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بیانیه مشترک روسای جمهور ایران ،روسیه و ترکیه منتشر شد
مقام معظم رهبری در دیدار رئیسجمهور روسیه:

ایران و روسیه میتوانند آمریکا را مهار کنند

حضرت آیت اهلل خامنه ای شامگاه جمعه  16شهریور در دیدار والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه و
هیأت همراه ،با تأکید بر اینکه همکاریهای دو جانبه ایران و روسیه می تواند در مسایل جهانی نیز گسترش
یابد ،افزودند :یکی از مواردی که دو طرف می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند ،مهار آمریکاست؛ زیرا
آمریکا یک خطر برای بشریت است و امکان مهار آن نیز وجود دارد .به گزارش ایرنا ،ایشان در این دیدار،
ضمن اظهار امیدواری برای پرثمر بودن نشست سه جانبه تهران ،با تأیید سخنان رییس جمهوری روسیه مبنی
بر لزوم گسترش هرچه بیشتر همکاریهای دوجانبه ،گفتند :همکاری ایران و روسیه در موضوع سوریه یک
نمونه برجسته و یک تجربه بسیار خوب از همکاری دوجانبه است که به معنای واقعی کلمه ،هم افزایی است.
رهبر انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای ،قضایای سوریه را یک نمونه موفق از مهار آمریکا برشمردند
و خاطرنشان کردند :آمریکاییها اکنون در سوریه شکست واقعی خورده اند و به اهداف خود نرسیدند .ایشان با
تشریح اهداف آمریکا در ابتدای قضایای سوریه بویژه بعد از سرنگونی حکومتهای وابسته به آمریکا در مصر و
تونس ،گفتند :آمریکاییها قصد داشتند با استفاده از شرایط بهوجود آمده در آن زمان در کشورهای عربی ،ضربه
وارده در مصر و تونس را در سوریه و با سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جبران کنند اما اکنون کام ً
ال شکست
خورده اند .رهبر انقالب اسالمی تحریم ایران ،روسیه و ترکیه از جانب آمریکا را یک نقطه اشتراک بسیار قوی
برایگسترشهمکاریهادانستندوافزودند:جمهوریاسالمیایرانوروسیهبایدضمنگسترشهمکاریهای
سیاسی و اقتصادی ،توافقهای انجام گرفته در نشست تهران را با جدیت پیگیری کنند .حضرت آیت اهلل خامنه
ای همچنین بر انجام مبادالت و معامالت اقتصادی خارج از چارچوب دالر تأکید کردند .رهبر انقالب اسالمی در
بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات آقای پوتین در خصوص برجام اشاره کردند و گفتند :جمهوری اسالمی
ایران تاکنون به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است اما اروپاییها به وظایف خود عمل نکرده اند و این قابل
قبول نیست که ما بهطور کامل به تعهدات خود در برجام عمل کنیم اما آنها تعهدات خود را انجام ندهند .حضرت
آیت اهلل خامنه ای ،با خیرخواهانه خواندن دیدگاه رئیس جمهوری روسیه درباره برجام تأکید کردند :جمهوری
اسالمی ایران درخصوص برجام موضعی را خواهد گرفت که به نفع منافع و عزت کشور و ملت باشد .ایشان
افزودند :اگرچه آمریکاییها فع ً
ال درباره ایران ،مسایل موشکی و مسایل منطقه را مطرح می کنند اما مسأله آنها با
جمهوری اسالمی ایران فراتر از این مسایل است .رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :آمریکاییها ۴۰سال
است که می خواهند ریشه جمهوری اسالمی ایران را ب َِکنند اما ما در این مدت ،بیش از چهل برابر رشد کرده ایم
که همین ایستادگی جمهوری اسالمی و موفقیتهای آن ،یک نمونه موفق دیگر از مهار آمریکاست .حضرت
آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید بر وجود زمینه برای نقش آفرینی سیاسی روسیه در دیگر مسایل منطقه ،به
شرایط اسفبار مردم یمن و کشتار آنان بهوسیله سعودیها اشاره کردند و افزودند :سعودیها قطع ًا در یمن به نتیجه
نخواهند رسید و نخواهند توانست مردم مقاوم یمن را به زانو درآورند .در این دیدار که آقای جهانگیری معاون
اول رئیسجمهوری نیز حضور داشت ،رئیسجمهوری روسیه مذاکرات با همتای ایرانی خود در خصوص مسایل
دوجانبه و مسأله سوریه را پربار و بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت :ما در این مذاکرات بر گسترش روابط دوجانبه در
همهزمینههابویژههمکاریهایاقتصادیوتجاریتأکیدکردیم.والدیمیرپوتینافزود:دربخشانرژی،پیشنهاد
ظرفیت کم را مطرح کردیم و برقیسازی خطوط راهآهن و
احداث پروژه جدید نیروگاه هستهای و نیروگاههای با
ِ
افزایش فروش نفت ایران را مورد بررسی قرار دادیم .رئیسجمهوری روسیه ،ظرفیتها و امکانات موجود برای
توسعه روابط دو کشور را بسیار بیشتر از سطح کنونی همکاریها دانست و با اشاره به مانعتراشی آمریکا در این
زمینه با توسل به روشهای مختلف از جمله تبادالت مالی گفت :آمریکاییها با ایجاد محدودیت در تبادالت مالی
در حال انجام یک اشتباه راهبردی هستند؛ زیرا به قیمت یک موفقیت سیاسی و کوتاهمدت ،موجب سلب اعتماد
از دالر در فضای جهانی و تضعیف آن خواهند شد .رئیسجمهور روسیه ،مسأله برجام را محور بعدی مذاکرات
دوجانبه با رئیسجمهوری ایران خواند و با ابراز تأسف از پایبند نبودن برخی طرفهای مقابل ایران در برجام به
تعهداتشان ،گفت :آمریکاییها با اقدامات نابجا شرایط را خراب کردهان د و اروپاییها نیز به دلیل وابستگی به
آمریکا در عمل تابع آنها هستند ،اگرچه اعالم میکنند به دنبال راههایی برای حفظ برجام نیز هستند.

مقام معظم رهبری دیدار رئیسجمهور ترکیه:

ایران و ترکیه در دنیای اسالم
انگیزه مشترک دارند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی جمعه  16شهریور در دیدار «رجب طیب
اردوغان» رییس جمهوری ترکیه گفت که تهران و آنکارا ،انگیزههای مشترکی برای دنیای اسالم
دارند .به گزارش ایرنا ،اردوغان برای نشست سه جانبه ایران ،روسیه و ترکیه در باره سوریه در
تهران بسر می برد .حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار آقای رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هیأت همراه ،مهمترین نیاز امروز دنیای اسالم را نزدیکی هرچه
بیشتر کشورهای اسالمی و همافزایی آنها دانستند و گفتند :اتحاد و همکاری کشورهای اسالمی
قطع ًا زمینهساز حل مشکالت منطقه خواهد بود و به همین دلیل استکبار و در رأس آن امریکا
از همکاری و نزدیکی کشورهای اسالمی و شکلگیری یک قدرت اسالمی نگران است .ایشان
علت دشمنی و کینهورزی امریکا با کشورهای اسالمی دارای قدرت را همین نگرانی برشمردند و
افزودند :جمهوری اسالمی ایران و ترکیه دو کشور آبرومند و قدرتمند منطقه هستند و انگیزههای
مشترکی برای دنیای اسالم دارند ،بنابراین باید همکاریهای دو کشور در زمینههای سیاسی و
اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به همکاریها و ارتباطات خوب
جمهوری اسالمی ایران و ترکیه از زمان روی کار آمدن جریان اسالمگرا ،تأکید کردند :الزم است
نقاط مشترک هر چه بیشتر تقویت شود .حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین از مواضع آقای اردوغان
درخصوص مسائل میانمار قدردانی کردند و با اشاره به موضوع فلسطین گفتند :مسئله فلسطین
همواره مهم است و لحظهای نباید از آن غفلت کرد.
در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور نیز حضور داشت ،رئیسجمهور ترکیه
وضعیت منطقه را بحرانی دانست و ابراز امیدواری کرد که در سایه همکاری کشورهای اسالمی
مسائل منطقه حل و فصل شود.
آقای اردوغان ،پراکندگی و نبود انسجام میان کشورهای اسالمی را از عوامل بروز وضع کنونی
برشمرد و گفت :به علت نوع رفتار غرب در قبال کشورهای مستقل اسالمی ،اوضاع از حساسیت
بیشتری برخوردار است و همین مسئله ایجاب میکند همبستگی و برادری بویژه میان جمهوری
اسالمی ایران و ترکیه افزایش یابد.

تاکید سران ایران ،روسیه و ترکیه بر حفظ تمامیت
ارضی سوریه در بیانیه پایانی نشست تهران

روسای جمهور ایران ،روسیه و ترکیه در بیانیه
پایانی نشست صلح سوریه در تهران ،بر پایبندی خود
به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و همچنین
اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید و تصریح
کردند که این اصول از سوی همگان باید محترم
شمرده شود.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم حسن روحانی
رئیس جمهورایران ،والدیمیر پوتین رئیس جمهور
روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در
پایان نشست سه جانبه صلح سوریه در تهران بر عزم
خود مبنی بر ادامۀ همکاری برای نابودی گروههای
تروریستی تاکید کردند .روسای جمهور سه کشور با
اعالم رضایت از دستاوردهای روند آستانه تنها راه
حل بحران سوریه را فرایند سیاسی و مذاکره دانستند
و تصریح کردند که بحران سوریه راهحل نظامی
ندارد .روسای جمهور سه کشور جمعه  16شهریور
برابر با  7سپتامبر  2018به منظور برگزاری نشستی
درباره تحوالت سوریه در تهران گرد هم آمدند.
متن بیانیه پایانی نشست سه جانبه تهران به شرح
زیر است:
روسای جمهور:
 .۱رضایت خود را از دستاوردهای فرمت آستانه از
ژانویۀ  2017به ویژه پیشرفت بدستآمده در کاهش
خشونت در سرتاسر جمهوری عربی سوریه و کمک
به صلح ،امنیت و ثبات در آن کشور ابراز داشتند؛
 .۲بر پایبندی مستحکم و مستمر خود به حاکمیت،
استقالل ،وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی
سوریه و همچنین اهداف و اصول منشور ملل متحد
تأکید ورزیده و تصریح نمودند که این اصول از سوی
همگان باید محترم شمرده شود .روسای جمهور
تصدیق نمودند که هیچ اقدامی ،فارغ از عامل/
عامالن آن ،این اصول را نباید تضعیف نماید .آنها
تمامی تالشها به منظور ایجاد واقعیات جدید در
صحنه میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم را مردود
شمرده و اراده خود برای ایستادگی در برابر مقاصد
تجزیه طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت
ارضی سوریه و همچنین امنیت ملی کشورهای
همسایه را ابراز نمودند.
 .۳وضعیت میدانی کنونی را مورد بحث قرار داده،
به ارزیابی از تحوالت جمهوری عربی سوریه پس
از آخرین نشست خود در تاریخ  4آوریل  2018در
آنکارا پرداخته و موافقت نمودند همکاریهای سه
جانبه را در تطابق با توافقهای خود استمرار بخشند.
در این ارتباط ،آنها وضعیت منطقه کاهش تنش ادلب
را دنبال کرده و تصمیم گرفتند تا همسو با اصول
فوق الذکر و روح همکاری که در فرمت آستانه شکل
گرفته است ،به این موضوع بپردازند.
 .۴بر عزم خود مبنی بر ادامۀ همکاری برای
نابودی نهایی داعش ،جبهةالنصره و تمامی دیگر
افراد ،گروهها ،تشکلها و موجودیتهای وابسته
به القاعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای
امنیت سازمان ملل شناسایی شدهاند ،تصریح کردند.
روسای جمهور تاکید نمودند در جنگ علیه تروریسم،
جداسازی بین گروههای تروریستی مذکور و گروههای
معارض مسلح که به رژیم آتش بس پیوسته اند یا
خواهند پیوست ،از جمله با توجه به جلوگیری از

تلقات غیرنظامی ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
 .5بر این باور خود تصریح نمودند که منازعه سوریه
هیچ راهحل نظامی نمیتواند داشته باشد و تنها از راه
طریق یک فرایند سیاسی مذاکراتی میتوان به آن
پایان داد .روسای جمهور بر اراده خود جهت ادامه
همکاری فعاالنه به منظور پیشبرد فرایند سیاسی
همسو با تصمیمات کنگره گفتگوی ملی سوریه در
سوچی و قطعنامه  2254شورای امنیت سازمان ملل
تاکید ورزیدند.
 .۶بر اراده خود به منظور استمرار تالشهای
مشترک با هدف پیشبرد فرایند با راهبری سوری و
مدیریت سوری به منظور دستیابی به حل و فصل
سیاسی تصریح کردند و بر تعهد خود در کمک به
ایجاد و آغاز کار کمیته قانون اساسی تاکید نمودند.
روسای جمهور نسبت به رایزنیهای مفید بین
مقامات ارشد خود و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان
ملل در امور سوریه ابراز رضایت کردند.
 .۷بر ضرورت حمایت از تالشها برای کمک به
تمامی سوریها به منظور اعاده به زندگی عادی و
صلحآمیز و نیز تسکین آالم آنها تأکید کردند .در این
ارتباط ،روسای جمهور از جامعه بینالمللی ،به ویژه
سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه آن خواستند تا
کمکهای خود به سوریه را از طریق ارائه کمکهای
انساندوستانه بیشتر ،تسهیل مینزدایی انساندوستانه،
احیای امکانات زیربنایی اصلی از جمله تأسیسات
اجتماعی و اقتصادی و حفظ میراث تاریخی افزایش
دهند.
 .۸بر اراده خود به منظور استمرار تالشهای
مشترک با هدف حمایت از شهروندان و بهبود
وضعیت انسانی از طریق تسهیل دسترسیهای
سریع ،ایمن و بدون مانع به تمامی سوریهای
نیازمند تاکید نمودند.
 .۹بر ضرورت ایجاد شرایط الزم به منظور
بازگشت ایمن و داوطلبانه آوارگان و اشخاص بی
خانمان شده داخلی به اقامتگاههای اصلی خود در
سوریه تاکید کردند .بدین منظور ،روسای جمهور بر
ضرورت هماهنگی میان تمامی طرفهای ذیربط
از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان
ملل متحد و دیگر آژانسهای تخصصی بین المللی
تاکید ورزیدند .روسای جمهور موافقت کردند تا ایده
برگزاری یک کنفرانس بین المللی در خصوص
مهاجران و اشخاص بی خانمان شده داخلی سوری
را بررسی نمایند.
 .۱۰از پیشرفت امور انجام شده در کارگروه آزادی
بازداشتشدگان /ربودهشدگان و تحویل اجساد و
شناسایی مفقودان با مشارکت کارشناسان سازمان
ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ استقبال نمودند.
 .۱۱بنا به دعوت جناب آقای والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور فدراسیون روسیه ،تصمیم گرفتند
نشست بعدی خود را در فدراسیون روسیه برگزار
نمایند.
 .۱۲روسای جمهور فدراسیون روسیه و جمهوری
ترکیه تشکر صمیمانه خود را به جناب آقای حسن
روحانی ،رئیس جمهوری اسالمی ایران به منظور
میزبانی نشست سه جانبه سران در تهران ابراز
نمودند.

معاون رئیسجمهور و
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

اجرای مرحله دوم برنامه جامع
اصالح نظام اداری آغاز شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت :اجرای
مرحله دوم برنامه جامع اصالح نظام اداری چهارشنبه
دوهفته قبل از سوی رئیس جمهوری ابالغ و از این هفته
به طور رسمی آغاز شد .به گزارش ایرنا ،جمشید انصاری در
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی افزود :مرحله اول برنامه
جامع اصالح نظام اداری در سال  93به تصویب هیات وزیران
رسید و از ابتدای سال  94تا پایان سال  96عملیاتی شد .وی
تاکید کرد :این برنامه جامع در قالب اهداف و راهبردهای
مصوب بر اساس هشت برنامه اجرایی در دستور کار قرار
گرفت .وی ادامه داد :در مرحله دوم برنامه جامع اصالح نظام
اداری عالوه بر هشت برنامه دو برنامه دیگر در زمینه ارتقا
سرمایه اجتماعی و مبارزه با فساد جزء شاخصهای مورد نظر
قرار گرفت .معاون رئیس جمهوری اظهارداشت :ارتقا سرمایه
اجتماعی دولت یعنی افزایش اعتماد عمومی مردم به نهاد
دولت است که به عنوان هدف اصلی در برنامههای راهبردی
پیش بینی شده است .انصاری گفت :در زمینه صیانت از
حقوق شهروندی نیز در نظام اداری به عنوان برنامه مستقل
در نظر گرفته شده و از طریق آموزش به مدیران و کارکنان
و مردم از طریق همکاری با رسانهها حتی آشنایی با حقوق
فرد در نظام اداری در دستور جددی کارگزاران قرار گرفته
است .وی تصریح کرد :توانمند سازی نیروی انسانی دولت
و کارکنان ،مدیران و انتخاب و تربیت مدیران آینده برای
کشور از دیگر شاخصهای در نظر گرفته شده در این برنامه
است و همچنین توجه به تصدی مدیریت زنان وجوانان و
ارتقاء آن به  30درصد تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان
اهداف کمی در دستور کار قرار دارد .رئیس سازمان اداری و
استخدامی کشور یادآور شد :مجموعه برنامه اصالح نظام
اداری حجم قابل توجهی از لوایح است که دولت باید
تقدیم مجلس شورای اسالمی کند و در این زمینه همراهی
و مساعدت مجلس شورای اسالمی را می طلبد .انصاری
خاطرنشان کرد :دستگاه هایی که در این جشنواره مورد تقدیر
قرار گرفتند در زمینه عمومی و تخصصی و براساس شاخص
و وظایف و ماموریتی دارند جمع بندی و از سوی معاون
اول رئیس جمهوری و رئیس جمهوری ارزیابی و انتخاب
شدند .به گزارش ایرنا ،چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از تالشگران
عرصه خدمت به مردم امروز با شعار «شفافیت و حکمرانی
خوب در سایه توسعه مشارکت مردم ،ارتقا سالمت اداری و
توسعه دولت الکترونیک» در سالن اجالس سران کشورهای
اسالمی برگزار شد .در این مراسم از  14دستگاه برتر در سطح
ملی و دستگاههای اجرایی به عنوان سازمانهای برگزیده
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.
شبکه خبری انبیسی آمریکا طی گزارشی اعالم کرد

جزئیاتطرحهایاتحادیهاروپا
برای ادامه تجارت با ایران
در برجام بدون آمریکا
ی در گزارشی به بررسی طرحهای
شبکه خبری انبیس 
اتحادیه اروپا برای تداوم تجارت با ایران پرداخت که از جمله
آن می توان از ایجاد یک نظام نقل و انتقاالت بانکی مستقل
از آمریکا با همکاری بانکهای مرکزی اروپایی نام برد.
به گزارش ایرنا به نقل از این رسانه ،این نظام
الکترونیک قرار است در موازات نظام فعلی نقل و انتقاالت
بانکی بینالمللی باشد .انبیسی مینویسد که با توجه به
تحریمهای آمریکا ،کشورهای اروپایی در حال بررسی
امکان بکارگیری بانکهای مرکزی خود هستند .گزارش
ادامه میدهد :اروپا تمرکز خود را روی شرکتهای کوچک
و متوسطی گذاشت ه است که فعالیتی در آمریکا ندارند و خطر
تهدید تحریم در صورت سرمایه گذاری در ایران برای آنها
کمتر است .بر مبنای طرح یاد شده ،بانکهای مرکزی
اروپایی ،تراکنشهای بانکی مربوط به ایران را به صورت
چندصدتایی یا هزارتایی جمع آوری و پردازش می کنند.
انبیسی می افزاید که اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی
برای ساز وکار تسویه وجوه و شبکه سوئیفت است.شبکهای
جهانی برای ارسال و دریافت اطالعات تراکنشهای مالی در
محیطی با ضوابط معین و امنیت باال که دسترسی بانکهای
ایرانی به آن پس از برجام میسر شده بود .به گفته این رسانه،
طرحهای دیگری هم ،از جمله پیشنهاد مشارکت بانک
سرمایهگذاری اروپا مطرح شده ،اما تا به امروز به نتیجهای
نرسیده است .گرچه کمیسیون اروپا دستورالعملهای
بانک سرمایهگذاری اروپا را با هدف ترغیب این بانک به
همکاری با ایران تغییر داده ،اما تصمیم نهایی در این رابطه
بر عهده هیات مدیره این بانک گذاشته شده است .در کنار
این اقدامات ،اتحادیه اروپا قانون مسدودسازی تحریمهای
آمریکا ( )Blocking Statuteرا هم به جریان انداخته
است؛ قانونی که به موجب آن ،این اتحادیه احکام جریمه
احتمالی برای کسب و کارهای اروپایی که با ایران همکاری
میکنند را به رسمیت نخواهد شناخت.
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رئیس سازمان برنامهوبودجه تشریح کرد

جزئیات 5بسته و 12برنامه دولت برای عبور از شرایط ویژه اقتصادی

درحالی که طی ماههای اخیر رشد شدید
نرخ ارز و همچنین بازگشت تحریمهای امریکا
شرایط ویژهای برای اقتصاد ایران ایجاد کرده
است و مردم در این میان دچار مشکالت
بسیاری شدهاند ،معاون رئیس جمهوری
برنامههای دولت برای حمایت از مردم را تشریح
کرد.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه از اختصاص  30هزار میلیارد تومان
بودجه برای اجرای برنامهها و بستههای
اقتصادی دولت خبرداد و گفت :به نظر میرسد
نمایندگان هنوز نمیدانند که دولت پنج بسته و
 12برنامه را برای گذر از شرایط اقتصادی کشور
تهیه کرده است.
به گزارش ایرنا ،وی در جلسه علنی
چهارشنبه گذشته مجلس مخالفت دولت را با
طرح دوفوریتی تأمین کاالهای اساسی اعالم
کرد .وی تهیه و امضای این طرح از سوی
تعدادی از نمایندگان و موافقت مجلس با دو
فوریت رسیدگی به آن را نمادی از مردم دوستی
مجلس توصیف و تأکید کرد :امروز در شرایط
ویژهای قرار داریم ،برای گذر از تکانهای که به
اقتصاد کشور وارد شده و بخشی را تحت تأثیر
قرار داده است ،نیازمند ساز و کارهای مختلفی
هستیم.
وی افزود :به همین دلیل رهبر معظم
انقالب ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه

قوه را تشکیل دادند که این شورا به طورمستمر
در حال بررسی مسائل روز کشور است .رئیس
سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد :یکی
از مسائلی که این شورا تشخیص داد یافتن
روشی جبرانی برای مردم و مصرف کنندگان،
تولیدکنندگان و پیمانکاران بود.
وی یادآور شد :با تکلیف این شورا،
سازمان برنامه و بودجه اقدامات خود را انجام
داد و گزارشی را برای رؤسای کمیسیونهای
اقتصادی و برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای
مجلس و برخی دستگاههای دیگر ،ارسال کرد.
وی ادامه داد :اما به نظر میرسد نمایندگان
هنوز نمیدانند که دولت پنج بسته و  12برنامه
را برای گذر از این شرایط تهیه کرده که باید در

جلسهای مفصل این بستهها و برنامهها به اطالع
نمایندگان برسد .معاون رئیس جمهوری افزود:
رئیس جمهوری بنده را موظف کرد در جلسه
فوقالعاده ستاد اقتصاد مقاومتی ،این بستهها و
برنامهها را بار دیگر بررسی کرده و نهایی شود.
وی ادامه داد 30 :هزار میلیارد تومان بودجه
برای اجرای برنامهها و بستههای اقتصادی
دولت اختصاص داده شده است 13 ،میلیارد
دالر از این مبلغ برای  25قلم کاالی اساسی،
دارو و نهادههای کشاورزی اختصاص مییابد
که معادل ریالی آن 17هزار و  500میلیارد
تومان است .رئیس سازمان برنامه و بودجه
خاطرنشان کرد :هفت هزار و  500میلیارد تومان
از این مبلغ به پنج قلم کاال اختصاص مییابد.

نوبخت تصریح کرد :دولت در حدود  29تا 30
هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامهها
و بستههای تهیه شده اختصاص داد.
وی همچنین گفت :حق این بود که مجلس
بنده را دعوت میکرد تا برنامههای دولت را برای
نمایندگان تشریح میکردم و با یک قیام و قعود
برای کشور تصمیمگیری نشود ،البته مطالعات
دولت ،طبقهبندی است اما این حق نمایندگان
است که در این باره اطالع داشته باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :طرح
مجلس موجب ایجاد انحصار در توزیع کاالهای
اساسی میشود ،تعدادی کاالی ترجیحی
ارزانتر را به تعدادی مغازه خواهید داد اما نتیجه
آن چه خواهد بود؟ به جای صرافیها جلوی
مغازهها صفهای طوالنی تشکیل میشود
و یک صحنه زشت در معابر و کوچههای
شهرها ایجاد میشود و عدهای نیز جلوی همان
مغازهها پیتهای روغن را به قیمت آزاد خواهند
فروخت .نوبخت با یادآوری اینکه دولت برای
همه نیازمندان طرح و برنامه دارد ،اظهار داشت:
شما هر لحظه که اراده کنید ،میتوانید این طرح
را مجدداً به جریان بیندازید اما اجازه دهید دولت
طرحها و برنامههایش را برای مدیریت بازار اجرا
کند و شما هم نظارت داشته باشید .نمایندگان
در نهایت ضمن قبول نظرات نوبخت با کلیات
طرح دو فوریتی تأمین کاالهای اساسی مخالفت
کردند.

معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهور خبر داد

پرداخت تسهیالت بانکی با آورده  10تا  20درصدی و کارمزد  4تا  6درصدی به روستانشینان و مرزنشینان
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس
جمهوری گفت:پرداخت تسهیالت بانکی به مناطق مرزی و روستایی
به ترتیب با  10و  20درصد آورده در دستور کار قرار دارد و کارمزد این
تسهیالت بین چهار تا  6درصد پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا ،ابوالفضل رضوی چهارشنبه گذشته در همایش
تخصصی «اقتصاد تعاون کشاورزی روستا» افزود :چنانچه روستا را
یک واحد فرهنگی  -مسکونی و اجتماعی ندانیم ،نمیتوان انتظار
توسعه کشور را داشت.
وی تصریح کرد :واقعیت اینکه روستا یک واحد تولیدی است و
قابلیت تولید محصول مستقیم و تبدیلی را دارد و در عین حال پایداری
فعالیتها استفاده از شیوه تعاون است.

رضوی مشارکت ندادن مردم در نظام برنامه ریزی کشور را
مهمترین نقص دانست و گفت :امروز زمینه مشارکت مردم در بخش
سیاسی را مهیا کرده ایم و تا زمانی که با این شیوه حرکت شود ،از
مقصد واقعی فاصله داریم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس
جمهوری ،بی توجهی به آینده نگری را ضعف دیگر نظام برنامه
ریزی دانست و افزود :افراد در جامعه به سه دسته تقسیم میشوند،
گروه نخست هیچ دیدگاهی نسبت به حال و گذشته ندارند ،گروه
دوم منتقدان گذشته اند و همان افرادی هستند که در شکل گیری
گذشته نقش داشته اند و گروه سوم ،گذشته را مرور میکنند ،اما به
آینده توجه دارند.

وی خاطرنشان ساخت :برای حل مشکالت در همه ابعاد باید
به تعاون توجه شود و اکنون فرزندان روستائی وعشایری از کمترین
امکانات آموزشی برخوردارند .به گفته رضوی ،اختصاص یک نفر معلم
برای  6نفر دانش آموز در  6پایه مختلف ،سهم هر دانش آموز از نظام
آموزشی ،نیم ساعت است.
این مقام مسئول گفت :چنانچه تاثیر آموزش مستمر را میدانستیم،
برای هم افزایی تالش بیشتری میکردیم.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس قانون اساسی باید 25
درصد باشد که اکنون  6درصد اعالم شده و انتظار میرود در پایان
برنامه ششم توسعه ( )1396 -1400به رقم  15درصد برسد.

پیشنهاد پرداخت وام مسکن به خانه اولیها برای خرید مسکن تا  20سال ساخت
پس از رکود سالهای ابتدای دهه  90که
شدیدترین رکود در تاریخ بازار مسکن بود،
بتدریج با رونق معامالت و ارائه وامهای متنوع
از سوی دولت این بازار جان گرفت و وارد دوره
رونق شد .این روند تا زمستان سال گذشته
نیز ادامه داشت ،اما با برهم خوردن تعادل
در بازار ارز و طال بازار مسکن نیز از تعادل
خارج شد .به گزارش ایران ،قیمتها بشدت
افزایش یافت به طوری که فشار این جهش
قیمتی به افت معامالت مسکن منجر شد .از
سوی دیگر وامهای مسکنی که در سال 94
و  95برای خرید یک واحد مسکونی معقول
به نظر میرسید اکنون دیگر تکافوی خرید
را نمیدهد .برهمین اساس رحیمی انارکی
مدیرعامل بانک مسکن در یک نشست خبری
از طرح جدیدی برای رونق دوباره و افزایش

پیشنهاد انتظار میرود جذابیت این تسهیالت
برای خانه اولیها بویژه در کالنشهرها افزایش
یابد .مدیرعامل بانک مسکن همچنین در این
نشست از ارائه پیشنهادهایی برای افزایش
سقف وام مسکن خبر داد اما کاهش نرخ سود
تسهیالت را مشروط به کاهش بهای تمام
شده منابع دانست.
واحدهای الکچری وام نمیگیرند
انارکی در پاسخ به این سؤال که طبق
سیاستهای اعتباری بخش مسکن ،تسهیالت
به واحدهای لوکس یا الکچری تعلق نمیگیرد
در حالی که واژه «واحدهای مسکونی لوکس»
از ابهام برخوردار است و معلوم نیست که در این
میان مالک لوکس بودن چیست ،گفت :معیار
لوکس بودن به منطقهای که واحد مسکونی در

آن قرار دارد برنمیگردد اما صرفنظر از منطقه
و شمال و جنوب شهر ،متراژ خانه در این باره
تعیینکنندهاست.
عملکرد صندوق پسانداز مسکن یکم،
بخش دیگری از سخنان انارکی بود ،آنجا که
وی با اشاره به افتتاح  103هزار فقره حساب
جدید در پنج ماه ابتدایی امسال گفت :حدود
 ۱۶۰۰میلیارد تومان ارزش منابع مربوط به
این حساب هاست ،ضمن اینکه تعداد کل
حسابهای افتتاح شده در صندوق پسانداز
مسکن یکم از ابتدای تأسیس تاکنون حدود
 ۴۹۶هزار فقره بوده که  ۵۹هزار حساب
انصراف دادهاند .در این میان  ۸۵هزار فقره
حساب به اخذ تسهیالت منجر شده و تعداد
حسابهای در جریان نیز به  ۳۵۹هزار فقره
میرسد.

بانک مرکزی ابالغ کرد

آغاز فروش ارز مسافرتی و دانشجویی به قیمت بازار در بانکها
بانکهای کشور مجازند از محل ارزهای خریداریشده
و با تأمین اسکناس از محل منابع خود ،نسبت به فروش
و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح
شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،این بانک پیرو
بند ( )1بخشنامه شماره 171968 97/مورخ  20مرداد 1397
در خصوص خرید و فروش ارز به نرخ بازار ،طی بخشنامه
شماره  201068مورخ  12شهریور  ،1397بانکها را مجاز
به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی اعالم کرد.
بر این اساس ،بانکها مجازند از محل ارزهای خریداریشده
و با تأمین اسکناس از محل منابع خود ،نسبت به فروش

و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل
شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه معتبر ج.ا.ا ،بلیط
مسافرت هوایی ،ویزای کشور مقصد ،در مورد کشورهایی
که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند .همچنین الزم است مدارک
مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری
شود.
طبق مفاد این بخشنامه بانکهای عامل مجازند از محل
ارزهای خریداریشده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود،
نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویی اعم از شهریه
و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارک مثبته شامل تأییدیه
وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان

نان سالهای گرانی!
احسان محمدی
این روزها که نگرانی آدمها را برای تامین مایحتاج زندگی میبینم ،خالی شدن قفسهها از
پوشک سوژه شده ،ملتی صف بسته اند برای خرید سکه و دالر و چنان که میگویند دالورانی
یورش برده اند به سایتی برای پیش خرید پراید ،مدام یاد کتاب «نان سالهای جوانی» میافتم.
کتاب پیش گفته نوشته هاینریش بُل ،روایت جوانی که مثل عموم مردم آلمان پس از جنگ
جهانی دوم گرفتار قحطی و گرسنگی است .یک جای کتاب مینویسد:
“گرسنگی قیمتها را به من یاد داد ،فکر نان تازه کام ً
ال مرا از خود بیخود میکرد .من
غروبها ساعتهای متمادی در شهر پرسه میزدم و به هیچ چیز دیگر فکر نمیکردم به جز
نان .چشمهایم میسوخت ،زانوهایم از ضعف خم میشد و حس میکردم چیزی مثل گرگ
درنده در وجودم هست ،نان".
والتر فندریچ که تعمیرکار ماشین لباسشویی است وقتی عاشق دختری میشود و میخواهد
برای اولین بار مالقاتش کند ،برایش نان گرم هدیه میبرد...
ما هنوز مثل مردم آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفتار قحطی و گرسنگی نشده ایم و
امیدوارم هرگز این سرزمین چنین روزهای تلخی را نبیند اما ریشه بسیاری از این تالطمهای
اقتصادی را باید در مسائل اجتماعی ُجست.
بر سفره هنوز نان هست ،آنچه از سینه مردم پرواز کرده اعتماد است .اعتماد به صاحبان
قدرت ،اعتماد به وعده ها ،اعتماد به هوش و پاکدستی مدیران ،اعتماد به ...
دست از سخنرانی درمانی و وعدههای غیرعملی بردارید ،به مردم اعتماد واقعی ببخشید ،آنها
نان شان را با دشمن گرسنه هم شریک میکنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

نیازی به واردات گندم نداریم
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر حفظ تولید گندم و خودکفایی در این بخش در
سال زراعی پیش رو ،از افزایش تولید گندم ،جو ،دانههای روغنی و شکر خبر داد .به گزارش
ایسنا ،عباس کشاورز ،در حاشیه همایش کشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد :کشت شکر
به علت محدودیت آب در پاییز انجام میشود .همچنین برنامه بعدی وزارت جهاد کشاورزی
افزایش هر چه بیشتر از ظرفیتهای دیم برای غالت ،حبوبات ،علوفه و دانههای روغنی
است .وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هر ساله برنامه کشت منطقهای تنظیم و
ابالغ میکند ،گفت :به طور کالن در بخش سبزی و صیفی تالش بر این است که بازار به
نفع تولیدکنندگان تنظیم و تولید محصوالت در مناطق سازماندهی شود و کشاورزان منسجم
شوند که برنامه کشت را رعایت کنند .کشاورز همچنین درباره اقداماتی که در جنوب کشور
انجام شده است ،اظهار کرد :در مناطق جنوبی استانداریها ورود کردند و تالش میکنند
تولید محصوالتی مثل پیاز ،گوجهفرنگی ،هندوانه ،بادمجان و سایر سبزیجات در حد نیاز
بازار تولید شود؛ به طوریکه که نه مازاد تولید و ارزان شدن محصوالت برای کشاورز اتفاق
بیفتد و نه کمبودی در بازار ایجاد شود .معاون امور زراعت در وزارت کشاورزی یادآور شد:
در حال حاضر کود ،بذر و آفتکشها به اندازه کافی تدارک دیده شده است .وی درباره
خودکفایی در تولید گندم گفت :پیشبینی میکردیم  ۱۲میلیون و  ۷۰۰هزار تن گندم تولید
کنیم و به همین میزان هم انجام شد؛ در نتیجه همچنان نیازی به واردات گندم نداریم و
درصورت مازاد ،صادرات هم خواهیم داشت.

بانک مرکزی ابالغ کرد

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد

قدرت خرید متقاضیان بخصوص خانه اولیها
خبر داد که اکنون این طرح به صورت یک
پیشنهاد در بانک مرکزی قراردارد.
مدیرعامل بانک مسکن میگوید با توجه
به شرایط پیش آمده در افزایش قیمت مسکن
به بانک مرکزی پیشنهاد داده شده که امتیاز
جدیدی به شرایط اعطای تسهیالت صندوق
پسانداز مسکن یکم  -خانه اولیها  -افزوده
شود .گفتنی است یکی از محدودیتهای
بر سر راه استفاده از تسهیالت فوق ،سن
ساختمان است ،به طوری که خانه اولیها
عم ً
ال نمیتوانند در ساختمانهایی با سن بیشتر
از  12سال از تسهیالت صندوق استفاده کنند
اما به گفته رحیمی انارکی در شرایط جدید
پیشنهاد شده که سن ساختمان تا  20سال
افزایش یابد .در صورت پذیرش و اجرای این

یادداشت

و آموزش پزشکی (حسب مورد) ،صورتحساب دانشگاه محل
تحصیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری
اسالمی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد ،اقدام
کنند .خاطر نشان میسازد الزم است به منظور دریافت
تائیدیه وزارتخانههای ذیربط برای ایجاد دسترسی به
سامانههای مربوطه ،هماهنگیهای الزم را با وزارتخانههای
یادشده به عمل آورند.
همچنین در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتی و
دانشجویی ،اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز
صرف ًا از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز و معتبر
الزامی است.

جزئیات دستورالعمل خرید و فروش ارز
در صرافیهای مجاز
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دستورالعمل خرید و فروش ارز به صورت اسکناس
توسط شبکه صرافیهای مجاز را ابالغ کرد .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در
راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز ،ورود ارز
به صورت اسکناس توسط صرافیهای مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین
درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی (نیما) مجاز
اعالم شد؛ به طوری که صرافیهای مجاز میتوانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس
از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در
چارچوب دستورالعملهای ابالغ شده ،به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها
در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامهای
به رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

 ۷۵قلم کاالی جدید مشمول دریافت ارز دولتی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامهای به همتی رئیس کل بانک مرکزی فهرست
جدید کاالهای دریافت ارز دولتی را با  ۷۵قلم افزایش اعالم و درخواست کرد برای جلوگیری از
کمبود در بازار از هرگونه تاخیر خودداری شود .به گزارش جام جم آنالین ،محمد شریعتمداری وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامهای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران با موضوع فهرست تکمیلی اقالم تبصره ( )1ماده ( )1اظهار کرد :پیرو نامه شماره
 129110/60مورخ  18مرداد ماه  1397همانگونه که آگاهی دارید طبق بند( )1تصویبنامه شماره
/63793ت 55633هـ مورخ  16مرداد  1397هیات محترم وزیران «بانک مرکزی جمهوری
اسالمی مجاز است نسبت به تامین ارز کاالهای فهرست گروه یک (شامل کاالهای اساسی،
ضروری ،دارو و ملزومات و تجهیزات پیزشکی) اعالمی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
نرخ رسمی ارز اقدام نماید» ،فهرست کاالهای مشمول بهرهمندی از ارز  42000ریالی ابالغ شد.
با عنایت به اطالعات واصله مبنی بر عدم اجرای تعرفههای ابالغی از سوی همکاران آن بانک
بدیهی است هرگونه تاخیر در اعمال ضوابط و سیاستهای ابالغی دولت منجر به کمبود کاالیی
و بروز مشکالت متعدد در تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری میشود که تبعات آن متوجه آن
حوزه خواهد بود .بدین وسیله ضمن تاکید بر عملیاتی نمودن نامه فوق ،فهرست تکمیلی مشتمل
بر تعداد  75قلم کاال به همراه کد « »HSهشت رقمی که با هماهنگی دستگاههای ذیربط
احصا شده است (نامه شماره  2776/501/97مورخ  27مرداد  1397وزارت جهاد کشاورزی تصویر
پیوست) برای تامین ارز رسمی ( 42000ریال) به شرح  3صفحه جدول پیوست ارسال میشود.
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سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

فرمانده انتظامی تهران خبر داد

کشف تخلفات عمده و تشکیل  ۱۲پرونده
بزرگ اقتصادی از ابتدای امسال
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :از ابتدای
سال تاکنون  ۱۲پرونده بزرگ اقتصادی که هر کدام
از آنها میتوانست چالشی بزرگ برای نظام محسوب
شود از سوی کارآگاهان زبده پلیس پایتخت کشف
شده است.
به گزارش مهر ،سردار حسین رحیمی با اشاره به
اینکه در اجرای طرحهای مختلف به دنبال اثر بخشی
و ارتقاء سطح احساس امنیت در جامعه هستیم ،بیان
کرد :در طول یکسال گذشته تالش کردهایم در
حوزههای مختلف نظیر راهنمایی و رانندگی ،مبارزه
با مواد مخدر ،آگاهی و  ...تحولی ایجاد کرده و از حداکثر توان و ظرفیت تجهیزات و
نفرات خود در راستای نیل به امنیت پایدار استفاده کنیم در حقیقت در ماموریتهای خود
به دنبال ایجاد فضا و جوی مثبت در جامعه هستیم.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی این فرماندهی ،گفت :از ابتدای
سال تاکنون ،بیش از  ۱۲پرونده بزرگ اقتصادی که هر کدام از آنها میتوانست چالشی
بزرگ برای نظام محسوب شود از سوی کارآگاهان مجرب و زبده پلیس پایتخت کشف
شده است .این مقام ارشد انتظامی به اجرای طرحهای رعد در تهران بزرگ اشاره و
خاطرنشان کرد :اجرای این طرح ها ،نقطه عطفی در کار کالنتریهای تهران به شمار
میآید همچنین از کلیه امکانات ،تجهیزات و توان کالنتریها در این رابطه استفاده
میشود .وی افزود :با اجرای طرح رعد ،رقابتی در بین کالنتریها ایجاد شده به گونهای
که هر کالنتری به دنبال ارتقاء کمیت و کیفیت عملکرد خود میباشد که بحمداهلل
رضایت شهروندان را در محالت مختلف تهران را به همراه داشته است.
رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد :محصول همه تالشهای همکاران من در پلیس
پایتخت ،رضایت از عملکرد و نیز اعتماد مردم به پلیس را به همراه داشته که نتایج
آخرین نظرسنجی یکی از معتبرترین مراکز نظر سنجی کشور موید این امر است .سردار
رحیمی با بیان اینکه در راستای ارتقاء آموزش و اهتمام به مسایل اخالقی و اعتقادی
کارکنان گامهای بلندی برداشته ایم ،خاطرنشان کرد :همواره بر این امر تاکید داشته ام
که برای سالمت و صیانت سازمان از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد زیرا معتقد هستیم
نیروی انسانی باالترین سرمایه هر سازمانی به شمار میآید.

جزئیات قانون جدید کسر خدمت ایثارگری

جزئیات برنامههای ویژه همسانسازی حقوق بازنشستگان
و توانمندسازی اقشار کمدرآمد
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت :برنامههای ویژهای برای اقشار کمدرآمد و
دهکهای مختلف جامعه دارد که یکی از آنها
اختصاص کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی به
اقشار ویژه است .بهگزارش ایران ،انوشیروان
محسنی بندپی در مراسم قدردانی از بازنشستگان
کشوری اظهار داشت :سن امید به زندگی در
حال حاضر برای زنان به باالی  ۷۷سال و برای
مردان به  ۷۳سال رسیده است.وی با اشاره به
اینکه نسبت شاغلین به بازنشستگان تغییر کرده
است ،گفت :در حال حاضر  ۴.۹درصد ورودی و
 ۸.۸درصد خروجی بازنشستگان را داریم این در
حالی است که در سال  ۵۴نسبت شاغلین به
بازنشستگان  ۲۵به  ۱بوده است و در سال  ۹۶نیز
 ۶.۳به یک درصد بوده است که تمام این موارد
نشان میدهد با یک بحران در صندوقهای
بازنشستگی روبهرو هستیم .محسنی بندپی گفت:
در حال حاضر یک میلیون و  ۴۰۰هزار بازنشسته
کشوری و سه میلیون و  ۲۰۰هزار بازنشسته
تأمین اجتماعی و همچنین  ۸۹هزار بازنشسته
صندوق فوالد تحت پوشش هستند که از میان
 ۷میلیون و  ۶۰۰هزار فرد باالی  ۶۰سال،
بیش از  ۶۰درصد تحت پوشش صندوقهای
بازنشستگیهستند.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
افزود :البته  ۲۰درصد سالمندان زنان و  ۱۰درصد
سالمندان مردان تنها زندگی میکنند و افرادی را
داریم که از هیچگونه حمایت مالی و بازنشستگی
برخوردار نیستند.
وی ادامه داد :بهدنبال همسانسازی حقوق

بازنشستگان هستیم چرا که وضعیت نامطلوب
اخیر باعث شده قدرت خرید جامعه کارگری و
بازنشستگی و اقشار مختلف مردم  ۳۰درصد
کاهش پیدا کند که البته اقشار کمدرآمد و
بازنشستگان تحت فشار بیشتری هستند.
او اظهار داشت :هر سه صندوق تأمین
اجتماعی ،کشوری و فوالد را مکلف کردیم و به
آنها نامه زدیم که دغدغه خرید خدمت سالمت
را از بازنشستگان بردارند تا از یک بیمه تکمیلی
کاملی برخوردار باشند و از سوی دیگر ،بیمه پایه
نیز باید برای همگان باشد.
وی تصریح کرد :باید از بنگاهداری به سمت
سهامداری حرکت کنیم و سود سرمایهگذاری
برای حمایتهای اجتماعی لحاظ شود.
محسنی بندپی تأکید کرد :شنیدن حرفهای
بازنشستگان راهبرد دولت روحانی است و
برنامههای ویژهای برای اقشار کمدرآمد و
دهکهای مختلف جامعه دارد که یکی از آنها

اختصاص کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی به
اقشار ویژه و همچنین توجه و حمایت اجتماعی از
پنج دهک اول جامعه است.
ساخت دهکده  ۴۰هکتاری سالمت
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز
در این مراسم با بیان اینکه اگر امیدآفرین نباشیم
یقین ًا جامعه با بحرانهای اجتماعی بزرگتری
روبهرو خواهد شد ،عنوان کرد :درجلسهای که با
استاندار تهران داشتیم مقرر شد تا  ۴۰هکتار زمین
بدهند و دهکده سالمت بازنشستگان در نقطهای
خوب و مرغوب از تهران ساخته شود.
جمشید تقیزاده گفت :یک میلیون و ۳۷۱
هزارنفر تحت پوشش داریم و صندوق یک
بنگاه اقتصادی اجتماعی با رویکردی اجتماعی
است و خدمات اجتماعی را با حفظ کرامت به
بازنشستگان ارائه میکند.
وی افزود :صندوق بازنشستگی کشوری را

نباید با یک سازمان صرف اقتصادی و اجتماعی
یا مجموعهای متصل به دولت درنظر گرفت،
بلکه صندوق محل زندگی بازنشستگان است.
او با بیان اینکه صندوق با رویکرد بهبود
وضعیت معیشتی ،بهبود خدمات درمانی و ایجاد
اشتغال برای خانواده آنان برنامههایی را شروع
کرده که در نیمه دوم سال با توان بیشتر ادامه
مییابد گفت :همایش روز تکریم بازنشستگان
بهعنوان جریانی پویا و بالنده جایگاه ویژهای یافته
است .در دولت تدبیر پاسداشت منزلت اجتماعی
بازنشستگان به مثابه اصلی مهم در رأس برنامهها
اعالم شده و تمهیدات ویژهای برای افزایش رفاه
و منزلت و بهبود ارائه خدمات برای آنها پیشبینی
شده که در نیمه دوم سال و سال آینده با حمایت
دولت و مجلس محقق خواهد شد.
تقیزاده با اشاره به بحران صندوقهای
بازنشستگی گفت :امروز به کرات از بحران در
صندوقهای بازنشستگی بهعنوان ابر چالشهای
آینده در کنار بحرانهای آب ،محیط زیست و
اشتغال نام برده میشود در حالی که صندوقها
جزئی از کل نظام تأمین اجتماعیاند و وظیفه آنها
پسانداز بخشی از سرمایه افراد در هنگام کار و
سپس بازگشت آن در دوران بازنشستگی است.
وی ادامه داد :منظور از بحران برهم خوردن
توازن میان ورودیها و خروجیها به صندوقها
است و پیش بینی میشود طی چند سال آینده
شرایط دشواری بر صندوقها حاکم شود که
امید است با تدابیر بموقع سایه بحران کنار برود.
او افزود :اگر امیدآفرین نباشیم یقین ًا جامعه با
بحرانهای اجتماعی بزرگتری روبهرو خواهد

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

از  2800داروی مورد مصرف  50تا  65قلم کمبود داریم

جانشین سازمان وظیفه عمومی گفت :به ازای یک ماه جبهه ،یک درصد جانبازی
و یک ماه اسارت والدین ۱۲ ،روز کسر خدمت به مشموالن تعلق میگیرد .به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،سردار ابراهیم کریمی افزود :دستورالعمل اجرایی بند(د) ماده  ۸۸قانون
برنامه ششم توسعه به سازمان وظیفه عمومی ابالغ و به ازای یک ماه جبهه،یک درصد
جانبازی و یک ماه اسارت والدین  ۱۲،روز کسر خدمت به مشموالن تعلق میگیرد .وی
افزود :در راستای اجرای این قانون ،طبق مصوبه قبلی که با هماهنگی مجلس شورای
اسالمی صورت گرفت ،ساالنه بیست هزار نفر از واجدین شرایط کسر خدمت ایثارگری که
دارای امتیاز ۲۸و  ۲۹میباشند،با مراجعه به دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )۱۰+
و ارائه مدارک مربوطه ،امکان بهره مندی از معافیت را خواهند داشت اما با توجه به تعداد
باالی ایثارگران ،با پیگیریهای صورت گرفته از مجلس شورای اسالمی،امکان اینکه
تمامی ایثارگران بتوانند از قانون کسرخدمت ایثارگری بهره مند شوند فراهم شد .جانشین
سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد :به منظور تسریع در استفاده از کسرخدمت برای
سربازان در حال خدمت،اولویت بهره مندی از این امتیاز با مشموالن حین خدمت میباشد
و سایر واجدین شرایط در صورت ورود به خدمت سربازی میتوانند از کسرخدمت استفاده
کنند .وی با بیان اینکه سربازان حین خدمت میبایست برای بهره مندی از امتیاز ایثارگری
به یگانهای خدمتی خود مراجعه کنند،افزود :این امتیاز برای فرزندان همه ایثارگران به
جزء مشموالن غایب ،بدون هیچ گونه محدودیتی از لحاظ زمانی ،سنی و  ...قابل اجراست.
سردار کریمی اضافه کرد :مشموالن واجد شرایط کسرخدمت ایثارگری با امتیاز  ۲۸و
،۲۹تا سقف بیست هزار نفر همچنان میتوانند برای ثبت درخواست خود به دفاتر خدمات
الکترونیک انتظامی (پلیس  ) ۱۰+مراجعه کنند .وی خاطرنشان کرد :متقاضیان برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی www.
،vazifeh.police.irسامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰و یا سامانه پیامک به شماره
 ۱۱۰۲۰۶۰۱۰از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی:

 ۸هزار تن شیر خشک در انبارهای
این سازمان ذخیرهسازی شده است
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت :حدود  ۸هزار تن شیر خشک در
انبارهای این سازمان ذخیرهسازی شده است که بزودی عرضه میشود.به گزارش تسنیم،
حسین شیرزاد با اشاره به اینکه در تأمین شیر خشک هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد،
افزود :در انبارهای این سازمان شیر خشک به اندازه کافی موجود است و نیازی به واردات
نیست .وی تأکید کرد :واردات شیر خشک بنابر ضرورت و تشخیص وزارت جهاد کشاورزی
انجام میشود و در حال حاضر نیازی به این اقدام نیست.مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی از ایجاد تعادل در بازار تولید و عرضه شیر خام خبر داد و افزود :این سازمان از اسفند
سال گذشته تا اواسط تیر خرید حمایتی شیر خام را با قیمت هر کیلو  1440تومان انجام داد
اما از این تاریخ به بعد با ایجاد تعادل در بازار ،نیازی به حضور و خرید شیرخام از جانب این
سازمان نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در حالی کمبود شیرخشک
در کشور را تکذیب کرد که بیشتر شهروندان با کمبود آن
مواجه هستند.
به گزارش جام جم آنالین از شبکه رادیویی تهران،
در پی تماسهای مکرر شهروندان در خصوص کمبود
شیرخشکهای برند با دکتر جهانپور ،سخنگوی سازمان
غذا و دارو در برنامه پارک شهر رادیو تهران گفت وگو شد.
دکتر جهانپور با بیان این که به هیچ وجه در کشور
کمبود شیر خشک نداریم ،خاطر نشان کرد :با همه تالشها
در سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت در رابطه
با دارو سعی کردیم در هفتههای آینده ذخیره سازی خوبی
برای یک سال داشته باشیم .در رابطه با شیرخشک هم این
اتفاق افتاده است و ما کمترین دغدغهای را برای برندهای
مختلف شیرخشک داریم .ما تا یک سال و نیم برای نوزادان
خاص کمترین دغدغهای برای شیرخشک داریم و اکثر
برندهای شیرخشک ذخیره سازی شده است.
وی با اشاره به سهمیه بندی شیرخشک افزود :سهمیه
بندی شیرخشکهای ویژه ،بر اساس نیاز کودک و دستور
پزشک به خانوادهها تعلق میگیرد .با توجه به تفاوت قیمتی

که در بازار آزاد وجود داردکه قیمت آن یک دهم بازار آزاد
است ،شاید تقریبا در کمترین کشوری همچنین حمایتی
انجام شود .سهمیه بندی شیرخشکها با توجه به تجویز
پزشک در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به تماسهای
شهروندان که از نبود شیاف بیزاکودیل ابراز نارضایتی کرده
بودند ،گفت :ما برخی اقالم را همیشه در بازار دارویی از
جمله بازار دارویی کشور کمبود داریم ،از بین بیش از 2800
قلم داروی فعال در کشور ما  50تا  65قلم دارو را کمبود
داریم از جمله این موارد شیاف بیزاکودیل بود ،در اواخر هفته
گذشته مشکل کمبود این دارو رفع شده است .ولی توجه
داشته باشید که داروها جایگزین دارند و اغلب افراد امکان
استفاده از موارد مشابه را دارند.
وی ادامه داد :در برخی از موارد حتی در کشور ما
و کشورهای دیگر کمبود اقالم اعالم میشود و ممکن
درصدی از آنها مواردی باشد که لزوما مشابه نداشته
باشد و لزوما ممکن حیاتی هم باشد ،این را قبول دارم،
اما در مورد شیاف بیزاکودیل لزوما این گونه نیست.
البته با توجه به تغییر مقررات ارزی و نوساناتی که

وجود داشت یک تاخیراتی در برخی از شرکتها برای
سفارش مواد اولیه و واردات داشتیم ،قطعا اوضاع بهتر
خواهد شد ،البته مشکالتی در این حوزه در مورد میزان
نقدینگی و و تامین آن برای ورود مواد اولیه وجود دارد.
با توجه به این که ارز تک نرخی دولتی به این حوزه
تخصیص پیدا کرده است امیدواریم در هفتههای آینده
کمترین مشکلی وجود داشته باشد.
دکتر جهانپور تاکید کرد :هیچ وقت کمبود دارویی در
مورد اقالم دارویی کمتر از  25یا  30قلم نخواهد شد و هیچ
وقت اقالم به صفر نخواهد رسید ،این یک واقعیت که در
همه بازارهای دارویی وجود دارد.

فرمانده نیروی انتظامی تشریح کرد

نحوه برخورد پلیس با صرافیهای غیرمجاز
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد
که پلیس از هر گونه انتقاد به عملکرد خود استقبال میکند.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین اشتری در حاشیه حضور
در مرکز نظارت همگانی  ۱۹۷و دیدار چهره به چهره با مردم
تهران و دیدار از طریق ویدئو کنفرانس با شهروندان ایالم و
مشهد با حضور در جمع خبرنگاران گفت :مرکز نظارت همگانی
 ،۱۹۷مرکزی است که برای مردم فعالیت میکند و پیشنهادات،
انتقادات ،شکایات و هر نوع ارتباط میان پلیس از طریق این
مرکز با مردم انجام میشود و شهروندان میتوانند از طریق
تماس با این سامانه رفتارهای مأموران را به پلیس گزارش
کنند.
اشتری با بیان اینکه در سال  ۹۵یک میلیون و ۵۰۰
هزار تماس با مرکز  ۱۹۷برقرار شده است ،اظهار کرد :میزان
تماسها از سال  ۱۰ ،۹۶درصد افزایش داشته و طبق آمارهای
ما در سال گذشته حدود  ۵۰۰هزار تماس عملیاتی شد البته
درصد قابل توجهی از تماسها نیز راهکار ،پیشنهاد و تقدیر بود
که قابلیت و بعد عملیاتی نداشت.
فرمانده ناجا از کاهش  ۸.۵درصدی انتقادات و شکایات از
مأموران پلیس خبر داد و گفت :همزمان با این کاهش ،تقدیر از
نیروی انتظامی  ۱۰.۲درصد افزایش داشته است.
فرمانده ناجا به تماسهای شهروندان با سامانه  ۱۹۷در سال

جاری اشاره کرد و ادامه داد :در  ۵ماهه امسال بالغ بر  ۶۰۰هزار
تماس با سامانه  ۱۹۷برقرار شده که آمار ماه به ماه ما حاکی از
افزایش این تماسهاست.
اشتری با بیان اینکه ارتباط پلیس با مردم هر ساله افزایش
یافته است ،گفت :پلیس از هر گونه انتقاد به عملکرد خود
استقبال میکند .ما وظایف خود را به گونهای انجام میدهیم
که در منظر و دید عموم باشد و به عبارتی ما در اتاقی شیشهای
و شفاف فعالیت میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مجموع تماسهای برقرار شده
با پلیس در  ۱۹۷و سامانه  ۱۱۰گفت :ساالنه بیش از  ۳۰میلیون
تماس مردمی با سامانههای مختلف پلیس برقرار میشود که

همین میزان تماس نشان میدهد که ارتباط تنگاتنگی میان
مردم و پلیس وجود دارد.
فرمانده ناجا درباره اینکه بیشترین تماسها با پلیس مربوط
به کدام یگان انتظامی بوده است ،تصریح کرد :طبیعتا پلیس
راهور بیشترین تماس را با شهروندان دارد و به همین دلیل نیز
بیشترین انتقادات و حتی تقدیرها از این پلیس است اما در کل
آمار ما نشان میدهد که مردم نسبت به همه بخشهای ناجا
حساسیت دارند و در مورد آن با سامانه  ۱۹۷تماس گرفتهاند.
اشتری درباره وضعیت معیشتی کارکنان ناجا نیز گفت:
متاسفانه ما نتوانستیم جبران زحمات همکارانمان را در نیروی
انتظامی انجام دهیم و همان طور که پیش تر نیز گفتم ما
شرمنده مأمورانمان هستیم .این یک واقعیت است که پرسنل
ما از لحاظ معیشتی نسبت به پرسنل برخی دیگر از دستگاهها
عقبتر هستند؛ البته این به این معنا نیست که مأموران ما
وظایف خود را به خوبی انجام ندهند و ما به هیچ عنوان چنین
مسئلهای را نمیپذیریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با صرافیهای غیرمجاز
نیز گفت :مسئولیت نظارت بر صرافیها بر عهده بانک مرکزی
است و این بانک است که صرافیهای مجاز را اعالم میکند و
بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعالم کردهاند ،با صرافیهای
غیرمجاز برخورد خواهیم کرد.
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت وام ضروری  5میلیون تومانی با کارمزد  4درصد به  ۱۶۰هزار بازنشسته از اول مهر
جزئیات تسهیالت سفر ،همسانسازی حقوق و خدمات بهداشتی و درمانی ویژه بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از
پرداخت وام ضروری بازنشستگان از اول مهرماه
خبر داد و گفت :تا این لحظه حدود  ۱۶۰هزار
بازنشسته برای دریافت وام  ۵میلیونی ثبتنام
کرده و مهلت آنها برای ثبتنام فقط تا پایان
شهریورماه است.
به گزارش ایسنا ،جمشید تقی زاده در مورد
جزئیات وام ضروری بازنشستگان گفت :از اول
شهریور ثبتنام انجام میشود و تا این لحظه
طبق آخرین آمار گرفته شده  155هزار و 829
نفر ثبت نام کرده اند و مهلت برای ثبت نام نیز
تا پایان شهریور است.
وی با بیان اینکه از مهرماه پرداخت وام
انجام میشود ،افزود :در پایان شهریورماه همه
بازنشستگانی که ثبتنام کردند آنهایی که
شرایط الزم را دارند در مدت  48ساعت به انها
اعالم میشود و وامهایشان به تدریج پرداخت
میشود چراکه مشکلی از نظر پرداخت نداریم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
گفت 2 :هزار میلیارد تومان برای  400هزار نفر
بازنشسته در نظر گرفته شده که به هر نفر 5
میلیون تومان وام ضروری با  4درصد کارمزد
داده میشود.
تقی زاده در مورد میزان کسر از حقوق
بازنشستگان وامبگیر گفت 36 :ماهه کسر
حقوق خواهند داشت و اینکه چه مبلغی از
حقوق بازنشسته بابت این وام کسر میشود
جزو مباحث بانکی است که باید صورت بگیرد
این درحالی است که بحث کارمزد آنچنانی و
باالیی مطرح نیست.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
گفت :چنانچه تعداد افراد ثبتنام شده بیش
از پیشبینی ما باشد قرعهکشی خواهیم کرد
چراکه با تبعیت از سیاستهای کالن رهبری
و تأکید دولت برعزت و کمال بازنشستگان

قطع ًا روی این نگاه حرکت میکنیم و اگر جایی
کم آوردیم دولت پشتیبانی خود را بیشتر انجام
میدهد.
وی ادامه داد :به دنبال حمایت حداکثری
از بازنشستگان هستیم چرا که امید به زندگی
بازنشستگان جزو اهداف اصلی ما است.
تقی زاده در مورد اینکه اگر بازنشستهای این
وام ضروری را در سالهای گذشته دریافت کرده
باشد باز هم به آنها وام تعلق میگیرد یا خیر،
گفت :به آنهایی که نیاز ضروری دارند برای
بار دوم هم میدهیم ولی سعی بر دادن وام به
کسانی است که نگرفتهاند و برای آنهایی که
اص ً
ال وام نگرفتهاند در  26استان با کانونهای
بازنشستگی جلساتی داشتیم و احساس میکنم
بعضی جاها نیاز واقعی بازنشستگان محرز و
دستور داده شد که پرداخت انجام شود.
وی در مورد نحوه ثبتنام وام گفت :سامانه
صندوق بازنشستگی در همه استانها فعال
است و مراحل ثبتنام در آن قابل اجرا است و
از اول مهر ماه نیز پرداخت وامها آغاز میشود.
تسهیالت سفر برای بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
در مورد تسهیالت سفر برای بازنشستگان نیز
گفت :قول داده شده بود از ۱۰۰هزار سفر به
 200هزار نفر افزایش داشته باشیم که امروز
بر اساس اطالعات  149هزار سفر انجام شده و
کمک هزینه سفر نیز از 660هزار تومان به 740
هزار تومان افزایش دادیم.
وی تصریح کرد :حدود  67هتل و یکصد
ت زیر نظر صندوق وجود دارد که اغلب
سوئی 
بازنشستگان از  50درصد تخفیف استفاده
کردند.
 30هزار میلیارد تومان برای تحقق
همسانسازی حقوق بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز
گفت :این موضوع کار اصلی ما در کمیسیون
اجتماعی که قانون خدمات اجتماعی است و
تا امروز تقریبا سال گذشته تا امسال هر کدام
 2200میلیارد تومان همسانسازی انجام داده
بودند که ما حدودا حقوقها را از از یک میلیون
 800به  2میلیون و ۱۰۰رساندیم و در بعضی

جاها  2میلیون و  300هم دادیم.
تقی زاده گفت۳ :درصد حقوقبگیران که زیر
 20سال خدمت هستند یک میلیون و  200هزار
تومان میگیرند ولی این کفایت کار نیست چون
ما  30هزار میلیارد تومان برای همسانسازی
نیاز داریم که امیدوارم هم رسانهها ،هم دولت
و مجلس مقدماتی فراهم کنند که رقم مناسبی
برای بودجه سال  98داشته باشیم اگر دولت
تدابیر الزم را داشته باشد و عنایت ویژهای
فراهم کند بیشتر دنبال این هستیم که حداقل
 10هزارمیلیارد تومان جب کنیم.
وی اظهار کرد :در این همسانسازی اگر
همه این  30هزار میلیارد تومان پرداخت
شود حدود  3.5تا  4میلیون تومان دریافتی
بازنشستگان میشود.
بسته حمایتی بهداشتی و درمانی
برای بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در
مورد ارائه بستههای حمایتی به بازنشستگان
گفت :بسته حمایتی بهداشتی و درمانی
بازنشستگان خواهیم داشت چراکه سهچهارم
هزینههای بازنسشتگان  60سال به باال را
تشکیل میدهد و جزئیات آن در روزهای آینده
اعالم میشود.
وی گفت :از دولت میخواهیم تسهیالتی که
به شاغلین داده میشود به بازنشستگان هم داده
شود و درب تمام وزارتخانه ها ،استانداریها و
ادارات باید به روی تمام بازنشستگان باز باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از
راه اندازی بانک اطالعاتی فرزندان بازنشسته
خبر داد و گفت :این سامانه انجام شده و
فرزندان این افراد میتوانند ثبتنام را انجام
دهند ما اشتغال فرزندان بازنشسته را در اولویت
قرار دادیم.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد

جزئیات پرداخت وام  ۲۰میلیون تومانی با کارمزد  3تا  4درصد و اقساط  60ماهه به فرهنگیان
اولویت با کسانی است که تاکنون وام نگرفتهاند

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
جزئیات وام  ۲۰میلیون تومانی به فرهنگیان را تشریح
کرد.
به گزارش ایلنا ،گودرز کریمیفر (مدیرکل تعاون و
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش) با اشاره به جزئیات
وام  ۲۰میلیونی به فرهنگیان گفت :طی روزهای آینده
قرارداد یا تفاهمنامهای در راستای ارائه وام  ۲۰میلیون
تومانی به فرهنگیان با بانک مهر امضا میکنیم .این
کار در راستای توجه به منزلت اجتماعی معلمان به
عنوان یک بسته رفاهی تعریف شده است .بخشی از
این تسهیالت مربوط به بانک ملی در قالب وام مسکن،
وامهای قرض الحسنه بانک رسالت است و جدیدترین
تفاهم نامهای که قرار است به زودی با امضای آقای
اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه و دکتر الهیار
معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
منعقد شود ،همین وام  ۲۰میلیون تومانی است.

وی ادامه داد :اگر فرهنگیان همین امروز ۱۰
میلیون تومان در بانک مهر سپردهگذاری کنند ،ظرف
 ۲۴ساعت به آنها ده میلیون تومان پرداخت میشود و
با پول خودشان به آنها  ۲۰میلیون تومان میدهیم.
همچنین این وام  ۲۰میلیون تومانی با کارمزد سه تا
چهار درصد و بازپرداخت آن تا  ۶۰ماه است.
کریمی فر در پاسخ به این سوال که چه کسانی

در اولویت دریافت این وام قراردارند ،گفت :براساس
شاخصها و اولویتهایی که تعریف کردهایم بعد از
انعقاد تفاهم نامه کسانی که قبال از تسهیالت قرض
الحسنه و تسهیالت کم بهره بانک مهر و یا سایر
بانکها استفاده نکرده باشند ،اولویت اول ما هستند.
وی تاکید کرد :تقریبا در  ۳۲استان ،این وام ارائه
میشود که بعد از انعقاد تفاهم نامه به صورت فوری
به فرهنگیان پرداخت خواهد شد .به احتمال قوی این
تفاهم نامه بزودی امضا خواهد شد ،تفاهم نامه که امضا
شد براساس ضوابط داخلی این وام قابل پرداخت است.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گفت :برای سال آینده ما چند درصد بیشتر به جامعه
هدفمان اضافه میکنیم یعنی به نسبت امسال ما
درصدی را به آمار فرهنگیانی که میتوانند وام دریافت
کنند ،اضافه خواهیم کرد و این وام پوشش بیشتری از
فرهنگیان را در بر خواهد گرفت.

مجید شاکری

وقتی پل ولكر در دوره ريگان اقدام به افزايش شديد نرخ بهره دالر كرد ،جمع وسيعی از كشورهای
آمريكای جنوبی و آسيا دچار سقوط آزاد ارزش پول ملی ،بحران بانكی و ناآرامی سياسی شدند .در تعداد
قابل توجهی از كشورهای آمريكای جنوبی حكومتهای دموكراتيک سقوط كردند .نرخ بهره ولكر
هنوز هم جای مهمی در ادبيات مالی جهان دارد.
اکنون نیز به طرز عجيبی تعداد بسيار زيادی از كشورها به طور همزمان با مشكل سقوط پول ملی
خود دست و پنجه نرم میكنند :آرژانتين ،هند ،تركيه ،ايران ،روسيه ،آفريقای جنوبی و ...
اين همزمانی طبعا نمیتواند اتفاقی باشد .بر عكس شرح فوق درباره نرخ بهره ولكر كه تقريبا با یک
عامل بخش مهمی از تغييرات قابل توضيح بود اين بار تقريبا درباره هر كشور با یک پرونده جدا گانه
مواجه هستيم كه به وضوح به هم مرتبط هستند اما هر كدام روی ضعفهای خاص هر كشور متمركز
هستند .اگر بخواهم دستهبندی عمومیای از عوامل محرک داشته باشم عوامل زير قابل اشاره است:
تحريم ،جنگ تجاری ،عمليات مالی كارگزاران محلی (عربستان و امارات در پرونده ايران و تركيه
و كلمبيا در پرونده ونزوئال و آرژانتين)
حقيقت آن است كه ما در ميانه یک جنگ جهانی هستيم كه آمريكا بدون افزايش نرخ بهره (و
پذيرش اثرات ركودی آن بر اقتصاد خود) به اتكای عوامل فوق متناسب با ضعف هر كشور در حال
بازيابی دالر بعد از تسهيل مقداری ايام بحران  ٢٠٠٨است.
در اين ميان ايران بداليلی وضعيتی متفاوت از بقيه كشورهای مورد حمله دارد :بحران بانكی ريالی
طوالنی مدت ،شكست جدی در حكمرانی فضای مجازی ،دسترسی محدود شده به انتقاالت حجيم
طال و ارز و از همه مهمتر قرار گرفتن زير يک فشار امنيتی عظيم.
اگر فرض كنيم كه الگوی رفتاری آمريكا شبيه بار قبل است ،قابل حدس است كه تا زمانی كه
به اندازه كافی و قابل تملک برای ناشر دالر دارايیهای خانوار ايران بیارزش نشود (از طريق سقوط
ارزش ريال يا بحران امنيتی يا هر دو) عمال آمريكايیها مذاكره موثری با ايران آغاز نخواهند كرد.

جزئیات انهدام  2تیم تروریستی درکرمانشاه
اداره کل اطالعات استان کرمانشاه با صدور اطالعیهای ضربات وارد آمده به دو تیم
تروریستی را تشریح کرد.
به گزارش خبرآنالین ،در این اطالعیه آمده است :با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان
گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات استان کرمانشاه و کردستان دو تیم تروریستی
وابسته به کشورهای متخاصم در غرب کشور مورد ضرب قرار گرفتند.
به دنبال ترور سرگرد حسن ملکی فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان روانسر که در
شامگاه بیست و سوم مرداد ماه رخ داد سربازان گمنام اداره کل اطالعات استان کرمانشاه
 12نفر از عوامل و مرتبطان به این اقدام تروریستی را شناسایی و در بیست و پنجم مرداد ماه
دستگیر کردند.
در اقدام دیگر در تاریخ سوم شهریور ماه سال جاری تیم نظامی وارداتی گروهک تروریستی
که با هدف انجام اقدامات خرابکارانه وارد کشور شده بود شناسایی و پیش از هرگونه اقدامی
مورد ضربه قرار گرفت.
در درگیری مسلحانه با این تیم خرابکار دو عنصر گروهک معدوم و یکی از آنها دستگیر
شد ،از این تیمهای تروریستی چند قبضه سالح کالشینکف ،نارنجک ،وسایل ارتباطی و وجه
نقد کشف وضبط شده است.

عرضه غیرقانونی واکسن آنفلوآنزای سال قبل
در برخی داروخانهها!
مردم مجددا واکسن جدید تزریق کنند
رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با بیان اینکه متاسفانه گزارشهایی مبنی بر عرضه
غیرقانونی واکسن آنفلوآنزای سال گذشته از سوی برخی از داروخانهها دریافت کردیم ،گفت:
افرادی که طی چند روز گذشته واکسن آنفلوآنزا تزریق کردند بدانند که این واکسنها برای
سال قبل بوده و اثر بخشی الزم را ندارند و باید مجددا واکسن جدید آنفلوآنزا را تزریق کنند .به
گزارش ایسنا ،دکتر علی واشقانی ،از توزیع واکسن آنفلوآنزای جدید از این هفته خبر داد و گفت:
متاسفانه یکسری گزارشها به ویژه در استان فارس داشتیم مبنی بر این که برخی از داروخانهها
به صورت غیر قانونی واکسن آنفلوآنزای سال قبل را عرضه کردند که این داروخانهها شناسایی
و برخوردهای قانونی الزم با آنها انجام شده است.
وی تاکید کرد :بنابراین افرادی که طی چند روز گذشته واکسن آنفلوآنزا تزریق کردند
بدانند که این واکسنها برای سال قبل بوده و اثر بخشی الزم را ندارند .بنابراین بعد از توزیع
واکسن جدید آنفلوآنزا باید مجددا آن را تزریق کنند .واشقانی ادامه داد :البته واکسن سال گذشته
عوارض خاصی برای مردم ندارد و مشکلش عدم اثربخشی است ،بنابراین از این هفته واکسن
جدید آنفلوآنزا توزیع میشود و افرادی که طی چند روز گذشته این واکسن را تزریق کردند باید
مجددا واکسن جدید را هم تزریق کنند.

کشف  208هزار بسته پوشک
به ارزش  10میلیارد تومان در استان البرز

پایان مهر؛آخرین فرصت برای  7میلیون مشمول جامانده
جهت ثبت کد شبای حساب بانکی برای دریافت سود سهام عدالت
 7میلیون مشمول سهام عدالت تا پایان مهر ماه امسال
فرصت خواهند داشت تا کد شبای حساب بانکی خود را برای
دریافت سود سهام به سامانه سهام عدالت اعالم کنند.
به گزارش ایران ،میرعلیاشرف عبداهللپوریحسینی در
نشست خبری خود با خبرنگاران پیرامون آخرین اقدامات
برای واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری و همچنین
جزئیات آزادسازی سهام عدالت گفت:از اسفند  1395سازمان
خصوصیسازی اقدام جدیدی با نام ساماندهی سهام عدالت
را آغاز و سامانهای را با همین نام راهاندازی کرد و آن را
در اختیار بیش از  49میلیون مشمول سهام عدالت قرار
داد .در این فرآیند تا مهر  96از مجموع حصه الباقی سهام
عدالت این اختیار به مشموالن داده شد تا با پرداخت نقدی
آن و اعالم فیش واریزی آن به سازمان خصوصیسازی از
امکان تملک صددرصدی این سهام برخوردار شوند .سپس
از اواخر فروردین پارسال زمانبندی کد شبای حساب بانکی از

جنگ جهانی مالی

سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد

رئیس سازمان خصوصیسازی خبر داد

مشموالن آغاز شد و تا مهر امسال نیز ادامه خواهد یافت .وی
افزود :در حال حاضر نزدیک به  40میلیون نفر از مشموالن
سهام عدالت کد شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعالم
کردند و سود عملکرد شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت
مصوب مجامع عادی ساالنه دوره مالی سال  95به حساب
این مشموالن واریز شده است.
وی با اشاره به سود نقدی مجامع سال مالی  96سهام
عدالت گفت :سود مالی سال  96که از تیر  97به بعد اعالم
میشود به موجب مصوبات مجامع عمومی شرکتهای
سرمایهپذیر که اقدام به برگزاری مجمع خود کردند و مطابق
با اعالم سود تقسیمی این شرکتها تاکنون معادل با 4هزار
میلیارد تومان شده که نسبت به پارسال رقم بیشتری است.
وی از فوت شدن دومیلیون نفر از مجموع مشموالن
سهام عدالت سخن گفت و افزود :از  16تیر امسال این امکان
برای وراث متوفیان ایجاد شد تا از طریق دفاتر پیشخوان

یادداشت

و حضور همگی وراث و همچنین ارائه گواهی اصل وراثت
بتوانند سود سهام عدالت را دریافت کنند .این موضوع تا  4ماه
آینده ادامه خواهد داشت و احتمال میرود بر اساس مذاکراتی
که با شورای اصل  44قانون اساسی صورت گرفته آن دسته
از وراثی که به دفاتر پیشخوان مراجعه نمیکنند ،در نهایت
سهام عدالت به ارث رسیده یا سهام عدالت وراث از آنها پس
گرفته خواهد شد .رئیس سازمان خصوصیسازی آزادسازی
سهام عدالت را آخرین حلقه باقیمانده از این پرونده عنوان کرد
و افزود :الیحه آزادسازی سهام عدالت و متن پیشنهادی برای
طرح در جلسه علنی مجلس تقریب ًا آماده شده و انتظار میرود
در جلسه سران سه قوه ضمن تصمیمگیری برای آزادسازی
سهام عدالت زمینه رضایتمندی مشموالن این سهام در زمینه
آزادسازی فراهم شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف دومین محموله پوشک خبر داد و گفت :یک
انبار حاوی  208هزار بسته پوشک به ارزش  10میلیارد تومان در استان البرز کشف و ضبط
شد .به گزارش ایرنا ،سید یاسر رایگانی در جمع خبرنگاران افزود :مالک این محموله قبال نیز
اقدام به احتکار یک میلیون و  200هزار بسته پوشک به ارزش  30میلیارد تومان کرده بود
که توسط دستگاههای نظارتی و با حضور تعزیرات حکومتی کشف و ضبط شده است .وی 23
مرداد اعالم کرده بود که طی بازرسیهایی که با همکاری سازمان صنعت ،معدن ،تجارت و
اتحادیهها در استان البرز انجام شد 2 ،سوله از نگهداری پوشک بچه کشف شد که صاحبان این
کاال در سال  96با ارز  3800تومانی بالغ بر یک میلیون بسته پوشک نوزاد از دو برند خارجی
معروف وارد کرده اما تاکنون این کاال به بازار عرضه نکرده بودند .رایگانی همچنین اعالم کرد
که این بازرسیها بر اساس گزارشهای مردمی پیگیری و تخلف محتکران محرز شد و پرونده
رسیدگی به این تخلف در دستور کار قرار گرفت .وی با اشاره به اینکه پروندههای یادشده در
حال رسیدگی است ،اظهار داشت :ماموران دستگاههای نظارتی در گشت مشترک با تعزیرات
حکومتی از یک انبار که محموله مواد بهداشتی و شوینده در آن نگهداری میشد نیز بازرسی
کردند .رایگانی تصریح کرد :در بررسیها مشخص شد این محموله تولید سال  2013میالدی
است اما تاریخ تولید این اقالم دست کاری و تبدیل به سال  2019میالدی شده است و بر
همین اساس این محموله مواد بهداشتی و شوینده هم توقیف و متهم پرونده که قصد عرضه
کاالهای تقلبی در بازار را داشت به تعزیرات حکومتی احضار شد .شهروندان میتوانند شکایات
خود را از طریق سامانه پیامکی  300000135سازمان تعزیرات حکومتی یا شماره تلفن 124
بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.

6
کشف  145مورد قاچاق انسان در گمرکات
از ابتدای امسال
گمرک ایران از کشف  ۶مورد قاچاق انسان در روزهای اخیر خبر داد و اعالم کرد :آمار کشفیات
قاچاق انسان از ابتدای امسا ل تا کنون به  ۱۴۵نفر رسید .به گزارشروابط عمومی گمرک ایران؛
ماموران گمرک بازرگان در دو عملیات جداگانه موفق به کشف  6مورد قاچاق انسان شدند .با هوشیاری
و رصد ماموران گمرک بازرگان در دو عملیات  6مورد قاچاق انسان در محمولههای خروجی کشف شد
و آمار کشفیات قاچاق انسان از ابتدای سال جاری تا کنون به  145نفر رسید .بر اساس این گزارش،
ماموران این گمرک در یکی از این عملیات ها ،در ساعات بامدادی با مشکوک شدن به یک دستگاه
تریلر حامل بار رول کاغذ به مقصد ترکیه ،پس رصد اطالعات و مدارک محموله با استفاده از دستگاه
ایکس ری به بازرسی آن اقدام کردند .ماموران گمرک پس از بازرسی این محموله موفق به کشف
 5انسان شدند که در میان بار کانتینر مخفی شده بودند .این افراد تبعه یکی از کشورهای همسایه
بودند .ماموران گمرک همچنین درعملیات جداگانه دیگری موفق شدند در مسیر درب صادرات ،یک
نفرایرانی با هویت نامعلوم را که در زیر یک دستگاه تریلی خروجی مخفی شده بود ،شناسایی و کشف
کنند .این افراد به دستگااهای قضایی تحویل داده شد.

دستگیری کارمند متخلف به اتهام اختالس ۱۰میلیارد
تومانی با صدور بیمه نامههای جعلی در شیراز
فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری کارمند متخلف یکی از ادارات در شیراز که با
سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود ،مبلغ  ۱۰۰میلیارد ریال اختالس کرده بود ،خبر داد .به
گزارش جام جم آنالین ،سردار احمدعلی گودرزی اظهار داشت :در پی اعالم شکایت اداره
حقوقی یکی از ادارات شیراز مبنی بر اختالس توسط یکی از کارمندان ،بالفاصله ماموران
اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند .وی افزود:
مأموران پلیس آگاهی دریافتند که کارمند یکی از ادارات دولتی با صدور بیمه نامههای
جعلی برای افراد و ساختمان به منظور جلوگیری از پرداخت عوارض و درآمد به آن اداره،
با ترفند خاصی مبلغ  100میلیارد ریال اختالس کرده است .این مقام انتظامی تصریح کرد:
بالفاصله مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی فرد مورد نظر در شیراز شناسایی و در
یک عملیات موفق پلیسی وی را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه این
اختالسگر برای بازجویی و ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد ،اظهار داشت :متهم
در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس به  100میلیارد ریال
اختالس اقرار و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.

دستگیری یک دالل با  200سکه بهار آزادی
در تهران
فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت از دستگیری دالل سکه با  200قطعه سکه بهار آزادی در بازار
تهران خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار مسعود مصدق در تشریح جزئیات این خبر گفت :در اجرای
طرح برخورد با دالالن سکه و ارز و همچنین اخاللگران این بازار ،ماموران یگان امداد پلیس اقدام به
گشتزنی در محدوده بازار تهران و محلهای خرید و فروش سکه و ارز کردند .وی افزود :در جریان
این گشتزنیها ماموران در محدوده سبز میدان به رفتار مردی که یک عدد دستگاه کارتخوان در دست
داشت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر موضوع ،به وی نزدیک شدند؛ اما این فرد به محض مشاهده
مأموران ،پا به فرار گذاشت .مصدق با بیان اینکه در تعقیب و گریز میان مأموران و این مرد ،این فرد
دستگیر و در بازرسی بدنی از وی  200قطعه سکه تمام بهار آزادی کشف و ضبط شد ،اظهارکرد :همچنین
مقادیری پول و دستگاه کارتخوان نیز از متهم اخذ و ضمیمه پرونده شد .فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت
با بیان اینکه این فرد در بازجوییهای خود به خرید و فروش غیر قانونی سکه معترف شد ،گفت :برای
متهم پروندهای تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم ،روانه دستگاه قضایی شد .با توجه به
قیمت سکه در بازار این فرد تنها حدود 10میلیارد ریال سکه به همراه خود داشته است.
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آغاز محاکمه مامای متخلف و  8همدستش به اتهام جعل ،سرقت ،صدور صدها
گواهی جعلی والدت و فروش غیرقانونی جنین در تهران
پرونده یک ماما که متهم به جعل ،سرقت ،صدور صدها گواهی
جعلی والدت و فروش غیرقانونی جنین است پس از  10سال تحقیق
و بررسی به ایستگاه محاکمه رسید.بهگزارش ایران ،رسیدگی به پرونده
این زن میانسال از سال  84با شکایت خانوادهای مبنی بر سرقت
نوزادشان در دستور کار تیم تحقیق و قضایی قرار گرفت .زن شاکی به
بازپرس پرونده گفت« :با داشتن دو فرزند ،ناخواسته باردار شدم .چون
بچه هایم کوچک بودند تصمیم به سقط جنین گرفتیم و در درمانگاه
آمپولی تزریق کردم .مدتی گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد .بعد از کلی
پرس و جو ،آدرس مامایی را در جنوب تهران به ما دادند .وقتی او
موضوع آمپول را فهمید ،آدرس مرکز سونوگرافی را داد و تأکید کرد
همانجا بروم .نتیجه را که دید ،گفت آن تزریق روی جنینت اثر گذاشته،
اما اگر االن جنین را سقط کنی برایت دردسر میشود .بهتر است بچه
را تا  9ماهگی نگهداری و آن را به دنیا بیاوری .من هم حرفش را
قبول کردم .او تا زمان زایمانم هر روز پیگیر حالم بود و من هم که از
نقشهاش خبر نداشتم به او اعتماد کرده بودم .در روز زایمانم یکی از
دوستان او با من به بیمارستان آمد و قرار شد برای اینکه به دردسر نیفتم
با شناسنامه زن دیگری بستری شوم .همه چیز طبق برنامه پیش رفت.
اما چون فرزندان قبلیام را سزارین کرده بودم این بار هم جراحی شدم.
وقتی به هوش آمدم و سراغ بچه را گرفتم ،گفتند فوت کرده است.
اما ساعتی بعد پرستار با نوزادی وارد اتاق شد که دوست آن ماما ،او را
بسرعت بیرون برد و بعد هم اعالم کردند اشتباه شده است .چند ماهی
بعد از زایمانم ،بهخاطر مشکالت بخیه هایم همچنان به مطب آن ماما
رفت و آمد داشتم .همانجا متوجه شدم او در کار فروش جنین و نوزاد
است .این واقعیت مثل پتکی به سرم خورد .با خودم فکر کردم نکند
او نوزاد مرا هم فروخته باشد .آنقدر عصبی بودم که پس از مشورت با
شوهرم به بیمارستان محل زایمانم رفتم و فهمیدم فرزندم آن روز فوت
نکرده و پس از ترخیص شدنم از بیمارستان تحویل مردی که بهعنوان
شوهرم معرفی کرده بودم ،شده است .وقتی متوجه این اتفاق شدم علیه
این ماما شکایت کردم».
افشای راز معامله با زوجهای نابارور
با شکایت زن جوان ،ماما بازداشت شد اما در جریان تحقیقات با
وجودی که متهم منکر هر گونه معامله غیرقانونی بود اسنادی پیدا شد
که ثابت میکرد او از اواسط دهه  ،70دهها نوزاد را به خانوادههای

نابارور فروخته است .این در حالی بود که در بسیاری از موارد هیچ رد و
نشانی از والدین اصلی نوزادان وجود نداشت.
بدین ترتیب چند نفر از خانوادهها شناسایی و به دادگاه احضار
شدند.
گواهی والدت  8میلیون تومانی:مرد جوان مدعی بود در ازدواج
دومش بهدلیل مشکالت ناباروری از طریق یک آشنا با زن بارداری
مالقات کرده و با توافقی دو طرفه فرزندش را بدون پرداخت حتی
یک ریال پول تحویل گرفته است .اما او و همسرش چون برای گرفتن
شناسنامه مشکل داشتند به این ماما معرفی شدند و او با دریافت 8
میلیون تومان گواهی والدت را بهنام مادر جدید ثبت کرده بود.
معامله جنین پیش از تولد :زن تهرانی پس از سالها درمان باردار
شده بود اما در  8ماهگی بهدلیل نقص عضو جنین مجبور به سقط شد.
همانجا بود که زن ماما سر و کلهاش پیدا شد و پس از مدتی رفت و
آمد با این خانواده ،به آنها پیشنهاد کرد در ازای پرداخت  2میلیون تومان
پول نقد ،فرزند هفتم یک خانواده فقیر را به فرزندی قبول کنند .آنها نیز
پذیرفتند و با پرداخت پول و تحویل شناسنامه هایشان به او ،پس از دو
هفته صاحب فرزندی شدند که نامش در شناسنامه هر دویشان بود.
فروش جنین برای سرپوش گذاشتن بر یک بیآبرویی :دختر
جوانی در یک رابطه نامشروع و پنهانی باردار شده بود .خانواده او از
هیچ چیز خبر نداشتند .او برای سقط جنین نزد این ماما رفته بود اما
با دیدن وضعیت جنین پیشنهاد کرد تا پایان بارداری دور از خانواده
در شهری دیگر اقامت کند و وقتی زمان زایمانش رسید با شناسنامه
زنی دیگر بستری شود .قرار بود هزینه بیمارستان نیز پرداخت شود و
نوزاد با پرداخت هزینهای قابل توجه تحویل خانواده جدید شود .معامله
پرسودی بود .همه چیز طبق برنامه پیش رفت و دختر جوان براساس
توافقی که با ماما کرده بود ،پولش را گرفت و ناپدید شد.
والدینی برای نوزاد یتیم :زن باردار مدعی بود برادرشوهرش ،همسر
او را به قتل رسانده و با دستگیری او ،دو خانواده بیسرپرست شده بودند
از آنجا که حکم قصاص قاتل نیز تأیید شده بود خانواده مقتول توان
نگهداری فرزندان او را نداشته و تصمیم به واگذاری نوزاد گرفته بودند.
به این ترتیب متهم پرونده زمینه واگذاری نوزاد را فراهم کرد و این
نوزاد به خانواده جدید واگذار شد .براساس اعترافات متهم او فقط مبلغی
ناچیز برای صدور شناسنامه گرفته بود که این ادعا با توجه به مجهول
المکان بودن خانواده دوم قابل اثبات نبود و....موارد متعددی در پرونده

این ماما مطرح بود اما با وجود شواهد و مدارک قانونی همچنان متهم
منکر ارتکاب هر اقدام خالفکارانهای بود و ادعا میکرد اگر گواهی
والدت صادر شده یا شناسنامهای را تهیه کرده است با تمایل دو طرف
بوده و هیچ کار خالفی انجام نشده است .خانوادههایی نیز که احضار
شده بودند برای اینکه واقعیت زندگیشان فاش نشده و فرزندانشان از
موضوع باخبر نشوند حاضر به شکایت نبودند.
بازداشت  8نفر به اتهام جعل و کالهبرداری
در ادامه تحقیقات در این پرونده ،پلیس  8نفر از همدستان این زن
را نیز بازداشت کرد .این افراد متهم بودند با سوءاستفاده از موقعیتهای
شغلی خود ،کار صدور شناسنامههای جعلی و گواهیهای والدت را
تسهیل میکردند و از این راه پول کالنی به جیب زده بودند .براساس
اسناد پرونده ،این ماما که در سال  85نیز یک بار به اتهام سرقت نوزاد
بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته بود ،در سال  93بار دیگر
به اتهام جعل اسناد ،سرقت نوزاد و معامله غیرقانونی جنین بازداشت
اما پس از ماهها بازجویی با قرار وثیقه  2میلیارد تومانی آزاد شده بود.
تحقیقات در پرونده او ادامه داشت تا اینکه سرپرست دادسرای ناحیه 33
تهران با صدور کیفرخواستی با عناوین صدور تصدیق نامه خالف واقع،
سرقت نوزاد ،جعل و استفاده از سند جعلی ،پرداخت رشوه ،تحصیل مال
نامشروع و معامله نوزادان ،پرونده این زن را برای رسیدگی به شعبه
 1043دادگاه کیفری ( 2رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی مجتمع
شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب فرستاد .زن میانسال
حدود دو ماه قبل در نخستین جلسه دادگاه تفهیم اتهام شد و قرار است
بزودی با حضور متهم و همه شاکیان ،رأی صادر و اعالم شود.

انهدام باند آد م ربایی با رهایی مرد  40ساله و دستگیری  2گروگانگیر در استان البرز
با تالش ماموران آگاهی استان البرز ،مرد  40سالهای که از سوی
اعضای باند گروگانگیران ربوده شده بود؛ رها و به آغوش خانوادهاش
بازگشت.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جواد صفایی با اعالم این خبر گفت :در پی
دریافت یک فقره پرونده نیابت قضایی از یکی از شهرهای جنوبی کشور
به پلیس آگاهی استان البرز ،مبنی بر ربوده شدن مرد  40ساله توسط
افراد ناشناس ،با توجه به حساسیت موضوع پیگیری پرونده در دستور کار
ماموران این پلیس قرار گرفت.
وی افزود :بالفاصله شاکی پرونده که برادر فرد ربوده شده بود به
پلیس آگاهی دعوت و در تحقیقات ابتدایی از وی محرز شد نامبرده
راننده کامیون است که اوایل شهریور ماه امسال برای حمل بار به جنوب
کشور رفته است.

این مقام انتظامی به عدم تماس راننده کامیون با خانوادهاش و نیز
خاموش بودن تلفن همراهش پس از گذشت چند روز اشاره و بیان کرد:
فرد ناشناسی ضمن تماس با خانوادهاش ،مبلغ  3میلیارد و  500میلیون
ریال پول در قبال آزادی وی درخواست میکند .سرهنگ صفایی گفت:
رباینده از برادر ربوده شده میخواهد برای دادن پول به آدرسی که در کرج
به وی میدهد برود و بعد از تحویل مبلغ ،فرد گروگان را که در جنوب
کشور است رها میکند  .این مقام انتظامی ادامه داد :با توجه به اهمیت
موضوع ،اکیپی از کارآگاهان مجرب این پلیس با اقدامات اطالعاتی و به
صورت نامحسوس به محل قرار رباینده اعزام و یک دستگاه خودرو وانت
پیکان با  2نفر سرنشین که منتظر سوژه خود بودند را مشاهده کردند.
وی تصریح کرد :برادر فرد ربوده شده با هدایت ماموران و جلب اعتماد
ربایندگان سوار بر خودرو متهمان شده و ماموران پس از تعقیب خودرو

در یک فرصت مناسب و طی یک عملیات غافلگیرانه ،خودرو مذکور را
متوقف و ربایندگان را در حالی که قصد فرار داشتند با رعایت قانون به
کارگیری سالح متوقف و دستگیر کردند .رئیس پلیس آگاهی استان البرز
بیان کرد :متهمان در بازجوییهای اولیه اعتراف کردند که فرد ربوده شده
را در منزلی در شهرستان فردیس حبس کرده و  2نفر از همدستان شان
مراقب وی هستند .این مقام انتظامی گفت :ماموران بالفاصله به محل
مورد نظر اعزام و با رعایت موارد حفاظتی و امنیتی وارد منزل شده و هر
 2متهم را دستگیر و گروگان را آزاد کردند.
سرهنگ صفایی خاطرنشان کرد :هر  4نفر از اعضای باند ،پس از
انتقال به پلیس آگاهی به جرم خود مبنی بر آدم ربایی با هدایت  2نفر
دیگر که سرکرده اصلی باند هستند اعتراف کرده که با راهنمایی آنها 2
متهم دیگر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  500000000ریال
افزایش داد و مسعود شهرکی قدیمی به شماره ملی  3621042350با
پرداخت مبلغ  499550000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را
به مبلغ  000/000/500ریال افزایش داد  .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ
 1000000ریال به مبلغ  1000100000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه آقای محمد
شهرکی قدیمی  3620971250دارای  500000000ریال سهم الشرکه
آقای مسعود شهرکی قدیمی  3621042350دارای  500000000ریال
سهم الشرکه آقای حامد درانی  3701380406دارای  100000ریال سهم
الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()241008
_________________________

آگهی تغییرات شرکت صادراتی پژند با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  15181و شناسه ملی  10100561973به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  24/11/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت به :استان تهران  -شهرستان
تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-ویال-خیابان شیرین-
خیابان شهید استاد نجات الهی-پالک -36طبقه همکف-کد
پستی 1599686148انتقال یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()241010

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم سیده زینب جبرائیلی به شماره ملی
 0084362154به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای رضا عین اللهی
به شماره ملی  1671079787به سمت مدیر عامل و عضو هیأت
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود
اسالمی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر
تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهریار ()241009
_________________________

مورخه 23/12/96مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی
به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای فرج اله گنجی به شماره ملی
 4010642939به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی شهابی
به شماره ملی  3979098605به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره ،آقای رضا شهابی به شماره ملی  3874011534به
سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد نادری به شماره ملی
 3874583635به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ،آقای اسداله
رضا زاده به شماره ملی  4010074736به سمت عضو هیئت
مدیره .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()241011

آگهی تغییرات شرکت گیلدا زر پارسیان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  392678و شناسه ملی  10320428608به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  01/05/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای محمود مهدوی شماره ملی  0384306985به
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالک شماره ملی
 4580052633به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سالک به
شماره ملی  4591008045به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار
_________________________
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات و قراردادها و عقود با
آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی شاهین
امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
امنیت به شماره ثبت  39744و شناسه ملی 14006205022
آگهی تغییرات شرکت رعد نیروی عین الهی با مسئولیت محدود
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
به شماره ثبت  5943و شناسه ملی  10320589714به استناد
و موسسات غیرتجاری تهران ()241006
مورخ  05/12/1396و مجوز شماره961223/3/22/45
_________________________

آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی شاهین امنیت به شماره ثبت 39744
و شناسه ملی  14006205022به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 05/12/1396و مجوز شماره 961223/3/22/45مورخه 23/12/96مرکز انتظام پلیس
پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس
استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-دریان نو-خیابان شهید
دکتر حبیب اله-کوچه پیام آزادی-پالک -4طبقه همکف -کدپستی  1455663591تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()241007

_________________________
آگهی تغییرات شرکت پارسان آرد ماشین با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  217243و شناسه ملی  10102585977به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  28/06/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محمد
شهرکی قدیمی به شماره ملی  3620971250با پرداخت مبلغ 499550000
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جامعه

ید شماره ( -63شماره پیاپی )769
یکشنبه  18شهریور  - 1397دور جد 

نایب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان امام خمینی(ره) کرج:

پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره) کرج 11ماه حقوق نگرفتهاند

نایب رئیس شورای اسالمی کار
بیمارستان امام خمینی(ره) کرج گفت :این
بیمارستان  500پرسنل دارد که  10ماه
است حقوق نگرفتهاند و اکنون این مشکل
وارد ماه یازدهم شده است.
به گزارش ایسنا ،قاسم طاهری با اشاره
به مشکالت ایجاد شده برای بیمارستان
امام خمینی(ره) کرج گفت :این بیمارستان
 500پرسنل دارد که  10ماه است حقوق
نگرفتهاند و اکنون این مشکل وارد ماه
یازدهم شده است.
طاهری افزود :چرا هیچ کس در استان
به فکر این بیمارستان نیست؛ بیمارستان
امام خمینی(ره) سالهاست که به مردم
خدمترسانی کرده است اما سوال برانگیز
است که چرا برخی مسئوالن استان در
قبال آن فقط شعار میدهند و قدمی برای
آن بر نمیدارند.
وی با بیان اینکه گویا استان مسئول
دلسوزی برای بهبود وضعیت این
بیمارستان ندارد ،تصریح کرد :در این مدت
قدمهایی از طرف فرماندار کرج برداشته

شد اما بقیه فقط وعده میدهند.
میلیاردها تومان تجهیزات
در بیمارستان خاک میخورد
طاهری ادامه داد :این بیمارستان دارای
بهترین تجهیزات آنژیوگرافی است؛ مدتی
پیش هم  40میلیارد تومان تجهیزات
جدید برای این بیمارستان خریداری شد
که اکنون قیمت آن به توجه به افزایش
نرخ ارز به  200میلیارد تومان رسیده
است؛ این در حالی است که در مزایده
اخیر قیمت پایه برای این بیمارستان 17
هزار مترمربعی  217میلیارد تومان تعیین
شد.
وی ادامه داد :بیمارستان امام
خمینی(ره) قربانی اختالفات مسئوالن
شده و چون برخی مسئوالن با هم مشکل
دارند نمیتوانند برای این بیمارستان کاری
انجام دهند.
طاهری خاطرنشان کرد :این بیمارستان
در طول سالهای فعالیت خود سکوی
پرتاب تمام بیمارستانهای استان بوده

است اما امروز به چنین روزی افتاده است؛
جالب اینجاست که برخی مسئولین اعالم
میکنند البرز با کمبود تخت بیمارستانی
مواجه است ولی برای این بیمارستان
کاری انجام نمیشود.
برخی به دنبال ورشکستگی
ساختگی بیمارستان و خرید آن
هستند
وی اظهار کرد :اگر در این کشور
اعالم شود یک صنعت ورشکسته شده
کسی تعجب نمیکند اما اینکه یک مرکز
درمانی با این همه امکانات و ظرفیت برای
درآمدزایی تعطیل شود خیلی تعجببرانگیز
است.
طاهری افزود :برخی قصد دارند پرسنل
این بیمارستان را مجبور به بازخرید و یا
بازنشستگی پیش از موعد کنند و سپس
با اعالم یک ورشکستگی ساختگی این
بیمارستان را تعطیل کرده و آن را بخرند.
وی خاطرنشان کرد :برخی هم از داخل
بیمارستان مشغول ضربه زدن هستند و

علی رغم وجود بهترین تجهیزات ،بیمار
را از اینجا به سایر بیمارستانهای استان
ارجاع میدهند.
طاهری با بیان اینکه عدم واریز حقوق
 500پرسنل بیمارستان امام خمینی(ره)
وارد ماه یازدهم شده است ،گفت :پس
از هر تجمع ،مبلغ اندکی به حساب
پرسنل واریز شده است اما در همان هم
بین مدیران و سایر پرسنل تبعیض قائل
شدهاند.
وی خاطرنشان کرد :با وجود همه
این مشکالت ،ما طبق تعهدی که داریم
بیماران را با خوشرویی پذیرش میکنیم و
وظیفه خود را انجام میدهیم.
طاهری در پایان بار دیگر بر اعمال نفوذ
برخی برای اعالم ورشکستگی ساختگی
بیمارستان امام خمینی(ره) تأکید کرد و
گفت :برخی قصد داشتند در سال  85هم
این کار را بکنند؛ در اردیبهشت  96هم
میخواستند بیمارستان را با  29میلیارد
تومان بخرند اما موفق نشدند؛ حال دوباره
در حال تالش برای این کار هستند.

 25سال زندان و  74ضربه شالق برای هر  4دزد حرفهای به اتهام سرقت  4/5کیلو طال
با تعقیب مردطالفروش از سنندج تا تهران و ربودن و ضرب و جرح او
 4دزد خشن که برای سرقت چهارونیم کیلو طال مردی را
از سنندج تا تهران تعقیب کرده و او را ربودند ،پس از محاکمه
به اتهام آدم ربایی هر کدام از آنها به 15سال حبس وهمچنین
به اتهام آزار و شکنجه به  10سال حبس و74ضربه شالق
محکوم شدند .این حکم از سوی قضات شعبه دوم دیوانعالی
کشور مهر تأیید خورد.
بهگزارش ایسنا ،رسیدگی به این پرونده ازخرداد سال
 ٩٤و بهدنبال مراجعه صاحب یک طالفروشی در سنندج به
پلیس آگاهی تهران شروع شد .او در اظهاراتش به افسر پرونده
گفت :ماهی یکبار از سنندج چندین کیلو طال به بازار تهران
میآورم تا در بازار زرگران بفروشم .امروز درحالیکه کیف
حاوی چهارونیم کیلو طال را به همراه داشتم ،به تهران آمدم.
اما به محض اینکه به تهران رسیدم ،چهار مرد به من حمله و
با تهدید چاقو و قمه مرا مجبور کردند سوار ماشین آنها شوم.
آنها در بین راه با شوکر و قمه مرا تهدید به مرگ کردند .سپس
کیف حاوی طال را دزدیدند و مرا در جاده مخصوص کرج
از ماشین بیرون انداختند .با توجه به گفتههای شاکی ،پلیس
متوجه شد او احتما ًال توسط یک آشنا مورد سرقت قرار گرفته

ی شده بود چرا که عامالن سرقت
و این دزدی از پیش طراح 
میدانستند این مرد با خودش طال حمل میکرده و از وزن
طال نیز باخبر بودند .بهدنبال اطالعاتی که مرد طالفروش
به پلیس داد ،یکی از دزدان حرفهای بهنام فرید ردیابی و
دستگیر شد .متهم به محض دستگیری به سرقت طالها
اعتراف کرد و گفت :طراح اصلی این نقشه ایرج همشهری مرد
شاکی است .او به ما گفت که این مرد با خودش طال حمل
میکند .وی به گفته خودش از مدتها قبل مرد سنندجی را
در شهرشان تحت نظر گرفته و میدانست که چه روزهایی
برای فروش طالهایش به تهران میآید .ایرج خودش در این
سرقت حضور نداشت چون میترسید شناخته شود .در ادامه سه
همدست فرید ردیابی و دستگیر شدند اما پلیس ردی از ایرج
به دست نیاورد .فرید در بازجوییها گفت :ایرج از ما خواست
مرد طالفروش را از سنندج تعقیب و در تهران نقشه سرقت
را اجرا کنیم .او بالفاصله بعد از سرقت با ما قرار گذاشت و در
مقابل پولی که به ما داد ،همه طالها را گرفت .اما من قبل
از اینکه کیف حاوی طالها را به او بدهم مقداری از طالها را
برای خودم برداشتم .درحالیکه دو سال از سرقت چهارونیم

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرتو آزمون آذر شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  166236و شناسه ملی  10102087791به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  31/04/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :شعبهای از شرکت در آدرس :استان خوزستان،شهرستان
آبادان ،امیری ،خیابان اروند  ،خیابان بندر ،پالک  ، 31طبقه اول ،کد پستی
 6316891817تأسیس و حسین سعیدزاده به شماره ملی 1754303323به
سمت مدیر شعبه تعیین گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()241012
_________________________

آگهی تغییرات شرکت آکام هوشمند امین شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  419740و شناسه ملی  10320711167به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
حامد ارزانی با کد ملی  2141950481با پرداخت  500.000ریال به صندوق
شرکت در زمره شرکاء درآمد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال
به  1500000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکتء بعد از افزایش سرمایه :آقای محمد رامین ک.م0059802928
دارای  500000ریال سهم الشرکه آقای محمد حاج محمد رضا ک.م
 0042658187دارای  500000ریال سهم الشرکه آقای حامد ارزانی ک.م
 2141950481دارای  500000ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی
تهران به آدرس جدید :شهر تهران خیابان کالهدوز چهار راه پاسداران ابتدای
خیابان دولت نبش کوچه نوباوه پالک  3واحد  4کد پستی 1958615716تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .به موضوع فعالیت شرکت ،
موضاعات مربوط به تجارت الکترونیک ،برنامه ریزی ،ارائه خدمات و اجرای
طرحهای توسعه کار آفرینی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای
الزم الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()241013
____________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مشکات نور استوار سهامی خاص به
شماره ثبت  367262و شناسه ملی  10320171151به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  15/11/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :تراز نامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به سال

کیلوگرم طال از مرد سنندجی گذشته و نشانی از ایرج به دست
نیامده بود ،چهار متهم در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان
تهران به ریاست قاضی کیخواه و با حضور یک مستشار پای
میز محاکمه رفتند .در این جلسه فرید که سابق ه کیفری دارد،
بهعنوان متهم ردیف اول در جایگاه ایستاد و گفت :سرقت را
قبول دارم .مقداری از طالها را نیز که برای خودم برداشته
بودم ،به مادر و برادرزنم دادم .متهم دیگر نیز گفت :قبول دارم
در جریان سرقت همراه دوستانم بودم اما من مرد طالفروش
را شکنجه نکردم و آسیبی به او نرساندم .من فقط در سرقت
نقش داشتم و اتهامهای دیگر را قبول نمیکنم .دو متهم دیگر
ت تأثیر حرفهای ایرج
نیز ابراز پشیمانی کردند و گفتند تح 
وسوسه شدند تا نقشه سرقت را عملی کنند اما حاال هیچ
ردی از وی ندارند و نمیدانند او به کجا گریخته است .قضات
شعبه هفتم در پایان جلسه هر کدام از متهمان را به خاطر آدم
ربایی به 15سال زندان و به خاطر آزار و شکنجه طالفروش
سنندجی به  10سال زندان و 74ضربه شالق محکوم کردند.
آنها همچنین به ردمال نیز محکوم شدند .این حکم با مهر تأیید
قضات شعبه دوم دیوانعالی کشور روبهرو شد.

 1395بتصویب رسید  -موسسه حسابرسی ارقام نماد چرتکه بشماره ثبت
 2432و شناسه ملی  14003916463و آقای محمود محمودی بشماره ملی
 0032971605بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای
مدت یکسال مالی تعیین گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()241014
____________________

آگهی تغییرات شرکت پارسان آرد ماشین با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  217243و شناسه ملی  10102585977به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  29/06/1395تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای حامد درانی با کد ملی  3701380406با دریافت
کلیه سهم الشرکه خود معادل  100000ریال سهم الشرکه خود از
صندوق شرکت از شرکت خارج شد .در نتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ  1000100000ریال به مبلغ  1000000000ریال کاهش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد .لیست شرکاء بعد از
کاهش سرمایه _آقای محمد شهرکی قدیمی  3620971250دارای
 500000000ریال سهم الشرکه _آقای مسعود شهرکی قدیمی
 3621042350دارای  500000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()241015
____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن صنایع حدید به شماره ثبت 75317
و شناسه ملی  10101202063به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
مورخ  23/10/1395و مجوز شماره  122208/15/972مورخ  21/5/97اداره
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
علی سعیدی راد به کد ملی  4170090012و آقای احمد کوه خیل به کد ملی
 4899382014و آقای حسین حسنی فرد به کد ملی  5389934202به سمت
اعضا هیئت تصفیه و آقای بهرام رحمتی به کد ملی  0054264715و آقای نوروز

دستگیری زندانی فراری و  4شرور همدستش
به اتهام به گروگان گرفتن راننده کامیون
قبل از اخاذی  350میلیون تومانی از خانواده او در کرج
زندانی فراری که با همدستی چهار شرور سناریوی گروگانگیری راننده کامیون را
اجرا کرده بود با تالش تیم ویژهای از کارآگاهان جنایی پلیس استان البرز در یک
عملیات تعقیب وگریز به دام افتادند .به گزارش ایران ،سرهنگ جواد صفایی رئیس
پلیس آگاهی استان البرز در تشریح این پرونده گفت :رسیدگی به این پرونده از یکم
شهریور بهدنبال ربوده شدن یک راننده کامیون توسط افراد ناشناس در استان فارس
شروع شد.در نخستین تحقیقات مشخص شد ،راننده کامیون هنگامی که برای حمل
بار به جنوب کشور رفته بود از سوی افراد ناشناسی ربوده و به خانهای در فردیس کرج
منتقل شد.آدمربایان پس از تماس با خانوادهاش  350میلیون تومان برای آزادی وی
طلب کردند .آنها از برادر راننده ربوده شده خواستند تا برای پرداخت وجه نقد به محل
قرار در یکی از خیابانهای فردیس برود .این در حالی بود که تیم ویژهای از کارآگاهان
جنایی پلیس آگاهی استان البرز نیز با اطالع خانواده این راننده از محل قرار ربایندگان
باخبر شده و بهصورت نامحسوس در محل حضور یافتند و با مشاهده دو نفر که در
یک وانت نیسان نشسته بودند به آنها ظنین شدند .با هدایت مأموران و جلب اعتماد
ربایندگان ،برادر فرد ربوده شده سوار خودرو گروگانگیران شد و مأموران پس از تعقیب
خودرو در یک فرصت مناسب در عملیاتی غافلگیرانه خودرو وانت نیسان را متوقف
کردند و ربایندگان که قصد فرار داشتند با شلیک گلوله پلیس دستگیر شدند .متهمان
در بازجویی اعتراف کردند که فرد ربوده شده را در خانهای در شهرستان فردیس استان
البرز حبس کردهاند و دو نفر نیز مراقب وی هستند که مأموران انتظامی این دو متهم
را هم دستگیر کردند و راننده هم نجات یافت .بهگفته این مقام انتظامی سردسته این
باند گرونگیری فرد 35سالهای بود که دارای هفت سابقه کیفری بوده است وآخرین
بار نیز محکومیت او به جرم حمل 800کیلوگرم تریاک بوده است اما وقتی از زندان
مرخصی میگیرد دیگر به ندامتگاه برنمی گردد و تحت تعقیب بود که در این مدت
نقشه گروگانگیری راننده کامیون را با همدستی افراد دیگری ب ه نامهای ناصر ،سامان،
کرم و سعید طراحی و اجرا کرد.

محاکمه راننده شیطانصفت به اتهام ربودن،
زورگیری و تعرض به  3زن مسافر
راننده شیطان صفت به اتهام آدمربایی زورگیری و تعرض به سه زن در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری
استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .بهگزارش ایران ،شش ماه پیش ماجرا با طرح شکایت زن 32
سالهای بهنام سمیرا شروع شد .این زن به پلیس گفته بود وقتی ازبزرگراه آزادگان میخواستم به طرف
بهشت زهرا بروم سوار خودروی پراید سفید رنگی شدم اما رانندهاش که مرد جوانی بود مسیرش را تغییر
داد و وقتی متوجه قصد شیطانیاش شدم هرچه التماس کردم که رهایم کند با بیاعتنایی مرا به حاشیه
بزرگراه برد و با تهدید چاقو اموالم را دزدید و بعد نقشه شیطانیاش را اجرا کرد .پس از تعرض مرا در
محلی ناشناخته رها کرد در حالی که تصویری از پالک خودرویش در ذهنم باقی ماند .براساس اظهارات
این زن ،راننده دستگیر شد و سپس دو زن جوان هم علیه او شکایت کردند که مشخص شد مرد جوان
این دو زن را هم بهطور جداگانه ربوده و به بیابان کشانده و در حالی که فرزندان خردسالشان شاهد
بودهاند بههر دو زن تعرض کرده است .متهم در جریان تحقیق توانست رضایت این دو زن را جلب کند.
اما اولین زن حاضر به گذشت نشد و محاکمه این مرد در شعبه  12دادگاه کیفری استان تهران به ریاست
قاضی تولیت و با حضور قاضی ملکی مستشار دادگاه برگزار شد .این مرد  35ساله بهنام سهیل که متأهل
و شغلش تراشکاری است در دفاع از خود به قضات گفت :من اتهامم را قبول دارم اما آن چیزی که این
زن میگوید کام ً
ال درست نیست ...من مبتال به مشکالت جنسی هستم و بههمین خاطر مرتکب این
جرم شدهام و حاال بشدت پشیمانم.در پایان محاکمه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

قبادزاده به کد ملی  1620866201به سمت ناظران تصفیه برای مدت  2سال
انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()241016
____________________

آگهی انحالل شرکت تعاونی مسکن صنایع حدید به شماره ثبت 75317
و شناسه ملی  10101202063به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  23/10/1395و مجوز شماره  107709/15/972مورخ 21/5/97
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و نشانی محل تصفیه
تهران کیلومتر  11جاده مخصوص کرج خ سپاه اسالم صنایع تسلیحاتی
شهدای حدید تعاونی مسکن صنایع حدید کدپستی  1389955111می
باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()241017
____________________

آگهی انحالل شرکت نیک بنیان سازه ماندگار با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  3847و شنا ض سه ملی  10195008030به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  22/05/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید
و علیرضا استاد محمد به کد ملی  0067069843به سمت مدیر
تصفیه انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه :شهریار شهر باغستان
– محله سعید آباد – خیابان مصطفی خمینی – خیابان شهید یداله
خلج – پالک - 91طبقه همکف – کد پستی  3359713814می
باشد .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالک
کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهریار ()241018
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علمی  -پزشکی

کودکان متولد شده با روش لقاح مصنوعی
بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی

بررسیها نشان میدهد کودکانی که به روش لقاح مصنوعی ( )IVFمتولد
میشوند بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت ،گروهی از متخصصان علوم
پزشکی در سوئیس دریافتند لقاح مصنوعی (آی وی اف) و دیگر روشهای درمانی
مشابه برای بارداری میتواند کودکان متولد شده را در معرض ابتال به بیماریهای
قلبی-عروقی قرار دهد که با تاثیرات بلندمدت بر سالمت آنان همراه است.
در این بررسی آمده است لقاح مصنوعی در بلندمدت تاثیرات منفی برای سالمتی
دارد و کودکان متولد شده با این روشهای درمانی شش برابر بیشتر در معرض فشار
خون باال هستند.
محققان در بررسی روی موشهای آزمایشگاهی دریافتند ناهنجاریهای عروقی
و قلبی در موشهایی که به روش لقاح مصنوعی متولد شدهاند شایعتر است.
یکی از محققان ارشد این مطالعه گفت :شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
تکنیکهای باروری غیر طبیعی عروق خونی را در کودکان تغییر میدهد اما
پیامدهای آن در طوالنی مدت ناشناخته بوده است.
محققان با بیان اینکه بارداری به روش لقاح مصنوعی نوزا ِد متولد شده را در
معرض بیماریهای قلبی-عروقی قرار میدهد ،اظهار داشتند :همچنین این کودکان
بیشتر در معرض ابتال به دیابت نوع دو هستند.

داروی کبد موثر بر درمان آلزایمر
متخصصان دریافتند داروی موجود
در درمان بیماری کبد میتواند برای
درمان آلزایمر هم به کار گرفته شود.
به گزارش ایسنا به نقل از
مدیکالنیوز تودی ،بیماری آلزایمر
یکی از رایجترین انواع زوال عقلی
است که حدود  5/7میلیون نفر در
آمریکا و  46/8میلیون نفر از مردم جهان به این بیماری مبتال هستند.
این بیماری با عالئمی از قبیل از بین رفتن قدرت حافظه ،ناتوانی در حل
مشکالت و احساس گیجی همراه است .در حال حاضر ،درمانهای رایج برای
آلزایمر بر کاهش روند پیشرفت برخی از عالئم آن و کنترل تاثیر آن روی وضعیت
رفتاری و روانی متمرکز است.
در این بررسی جدید گروهی از متخصصان انگلیسی دریافتند دارویی که تاکنون
برای درمان بیماری کبد مورد استفاده بوده میتواند به مقابله با بیماری آلزایمر نیز
کمک کند .پیش از این نتایج مطالعات نشان داده داروی «اورسودوکسی کولیک
اسید» که در درمان بیماری کبدی تجویز میشود ،میتواند روند پیشرفت بیماری
پارکینسون را متوقف کند .در این مطالعه مشخص شد این دارو عملکرد میتوکندری
را در برخی مبتالیان به بیماری پارکینسون بهبود میدهد.
میتوکندری انرژی مورد نیاز سلولها برای رشد و تقسیم شدن را تامین میکند.
در بیماری آلزایمر ،عملکرد نامطلوب میتوکندری میتواند فاکتور موثری باشد
و ظاهرا این تغییرات حتی پیش از آنکه پالکهای پروتئینی سمی در مغز انباشته
شود ،رخ میدهد.
محققان انگلیسی با توجه به این شرایط تصمیم گرفتند تاثیر داروی اورسودوکسی
کولیک اسید را برای مقابله با مشکل عملکرد نامطلوب میتوکندری در مبتالیان به
آلزایمر مورد بررسی قرار دهند.
آنها با استفاده از بافتهای جمع آوری شده از بیماران مبتال به آلزایمر مشاهده
کردند که داروی موجود در درمان بیماری کبد میتواند عملکرد میتوکندری را در
بیماری آلزایمر نیز بهبود بخشد.

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 :
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خوردن قارچ برای چه کسانی ممنوع است؟
مصرف قارچ در برخی افراد
میتواند ضایعات و بیماریهای
مختلفی را ایجاد کند و بیماری
آنها را تشدید کند.
به گزارش جام جم آنالین،
یکی از باورهای غلط بین توده
مردم درباره «قارچ» این است
که مصرف قارچ بهعنوان خوردنی
برای همه افراد و همه سنین مفید است! اما این تصور کامال
غلط است و مصرف قارچ در برخی افراد میتواند ضایعات و
بیماریهای مختلفی را ایجاد کند و حتی در افراد مبتال به
برخی از بیماریها مانند بیماران کبدی ،کلیوی و  ...میتواند
عوارض بسیار وخیم و غیرقابل جبرانی را به همراه داشته
باشد.
در منابع طب ایرانی ،قارچ با نامهای «کماة یا سماروغ»
آمده و به عنوان خوردنی بدهضم و غلیظکننده (مغلظ) خون
برشمرده شده است.
«قارچ» تولیدکننده خون غلیظ و « َعفِن» است یعنی
عفونتپذیری خون حاصل از قارچ باالست؛ بچههایی که
سرما میخورند اگر به آنها سوپ حاوی قارچ داده شود،
مدت عفونت و بیماری طوالنیتر خواهد شد.
«قارچ» قاطع نسل است؛ این جمله در کتاب مخزناالدویه
حکیم عقیلی خراسانی از حکما و اطبای برجسته طب سنتی
ایرانی بهصراحت بیان شده است؛ افرادی که مشکل ناباروری

دارند ،دقت کنند «قارچ» باید
کام ً
ال از سبد غذایی آنها حذف
شود؛ قارچ بیشتر مصارف موضعی
بهعنوان ضماد و ...را دارد و اص ً
ال
ماده خوراکی نیست که متأسفانه
امروزه خیلی باب شده و خصوص ًا
در افراد مبتال به کبد چرب بهدلیل
غلظتی که در خون ایجاد میکند،

بسیار مضر است.
اما باید دقت داشته باشیم که مصرف قارچ به علت
هضم دشوار آن برای افراد سالخورده ،زنان باردار و شیرده و
مبتالیان به ناراحتیهای گوارشی اصال مناسب نیست.
همچنین مصرف قارچ باعث غلظت خون شده و برای
افرادی که از بیماریهای امتالیی نظیر فشار خون رنج
میبرند نیز میتواند آسیبرسان باشد.
باید توجه داشت افراد مبتال به اختالالت کلیه باید از
مصرف قارچ خودداری کنند ،چون مصرف قارچ باعث تشدید
بیماری آنها میشود.
همچنین افراد با مشکل کبد چرب یا کولیت روده یا
مبتالیان به درد مفاصل و نقرس نیز باید از مصرف قارچ
پرهیز کنند.
از دیدگاه طب ایرانی بدترین نحوه مصرف قارچ ،مصرف
همزمان آن با گوشت است که متاسفانه شیوع زیادی نیز در
جامعه امروز ما دارد.

افزایش خطر  ۵۰درصدی سکته در مصرف داروی دیکلوفناک
یک مطالعه جدید نشان میدهد که مسکن غیرنسخهای
دیکلوفناک میتواند خطر سکته مغزی و قلبی را تا  ۵۰درصد
افزایش دهد و این یافته موجب تالش برای فراخوانی جهت
ممنوعیت خرید بدون نسخه این داروها شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل ،این مطالعه بزرگ که
روی بیش از  6/3میلیون فرد بزرگسال طی چندین سال صورت
گرفته نشان داد که دیکلوفناک عالوه بر افزایش خطر سکته
مغزی و قلبی ،بیماران را در معرض خطر باالی خونریزیهای
دستگاه گوارشی در مقایسه با دیگر مسکنها قرار میدهد.
دیکلوفناک یک داروی ضدالتهابی غیر استروئیدی است که
برای کاهش تب یا دندان درد در بزرگساالن یا درد شدید مفصلی
در کودکان مورد استفاده قرار میگیرد.
نگرانیها در مورد عوارض این دارو دولت انگلیس را بر آن
محققان این مطالعه
داشت تا آن را در سال  ۲۰۱۵ممنوع کنند .اما
ِ
جدید اکنون خواستار اقدام جهانی برای محافظت از بیماران در
برابر این دارو شدهاند به طوری که داروی مزبور دیگر بدون نیاز به
نسخه در دسترس عموم قرار نگیرد و هنگام تجویز در بستههای
حاوی دارو هشدارهایی در مورد خطرات احتمالی آن ارائه شود.
در این مطالعه محققان دریافتند که مصرف دیکلوفناک به

شدت با افزایش میزان مشکالت عمده قلبی و عوارضی همچون
ضربان قلب نامنظم ،سکته مغزی ایسکمی ،نارسایی قلبی و حمله
قلبی طی  ۳۰روز ابتدایی مصرف آن در ارتباط است.
طبق این مطالعه افرادی که دیکلوفناک را برای درمان برگزیده
بودند نسبت به افرادی که هیچ دارویی مصرف نمیکردند ،ساالنه
با افزایش خطر مشکالت قلبی روبهرو شدند.
عوارض مصرف دیکلوفناک در مردان و زنان در تمامی
سنین یکسان بوده و حتی مصرف دوزهای پایین این دارو نیز
خطر سکتههای قلبی و مغزی را افزایش میدهد .به همین دلیل
نگرانیها در مورد مصرف این دارو افزایش یافته و اقداماتی در
مورد ارائه آن باید صورت گیرد.

تاثیر مصرف نوعی میوه بومی آمازون بر درمان چاقی
متخصصان سالمت در
بررسیهای خود به تاثیر نوعی
میوه بومی آمازون در کمک به
رفع چاقی پی بردند.
به گزارش مهر به نقل از
مدیکال نیوز تودی ،این میوه
عجیب از طریق تاثیرگذاری
مثبت روی باکتریهای روده
به مقابله با چاقی و اختاللهای
متابولیک کمک میکند.
چاقی احتمال ابتال به بیماریهای متابولیک از قبیل
دیابت را افزایش میدهد .برآوردها حاکی از آن است که تا
سال  ۲۰۳۰میالدی بیش از یک میلیون نفر از مردم جهان
به اضافه وزن دچار شوند .بنابراین درک مکانیزم دخیل در
بروز چاقی و بیماریهایی که از این عارضه ناشی میشوند،
حائز اهمیت است.
در سالهای اخیر نتایج مطالعات متعدد نشان داده که
باکتریهای روده بخشی از این مکانیزم را شکل میدهند،
آنها در سوخت و ساز نقش دارند و بنابراین بر بیماریهای
مرتبط با چاقی تاثیر میگذارند.
همچنین از آنجاییکه به طور کلی مصرف میوه ،تنوع
باکتریهای روده را بهبود میدهد ،بر وضعیت کلی سالمت
تاثیر مثبت دارد و نیز از افزایش وزن جلوگیری میکند در
بررسیهای محققان مورد توجه بوده است .به طور خاص،
میوههایی که سرشار از پلیفنول هستند بیشترین سوددهی

را برای بدن به همراه دارند .به
طور مثال ،برخی از محققان
دریافتند عصارههای میوه که
سرشار از این ترکیب شیمیایی
است میتواند در کاهش وزن
و بهبود مقاومت انسولینی موثر
باشد.
اخیرا گروهی از محققان
کانادایی به بررسی تاثیر نوعی
میوه بومی آمازون به نام
کاموکامو ( )camu camuپرداختند .این میوه که بومی
برزیل و پرو است به گیالس شباهت دارد .اگرچه ،اسیدی
بودن این میوه طعم خوشایندی ندارد اما حاوی سطح باالیی
از انواع آنتی اکسیدانهاست.
عالوه بر این ،این میوه حاوی میزان قابل توجهی از
ویتامین  Cاست که مقدار آن  ۲۰تا  ۳۰برابر بیشتر از
ویتامین  Cموجود در کیوی است.
در این بررسی محققان به تاثیر این میوه بر بیماریهای
متابولیک و چاقی پرداخته و تعدادی موش را برای مدت
زمان هشت هفته با رژیم غذایی حاوی میزان چربی و قند
باال تغذیه کردند .همچنین نیمی از این موشها روزانه
عصاره میوه کاموکامو را دریافت کردند.
در پایان مطالعه محققان مشاهده کردند موشهایی که
از عصاره این میوه دریافت کرده بودند نسبت به موشهای
دیگر  ۵۰درصد کمتر دچار اضافه وزن بودند.

تاثیر مثبت رژیم غذایی مدیترانهای بر طول عمر در دوره سالمندی
رژیم غذایی مدیترانهای سنتی در دوران پیری به
افزایش طول عمر کمک میکند .به گزارش ایرنا ،نتایج
یک بررسی نشان میدهد رعایت رژیم غذایی مدیترانهای
در دوران سالمندی میتواند نقش کلیدی در افزایش طول
عمر افراد داشته باشد .محققان در این بررسی به ارزیابی
رابطه بین این رژیم غذایی و مرگ و میر در تعداد قابل
توجهی از افراد بزرگسال سالمند در ایتالیا و چندین کشور
دیگر پرداختند.
رژیم غذایی مدیترانهای سنتی شامل مصرف مقدار
زیادی میوه ،سبزیجات ،ماهی ،روغن زیتون و غالت

است .همچنین در این نوع رژیم غذایی میزان مصرف
گوشت و محصوالت لبنی کاهش پیدا میکند.
محققان ایتالیایی اظهار داشتند :میدانیم که رژیم
غذایی مدیترانهای خطر مرگ و میر را در عموم مردم
کاهش میدهد اما تاثیرگذاری آن بخصوص در سالمندان
مورد تایید نبوده است .به گزارش مدیکال دیلی ،در این
بررسی محققان به ارزیابی  ۵۲۰۰فرد بزرگسال که ۶۵
ساله و باالتر بودند ،پرداختند و مشخص شد رعایت این
نوع رژیم غذایی با کاهش  ۲۵درصدی مرگ و میر ناشی
از عوامل مختلف همراه است.

ترکیب  4آنتیبیوتیک برای
کندی و نابودی پیشرفت
باکتریهای مقاوم به دارو

نتایج یک تحقیق نشان میدهد ترکیب چند دارو
میتواند در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای
مقاوم به درمان موثر باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکالنیوز تودی،
بررسیها حاکیست برخالف باورهای سنتی در جوامع
پزشکی ،ترکیب چهار تا پنج دارو با یکدیگر میتواند
در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای مقاوم موثر
باشد.
مقاومت آنتی بیوتیکی یا آنتی میکروبی به شرایطی
گفته میشود که بر اثر آن باکتری یا ویروس جهش
ژنتیکی پیدا کرده و به دارو مقاوم میشود.
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOاین پدیده را
تهدید جدی برای سالمت عمومی در جهان عنوان
کرده که مستلزم اقدامات تمامی بخشهای دولت و
جامعه است.
در آمریکا ،مقاومت آنتی بیوتیکی نگرانی اصلی
در حوزه سالمت عمومی به حساب میآید .هر
سال ،دستکم دو میلیون نفر از مردم این کشور به
عفونتهای مقاوم در برابر دارو مبتال میشوند که
مرگ بیش از  ۲۳هزار نفر را به دنبال دارد.
اکنون ،محققان به راهکاری برای مقابله با این
مشکل دست پیدا کردهاند .گروهی از متخصصان
علوم پزشکی در آمریکا در بررسیهای خود دریافتند
که ترکیب چهار یا پنج آنتی بیوتیک میتواند در از
بین بردن یا کند ساختن پیشرفت باکتریهای مقاوم
به دارو موثر باشد.
این یافته مغایر با این باور رایج است که
ترکیب چنین داروهایی موثر نیست یا ترکیب آنتی
بیوتیکهای مختلف باعث میشود تاثیرگذاری
دیگری از بین برود.

محققان مدعی شدند

بیشفعالی؛ اختاللی برای
همه عمر!

محققان دریافتند که بیشفعالی در سالهای نوجوانی
و جوانی هم ادامه دارد و به نوعی اختاللی برای همه
عمر است.
به گزارش ایسنا به نقل از فیز ،محققان اظهار کردند:
( ADHDبیشفعالی) در میان کودکان امریکایی طی
دو دهه گذشته افزایش یافته و از  ۶به  ۱۰درصد رسیده
است .عوامل بسیاری وجود دارد که خطر ابتالی کودک
به بیشفعالی را افزایش میدهند؛ مانند زایمان زودرس،
وزن کم هنگام تولد ،اعتیاد مادر به مواد مخدر و مصرف
سیگار در دوران بارداری .محققان همچنین دریافتند که
بیشفعالی در سالهای نوجوانی و جوانی هم ادامه دارد و
به نوعی اختاللی است که برای همه عمر است.
در سال  ،۲۰۱۷محققان حدود  ۱۴درصد از پسران
آمریکایی را مبتال به  ADHDتشخیص دادند و این در
حالی است که این رقم در سال  ۹ ،۱۹۹۷درصد بوده است.
در همین حال ،در دختران آمرکایی ،آمار سه درصدی ابتال
به این بیماری ،در دو دهه گذشته به شش درصد افزایش
یافته است.
این مطالعه تمام زیرگروهها را بر اساس سن ،نژاد،
درآمد خانواده و موقعیت جغرافیایی طی سالهای ۱۹۹۷
تا  ۲۰۱۷بررسی کرد و نشان داد که این بیماری رشد
چشمگیری داشته است.
پیش از این ADHD ،قبل از رسیدن کودک به سن
مدرسه قابل تشخیص نبود ،اما در تحقیقات جدید ،این
وضعیت در پیشدبستانی هم قابل تشخیص است.
این یافتهها در مجله  JAMA Openمنتشر شده
است.

