داشتند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان
اینکه در محیط دانشگاه محوریت فعالیتها
به دست دانشجویان سپرده شده است ،گفت:
در حال حاضر بیش از  ۲۹۰تا  ۳۰۰دانشگاه
از کانون سالمت روان دانشجویان برخوردار
بوده که براساس گزارشهای رسمی وزارت

تحقیقات و فناوری میزان مصرف گل با
مداخالت دانشجویان در حال کاهش است.
افشار با تاکید بر اینکه طرح کاج (کاربست
اجتماعی جامعه کار و تولید) در محیطهای
کاری و صنعتی برای کارگاههای دارای  ۵٠تا
 ۵٠٠نفر نیرو اجرا شده است ،گفت :همچنین
راهاندازی کانونهای همیاران سالمت
روانی و اجتماعی دانشجویان در محیطهای
دانشگاهی در راستای آموزشهای پیشگیرانه
با هدف کاهش تقاضای مواد مخدر در حال
اجرا است .سخنگوی ستاد مبارزه با مواد
مخدر تاکید کرد :فعالیت کانونهای همیاران
سالمت روانی و اجتماعی دانشجویان با
مشارکت دانشجویان و توسط خود آنان انجام
میشود .متاسفانه در محیطهای کارگری
و صنعتی بیشترین میزان مواد مخدر را
داشتهایم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد

توزیع چند نوبت سبد کاال بین  ۴۰میلیون نفر در سال جاری

رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه طبق توافق با
دولت مقرر شده است در چند نوبت سبد کاال توزیع
شود ،گفت :این سبدها به پنج دهک پایین جامعه که
حدود  ۴۰میلیون نفر میشوند ،تعلق میگیرد.
به گزارش مهر ،سید پرویز فتاح در جمع مدیران
استان تهران با اشاره به اینکه پول فروش ساختمان
سوهانک به صندوق قرضالحسنه امداد والیت
واریزشده است ،گفت :از این محل صف متقاضیان
دریافت تسهیالت کارگشایی در چند ماه آینده به صفر
میرسد.
وی با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد در سالهای
گذشته کاهش جامعه هدف بود ،افزود :با توجه به
شرایط اقتصادی کشور ،این نهاد تالش میکند با دادن
خدمات متناسب شرایطی را فراهم کند که نیازمندان از
چنین وضعیت اقتصادی کمتر متضرر شوند.

فتاح با تأکید بر اینکه جوانان در شرف ازدواج تحت
حمایت نباید در صف دریافت جهیزیه بمانند ،از افزایش
کمکهزینه نقدی خرید جهیزیه خبر داد و گفت :با
همکاری دولت وفروشگاه اتکا ،صد هزار فقره جهیزیه
به نوعروسان مددجو اهدا میشود؛ البته این امر با
استفاده از کارتهای اعتباری و خرید کاالی ایرانی
امکانپذیر است.
رئیس کمیته امداد با اظهار اینکه بیشترین منابع
این نهاد به پرداخت هزینههای رهن و اجاره مسکن
خانوارهای تحت حمایت اختصاصیافته است ،افزود :با
توجه به اختصاص  ۵۰هزار مسکن مهر بدون متقاضی
به مددجویان کمیته امداد تا ماه آینده ،سهم مددجویان
هر استان از این تعداد اعالم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طبق توافق با دولت مقرر شده
است در چند نوبت سبد کاال توزیع شود ،گفت :این

سبدها به پنج دهک پایین جامعه که حدود  ۴۰میلیون
نفر میشوند ،تعلق میگیرد که شامل مددجویان کمیته
امداد هم میشود.
فتاح با اشاره به دیدار چند روز پیش خود با رهبر
معظم انقالب ،اظهار کرد :ایشان فرمودند که گزارش
فعالیتهای کمیته امداد به دستشان میرسد و هیچگونه
نگرانی از طرف این نهاد ندارند.

محکومیت مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به  15سال زندان
با شکایت  360مالباخته در پرونده تخلف  12هزار میلیاردتومانی
مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بر
اساس رأی دادگاه کیفری یک به  15سال حبس تعزیزی
محکوم و متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند.
به گزارش ایرنا ،رأی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده
مؤسسه ثامن الحجج پنجشنبه گذشته در سامانه ثنا در
اختیار سپرده گذاران قرار گرفت که بر اساس رأی صادره،
ابوالفضل میرعلی مدیرعامل این مؤسسه به 15سال حبس
تعزیزی با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم
شد .بر اساس این دادنامه که در  44صفحه صادر شده،
رسیدگی تقاضای تعدادی از شاکیان مبنی بر محکومیت
مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به رد مال و بازپرداخت
سپرده ها ،مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی است.
رأی صادره ،حضوری محسوب شده و ظرف  20روز پس
از ابالغ در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
پرونده ثامنالحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به
اتهامات آنها در طول  12جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری
یک استان تهران برگزار شد.
متهم ردیف اول این پرونده تاکنون با قرار وثیقه چهار
هزار میلیارد تومانی در زندان به سر میبرده و متهمان
ردیف دوم و سوم نیز به قید وثیقه آزاد بودند.
ارزش مالی پرونده مزبور  12هزار میلیارد تومان برآورد
شده و  360شاکی دارد.
مشارکت در اخالل نظام اقتصادی کشور به نحو عمده
بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران یا
مقابله با آن ،اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری
ثامنالحجج است .غالمحسین اسماعیلی رئیس دادگستری
استان تهران از صدور حکم و حبس طویل المدت برای
متهم ردیف اول این پرونده خبر داده بود.
در دادنامهای که از سوی مصطفی باقری دادرس شعبه
اول دادگاههای کیفری یک استان تهران صادر شده،
مشخصات  380سپرده گذار و شاکی این پرونده ذکر شده
و مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق
وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی
و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده

بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران
یا مقابله با آن به عنوان اتهامهای سید ابوالفضل میرعلی،
رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیفهای اول تا
سوم آمده است .در این رای اتهامهای مدیرعامل موسسه
ثامن الحجج در سه بخش شامل اقدامات و سیاستهای
مالی شرکت تعاونی ،ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف
شرکت تعاونی بر خالف اساسنامه و قوانین موضوعه و
همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی ثامن
الحجج و فعالیت به عنوان مدیرعامل مورد رسیدگی قرار
گرفته است .در بخشی از این رای درباره اتهامات متهم
ردیف اول آمده است :دادگاه به استناد بند «ه» ماده یک
و دو و تبصره چهار آن از قانون مجازات اخاللگران در
نظام اقتصادی کشور و ماده  27قانون مجازات اسالمی
متهم را عالوه بر محرومیت از خدمات دولتی به تحمل
 15سال حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی
محکوم مینماید .در ادامه این رای آمده است :در خصوص
قسمت دیگر مجازات مذکور در ماده قانونی استنادی مبنی
بر جزای مالی ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون
به دست آمده ،نظر به این که در متن کیفرخواست صادره
از سوی دادسرای عمومی و انقالب تهران میزان اموالی
که از طریق مذکور توسط متهم تحصیل شده به تفکیک
مشخص نگردیده ،دادگاه در تعیین جزای مالی با کیفیت
مطروحه مواجه با تکلیف نیست.
در این رای درباره خانم رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی
متهمان ردیف دوم و سوم آمده است :به استناد ماده چهار قانون
آیین دادرسی کیفری و اصل  37قانون اساسی حکم برائت
نامبردگان نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعالم مینماید ولی

درخصوص شکایت برخی از شکات علیه رئیس و مسئوالن
بانک مرکزی دائر بر اخالل در نظام اقتصادی صرفنظر از
صحت و سقم موضوع با التفات به این که رسیدگی به اتهامات
اشخاص فوق در دادگاه مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در
دادسرا و تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست از آن مرجع
میباشد و شعبه بازپرسی در خصوص اتهامات افراد مذکور طی
قرار نهایی ،نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهوی به عمل نیاورده است
و بدل پرونده در خصوص رسیدگی به اتهام متهمان مذکور
در دادسرا مفتوح میباشد ،دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به
موارد مذکور مواجه با تکلیفی نیست .در بخشی دیگر از این
رای آمده است :در خصوص دادخواستهای تقدیمی بعضی
از شکات که در راستای ماده  15قانون آئین دادرسی کیفری
به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده ،با توجه به این که
رسیدگی به خواسته خواهانها مستلزم تحقیقات بیشتر بوده
و معد (آماده) رسیدگی و اظهار نظر قضایی به نحو توامان با
پرونده کیفری نمیباشد به استناد ماده  17قانون اخیرالذکر به
صورت جداگانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم میگردد .در قسمتی
دیگر از این رای درباره تقاضای برخی شاکیان مبنی بر صدور
قرار تامین خواسته از اموال متهمان و شرکت تعاونی ثامن
الحجج به عنوان شخص حقوقی برای جبران ضرر و زیان
ناشی از جرم آمده است :نظر به این که فلسفه صدور قرار تامین
خواسته امکان جبران ضرر و زیان مالباختگان از محل اموال
توقیف شده میباشد و مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از بزه
انتسابی به متهمان با توجه به مفاد ماده دو قانون اخاللگران در
نظام اقتصادی کشور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی میباشد
و مطابق ماده  112قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
درمواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته
باشد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر
و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم ننماید حتی در صورت
صدور قرار تامین خواسته از آن رفع اثر خواهد شد ،به جز در
رابطه با شکات قاسم فیروزی و امیر اسالمی ثمرین و فضل
اهلل صفائیان فرد و سعید یغمایی آشور و سیدعباس نیک پسند
و اصغر عزیزی و خانمها سهیال خواجه حق وردی و مریم
زمانی و نسرین کالنتری و لیال حقیقت خواه که به طرفیت
متهمان پرونده دادخواست حقوقی تقدیم نموده اند ،مستندا به
مواد قانونی مذکور به رد درخواست آنها اظهار نظر میگردد.
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وزیر علوم تحقیقات و فناوری خبر داد

انحالل  ۹۰درصد دانشگاههای دستگاههای اجرایی
افزود :کاهش تعداد دانشجو ،عدم ضرورت در ادامه برنامههای کنونی ،خارج
شدن از اهداف اولیه و برنامه تعریفشده ،منطقه جغرافیایی و مقطع تحصیلی
از عمده مسائل این مراکز است که مقدمه جمعآوری و اجرای کاهش این
واحدها در حال اجرا است.
وی با اشاره به برنامههای پیشروی وزارت علوم اظهار کرد :ساماندهی
آموزش عالی در برنامه ششم آمده و از سال ۱۳۹۵آغازشده که بایستی در
خصوص ادامه کار واحدهایی که تعداد کمی اعضای هیات علمی و دانشجو
دارند و میزان متقاضیان ورود به آنها کاهشیافته تصمیمگیری شود.
غالمی همچنین وزارت صنعت ،کشاورزی و نفت را از مجموعههای
دیگر در حال عقد قرارداد با دانشگاهها عنوان کرد و افزود :چند دانشگاه کشور
در خصوص افزایش بازده استخراج نفت اقداماتی انجام دادهاند که با موفقیت
انجام شد و سفارشهای بعدی از وزارت نفت را دریافت کرده اند .
وی با اشاره به حمایت از  ۴۳پارک علم و فناوری و بیش از ۳۰۰۰
شرکت دانشبنیان در کشور گفت :تحریمهای فعلی و ارتباطاتی که اخیراً
میان مجموعههای مختلف ایجادشده زمینه را فراهم و اهرمی ایجاد کرده
تا صنعت به استقبال از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی اقدام کند و از این
فرصت استفاده ببرد .
وزیر علوم فرصت حمایت از کاالی ایرانی در سال جاری را ظرفیتی برای
دادن ایده به تولیدکنندگان داخلی برای رفع مشکالت مختلف دانست .

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه  ۹۰درصد دانشگاه های ایجاد
شده توسط دستگاه های اجرایی منحل شده است ،گفت :تاسیس دانشگاه
توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.
به گزارش ایسنا ،دکتر منصور غالمی پنجشنبه هشتم شهریور ،در نشست
شورای دانشگاه بجنورد و روسای مراکز آموزش عالی این استان اظهار کرد:
دستگاههای مختلف دولتی در کنار خود دانشگاههای علمی کاربردی ایجاد
کرده بودند که باگذشت زمان از اهداف خود همچون ارتقا مهارت افراد شاغل
در دستگاه ،ماهر کردن افراد در زمینه شغلی فعلی خود خارج شد و اکنون این
واحدهاتعطیلشدهاند.
وی ادامه داد ۹۰ :درصد این واحدهای دانشگاهی ایجاد شده توسط
دستگاههای اجرایی تعطیل و برخی مجموعههای باقیمانده نیز باید به تعطیلی
واحد دانشگاهی خود پس از تعیین تکلیف نیروهای انسانی اقدام کنند.
تمرکز مراکز علمی کاربردی بر مقطع کاردانی ،ضروری است
غالمی با بیان اینکه دستور تمرکز مراکز بر مقطع کاردانی صادر شده
است ،خاطرنشان کرد :آموزشکده علمی و کاربردی تنها می توانند  ۳۰درصد
رشتههای خود را به مقطع کارشناسی اختصاص دهند.
وزیر علوم گفت :ضرورت دارد افراد شاغل در این دانشگاهها تحصیل کنند
چرا که صرفا تربیت دانشجو و صدور مدرک سبب ایجاد مشکل میشود.
وی از وجود  ۵۰۰واحد پیام نور در سراسر کشور با این ویژگی خبر داد و

وی در انتها در خصوص برنامههای فرهنگی دانشگاهها اظهار کرد :راهیان
نور فعالیت فرهنگی است که محیط بسیار تأثیرگذاری دارد و چه فعالیتی از این
اقدام دانشجویی مؤثرتر خواهد بود .
به گزارش ایسنا ،منصور غالمی برای افتتاح چند پروژه آموزشی و نشست
با روسای دانشگاه های خراسان شمالی به این استان سفر کرده و در قالب این
سفر ساختمان جدید آموزشکده دارالفنون بجنورد بهرهبرداری شد.
این پروژه با هزینه  ۶۷میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

دستگیری  195تبهکار حرفهای به اتهام ارتکاب انواع جرایم و
کشف ۲۴قبضه انواع سالح سرد و  ۱۳قبضه سالح جنگی و شکاری
و  ۶میلیون سیدی مستهجن و غیراخالقی
رئیس پلیس پایتخت با اعالم دستگیری  ۱۹۵نفر از اراذل و اوباش
پایتخت گفت :نزاع و درگیری در تهران  ۸درصد کاهش داشته و آمار جرایم
مسلحانه و خشن تقریبا به صفر رسیده است .به گزارش مهر ،سردار حسین
رحیمی در حاشیه سومین مرحله از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و
مزاحمان نوامیس افزود :با تالش همکاران پلیس اطالعات و امنیت در یک
روز کاری در هفته گذشته ۱۸۱ ،واحد صنفی که اغلب باشگاه بدنسازی بانوان
بود ،مورد بررسی قرار گرفت و  ۵۰پارک و تفرجگاه مورد استفاده مردم و
همچنین  ۲۰نقطه از مراکزی که شهروندان به پلیس گزارش کرده بودند،
از وجود اراذل و اوباش پاکسازی شد .وی ادامه داد :در این مرحله از طرح
 ۱۹۵نفر از اراذل و اوباش سطح یک ،دو و سه دستگیر شدند که در میان آنها
توزیع کنندگان سی دیهای مستهجن و نصب کنندگان تجهیزات ماهواره
هم وجود داشتند .رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه  ۴۰نفر از این افراد
زیر  ۱۸سال سن داشتند ،تاکید کرد :این افراد پس از اخذ تعهدنامه تحویل
خانواده هایشان شدند.
اراذلی که در فضای مجازی کری خوانی میکردند،
دستگیرشدند
سردار رحیمی ،جرایم افراد دستگیر شده را زورگیری ،تجاوز به عنف،
تخریب اموال عمومی و مردم ،دستگیری مسلحانه و دیگر جرایم اعالم کرد
و افزود :تعدادی از این اراذل و اوباش از طریق کری خوانی در فضای مجازی
اقدام به تشویش اذهان عمومی میکردند که این افراد دستگیر شدند .وی

خاطرنشان کرد :از افراد دستگیر شده  ۲۴قبضه انواع سالح سرد و  ۱۳قبضه
سالح جنگی و شکاری و  ۶میلیون سی دی مستهجن و غیراخالقی کشف
شد .سردار رحیمی تصریح کرد :مرحله بعدی طرح برخورد با اراذل و اوباش
از همین لحظه آغاز شده است و به شهروندان قول میدهم امان را از این
افراد خواهیم گرفت و اجازه نمی دهیم امنیت مردم را مخدوش کنند .رئیس
پلیس پایتخت تاکید کرد :همکاری مردم با پلیس  ۱۱۰از طریق گزارش
ناامنیها و اراذل و اوباش اقدام مهمی در برخورد با این افراد است .وی گفت:
 ۹۰نفر از افراد دستگیر شده در مرحله سوم طرح دارای سوابق متعدد شرارت،
مزاحمت و تخریب اموال عمومی و مردمی هستند و متاسفانه تعدادی از آنها
به تازگی از زندان آزاد شده اند ،این نشان میدهد که زندان هم تاثیری در
اصالح رفتار آنها نداشته است.
مشکلی به نام ترافیک اول مهرماه نخواهیم داشت

سردار رحیمی با اشاره به روزهای پایانی شهریور و ترافیک آغاز مهرماه
ادامه داد :ترافیک شهریور هنوز با مشکل حادی مواجه نشده است و جلسات
برای مسئله ترافیک مهرماه آغاز شده تا شرح وظایف به دستگاههای مختلف
اعالم شود .وی در مورد سرویس مدارس گفت :آموزش به رانندگان
سرویسهای مدارس آغاز شده و تاکنون  ۶هزار راننده سرویس آموزشها
را فرا گرفته اند .به شهروندان توصیه میکنیم حتما از سرویس مورد تایید
پلیس و آموزش و پرورش استفاده کنند .فرمانده پلیس پایتخت گفت :قول
میدهم اول مهرماه مشکلی با عنوان ترافیک آغاز مدارس نداشته باشیم.

یادداشت

شکاف تمدنی و کاهش ارزش ریال

علی دینی ترکمانی
این روزها کارگران افغانستانی ،تمایلی برای ماندن در ایران و کار کردن ندارند.
سال گذشته در این هنگام ،به ازای یک میلیون تومان ،نوزده هزار افغانی گیرشان
میآمد .با کاهش شدید ارزش پول ملی ،اکنون ،شش هزار افغانی عایدشان میشود.
این میزان کمتر از درآمدی است که در افغانستان میتوانند بهدست آورند .بنابراین،
انگیزه آنان برای ماندن در ایران ضعیف شده است.
بیست سال پیش ارزش یک میلیون تومان ،برابر یک صد هزار افغانی بود .در
طول این سالها ارزش ریال در برابر افغانی بیش از  ۱۶۰۰درصد کاهش یافته است.
این یعنی شکاف تمدنی که متأسفانه در کاهش ارزش ریال در برابر افغانی به خوبی
بازتاب مییابد.
سخن بر سر نوسان نرخ ارز و گاهی شوک ارزی نیست .بر سر افول تمدنی
اقتصاد کشور و بازتاب آن در آینه تمام نمای کاهش ارزش پول ملی در برابر همه
ارزهاست.
با ادامه این وضع غم انگیز و تاسف بار ،نه تنها همه افغانهایی که وابستگی
خانوادگی در اینجا ندارند ،تمایل به بازگشت به افغانستان خواهند داشت و بخشهای
ساختمان و خدمات نظافتی را با کمبود نیروی کار خوب مواجه خواهند کرد ،ممکن
است بخشی از نیروی کار ایرانی نیز سودای پیدا کردن کار در افغانستان را در سر
بپروراند.

ش و پرورش:
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموز 

سردار رحیمی خاطرنشان کرد :در زمینه تامین امنیت شهروندان در خریدهای
آغاز مدارس ،همکاران ما در مراکز مهم خرید و بازارچههای فصلی همراه
مردم و کسبه هستند.
تمدید طرح تسهیل آزادسازی خودروهای توقیفی

وی با اشاره به اجرای طرح تسهیل رفع توقیف خودروها و
موتورسیکلتهای توقیف شده تاکید کرد :همزمان با دهه والیت شرایط
خوبی از سوی پلیس برای آزادسازی خودروهایی که به دلیل جریمه باالی
یک میلیون تومان توقیف شده اند ،فراهم شده است .این تسهیالت از
جمله بخشش دیرکرد جریمهها و تقسیط پرداخت جرایم و دیگر تسهیالت
خواهد بود .سردار رحیمی افزود :تاکنون  ۲هزار و  ۸۰۰دستگاه خودرو و
موتورسیکلت در این طرح رفع توقیف شده اند و با استقبال مردم این طرح
تمدید خواهد شد.
آمار جرایم مسلحانه و خشن تقریبا
به صفر رسیده است

فرمانده پلیس تهران گفت :آمار سرقتهای خُ رد در سال  ۹۷افزایش
داشته اما آمار سرقتهای به عنف کاهش شدید و آمار جرایم مسلحانه و
خشن تقریبا به صفر رسیده است .وی همچنین خاطرنشان کرد :نزاع و
درگیری در تهران  ۸درصد کاهش داشته است.

معلمان در آستانه بازنشستگی
در صورت تمایل میتوانند ادامه خدمت بدهند

ش و پرورش گفت :معلمان در آستانه
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموز 
بازنشستگی در صورت تمایل میتوانند ادامه خدمت بدهند .بهگزارش مهر ،علی الهیار ترکمن در
حاشیه برگزاری گردهمایی مشترک مدیران مدرسههای کاشان افزود :مطالبات اصلی فرهنگیان
در سال گذشته  ۹هزار و  ۴۸۰میلیارد ریال بود که از ابتدای سالجاری تاکنون هفت هزار و
ت شده است .وی همچنین با اشاره به مطالبات پیش از
 ۸۰۰میلیارد ریال در دو نوبت پرداخ 
سالهای  ۱۳۹۰و  ۹۱فرهنگیان افزود :به استناد ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر،
برای مشخص شدن بدهیها ،دولت موظف شده است تا پس از هماهنگی با ادارههای کل
خزانهداری استانها و ثبت بدهیها در یک سامانه جامع ،نتیجهگیری قطعی انجام دهد و ردیف
مشخصی در بودجه برای آن پیشنهاد کند .او همچنین درباره کمبود نیروی انسانی این وزارتخانه
گفت :به استناد ماده  ۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشوری ،این اختیار وجود دارد تا فرهنگیان
بازنشسته متقاضی ادامه خدمت باالتر از  ۳۰سال را همچنان به کار بگیریم .وی اضافه کرد:
اوج استخدامهای وزارت آموزشوپرورش بین سالهای  ۱۳۶۵تا  ۷۳بود اما در سالهای ۱۳۹۵
و  ۹۶نزدیک به  ۷۹هزار و  ۶۰۰نفر بازنشسته شدند و تا پایان سالجاری نیز  ۵۲هزار و ۷۰۰
نفر از فرهنگیان مشمول شرایط بازنشستگی خواهند شد .نزدیک به  ۹۲۸هزار نفر نیرو شامل
 ۵۴درصد زن و  ۴۶درصد مرد (اعم از معلم ،مدیر ،کارمند اداری ،نیروی تخصصی ،خدماتی و
ش و پرورش خدمت میکنند.
سرایداری) در وزارت آموز 

رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

 ۵۵۵قاچاقچی متهم به ارتکاب جرایم سازمانیافته در اختیار محاکم قضایی قرار گرفتند
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت که در رابطه با
جرائم سازمان یافته  ۵۵۵نفر متهم که قاچاقچی اصلی بودند
دستگیر شده و در اختیار محاکم هستند.
به گزارش ایسنا ،علی مویدی در جلسه علنی سهشنبه
هفته گذشته مجلس پس از ارائه گزارش کمیسیون صنایع
دربارهی قاچاق کاال و ارز گفت :در سالهای گذشته شعب
ویژه مبارزه با قاچاق چه در تعزیرات و چه در قوه قضاییه قابل
توجه نبود اما طی سالهای گذشته هزار و  ۱۲۴شعبه ویژه برای
رسیدگی به پروندههای قاچاق کاال شکل گرفت و  ۴۰دادگاه
تجدید نظر هم در این زمینه فعال است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد :در سه
چهار سال گذشته  ۲۲۲پرونده به عنوان پروندههای مربوط
به قاچاق سازمان یافته به محاکم تحویل داده شد که ۱۱
هزار میلیارد تومان حاصل این احکام بود که تاکنون هزار
میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده و مابقی تا پایان سال

واریز میشود.
مویدی یادآور شد :در رابطه با جرائم سازمان یافته همچنین
 ۵۵۵متهم که قاچاقچی اصلی بودند و اقتصاد را مختل
میکردند دستگیر شده و در اختیار محاکم قرار گرفتند.
وی با اشاره به طرح رجیستری برای گوشیهای تلفن

همراه یادآور شد که ما از سال  ۹۲به بعد  ۶۰۰میلیون تومان
به زیر ساختها اختصاص دادیم و درحال حاضر  ۱۰سامانه
اصلی و  ۲۰سامانه فرعی داریم و میتوانیم با قاطعیت بگوییم
هیچ گوشی تلفنی در کشور فعال نیست مگر این که تشریفات
قانونی آن رعایت و حقوق دولت پرداخت شده باشد.
مویدی با بیان اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ستادی
فرادستگاهی است ،افزود :در واقع کارکرد این ستاد را باید
کارکرد نظام محاسبه کرد .از سال  ۸۱که فرمان رهبری
دربارهی شکل گیری ستاد صادر شد تا سال  ۹۲ما فاقد قانون
خاص و ساختار و سازمان مقررات داخلی بودیم اما در سال
 ۹۲مجلس قانون مبارزه با قاچاق را وضع و ابالغ کرد و ۲۶
دستگاه در حال حاضر این مسئولیت را به عهده دارند.
وی در پایان مهمترین دستاورد این ستاد را کاهش حجم
قاچاق از  ۲۵میلیارد دالر به  ۱۲و نیم میلیارد دالر عنوان
کرد.

متهم برای نجات خود از طبقه سوم پایین پرید

دستگیری  3شیاد حرفهای به اتهام کالهبرداری  10میلیارد تومانی با فروش یک ملک با اسناد جعلی در شهرک غرب تهران

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ،از
دستگیری اعضای گروهی خبر داد که با جعل اسناد یک
خانه ویالیی در شهرک قدس ،اقدام به فروش غیرقانونی آن
به ارزش بیش از  ۱۰میلیارد تومان کردند .به گزارش مهر،
سرهنگ جهانگیر تقی پور در توضیح این خبر گفت :پروندهای
با موضوع جعل و کالهبرداری از شعبه نهم بازپرسی داسرای
ناحیه  ۲تهران به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
ارجاع شد که طی آن شاکی در اظهارات اولیه عنوان کرده
بود که پس از خرید یک ملک کلنگی در منطقه شهر قدس به
ارزش ده میلیارد تومان متوجه شده است که مدارک و مستندات
ملک خریداری شده تماما جعلی است .وی افزود :شاکی پرونده
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت برای خرید بک باب منزل
مسکونی به بنگاه امالکی واقع در شهرک غرب (قدس)
مراجعه کرده و برای پرداخت ثمن معامله ،عالوه بر پرداخت

پول قسمتی از وجه مورد نظر مابقی آن را هفت واحد آپارتمانی
در منطقه میرداماد به نام شخصی به نام سعید  .ب انتقال دادم
اما پس از نقل و انتقال قطعی و پرداخت پول ،زمانیکه قصد
تخریب ملک خریداری شده را داشتم مشخص شد که کلیه
مدارک ملک خریداری شده تماما جعلی است؛ پس از آن نیز
مشخص شد که آپارتمانهای واگذار شده نیز فروخته شدند و
در زمان مراجعه به بنگاه جهت پیگیری ماجرا متوجه شدم  ۳نفر
از مشاورین امالکی که بنده از طریق آگهی روزنامه جهت خرید
ملک مورد نظر به بنگاه محل کار آنها مراجعه کرده و طی این
مدت جهت خرید ملک با آنها در ارتباط بودم نیز متواری شدند.
با آغاز تحقیقات پلیسی ،کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی
دستگیری سه مشاور امالک شده شده؛ در ادامه با شناسایی
هویت واقعی سعید به نام بهروز  .ش در خیابان پیروزی واقع

در یک مغازه جگرکی (جگرفروشی) ،او نیز دستگیر و به اداره
چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .بهروز (سعید)
پس از دستگیری صراحتا به کالهبرداری از مالباخته اعتراف
کرد و گفت" :جعل اسناد توسط شخصی به نام هادی انجام
شده است" که با شناسایی مخفیگاه هادی در حوالی میدان
حق شناس ،وی هنگام دستگیری خودش را از طبقه سوم به
داخل حیاط منزل پرتاب کرد که بالفاصله به بیمارستان منتقل
و تحت اقدامات درمانی قرار گرفت؛ پس از انتقال به اداره
چهاردهم پلیس آگاهی منتقل و صراحتا به جعل اسناد و امالک
و مشارکت در کالهبرداری اعتراف کرد .معاون مبارزه با جعل
وکالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر
گفت :متهمین پرونده پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده،
با صدور قرار قانونی چند میلیارد تومانی از سوی بازپرس محترم
پرونده روانه زندان شدند.

انتشار اطالعات حقوق مدیران دولتی تا پایان شهریور

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت :زمانی که امنیت کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا
تأیید شد ،دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاههای نظارتی فراهم میشود.
بهگزارش مهر ،جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و
استخدامی کشور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره سرنوشت سامانه ثبت حقوق
و دستمزد گفت :این سامانه که مطابق با ماده  ۲۹برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف
شده ،از ابتدای سال گذشته در دستور کار دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار
گرفته ،اما طراحی آن با پیچیدگیهایی همراه بوده است که علت آن به وضعیت خاص
پرداخت حقوق در ایران بازمیگردد .وی با اشاره به اینکه اواخر فروردین ماه طراحی این
سامانه به پایان رسیده و  ۱۸اردیبهشت به دستگاهها ابالغ شده است ،تصریح کرد :از این
تاریخ به بعد میبایست تمامی دستگاهها این سامانه را مستقر و همه پرداختهای خود
را درون آن وارد و بارگذاری میکردهاند .انصاری با بیان اینکه امروز نزدیک  ۶۰۰دستگاه
مقررات خود و  ۴۲۰دستگاه اسامی کارکنان خود را در این سامانه وارد کردهاند ،گفت :در مجموع
دوهزار و  ۱۰۹کاربر برای آموزش باید در این سامانه حضور داشته باشند .همچنین هزار و ۱۳۰
دستگاه باید نقطه ورود اطالعات در این سامانه را داشته باشند که تاکنون  ۶۲۶دستگاه مقررات
استخدامی خود را وارد کردهاند۵۸۱ ،دستگاه مشخصات کارکنان خود ۳۲۳ ،دستگاه اطالعات
حقوق فروردین خود ۲۸۱ ،دستگاه اطالعات حقوق اردیبهشت و خرداد و  ۲۳۰دستگاه اطالعات
حقوق تیر ماه را در این سامانه وارد کردهاند .رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد
سطح دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در این سامانه گفت :مطابق قانون دسترسی عموم
مردم به حقوق مقامات ،مسئوالن و مدیران وجود دارد .برداشت ما از این جمله آن است که
سِ متهای مدیرکل به باال منظور قانون است ،چون معمو ًال دریافتهای کالن از این سطح به
باال اتفاق میافتد .وی عنوان کرد ۱۱۵ :مقام بازنشسته داریم ،یعنی کسانی که در سطح معاون
وزیر ،استاندار و همترازان آنها هستند ۹۴ ،نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار آمدهاند که
در مجموع  ۲۲۰نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند.

کشف انبار احتکار  8هزار و  845دستگاه خودرو
در آذرشهر

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از کشف انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ یداله رستمی در تشریح این خبر گفت :در پی وصول اطالع
از ظن به احتکار تعداد زیادی خودروی سمند در یکی از انبارهای ایران خودرو در شهرستان
آذرشهر ،رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .وی اضافه کرد :با مراجعه به
این انبار ،تعداد هشت هزار و  ۸۴۵دستگاه از انواع خودروی سمند احتکار شده کشف و انبار به
دستور مقام قضایی پلمپ و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

جامعه

6
جلوگیری از عروسی دختر  9ساله
با مرد بزرگسال در مشهد

معاون دادستان مشهد از
ممانعت از عروسی مشکوک
دختر  9ساله مشهد با یک مرد
بزرگسال خبر داد.
به گزارش ایسنا ،با اعالم
این خبر اظهار کرد :با توجه
به وصول خبری از شهروندان
مبنی بر برگزاری مجلس
عروسی در یکی از تاالرهای مشهد که عروسی دختر  9ساله که فاقد ولی نیز است
و یک فرد بزرگسال که اختالف سنی زیادی دارند ،بالفاصله با دستور قضایی معاون
دادستان مشهد در ساعت  11شب به همراه تیم اورژانس اجتماعی و کالنتری به محل
برگزاری مراسم اعزام شدند.
وی ادامه داد :بر این اساس بزرگان خانواده عروس و داماد ملزم به حفاظت از دختر
تا بررسی دقیق موضوع قانونیبودن و داشتن شرایط ازدواج دختر شدند.
حیدری تصریح کرد :متعاقب ًا دستورات الزم جهت اعزام دختر به مراکز نگهداری
بهزیستی صادر شد تا اطمینان کامل از تأمین مصلحت کودک شود .باید توجه داشت
که ازدواج کودکان زیر سن قانونی ممنوع بوده و دادستان به لحاظ رعایت حقوق
کودکان با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.

اداره کل اطالعات خوزستان اعالم کرد

کشف  908قطعه اشیاء عتیقه کم نظیر
در خوزستان

اداره کل اطالعات استان خوزستان از کشف  908قطعه اشیاء عتیقه کم نظیر
خبر داد .به گزارش ایسنا ،سربازان گمنام امام زمان (عج) با چهار ماه رصد اطالعاتی
این مجموعه نفیس را که حاوی  81عنوان از جمله سکههای تاریخی ،سرنیزه،
درفش ،آیینه شمعدان ،بازوبند ،دستبند و انگشترهای طال ،نقره و آهنی ،عطردانهای
شیشهای ،خنجر ،گرز ،ظروف و وسایل جنگی است ،کشف و ضبط کردند .براساس
نظر کارشناسان میراث فرهنگی این محموله مربوط به به دورانهای ساسانی ،ایلمایی،
اسالمی ،هخامنشی ،هزاره اول پیش از میالد و قاجاریه است و از نظر فرهنگی،
معنوی و تاریخی گنجینه تمام عیار محسوب میشود و غیر قابل ارزشگذاری است.
قاچاقچیان قرار بود این محموله را به یکی از کشورهای اروپایی منتقل کنند که با
هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و در این رابطه تاکنون یک نفر
دستگیر شده است.

آگهی تغییرات شرکت ستاره آسیایی آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 335267و شناسه ملی  10103762779به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 28/03/1397و مجوز  11 / 17167مورخ  4/4/97سازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به استان خراسان رضوی
 شهرستان مشهد  -بخش مرکزی  -شهر مشهد-محله احمد آباد-بلوار احمدآباد-خیابان شیرین(سناباد-58احمدآباد-)25پالک -1طبقه اول-واحد  1کدپستی
 9185613137انتقال یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()232335
__________________________
آگهی تغییرات شرکت پترو لیان اطلس با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 425507و شناسه ملی  10320769420به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  23/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :علی قاسمی به شماره
ملی 1817492608با پرداخت مبلغ  450000000ریال به صندوق شرکت در
ردیف شرکاء قرارگرفت  .سرمایه شرکت از مبلغ  1000000000ریال به مبلغ
 1450000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.
اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه  :سهراب
قاسمی به شماره ملی  1817698168دارای مبلغ  550000000ریال سهم
الشرکه محمد خالد شامی به کد فراگیر  99367294دارای مبلغ 450000000
ریال سهم الشرکه علی قاسمی به شماره ملی 1817492608دارای مبلغ
 450000000ریال سهم الشرکه تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از  2نفر می
باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()232336
__________________________
آگهی تغییرات شرکت پردازشگر رای آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 44و شناسه ملی  10100010108به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  02/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :خانم زری تدین افخم به
شماره ملی  0064898792با پرداخت مبلغ  000/460ریال به صندوق شرکت
در زمره شرکاء قرار گرفت.آقای احمد سلیمانی به شماره ملی 0059319844
با واریز مبلغ  000/10ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ
 000/490ریال به مبلغ  000/500ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ  000/000/1ریال به مبلغ  000/470/1ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید- .آدرس شرکت از محل قبلی به محل
جدید:شهرستان قدس -محله کاوسیه-بلوار انقالب-خیابان کشاورز-پالک

ید شماره ( -62شماره پیاپی )768
یکشنبه  11شهریور  - 1397دور جد 

دستگیری دزد قوی هیکل به اتهام سرقت بیش از  130دستگاه خودرو
در جریان تعقیب و گریز پلیس در یک بزرگراه در تهران

رئیس کالنتری  150تهرانسر از دستگیری سارقان خودرو که با ناشی
گری حین فرار خودرو را واژگون کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ حسین فاضلی ،در این باره گفت :چندی پیش
شاهد افزایش گزارشها و شکایات شهروندان در خصوص افزایش سرقت
تجهیزات داخلی و به ویژه باطری خودروهایشان بودیم که در همین راستا
عوامل کالنتری  150تهرانسر ،گشت زنی هدفمند خود در حوزه استحفاظی را
آغاز کرده و مدتی بعد هنگام گشت زنی در خیابان به رفتار مشکوک راننده یک
دستگاه سواری پرشیا مشکوک شدند .وی با بیان اینکه با شک مأموران ،آنان
برای بررسی اقدام به استعالم پالک خودروی پرشیای نقرهای رنگ کردند،
گفت :همچنین با بررسی بیشتر متوجه شدند که راننده این خودرو که فردی
قوی هیکل بود قصد دارد با دیلم در اتوبوس را باز کند.

رئیس کالنتری  150تهرانسر با بیان اینکه در استعالم پالک خودرو نیز
مشخص شد که این خودرو صبح همان روز در محدوده خیابان ستارخان به
سرقت رفته است ،افزود :در همین راستا ماموران به خودرو نزدیک شده و قصد
دستگیری راننده و فرد همراه او را که با نقابی بر صورت در حال باز کردن در
اتوبوس بودند داشتند اما این افراد به محض رویت ماموران سوار بر خودرو شده
و پا به فرار گذاشتند .فاضلی با بیان اینکه راننده خودرو به شکل دیوانه واری
در خالف جهت بزرگراه در حال رانندگی بود و ماموران نیز در تعقیبش بودند
اظهار کرد :به ناچار ماموران پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده اما این افراد
همچنان به فرار و رانندگی دیوانه وار خود ادامه دادند که سرانجام در سر یکی از
پیچها ناتوانی راننده در کنترل سواری پرشیا سبب واژگونی این خودرو شد.
رئیس کالنتری  150تهرانسر با بیان اینکه دو متهم پس از واژگونی خودرو

از آن خارج شده و از دو مسیر متفاوت پا به فرار گذاشتند ،گفت :دقایقی هم
تعقیب و گریز با پای پیاده انجام شد تا اینکه در حالیکه سارق قوی هیکل راهی
جز تسلیم شدن در برابر پلیس نداشت سعی کرد تا با قمه به ماموران حمله کند
که البته در اقدام خود ناکام مانده و دستگیر شد .این فرد که متولد سال 1360
بوده به کالنتری منتقل شده و در تحقیقات اولیه به سرقت خودروی سواری و
نیز سرقت از بیش از  130دستگاه خودرو اعتراف کرد .وی با بیان اینکه اقدامات
مأموران برای دستگیری همدست متواری این فرد نیز ادامه دارد ،اظهار کرد:
در همان مراحل اولیه بیش از  100شاکی این فرد شناسایی شده و به کالنتری
دعوت شدند .وی با بیان اینکه در بازرسی از لوازم همراه متهم شاه کلید ،دیلم
و سالح سرد نیز کشف شد ،گفت :برای متهم پروندهای تشکیل شده و برای
رسیدگی به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ تحویل داده شد.

جدایی دختر عمو از پسر عمو به علت بدهی  250میلیون تومانی همسرش در پی نوسانات ارز و طال
پس از  10ماه زندگی مشترک!

دخترعمو و پسرعمو هستند .کم سن و سال .عمر زندگی مشترکشان به 10
ماه هم نمیرسد .حاال در مقابل قاضی دادگاه خانواده نشستهاند تا تکلیف مهریه
مشخص شود .مرد جوان حتی نمیداند همسرش چه زمانی طالق گرفته است.
به گزارش ایران« ،مجید» و «ناردانه» از آن دخترعمو و پسرعموهایی نبودند
فبُر هم باشند .کودکیشان کنار هم گذشته بود ،چون خانواده هایشان در یک
که نا 
محله زندگی میکردند .اما از حال و هوای نوجوانی که عبور کردند ،به هم عالقهمند
شدند .خانوادههایشان از آن دست فامیلهایی نبودند که اجازه دهند دختر و پسر
جوان با هم معاشرت داشته باشند ،برای همین مجید و ناردانه پنهان از خانواده
با بچههای فامیل قرار میگذاشتند و به سینما و پارک و کوه میرفتند .در همان
جمع بود که احساس کردند این دوست داشتن فرق دارد .کم کم از رؤیاهایشان با
هم حرف میزدند و از همدیگر تعریف میکردند .یک روز در یکی از همان کافی
شاپها ناردانه پیشنهاد کرد با هم ازدواج کنند .آن روز مجید از ذوق نفسش بند آمد.
احساس میکرد در ابرها سیر میکند .مجید تازه دیپلم گرفته بود که به سربازی
رفت .وقتی برگشت قید دانشگاه را زد و وارد بازار کار شد .نسبت به جوانهای فامیل
وضع بهتری داشت و در همان جمعهای دوستانه معمو ًال دست به جیب بود .ناردانه
هم از دست و دلبازی مجید خوشش میآمد و قند توی دلش آب میشد .وقتی که
میدید بچههای فامیل از پسرعمویش تعریف میکنند سعی میکرد خودش را به او
نزدیکتر کند .اما ناردانه دختر یکی یکدانه پدرش بود .درسخوان و حرف گوشکن،
دو سال از مجید کوچکتر بود .آن شب که مجید به خواستگاری دخترعمویش آمد،
سگرمههای پدرش درهم رفته بود .وقتی که سر اصل موضوع رفتند ،پدرش گفت
راضی به این وصلت نیست و فکر میکند این دو به درد هم نمیخورند .اما دیگران
توصیه کردند دست جوانها را در دست هم بگذارند و خوشبختی آنها را آرزو کنند.
بعد از چند جلسه رفت و آمد سرانجام مجید و ناردانه به عقد هم در آمدند .آن روز
هم میان عموها بحث کوتاهی پیش آمد .ماجرا به تعداد سکههای طالی مهریه
برمی گشت .پدر ناردانه روی  312سکه اصرار داشت و پدر مجید روی  110سکه.
اما مجید پدرش را به کناری کشید و گفت«:ما همدیگر را دوست داریم .ناردانه هم
برادرزاده شماست .چه اهمیتی دارد چند سکه بنویسیم »...پدر سکوت کرد و چیزی
نگفت .مجید هم به سفره عقد بازگشت و اسناد را امضا کرد .دو ماه بعد عروس و
داماد جوان بعد از جشن مفصلی پا به خانه خودشان گذاشتند تا زندگی زیر یک سقف
را تجربه کنند .چند ماه بعد از ازدواج ،با نوسان قیمت دالر و طال و سکه ،کسب و

کار مجید از رونق افتاد و داماد جوان ماند با بدهیهای جشن عروسی و اجناسی
که در انبار تولیدی خاک میخوردند .مدتی بعد هم از بد روزگار شریک خیانتکارش
حسابها را خالی کرد و فراری شد .مجید به خاطر عشق و عالقه به ناردانه موضوع
را از او پنهان کرد تا ذهن همسرش درگیر مشکالت نشود .یک خودروی ارزان
قیمت خریده بود و مسافرکشی میکرد تا کم کم بتواند بدهی  250میلیونیاش
را صاف کند .اما خیلی زود ناردانه خبردار شد و دعوای مفصلی راه انداخت .مجید
خواهش کرد به کسی حرفی نزند تا با گرفتن وام مشکالت را حل کند .اما ناردانه
موضوع را با پدرش در میان گذاشت و در ادامه پای پدرشوهرش هم به وسط کشیده
شد .وقتی دو برادر رو در روی هم قرار گرفتند پدر مجید از بدهی  250میلیونی
پسری که هنوز به  25سالگی هم نرسیده ابراز نگرانی شدید کرد .ناردانه هم به بهانه
اینکه شوهرش به او دروغ گفته قهر کرد و به خانه پدرش رفت.
هنوز یک ماه از قهر کردن عروس جوان نگذشته بود که مجید با یک هدیه
کوچک و دسته گلی بزرگ به سراغ همسرش رفت تا او را به خانه برگرداند .ناردانه
به شرط آنکه دیگر همسرش پنهان کاری نکند به خانه بازگشت .پدر ناردانه هم
ترتیبی داد تا داماد جوان از دوست قدیمی او وام بگیرد و ماهیانه مبلغی نیز به او
پرداخت کند ،اما از مجید خواست حق طالق را به دخترش واگذار کند تا تضمینی بر
خوش قولیاش تلقی شود .چند روز بعد وام آماده بود ،اما پیش از آن مجید با پدرزنش
به دفترخانه رفت و حق طالق بدون قید و شرط را امضا کرد .همه چیز داشت درست
پیش میرفت ،اما هزینههای زندگی مشترک یکی دو قسط از وام را عقب انداخت
و مجید با تصور اینکه مشکلی پیش نخواهد آمد با خودش قرار گذاشت چند قسط
را یکجا پرداخت کند .با این حال خبر عقب افتادن اقساط به پدر و دختر رسید .باز
هم ناردانه در یک شب بارانی مجادله سختی با همسرش کرد و موضوع بیصداقتی
را پیش کشید .بعد هم چمدانش را بست و به خانه پدرش برگشت .این بار مجید
بهسراغ همسرش نرفت ،خیال کرد خودش خسته میشود و برمی گردد.
چند ماه از ماجرای شب بارانی گذشته بود که ابالغیه قضایی به دست مجید
رسید .روی ابالغیه نوشته بود برای توضیح درباره پرداخت مهریه در شعبه 276
دادگاه خانواده حاضر شود .صبح روز رسیدگی ،مجید با پدرش و ناردانه با وکیلش
به مجتمع قضایی خانواده آمده بود و از پدرش خبری نبود .وقتی وارد شدند ،قاضی
«غالمرضا احمدی» موضوع را برای دو طرف شرح داد و از مجید پرسید«:آیا توانایی
پرداخت  312سکه طال بابت مهریه همسر سابقتان را دارید؟»

-7مجتمع رزآبی-طبقه چهارم-واحد  12کدپستی  3751879798تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید- .تعداد اعضاء هیئت
مدیره بین  2الی  7نفر تغییر کرد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح
گردید .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 شرکتها و موسسات غیرتجاری قدس
()232337
__________________________

آگهی تغییرات شرکت منا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  74912و شناسه
ملی  10101198044به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 19/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محسن خداوردی به شماره ملی:
 0047454891با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید .آقای
حسین خداوردی به شماره ملی 0453355102 :با دریافت کلیه سهم الشرکه خود
از شرکت خارج گردید .سرمایه شرکت از مبلغ  2000000ریال به 1000000
ریال کاهش یافت .در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد :یوسف محبی
شماره ملی 3391449764 :دارای  10000ریال سهم الشرکه سعید محبی شماره
ملی 3391918683 :دارای  990000ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی-شهر تهران-
محله سعادت آباد -خیابان گلها -خیابان بوستان ششم -پالک  29طبقه همکف
کدپستی  1998995383تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید . - .سرمایه شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ............ریال کاهش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()232338

__________________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن هنرمندان پاکدشت به شماره ثبت  152و شناسه
ملی  10100029928به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1396
و مجوز شماره  126429مورخ  7/5/96اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی پاکدشت تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :ترازنامه وصورتهای مالی سال  1394و 1395به تصویب رسید آقای سلمان
یزرگی با کدملی  219196096به سمت بازرس اصلی تعاونی به مدت یکسال مالی انتخاب
گردید حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت ()232339

__________________________

مجید روی صندلیاش جا به جا شد ،لبهایش خشک شده بود .در میان حس
عشق و نفرت بالتکلیف مانده بود .بلند شد و گفت«:اص ً
ال نمیدانم چه باید بگویم؟
من به عمو و دخترعمویم اعتماد کردم .اص ً
ال قرار نبود از حق طالقش استفاده کند.
من فقط میخواستم عشق و عالقهام را به ناردانه نشان بدهم .فقط برای همین بود
که آن کاغذ لعنتی را امضا کردم».
قاضی گفت«:شما مرد بالغی هستید و با سالمت عقل و علم به موضوع برگه
حق طالق را امضا کردهاید .میتوانستید با وکیل یا فرد آگاهی مشورت کنید .همسر
شما هم با استفاده از همان حقی که به او داده اید طالق خودش را به ثبت رسانده.
حاال هم مهریهاش را میخواهد .البد میدانید که مهریه هم حق قانونی هر زنی
است ».مرد جوان روی صندلی نشست و به فکر فرو رفت ،لحظهای سکوت بر
فضای سرد دادگاه حاکم شد .سپس گفت«:حاال چه کار باید بکنم؟»
قاضی احمدی جواب داد« :کاری از دستتان بر نمیآید .اگر توانایی
دارید مهریه را میدهید و اگر ندارید بعد از صدور حکم ،دادخواست اعسار و
تقسیط میدهید .آن وقت دادگاه تصمیم الزم را خواهد گرفت ».بعد از آن چند
دقیقهای با طرفین پرونده صحبت کرد شاید به صلح برسند .اما ناردانه مخالفت
کرد و فقط یک جمله گفت«:صداقت برای من از همه چیز مهمتر است .اما
در این آدم ندیدم ».و مجید هم گفت«:دو بار به تو اعتماد کردم اما حاال همه
چیزم را باختم ».چند دقیقه بعد هم زن و مرد جوان زیر برگهها را امضا کردند
و از دادگاه خارج شدند.

آگهی تغییرات شرکت فرا حمل دریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 303034و شناسه ملی  10103393495به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  30/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی
 شهر تهران-دانشگاه تهران-خیابان دمشق-خیابان فلسطین شمالی-پالک-405طبقه سوم-واحد  32کدپستی  1416753479تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()232340
__________________________
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی ورزشی تأمین به شماره ثبت  18557و
شناسه ملی  10100633296به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  31/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای
هیئت مدیره به مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :سازمان تامین
اجتماعی به شناسه ملی  14000261665موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه
به شناسه ملی  10100544392شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه
ملی  10101775376سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()232341
__________________________

آگهی تغییرات شرکت عمران سازه شناژ با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  388990و شناسه ملی  10320386704به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 22/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سید رضا عرضاوی
شماره ملی  1827939907به سمت مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره و هناء عرضاوی شماره ملی 0073198498
به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین شبر شماره ملی
 3391780339عضو(خارج از شرکاء) به سمت اعضای
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه
اسناد ومدارک و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و
اداری با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می
باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()234455
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معاوضه پسر  24ساله ربوده شده با ۵کیلو مواد مخدر!
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از نجات جوانی  ۲۴ساله در یک پرونده آدمربایی خبر داد که
ربایندگان از خانواده این جوان درخواست  ۵کیلوگرم مواد مخدر
کرده بودند .به گزارش مهر ،سرهنگ علی ولیپور گودرزی در
توضیح این خبر گفت :در مورخه  ۱۳مردادماه پروندهای با
موضوع آدمربایی از کالنتری  ۱۵۹بی سیم به اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که طی آن شخصی به
هویت مشخص مدعی بود پسرش به نام میالد ( ۲۴ساله)
ربوده شده است .شاکی پرونده پس از حضور در اداره یازدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:
شخصی به نام حامد که در زمینه خرید و فروش شهرت دارد،
خودرو پژو پسرم را امانت گرفت و صبح روز بعد آن را پس داد
اما پس از گذشت یک ساعت مجددا به پسرم مراجعه کرده و
این بار مدعی میشود که مقدار  ۵کیلوگرم تریاک داخل خودرو
وی بوده! و پسرم میبایست این مواد را به او باز پس دهد.
شاکی پرونده در خصوص ربوده شدن پسرش به کارآگاهان
گفت :پس از گذشت چند روز از این ماجرا و اظهار بی اطالعی

پسرم در خصوص وجود مواد مخدر در داخل ماشینش ،حامد
به همراه چند مرد ناشناس اقدام به ربودن پسرم از در منزل با
خودرو  ۲۰۶سفید رنگ کرده و طی تماس تلفنی از طریق تلفن
همراه پسرم عنوان داشت که میبایست مواد مخدر مفقودی
را جهت آزادی پسرم به آنها تحویل دهیم و تهدید کرد که
در صورت عدم تحویل مواد و یا مراجعه به پلیس ،پسرم را
خواهد کشت .معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،با اعالم خبر نجات جوان ربوده شده عنوان داشت :با
آغاز رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی
خودرو مورد استفاده در آدم ربایی و در ادامه شناسایی مالک
آن به نام ناصر در محدوده خیابان پیروزی شده؛ در مراجعه به
محل سکونت صاحب خودرو اقدام به دستگیری ناصر (۳۶
ساله) کردند .ناصر در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطالع از
موضوع آدم ربایی شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و در
اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت که در زمان آدم ربایی به
همراه حامد حضور داشته و جوان ربوده شده را پس از ربایش

به ساختمانی متروکه در منطقه کهریزک منتقل کردند.
همزمان با دستگیری اولین متهم پرونده و اطالع
از محل نگهداری میالد ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند
که آدم ربایان بالفاصله پس از دستگیری همدست خود
توسط پلیس نسبت به رهاسازی گروگان خود در محدوده
اتوبان افسریه اقدام کرده و موضوع رهاسازی میالد را به
صورت تلفنی به خانواده اش اطالع دادند .با نجات میالد از
دست آدم ربایان ،کارآگاهان اداره یازدهم به تحقیق از وی
پرداختند؛ میالد در اظهاراتش به کارآگاهان گفت" :حامد به
همراه چند نفر ناشناس مرا به زور سالح سرد و گرم سوار
خودرو [ ۲۰۶سفید رنگ] کرده و مرا به مکانی ناشناس
منتقل کردند؛ در زمان نگهداری من در این محل ،آنها
اطالع پیدا کردند که یکی از همدستانشان توسط پلیس
دستگیر شده؛ به همین علت و از ترس دستگیری شان
توسط پلیس تصمیم گرفتند تا مرا آزاد نمایند و پس از
آوردن من به محدوده افسریه مرا از ماشین پیاده کرده و
خودشان از محل دور شدند" .سرهنگ کارآگاه علی ولیپور

گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،با اعالم خبر دستگیری دو متهم دیگر در این پرونده
گفت :با وجود رهاسازی فرد ربوده شده از سوی ربایندگان،
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اقدام به
شناسایی مخفیگاه متهمین در یکی از شهرکهای حاشیه
جنوب تهران کرده؛ در مراجعت به این محل موفق به
دستگیری دو متهم دیگر پرونده شده و تحقیقات جهت
دستگیری متهم اصلی پرونده کماکان در دستور کار اداره
یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

مرد جنایتکار در دادسرای جنایی تهران:

وقتی همسر سابقم گفت ازدواج کرده او را کشتم!
مرد جوان پس از به قتل رساندن همسرسابقش ،چادر عروسیشان را روی
جسد انداخت و با ماژیک نوشت «با چادر سفید آمدی با چادر سفید برو ».به
گزارش ایران ،صورتی استخوانی ،قدی متوسط و چهرهای آفتاب سوخته دارد .او
برای تحقیقات به شعبه دوم دادسرای جنایی تهران انتقال داده شده است تا در
برابر بازپرس مرادی به قتلی که  10روز قبل مرتکب شده بود اعتراف کند .او صبح
 27مرداد همسر سابقش را در خانه استیجاریاش در منطقه پیروزی – خیابان
پیچک به قتل رساند .بعد از جنایت با برادرش تماس گرفت و موضوع این قتل را
خبر داد و متواری شد ،اما صبح دوشنبه هفته گذشته با پای خود به اداره آگاهی
پایتخت رفت و به قتل همسرسابقش اعتراف کرد.
توگو با متهم
گف 
چرا همسر سابقت را به قتل رساندی؟
وقتی فهمیدم که دوباره ازدواج کرده تصمیم به قتلش گرفتم.
کی متوجه شدی که او ازدواج کرده است؟
شب قبل از جنایت ،میترا پسرم را آورده بود تا ببینمش .من داخل حمام بودم
که شنیدم میترا با خواهرش در حال صحبت کردن با تلفن است .به او گفت که
همسرجدیدش وضع مالی خوبی دارد .فکر نمیکرد که من این صحبتها را
بشنوم ولی من شنیدم و تصمیم به قتل او گرفتم .همان شب میخواستم او را
به قتل برسانم و داخل دوغ داروی بیهوشی ریختم اما از شانس بد ،خودم همه
دو غ را خوردم و زودتر خوابم برد .صبح که از خواب بیدار شدم ،میترا گفت چرا
ازدواج نمیکنی ،من میخواهم ازدواج کنم و بعد هم گفت ازدواج کرده و باید
به خانه شوهرش برود .عصبانی شدم و با شالی که سرش بود او را خفه کردم
و بعد از بستن دست و پاهایش و کوتاه کردن موهایش چادر عروسیمان را
روی او انداختم .بعد با ماژیک قرمز روی چادر نوشتم «با چادر سفید آمدی با

چادر سفید برو».
این جنایت چقدر طول کشید؟
نیم ساعت.
زمان قتل پسرت کجا بود؟
اول داخل اتاق خواب بود اما بعدش بیدار شد .ولی او را فوراً به اتاق دیگر
بردم و برایش فیلم گذاشتم .به او گفتم که مادرش را کشتهام و او پرسید چرا
این کار را کردهام.
بعد چکار کردی؟
پسرم را به خانه برادرم بردم و خودم به شهرستان رفتم تا دخترم را که
همراه مادرم به شهرستان رفته بود ببینم .البته آنجا چند ساعت بیشتر نماندم
و وقتی فهمیدم برادرم که موضوع قتل را خبر داده بود دستگیر شده است به
تهران برگشتم.
ولی خودت را معرفی نکردی؟
قصدم معرفی کردن خودم بود اما زمان نیاز داشتم .باید یکسری از طلبهایی
ی آر تی میخوابیدم و
را که داشتم میگرفتم .در این مدت در ایستگاه اتوبوس ب 
بعد از اینکه مقداری از کارهایم انجام شد خودم را معرفی کردم.
اختالفت با همسرت سر چه بود که به جدایی ختم شد؟
با بچهها خیلی بد رفتاری و مدام آنها را تحقیر میکرد .سر همین مسأله
باهم بحثمان شد .یک روز زنگ زد و گفت بروم مقابل کالنتری تهران نو،
آنجا شناسنامهها و مدارک بچهها را داخل کیفش دیدم .با هم مقابل کالنتری
دعوایمان شد و بازداشت شدم .بهمن سال  94به زندان افتادم و سه ماه بعد آزاد
شدم .البته همسرم در زندان به مالقاتم آمد و پیشنهاد داد حق طالق را به او
بدهم .میگفت اگر از هم فقط روی کاغذ جدا شویم او میتواند هم از کمیته امداد

آگهی تغییرات شرکت سازه رهاورد دنا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  372555و شناسه ملی  10320230617به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  25/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مهرداد
سلیمانی به کد ملی 1159550697به سمت مدیر عامل
و عضوهیئت مدیره وآقای علی اصغر اکرمی به کد ملی
( 1229677623خارج از شرکا ) به سمت رئیس هیئت
مدیره برای مدت  2سال انتخاب گریدند کلیه اسناد تعهد
آور از قبیل چک و سفته و قراردادهای عقود اسالمی و
نامههای عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل
آقای مهرداد سلیمانی همراه با مهر معتبر میباشد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()234456
____________________

آگهی تغییرات شرکت پرشین ساز سپهر با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  269662و شناسه ملی  10103130093به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  06/05/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای علی محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره
کدملی - 1290174792 :خانم زهرا حبیب اللهی (خارج از شرکاء) به سمت
مدیرعامل وعضو هیئت مدیره کدملی 6609642451 :امضاء کلیه اوراق
عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()234457

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه البرز سهامی
خاص به شماره ثبت  253213و شناسه ملی  10102936455به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 24/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم پروانه براتیان به
ش م  4172709605وآقای غالمرضا دارستانی فراهانی به ش م
 0035663960به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()234458

____________________

درخواست کمک کند و تحت پوشش آنها بشود و هم پسرم از سربازی معاف
میشود .آنقدر گفت و گفت تا پشت میلههای زندان به او حق طالق را دادم.
بعد از آزادی از همسرت خبر داشتی؟
بله ،خانهای در کنار خانه خودم برای او اجاره کرده بودم و مدام به آنها سر
میزدم و هیچ مشکلی نداشتیم .تا اینکه  6ماه قبل همسرم از من خواست تا برای
او گوشی تلفن همراه بخرم ،میگفت گوشی ندارد .اما من گوشی تلفن همراهی
داخل خانه پیدا کردم و او که این ماجرا را کتمان کرد دعوایمان شد .بعد از آن روز
همسرم بچهها را برداشت و با خودش برد و دیگر ناپدید شد.
و چطور او را دوباره پیدا کردی؟
دو هفته قبل با من تماس گرفت .او پرستار خانگی بود و گفت برای یک
خانمی کار میکند .از او خواستم بچهها را بیاورد .شب حادثه پسرم را به خانه
آورد تا ببینم .آن موقع بود که متوجه شدم او ازدواج کرده است .البته همسرم
بدون اجازه من  15میلیون تومان از حساب دخترم پول برداشت کرده بود که این
موضوع هم خیلی مرا عصبانی کرد.
چطور با او آشنا شدی؟
 15سال قبل به یکی از شهرهای شمالی سفر کردم و در روستا همسرم را
دیدم و عاشقش شدم .من زنم را خیلی دوست داشتم.
پشیمانی؟
اگر زمان به عقب برگردد و همسرم باز همان کار را انجام دهد او را
میکشم.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ گفت  :با توجه به اعتراف متهم وی برای ادامه تحقیقات در
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

آگهی تغییرات شعبه شرکت خارجی فیوچر انتر پرایز به شماره
ثبت  2574و شناسه ملی  10100193842به استناد صورتجلسه
مدیر شعبه مورخ  06/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
تان جون هونگ تبعه سنگاپور دارنده کد فراگیر 100569540
برای مدت  2سال بعنوان مدیر تصفیه شعبه شرکت خارجی تعیین
گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()234459

____________________

آگهی تغییرات شرکت آژیراک سازه دژ با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  442808و شناسه ملی  14003610547به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم فرزانه شریفی باغ ( به شماره ملی
 )2929859342:به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( خارج
از شرکا ) ،آقای مجید طاهریان ( به شماره ملی )0011038551 :
به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای حمید ابراهیمی ( به شماره ملی
 )0011341254 :به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،آقای مسعود
عندلیب ( به شماره ملی  )0044218974 :به سمت عضو هیئت
مدیره ( خارج از شرکا) بمدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود
اسالمی با امضای رئیس هئیت مدیره یا نائب رئیس هئیت مدیره
منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ،اداری مدیر عامل یا رئیس
هئیت مدیره یا نائب رئیس هئیت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()234460

____________________
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایان تجارت امین با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  141239و شناسه ملی
 10101842513به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  20/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الهام
نصرالهی به شماره ملی  4218437904با پرداخت مبلغی به
صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان 50000000
ریال افزایش داد .اسداله حاتمی به شماره ملی 4218413312

جزئیات اسیدپاشی زن تبریزی
روی پسر جوان در شهرستان اهر

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری عامل اصلی اسیدپاشی در شهرستان
اهر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ یونس منفرد اظهار کرد :این حادثه اسیدپاشی پنجشنبه
ی ساعت  ۱۲ظهر در شهرستان اهر رخ داد و باتوجه به حساسیت
گذشته حوال 
موضوع ،رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :پس از بررسیها مشخص شد که یک زن که اهل تبریز بوده
بر روی پسر جوان اهل شهرستان اهر اسید پاشیده و هر دو نیز مصدوم شده و به
بیمارستان سینا تبریز انتقال یافتند.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر با بیان اینکه عامل حادثه یک زن بوده که
هنگام اسیدپاشی بر روی یک پسر جوان ،خودش نیز مصدوم شده است ،افزود :این
زن اسیدپاش بعد از این حادثه ،ماشین پسرجوان را برداشته و از محل حادثه متواری
میشود که با اقدامات به موقع پلیس در کمتر از یک ساعت دستگیر شده است.
منفرد خاطرنشان کرد :برابر بررسیها مشخص شد که ظاهراً این زن صیغه پسر
جوان بوده و انگیزه خود را از انجام این کار هنوز اعالم نکرده است.

شوخی مرگبار پسر جوان
با هل دادن دوستش درون رودخانه در یاسوج

رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری جوانی که بر اثر
شوخی نابجا حین شنا کردن با دوست خود ،منجر به مرگ وی شد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ سعید بالش زر گفت :ماه گذشته یک فقره غرقشدگی
منجر به فوت در رودخانه منطقه دهنو شهر یاسوج به پلیس گزارش شد که بر همین
اساس اقدامات کارشناسی توسط ماموران پلیس آگاهی استان با دستور مقام قضایی و
تشکیل پرونده انجام شد .وی اظهارکرد :کارآگاهان جنایی وارد عمل شده و در تحقیقات
میدانی دریافتند چند جوان حدودا  ۱۷تا  ۱۸ساله به رودخانه منطقه دهنو به جهت شنا
کردن رفتند که یکی از این جوانان با شوخی نابه جا و هل دادن دوست خود به رودخانه،
منجر به مرگ وی شد .رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد:
با تشکیل پرونده و بررسیهای انجام شده و طبق نظر مقام قضایی ،این اقدام و شوخی
نابجا ،قتل تشخیص داده شد .سرهنگ بالش زر تصریح کرد :فردی که اقدام به چنین
کاری کرد بیان کرده بود در یک لحظه و تنها به خاطر شوخی بیمزه ،به زندگی دوستم
پایان دادم .وی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه و با تاکید بر اینکه در آب و حین
شنا از شوخیهای خطرناک بپرهیزید ،اضافه کرد :این شوخی نابجا و خطرناک باعث شد
زندگی جوانی از دست برود و خانوادهای داغدار شوند و زندگی جوان دیگری و با اتهام به
قتل هم به رو به تباهی برود.

با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به
میزان  50000000ریال افزایش داد .درنتیجه سرمایه شرکت
از مبلغ  1000000به مبلغ 100000000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح میگردد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()234461
____________________

آگهی تغییرات شرکت طرح آرا برین با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 345754و شناسه ملی  10103900870به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  11/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :بی تا رابط ش م  2297908296به سمت عضو هیات مدیره ویاسر
فریدیان ش م  3874513874رئیس و عضوهیئت مدیره و بابک نوبهار
ش م  0055166474به سمت عضو هیات مدیره و احسان فتوحی ش
م 3873531674بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ومحمود متقی
ش م 4011372544و بابک عابد آشتیانی ش م 0057182450و به سمت
عضو هیات مدیره و سید احسان هاشمی ش م 0579695271ببه سمت
عضو هیات مدیره و فاطمه بخشی ماشمیانی به شماره ملی 5949817842
به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکاء) و محمد صالح قاسم نژاد به
شماره ملی  2063402779به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکاء)
و محبوبه سامانی راد به شماره ملی  0069793638به سمت عضو هیات
مدیره (خارج از شرکاء) به مدت نامحدود انتخاب شدند امضا کلیه اوراق
و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود
اسالمی – اوراق عادی و اداری با مضای مدیر عامل به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()234462

____________________

آگهی تغییرات شرکت آتیه راه ارغنون با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  450604و شناسه ملی  14003915346به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  05/07/1395تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :مرکز شرکت به :تهران -خ شریعتی -خ ظفر -خ آقا زاده فرد(
اطلسی سابق) -کوچه  - 15پ -24ساختمان موژان  -و 5کدپستی
 1911754768:انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()234463
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علمی  -پزشکی

کندی بهبود زخم
تاثیر خواب ناکافی بر
ِ
در بیماران دیابتی

پزشکان به ارتباط بین خواب
ناکافی با وضعیت بهبود زخم در
مبتالیان به دیابت نوع  ۲پی
بردند.
به گزارش ایسنا ،پزشکان با
تاکید بر تاثیر خواب ناکافی در
روند بهبود زخم در مبتالیان به
دیابت نوع  ۲اظهار داشتند :نتایج
بدست آمده میتواند راه را برای کشف درمانهای جدید هموار سازد.
دیابت نوع  ۲از شایعترین انواع دیابت است و بر توانایی بدن در تولید انسولین،
هورمونی که سطح قند خون را کنترل میکند تاثیر میگذارد.
یکی از پیامدهای جدی دیابت ،ایجاد زخم روی بدن است و در این میان پاها در
معرض بیشترین آسیب قرار دارند .همچنین  ۱۴تا  ۲۴درصد از مبتالیان به دیابت
که دچار زخم دیابتی میشوند در نهایت مجبور به قطع عضو میشوند.
همچنین در مبتالیان به دیابت هزینههای پزشکی تقریبا دو برابر بیش از افراد
دیگر است که این رقم نشاندهنده هزینه اقتصادی دیابت بر جامعه است.
در بررسی جدید محققان به مطالعه تاثیر خواب در درمان زخم پرداختند و
موشهای چاق مبتال به دیابت نوع  ۲را با موشهای سالم با وزن طبیعی مقایسه
کردند.
متخصصان با بیهوش کردن  ۳۴موش نر زخمهای جراحی کوچکی روی بدن
آنها به جا گذاشتند .سپس روند درمان زخمها را تحت دو شرایط ارزیابی کردند.
یک گروه از موشها برنامه خواب مرتبی را در پیش گرفتند و گروه دوم هر شب در
فواصل زمانی چندین بار از خواب بلند میشدند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،محققان در این آزمایش مشاهده کردند که وقفه
در خواب روند درمان زخم را در بدن موشهای مبتال به دیابت به شکل چشمگیری
به تاخیر میاندازد.

مفید و موثر بودن ویتامین  Eبر سالمت موها

برخی از افراد معتقدند که ویتامین  Eتاثیرات مثبتی بر سالمت موها دارد هرچند
الزم است این باور در مطالعات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،ویتامین  Eاز جمله ویتامینهای محلول در چربی است که
میتوان نیاز بدن به آن را از طریق منابع غذایی یا مصرف مکملها تامین کرد.
مطالعاتی در مورد تاثیر این ویتامین بر سالمت موها انجام گرفته که برخی از آنها
تایید کننده این ادعا بوده است.
در بیشتر ادعاهای مربوط به تاثیر این ویتامین بر سالمت موها بر خاصیت آنتی
اکسیدان آن تاکید شده است که آسیب دیدن سلولها را کاهش داده و سالمت موها
را بهبود میدهد .همچنین این باور وجود دارد آنتی اکسیدان موجود در ویتامین E
میزان رادیکالهای آزاد را که به فولیکول مو آسیب میزند کاهش میدهد.
همچنین این ادعا مطرح است که ویتامین  Eاز ریزش موها جلوگیری میکند .در
مطالعهای که روی  38نفر که دچار عارضه ریزش مو بودند انجام گرفت ،مشخص
شد یکی از ترکیبهای موجود در این ویتامین رشد موها را افزاش میدهد.
از دیگر باورهای موجود در مورد تاثیر مثبت ویتامین  Eبر سالمت موها میتوان
به خاصیت این ویتامین در براق شدن موها اشاره کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال نیوز تودی ،درصورتی که ادعای تاثیر مثبت
ویتامین  Eبر سالمت موها صحیح باشد میتوان با گنجاندن خوراکیهایی از
قبیل سبزیجات برگدار ،خشکبار و روغنهای گیاهی در رژیم غذایی یا استفاده از
شامپوهای حاوی این ویتامین از خواص آن بهره گرفت.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22
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عدم تاثیر آسپرین و روغن ماهی در پیشگیری از «سکته اول»

بررسیها نشان میدهد که در
بیماران مبتال به دیابت ،مصرف
قرص آسپرین و روغن ماهی از
اولین حمله قلبی یا سکته مغزی
جلوگیرینمیکند.
به گزارش ایسنا ،پزشکان
مصرف قرص آسپرین را به
افرادی که سابقه حمله قلبی یا
احتمالی دومین
سکته مغزی داشتهاند به منظور کاهش خطر
ِ
مورد از این عارضههای قلبی-عروقی توصیه میکنند .قرص
آسپرین از طریق رقیق کردن خون مانع از شکلگیری
لختههای خونی میشود.
اما این پرسش مطرح است که مصرف قرص آسپرین
در افرادی که سابقه ابتال به این مشکالت قلبی-عروقی را
ندارند چه تاثیری دارد؟ محققان در بررسی روی تعدادی بیمار
مبتال به دیابت مشاهده کردند مصرف روغن ماهی و قرص
آسپرین در پیشگیری از اولین مور ِد حمله قلبی و سکته مغزی
در این بیماران کمکی نمیکند.
گروهی از محققان انگلیسی به مطالعه روی  ۱۵هزار فرد
بزرگسال مبتال به دیابت نوع یک و نوع دو پرداختند که هیچ

یک از آنان سابقه ابتال به مشکالت
قلبی نداشته و از وضعیت جسمی
مساعدی برخوردار بودند .همچنین
این افراد در گروههای مختلف
تقسیم بندی شده که قرص
آسپرین ،روغن ماهی یا هر دوی
آنها را دریافت کردند.
محققان پس از گذشت هفت
سال و شش ماه مشاهده کردند بروز مشکالت قلبی در میان
مصرف کنندگان قرص آسپرین کمتر است .هرچند ،در این
گروه موارد خونریزی شدید که یکی از عوارض مصرف این
دارو است بیشتر بوده است .در واقع افزایش خطر پارگی
عروق و خونریزی خود میتواند فاکتور خطرزای سکته مغزی
باشد و به همین خاطر ضرر مصرف این دارو به مراتب بیشتر
از نفع آن است .به همین خاطر پزشکان در مورد تجویز
آسپرین با هدف پیشگیری در افرادی که سابقه سکته ندارند
هنوز مطمئن نیستند.
همچنین به گفته این محققان مصرف مکملهای روغن
ماهی نیز بدن را در برابر بیماریهای قلبی-عروقی حفاظت
نمیکند.

ارتباط شوره سر با کمبود زینک
یک متخصص پوست گفت :مبتالیان به شوره سر یا قارچهای
پوستی مقاوم به درمان ممکن است از فقر زینک رنج ببرند.
به گزارش ایسنا ،محبوبه مبشری ،اظهار کرد :شوره سر یا
پوسته ریزی عارضهای است که بخش قابل توجهی به آن مبتال
هستند یا حداقل یک بار آن را تجربه کردهاند.
وی ادامه داد :الیه شاخی پوست سر  20تا  30روز زمان نیاز
دارد تا فرایند رشد خود را طی کرده و به عنوان پوست مرده از
سر جدا شود .در مواقعی که این روند  20تا  30روزه به شکل غیر
طبیعی تسریع شود ،شوره سر ایجاد خواهد شد.
این متخصص بیماریهای پوست و مو با اشاره به اینکه شوره
سر شیوع باالیی داشته و برخی آن را طبیعی میدانند گفت:
گرمای طوالنی مدت ،پوست چرب و تعریق ،وراثت ،استرس و
فشارهای روحی ،کمخوابی ،هوای خشک ،استفاده از کالههای
تنگ و قارچها میتوانند موجب این مشکل شوند.
مبشری ادامه داد :در مواردی که شوره سر به درمانهای
قارچی پاسخ خوبی میدهد و با استفاده از محلولها یا شامپوهای
ضد قارچ بهبود پیدا کرده اما بعد از مدتی دوباره ظهور پیدا
میکند ،باید عوامل ثانویه که موجب این امر میشوند توسط
پزشک کنکاش شود.
وی افزود :ممکن است فرد به عاملی حساسیت داشته باشد.
همچنین احتمال دارد به هر دلیلی سیستم دفاعی بدن فرد
تضعیف شده باشد یا امالح مورد نیاز پوست به حد کافی تامین

نشده و پوست نیز دچار التهاب شده باشد.
این متخصص بیماریهای پوستی گفت :زینگ یا همان روی،
عنصر بسیار مهمی برای سیستم دفاعی بدن و البته پوست است.
زینک در تمایز لنفوسیت  Tنقش دارد .همچنین از غشا سلولی
محافظت میکند .مطالعات نشان داده است که بیش از  60درصد
بیماران مبتال به شوره سر ،کمبود زینک دارند.
مبشری گفت :همچنین این عنصر در کنترل التهابات پوستی
نیز موثر است و کمبود آن در بدن ،پوست را در برابر عوامل
خارجی آسیب پذیر میکند .زینک موجب ترمیم سریع پوست در
زمان آسیبها میشود .بنابرین مبتالیان به شوره سر یا قارچهای
پوستی مقاوم به درمان که ممکن است از فقر زینک رنج ببرند،
این فقدان را در بدن خود کنترل کنند.

کاهش وزن و کنترل دیابت با یک قند طبیعی

مفهوم استفاده از قندی که
برای محافظت در برابر سندروم
متابولیک مفید باشد بعید به نظر
میرسد اما بر اساس یک مطالعه
جدید ،نوعی قند طبیعی خاص
میتواند چنین کاربردی داشته
باشد.
به گزارش ایسنا ،هنگامی که
بیماریهایی مانند چاقی ،دیابت،
کبد چرب و فشارخون باال در کنار هم قرار میگیرند به عنوان
سندروم متابولیک شناخته میشوند.
هر یک از این بیماریها به طور جداگانه خطر بروز دیگر
مشکالت و امراض مانند بیماریهای قلبی-عروقی ،سرطان
و سکته مغزی را افزایش میدهد .با این حال هنگامی
که همگی آنها با هم اتفاق میافتد ،این خطرات تشدید
میشود.
افرادی که به سندروم متابولیک مبتال هستند ،سطوح
باالتری از تریگلیسیرید در خونشان دارند که در نهایت
میتواند باعث لختگی در عروق خونی و تصلب شرائین شود.
در ایاالت متحده آمریکا نرخ ابتال به سندروم متابولیک در
حال افزایش است به طوری که بین سالهای  ۲۰۰۷تا ۲۰۱۲
میالدی  ۳۴.۲درصد از بزرگساالن به آن مبتال بودهاند.
پیدا کردن راهی قابل اعتماد برای مقابله با سندروم
متابولیک و دیگر اجزای وابسته به آن میتواند چالش
برانگیز باشد .در حال حاضر متخصصان دانشکده پزشکی
دانشگاه واشنگتن مسیری جدید و نوآورانه برای درمانی
بالقوه ارائه کردهاند که شامل کنشهای یک قند طبیعی به
نام "ترهالوز" است .ترهالوز یک قند طبیعی است که توسط
برخی باکتریها ،قارچها ،گیاهان و حیوانات تولید میشود و

به صورت صنعتی به ویژه در غذاها
و لوازم آرایشی مورد استفاده قرار
میگیرد.
در آخرین مطالعه صورت گرفته
در این زمینه محققان با حل کردن
قند ترهالوز در آب ،آن را روی
موشها آزمایش کرده و دریافتند
که این قند تغییراتی را در بدن
موش ایجاد میکند که به لحاظ
نظری میتواند برای افراد مبتال به سندروم متابولیک سودمند
باشد .به نظر میرسد این مزایا از طریق مسدود کردن گلوکز
در کبد و در نتیجه فعالسازی ژن  ALOXE3که حساسیت
انسولین را بهبود میبخشد ،به دست میآید .فعالسازی ژن
 ALOXE3همچنین باعث کالریسوزی و کاهش تجمع
چربی و افزایش وزن میشود .در عین حال سطوح چربی
و کلسترول موجود در خون موشهای مورد مطالعه نیز با
کاهش روبهرو شده است.
نتایج آزمایش همچنین نشان داد مصرف این قند باعث
ایجاد تاثیرات مفید روزهداری در بدن بدون نیاز به محدود
کردن رژیم غذایی میشود و همچنین حساسیت انسولین را به
همان شیوهای که داروهای معمول دیابت  -تیازولیدیندیون-
انجام میدهند ،بهبود میبخشد .این اثرات احتماال به دلیل
محرومیت گلوکز از کبد ایجاد میشود.
به گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی ،در صورتی
که این نتایج به مرحله کاربردی برسد ممکن است روزی
بدون نیاز به کاهش غذا بتوانیم از مزایای روزهداری بهره
ببریم .با این وجود به تحقیقات بیشتری روی انسانها نیاز
است تا کاهش برخی آسیبهای ناشی از سندروم متابولیک با
استفاده از قند ترهالوز اثبات شود.

تاثیر توت فرنگی بر کاهش التهاب

ت فرنگی التهاب را کاهش
بررسیها نشان میدهد :مصرف تو 
میدهد .به گزارش ایسنا ،گروهی از مححقان آمریکایی بر اساس نتایج
مطالعهای اظهارکردند :مصرف روزانه توت فرنگی میتواند التهاب مزمن را
در بدن کاهش دهد .به گفته محققان مصرف روزانه توت فرنگی همچون
یک عامل تغذیهای تداخلی عمل میکند و میتواند به کاهش التهاب
مزمن در روده یا بیماری التهابی روده که موجب اسهال شدید و خستگی
میشود ،کمک کند .در این بررسی گروهی از محققان آمریکایی روی
چهار گروه موش آزمایشگاهی مطالعاتی انجام دادهاند .به این ترتیب که

هر گروه از این موشها با مقدار مشخصی از پودر توت فرنگی تغذیه
شدند تا تاثیر این میوه در کاهش التهاب روده مشخص شود .محققان
در بررسیهای انجام گرفته مشاهده کردند مصرف روزانه توت فرنگی به
طور چشمگیری عالئم کاهش وزن بدن و اسهال خونی را در موشهای
مبتال به بیماری التهابی روده کاهش میدهد .به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری شینهوا ،به گفته محققان نداشتن فعالیت جسمی کافی در کنار
عادات غذایی ناسالم افراد را به سمت ابتال به التهاب روده و افزایش خطر
ابتال به بیماری التهابی روده هدایت میکند.

ارتباط پریشانی روانی

با خطر ابتال به سکتههای قلبی و مغزی

پریشانی روانی،
روانشناسان تاکید دارند که سطح باالی
ِ
خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،نتایج یک تحقیق حاکی از آن است که
پریشانی روانی ناشی از افسردگی و اضطراب بر خطر ابتال
ِ
به مشکالت قلبی  -عروقی از قبیل حمله قلبی و سکته
مغزی تاثیر میگذارد.
گروهی از محققان انگلیسی و استرالیایی به ارزیابی
رابطه بین پریشانی روانی با خطر ابتال به بیماریهای قلبی
 عروقی پرداختند.موضوع تاثیر سالمت روان بر خطر ابتال به بیماری قلبی
 عروقی جدید نیست .در حقیقت ،بررسیهای متعددیبه منظور فهم بهتر از تاثیر فاکتورهای روانی بر سالمت
جسمی انجام شده است.
در مطالعه جدید ،محققان به ارزیابی اطالعات  ۲۲۱هزار
و  ۶۷۷فرد  ۴۵سال به باال و با تمرکز بر سطح پریشانی و
سالمت قلب و عروق در آنان پرداختند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،این مطالعات نشان داد
که پریشانی روانی بر خطر حمالت قلبی و سکته مغزی
مستقل از فاکتورهای دیگر تاثیر میگذارد.

بیخطر بودن داروی کاهش وزن
بر سالمت قلب

پزشکان در یک بررسی از بیخطر بودن نوعی قرص
کاهش وزن برای سالمت قلب خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،متخصصان مشاهده کردند داروی
"لورکازرین" که تاثیر آن در کاهش وزن مورد تایید بوده
خطر بروز مشکالت قلبی را افزایش نمیدهد.
آنها با بیان اینکه لورکازرین اولین داروی کاهنده وزن
است که مصرف آن برای طوالنی مدت به سالمت قلب
آسیبی وارد نمیکند ،اظهار داشتند :این دارو با تحریک
مواد شیمیایی موجود در مغز و القای احساس سیری میزان
اشتهای فرد به غذا را کاهش میدهد.
محققان آمریکایی در این بررسی به مطالعه تاثیر
لورکازرین و داروی مشابه دیگر روی  ۱۲هزار فرد چاق یا
مبتال به اضافه وزن پرداخته و مشاهده کردند که مصرف
داروی لورکازرین در مدت  ۴۰ماه به طور میانگین باعث
کاهش چهار کیلوگرمی وزن میشود.
به گزارش روزنامه گاردین ،همچنین ارزیابیهای بیشتر
حاکی از آن بود که تاثیر مصرف این دارو روی دریچه قلب
چشمگیر نبوده است.

ارتباط ضعف عضالنی
با مرگ زودهنگام
بررسی انجام شده در آمریکا نشان میدهد افرادی که
عضالت ضعیفی دارند بیشتر در معرض مرگ زودهنگام
پزشکی
هستند .به گزارش ایسنا ،گروهی از متخصصان علوم
ِ
آمریکا در بررسی انجام شده به ارزیابی اطالعات  ۸۳۲۶مرد و
زن  ۶۵ساله و باالتر پرداختند و با در نظر گرفتن فاکتورهای
اجتماعی-جمعیتی ،بیماریهای مزمن و سابقه استعمال سیگار
به این نتیجه رسیدند که افرادی با عضالت ضعیف  ۵۰درصد
بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند .به گفته متخصصان
حفظ توانی عضالنی در طول زندگی به خصوص در دوران
سالمندی برای افزایش طول عمر و عدم وابستگی به دیگران
اهمیت بسزایی دارد .همچنین بررسیهای متعدد حاکی از آن
است که قوی بودن عضالت نسبت به حجم عضالنی ،شاخص
مهمتری در ارزیابی وضعیت کلی سالمت و افزایش طول عمر
است .به عالوه ،در این بررسی مشخص شد «قدرت عضالت
دست» (قدرت گریپ دست و انگشتان) به شکل معکوس با
محدودیت حرکت و معلولیت مرتبط است .به گفته متخصصان
به رغم اینکه ارزیابی قدرت گریپ دست ،تستی ساده و مقرون
به صرفه است اما در حال حاضر بخشی از معاینات معمول
پزشکی نیست .این درحالیست که بررسیهای پزشکی حاکی
از اهمیت همگانی کردن ارزیابی قدرت گریپ نه تنها برای
افراد سالمند بلکه در دوران میانسالی است .به گزارش پایگاه
اینترنتی  ،IANSمتخصصان معتقدند همگانی کردن تست
قدرت گریپ دست تاثیری پیشگیرانه دارد و میتواند به افزایش
طول عمر و حفظ استقالل سالمندان کمک کند.

