سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

مصوبهمنعبکارگیریبازنشستگانقانونشد
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی خبرد اد

صفحه 2

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

مالیات  ۳۵درصدی
برای خریداران
بیش از هزار سکه

اختصاص  3/5میلیارد
دالر ارز  4200تومانی
برای تامین دارو و
تجهیزات پزشکی

صفحه 4

معافیت خرید کمتر از  ۲۵سکه
از پرداخت مالیات

صفحه 3

ید شماره ( -64شماره پیاپی  8 - )770صفحه  1000 -تومان
یکشنبه  25شهریور  - 1397دور جد 

سرپرست وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خبر داد

واکنشها به سخنان
جنجالی جانکری
درباره «دیدار با ظریف»

رئیسجمهور در جلسه هیات دولت؛

در برابر جنگ اقتصادی دشمن
سرمشق مردم ما عاشورا است

ترامپ :جان کری جلسات
غیرقانونی با ایرانیها داشته است
صفحه 2

وزیر کشور:

استانداران،گمرکودستگاههایمسئولموظفهستند
از خروج کاالهای اساسی جلوگیری کنند

جزئیات طرح پیشنهادی
وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی
برای پرداخت تسهیالت خرید مسکن

صفحه 3

رئیس کمیته امداد خبر داد

پرداخت «وامهای ضروری»
به مددجویان و پشت نوبتیهای متقاضی
طی  ۲تا  ۳هفته آینده
صفحه 5
کالهبرداریهای پیامکی و سوءاستفاده
ازحسابهای بانکی درصدرجرایم سایبری

صفحه 6

دستگیری خواستگار کینهجو به اتهام
ربودن دختر مورد عالقه با همدستی
 2آدمربای اجیر شده در کرج

صفحه 6

رئیس پلیس پیشگیری تهران خبر داد

کشف بیش از  600تن مواد
اولیه پیشساز ظروف یکبار
مصرف در جنوب تهران

صفحه 7

آغاز اجرای طرح
جدید دولت برای
حمایت از اقشار خاص

صفحه 3

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

 139هزار کانتینر شامل
 7میلیون تن کاال در بنادر کشور
موجود است و  2/5میلیون تن
آن کاالی اساسی است

صفحه 3

صفحه 2

فرمانده نیروی انتظامی:

صفحه 5

برای ایجاد امنیت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم
بامفسداناقتصادیومحتکرانمبارزهمیکنیم

توصیههای مهم رئیس پلیس تهران
به نگهدارندگان ارز و سکه در منازل
صفحه 4

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

 ۳۱شهریور؛ آخرین مهلت بازنشستگان
کشوری برای ثبت نام
وام ضروری  ۵میلیون تومانی
صفحه 4
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

رفع موانع ترخیص ۶۰۰هزار
گوشیتلفنهمرا هتوقیفیدرگمرک
صفحه 4

صفحه 4

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد

تشکیل  57هزار پرونده احتکار
و گرانفروشی در  4ماه اخیر

صفحه 5

مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی:

 ۱۹۰۰دختر در معرض آسیب
شناسایی و مورد حمایت
سازمان بهزیستی قرار گرفتند
صفحه 4

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

از ادامه فعالیت حدود 7هزار پیش دبستانی
غیرمجاز از اول مهر جلوگیری میشود
صفحه 5

دستگیری کارمند قالبی نهاد
ریاستجمهوری به اتهام کالهبرداری
با وعده پرداخت وام ارزانقیمت و سرقت
وجوه نقد متقاضیان حین تکمیل مدارک در
بانکها در کرج ،تهران و قزوین

مرگ غم انگیز دختربچه  3ساله
در پی خودداری یک بیمارستان
دولتی از بستری کردن او با ادعای
نداشتن تخت خالی در تهران
صفحه 7

مرگ  4نفر از  39نفر مسموم شده
بر اثر مصرف مشروبات تقلبی در کرج

سرقت گوشی کارگردان معروف سینما
حین صحبت تلفنی توسط دزدان حرفهای
با ضربه به گیجگاه او در تهران!
صفحه 6

صفحه 6

صفحه 5

سياسي

2
حرف اول
حضور فعال در سازمان ملل،
خودداری از شرکت در جلسه شورای امنیت
محمد نادری
اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از  ۱۸سپتامبر ( ۲۷شهریور) آغاز
می شود .مجمع عمومی فراگیر ترین رکن سازمان ملل متحد است .مجمع عمومی طبق
ماده  ۱۰منشور ملل متحد می تواند در خصوص هر مساله یا امری که در چارچوب منشور
ملل قرار گیرد بحث و تبادل نظر کند .به نظر می رسد حضور فعالرئیس جمهور ایران
در اجالس پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل بیش از سالهای قبل ضروری است.
مجمع عمومی بزرگترین و تنها رکن سازمان ملل متحد است که همه اعضا۱۹۳ -
کشور  -دارای حق و رای مساوی هستند .آقای روحانی می تواند از این تریبون بین المللی
فهرست بلند و سیاه خصومتها و جنایتهای در طول بیش از شش دهه مقامات اسبق،
سابق و کنونی آمریکا علیه ملت ایران و نیز خویشتن داری مقامات اسبق ،سابق و کنونی
ایران در مقابله به مثل را به جهانیان یادآوری کند .همچنین صلح طلبی تاریخی مردم
ایران و کوتاه آمدن دولت ایران از برخی حقوق بین المللی از جمله در موضوع هستهای
برای تقویت پایههای صلح جهانی ،مسالمت جویی در عرصه بین الملل و رفع بهانههای
قدرتهای جهانی را یاد آوری کند .در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی با سران
کشورها دیدار و رایزنی کند .از طریق رسانههای تاثیر گذار بر افکار عمومی جهانیان و
شبکههای رادیو و تلویزیونی و دیگر رسانههای آمریکا به طور مستقیم با مردم این کشور
سخن بگوید و اینچنین حتی بر انتخابات کنگره آمریکا تاثیر بگذارد.
آمریکا کشور آزادی است .رسانههای این کشور خصوصی هستند و اکثر این رسانهها
به دموکراتها تمایل دارند .دونالد ترامپ رئیس جمهور خود شیفته ،کاسب مسلک،
تبهکار ،نژادپرست آمریکا اعالم کرده است قصد دارد خود اولین جلسه ریاست دورهای
آمریکا بر شورای امنیت را بر عهده گرفته و موضوع سیاستهای منطقهای ایران را
در دستور کار این شورا قرار دهد! رئیس جمهور ماجراجوی آمریکا تمامی ظرفیتهای
سازمانها و نهادهای بین المللی و نیز کشور آمریکا را در راستای اقدامات ضد ایرانی به
خدمت گرفته و نهایت سواستفاده از همه ابزارهای در دسترس را حتی به بهای بی اعتبار
کردن سازمانها و نهادهای بین المللی و دولت آمریکا به عمل آورده است!
او اکنون تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین الملل است و جهانیان باید روبروی
افسار گسیختگیهای وی یکصدا و متحد ایستادگی کنند .شگردهای او برای مذاکره
متقلبانه و فرصت طلبانه با هوشمندی مقامات ایران نقش بر آب شده و وی چون یک
افعی زخم خورده و تحقیر شده همچنان به دنبال فرصت طلبی است! برای پیروزی حزب
جمهوری خواه در انتخابات نوامبر به مذاکره نمایشی با ایران نیاز مبرم دارد و مقامات ایران
حتما باید از ایجاد کمترین فرصت سوداگرایانه برای وی خودداری کنند.
او با باج و شانتاژ در صدد است سران کشورهای عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت را
به جلسهای بکشاند که خود رئیس آن است و اینچنین ایران را در فشار مضاعف قرار دهد!
روشن است اکثر سران  ۱۴کشور دیگر عضو شورا حاضر نخواهند شد در جلسهای
شرکت کنند که ترامپ ریاست آن را بر عهده دارد اما بعید نیست برخی از آنها با هدف
همراهی با آمریکا و فشار بر ایران شرکت کنند.
پیشنهاد می شود آقای روحانی در جلسه شورای امنیت به هیچ وجه شرکت نکنند و در
سخنرانی مجمع عمومی نیز با صراحت اعالم کنند تشکیل جلسه شورای امنیت با موضوع
ایران جنبه سیاسی ،باجگیرانه ،زورگویانه و سواستفاده از جایگاه مهم ترین نهاد بین المللی
حافظ صلح و امنیت جهانی بوده و فاقد جنبه حقوقی است .به نظر می رسد شرکت آقای
ظریف در جلسه شورای امنیت کفایت می کند و او به علت سابقه طوالنی در مذاکره و
دیپلماسی برای شرکت در جلسه شورای امنیت مهارت بیشتری دارند.
نکته مهم اما این است آقایان روحانی و ظریف و هیات همراه باید توجه داشته باشند
مواضع و سخنان و مالقاتهای شان آنقدر حساب شده و دقیق باشد که کمترین فرصتی
به نفع ترامپ و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره ایجاد نشود.

سخنگویشوراینگهبان:

مصوبه مجلس در منع بکارگیری بازنشستگان
با تأیید شورای نگهبان قانون شد
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از تأیید طرح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که موادی از
آن برای اصالح به مجلس شورای اسالمی اعاده و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود ،خبر داد.
به گزارش ایرنا عباسعلی کدخدایی اظهار کرد :طرح اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در
جلسه مورخ ششم شهریور ماه جاری مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده بود ،در جلسه مورخ  21شهریور
جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده ،مغایر با موازین
شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش ایرنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوم مرداد  97طرح اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری
بازنشستگان را با  194رأی موافق تصویب کردند که بر اساس این طرح ،بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای
اجرایی به استثنای رؤسای قوا ،معاون اول رییس جمهوری ،نواب رییس مجلس ،اعضای شورای نگهبان،
وزیران ،نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهوری ممنوع شد .متعاقب ًا این طرح در تاریخ  24مرداد  97در
شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ،کلیت این طرح را تأیید کردند .در عین حال در بررسی این طرح ،دو
سوال جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس شورای اسالمی اعاده شد .شورای نگهبان در این باره نامهای
به علی الریجانی رئیس مجلس نوشته و تأکید کرده بود« :مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات
فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات
خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست ،ابهام دارد ».نمایندگان مجلس شورای اسالمی متعاقب ًا
در جلسه علنی روز ششم شهریورماه جاری به بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ،اعاده شده از
سوی شورای نگهبان پرداختند و با  209رأی موافق 32 ،رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع  263نماینده
حاضر ایرادات شورای نگهبان را در این مصوبه اصالح کردند .آنان تصویب کردند :بکارگیری بازنشستگان در
سمتهای مذکور در بندهای الف ،ب و ج ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه ،معاون
اول رییس جمهوری ،نواب رییس مجلس شورای اسالمی و اعضا شورای نگهبان ،وزرا و نمایندگان مجلس
شورای اسالمی و معاونین رییس جمهوری) مجاز است .مجلس همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای
مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد .با اصالح مجلس ،بکارگیری بازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف
یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرف ًا در وزارتخانه مذکور مجاز است؛
جانبازان باالی  50درصد ،آزادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
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رئیسجمهور در جلسه هیات دولت:

در برابر جنگ اقتصادی دشمن
سرمشق مردم ما عاشورا است

رییس جمهوری با تاکید بر این که در برابر جنگ اقتصادی دشمن
سرمشق مردم ما عاشورا است گفت :رشد اقتصادی کشور در 4سال
گذشته نسبت به  35سال گذشته به طور متوسط  2برابر بوده است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی چهارشنبه  21شهریور در
جلسه هیأت دولت گفت :ماه محرم همواره برای ما یادآور فداکاری و
ایثار ساالر شهیدان و یاران باوفای آن حضرت است.این صفحه ماندگار
تاریخ هرساله برای ما درسآموز است که چگونه باید در برابر
پیچیدگیها و مشکالت بزرگی که برای جامعه اسالمی و مردم
مسلمان پیش میآید ،ایستادگی ،استقامت و فداکاری کرده و چگونه
میتوانیم پیروزی بزرگ فرهنگی و سیاسی ابدی را کسب کنیم .وی
خاطر نشان کرد :امام حسین(ع) پیروز دائمی تاریخ است و هیچکس در
تاریخ وجود ندارد که میدان کربال و عاشورا را قضاوت کند و پیروزی
مطلق را برای امام حسین(ع) نداند و چه مسلمان و چه غیرمسلمان و
هر کسی که این تاریخ را بخواند در برابر عظمت امام حسین(ع) سر
فرود خواهد آورد .رئیس جمهور با تبیین گروهها و جریانات حاضر در
واقعه عاشورا ،اظهارداشت :در عاشورا و در کنار امام حسین(ع) یک
گروه وفاداران به آرمان آن حضرت و وظایف دینی و اجتماعی خود
قرار داشتند که در صدر وفاداران اصحاب امام حسین(ع) ،قمر
بنیهاشم(ع) است که وفای او به عنوان معروفترین ویژگی آن
پرچمدار و سقا به شمار میرود .روحانی با اشاره به اینکه امام حسین(ع)
در شب عاشورا برای اصحاب خود به عنوان بهترین یاران تاریخ و
وفاداران از اهل بیت(ع) دعا کرد ،افزود :در مقابل ،یک گروه هم
دشمنان ستیزهجو و ظالمان و غاصبانی بودند که همیشه با راه حق
مبارزه کرده و در پی راه باطل بودند و در روبروی امام حسین(ع) در
صحنه عاشورا قرار داشتند .رئیس جمهور ادامه داد :در کنار ظالمین،
خائنین هم در صحنه عاشورا بودند و آنها افرادی بودند که امام
حسین(ع) را به کوفه دعوت کردند و نامهها و امضاهای آنها وجود
داشت .آنها امام حسین(ع) را دعوت کردند و بر آمدن ایشان اصرار
داشتند و اول خود را به عنوان فدایی خاندان رسالت معرفی کردند و
سپس در روز سختی و مشکالت به امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) و
حق ،پشت کرده و خیانت کردند و شمشیر به رخ امام حسین(ع)
کشیدند .وی افزود :گروه دیگری هم در واقعه عاشورا بودند که نسبت
به وقایع بیتفاوت بودند ،آنها میدیدند که در این صحنه نبرد یک
طرف حق و به نفع جامعه اسالمی و یک طرف باطل و به ضرر جامعه
اسالمی ایستاده ،اما براساس منافع مادی و دنیوی ،خود را کنار کشیده
و به گوشهای خزیده و پس از آنکه امام حسین(ع) به شهادت رسید،
عدهای از آنها اظهار ندامت کرده و تواب شدند .رئیس جمهور با اشاره
به اینکه امروز میتوان صحنههای عاشورا را ترسیم کرد ،گفت :ما
امروز در یک جنگ روشن ،در برابر متجاوزان تاریخ قرار داریم .امروز
گروهی روبروی ملت ایران قدارهبندی میکنند که به جز چند کشور،
طرفداری از لحاظ سیاسی و فکری ندارند و بدترین وضع در داخل
کشور خودشان است .روحانی با اشاره به اینکه شرایط داخلی امروز
آمریکا با سالهای گذشته آن تفاوت بسیاری دارد و امروز یکی از
دوران بسیار بد در تاریخ آمریکاست ،خاطرنشان کرد :امروز کمتر
محقق ،روشنفکر و صاحبنظری در آمریکا وجود دارد که با کاخنشینان
کاخ سفید موافق باشد و حتی برخی از آنها به صراحت آنها را به عنوان
ابله و سفیه مینامند و این در تاریخ آمریکا کمتر اتفاق افتاده است .وی
افزود :امروز متحدان آمریکا از لحاظ سیاسی در کنار آنها قرار نداشته و
حتی متحدین سنتی آمریکا نیز از این کشور فاصله گرفته و نسبت به
این فاصله گرفتن افتخار میکنند و این در حالی است که زمانی آنها
برای اینکه در کنار آمریکا بودند ،افتخار میکردند .رئیس جمهوری با
بیان اینکه امروز به جز چند کشور معدود معلومالحال هیچکس در کنار
آمریکا قرار ندارد ،گفت :امروز آمریکا در بدترین شرایط جهانی قرار
گرفته و حتی سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو ،سازمان ملل متحد،
سازمان بینالمللی انرژی اتمی و دادگاه دادگاه کیفری بینالمللی با
سیاستهای آمریکا موافق نیستند .روحانی با اشاره به اینکه امروز
آمریکا بدترین شرایط را در درون خود دارد ،تصریح کرد :امروز ایران
علیرغم اینکه با جنگ اقتصادی ناخواسته روبرو است و در برابر افرادی
قرار گرفته که به هیچ قانون بینالمللی احترام نمیگذارند ،اما روحیه و
ایستادگی ملت ایران بویژه در این ایام که پرچم امام حسین(ع) به
اهتزاز در میآید ،مثالزدنی است .وی ادامه داد :اگر مشکلی وجود
داشته و احتمال عدم ایستادگی از سوی برخی میرود ،پرچم عاشورا و
کربال همه این افسونها را باطل و تبلیغات یکساله دشمنان را میزداید
و مردم باز سرمشقشان امام حسین(ع) و اصحاب و یاران آن حضرت
خواهد بود .رئیس جمهور با بیان اینکه امروز هم ندای امام حسین(ع)
را میشنویم که فرمود «اگر آماده فداکاری هستید ،حسین(ع) عازم
است و شما را دعوت میکند» ،گفت :امروز امام حسین(ع) ما را دعوت
میکند و ما این ندا را با گوش جان میشنویم و خوش به حال آن
کسانی که به این ندای امام حسین(ع) پاسخ مثبت میدهند .روحانی با
بیان اینکه امام حسین(ع) قیام خود را برای احیاء راه پیامبر(ص) و امر

به معروف و نهی از منکر ،به پا داشت ،گفت :امام حسین(ع) فرمود که
نمیتوانم ببینم خوبیها روی زمین افتاده و عدهای بیاعتنا هستند و به
راه باطل و بدیها ،چشم دوختهاند و من همان راه پیامبر(ص) ،حضرت
علی(ع) و امام حسن(ع) را برگزیدهام .وی با اشاره به اینکه راه امام
حسین(ع) راه امر به معروف و نهی از منکر بود ،اظهار داشت :امروز
معروفی باالتر از امید دادن به مردم در مسیر استقامت و منکری بیشتر
از ایجاد هراس و اضطراب در دل مردم آن هم به طور نابجا و غلط
وجود ندارد .رئیس جمهور افزود :امروز صاحبان تریبون ،رسانهدارها و
کسانی که ندا و صدایشان در کشور قابل شنیدن است ،یک رسالت و
وظیفه سنگینی برعهده دارند ،چرا که امروز در یک آزمایش بسیار
بزرگ قرار گرفتهایم و تمام رسانههای حقیقی و مجازی و همه
مسئوالن و کسانی که قدرت دارند به ملت بزرگ ایران کمک کنند،
بار بسیار سنگینی بر دوش دارند .وی با بیان اینکه مسئوالن و
کارگزاران و رسانهها در این آزمایش یا پیروز خواهند شد و یا شکست
میخورند ،اما ملت ایران قطع ًا پیروز این صحنه خواهد بود ،تصریح
کرد :اگر ایستادگی کرده و به مردم روحیه بدهیم ،هزینه ملت را
کاهش دادهایم ،اما اگر ترس ،هراس و ناامیدی ایجاد کنیم ،هزینه
ملت را باال بردهایم و چه کاری ضدانقالبیتر از این که ما در صفحه
اول روزنامهها ،سایتها و خبرگزاریها و رسانههای خود ،در دل مردم
هراس ایجاد کنیم .روحانی با اشاره به اینکه نباید نادرست و ناعادالنه
سخن گفته و حقایق را به مردم نگوییم ،تصریح کرد :البته مردم در
این جنگ بدون مشکل نخواهند بود ،چرا که جنگ بدون کشته و
مجروح نمیشود ،اما این جنگی است که مطمئن هستیم ،پیروزی
نهایی با ماست و دشمن را در آن شکست خواهیم داد .رئیس جمهور با
انتقاد از عدم گفتن حقایق و واقعیات به مردم و ایجاد ترس و دلهره در
مردم گفت :مگر ارز خارجی در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش دارد؟
اگر تولید ناخالص داخلی( )GDPرا برمبنای قدرت خرید یا ارزش بازار
محاسبه کنیم ،واردات کاال و خدمات که متکی به ارز است درصد
بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات حدود  5درصد و براساس
برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمیگیرند ،حدود
 10درصد است .وی افزود :بر فرض آنکه واردات کاال و خدمات 10
درصد نقش دارد ،باید ببینیم که از این میزان چه مقدار با ارز 4200
تومان ،چه مقدار با ارز حدود  7هزار تومان و چه میزان برای بازار سوم،
میماند .بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی کشور ،کمتر از یک
درصد و یا  1.3درصد است .رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اقتصاد
کشور را براساس این رقم محاسبه کنیم و این به دور از عدل،
کارشناسی ،حق و انصاف است ،افزود :متخصص ،نخبه و روزنامهنگار
و سرمقالهنویس ما ،چرا این واقعیتها را به مردم نمیگویند و این در
حالی است که امروز خدمات آموزش ،بهداشت و درمان ،آب و برق،
گاز ،بنزین ،گازوئیل و انرژی ،برمبنای دالر کوچه پسکوچههای فالن
خیابان محاسبه نمیشود .روحانی با بیان اینکه نباید به مردم ظلم کرده
و آنها را نسبت به آینده مأیوس کنیم ،گفت :عدهای مداوم میگویند
که باید مشکل مردم را درک کنید و این درست است که مردم مشکل
دارند و ما در جنگ اقتصادی و روانی قرار داریم ،اما این دلیل نمیشود
که حقایق را تحریف کرده و نقاط مثبت را به مردم نگوییم .وی ادامه
داد :با مقایسه رشد اقتصادی در  4سال گذشته نسبت به  35سال
گذشته ،در مییابیم که این رشد به طور متوسط  2برابر بوده است.
صاحبنظران ،متخصصان و صدا و سیما میتوانند این را بررسی کنند
اما بحث اینجاست که اگر اینگونه بوده ،چرا واقعیات را به مردم
نمیگوییم .رئیس جمهور افزود :در همین شرایط سال  ،97صادرات و
واردات کشور تغییر کرده و تراز تجاری ما نسبت به پارسال بهتر بوده
است ،اما به محض اینکه دولت این موفقیتها را بازگو میکند ،عدهای
پیدا میشوند و در گوشهای کل اقتصاد را بر مبنای همان یک درصد،
محاسبه میکنند و این عدالت و انصاف نیست .وی با اشاره به سخنان
مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ،گفت:
سخنان ایشان هی چ نقطه ابهامی را باقی نگذاشت و ایشان به صراحت
گفتند که امروز زمان آن نیست که کسی بخواهد پشت دولت را خالی
کند .روحانی ادامه داد :تا انتخابات زمان بسیاری باقی مانده است.هیچ
کس نباید تصور کند که تخریب دولت میتواند برای آنها چه در
انتخابات سال آینده و چه در انتخابات سال  1400رأی بوجود بیاورد و
کسانی که اینگونه فکر میکنند مردود این آزمایش تاریخی در ایران
خواهند بود و ملت ایران راجع به آنها قضاوت خواهد کرد و پس از
آنکه از این گردنه عبور کردیم ،تاریخ حرفها ،رفتار و جمالت آنها
باقی خواهد ماند و مردم قضاوت میکنند که در شرایط سختی آنها
برای کاهش یا افزایش دشواری مردم چه رفتاری داشتهاند .رئیس
جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری از اینگونه رفتار به ویروس
بدبینی تعبیر کردند ،اظهار داشت :برخی امروز ویروس بدبینی را در
کشور در سخنانشان و تریبونها و رسانههایشان منتشر میکنند .وی
در ادامه سخنان خود با اشاره به روز دوم محرم و ورود کاروان سرور و
ساالر شهیدان به کربال به ذکر مصیبت در رثای مصائب حضرت ابا
عبداهلل الحسین(ع) و اهل بیت آن حضرت پرداخت.

واکنشها به سخنان جنجالی
جانکری درباره «دیدار با ظریف»

جان کری در این باره توضیح داد که در این دیدارها کارش مشاوره
دادن به جواد ظریف ،برای مواجهه با سیاست خارجی دونالد ترامپ نبوده
است ،بلکه خواسته در دیدارهایش متوجه شود "ایران ممکن است چه
کاری برای بهبود مناسبات منطقه انجام دهد؟ بحران یمن چه طور حل
میشود؟ برای صلح در سوریه چه کار خواهید کرد؟"
وزیر امور خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما که به عنوان نماینده
این کشور در مذاکرات هستهای ایران حضور داشت ،پس از اظهارات
اخیرش مبنی بر دیدار با ظریف در سالهای اخیر ،مورد انتقاد مقامات
آمریکایی قرار گرفت و به "دیپلماسی موازی" با ایران متهم شد .یکی از
مقامات دولتی آمریکا در گفتوگو با شبکه خبری فاکس نیوز ،با اشاره
به حضور ایران در سوریه ،عراق و یمن ،دیدارهای جان کری ،وزیر امور
خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما ،رییس جمهور پیشین آمریکا را "شرم
آور" دانست .برخی جمهوری خواهان آمریکایی نیز بر این باورند که
این اقدام اساسا غیرقانونی بوده است .آری فلیشر ،سخنگوی سابق کاخ
سفید در دولت جرج بوش پسر نیز در واکنش به اظهارات کری به شبکه
فاکس نیوز گفت :جان کری درباره اینکه ایران چگونه به اقدامات دونالد
ترامپ واکنش نشان دهد ،به آنها مشاوره میدهد؛ این توطئه آمیز است.
نمیدانم چنین حرکتی قانونی است یا غیرقانونی و این مساله برایم مهم
هم نیست ،اما این کار نادرست است .به گزارش نیویورک تایمز ،جان
کری اعالم کرده است ،در دو سال اخیر پس از ترک کاخ سفید «سه،
چهار مرتبه» در شهرهایی همچون نروژ ،مونیخ و چند نشست بینالمللی
دیگر با محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،مالقات کرده است .به
نوشته نیویورک تایمز ،کری مدعی شده است که در این دیدارها به
صراحت از ظریف خواسته است که موضع جامعه جهانی درباره برنامه
موشکی ایران و حمایتش از حزباهلل را درک کند .به گزارش فاکس
نیوز ،کری همچنین در برنامهای رادیویی تایید کرد که از زمان ترک کاخ
سفید" ،سه چهار بار" با وزیر امور خارجه ایران دیدار داشته است .او در این
باره توضیح داد که در این دیدارها کارش مشاوره دادن به جواد ظریف،
برای مواجهه با سیاست خارجی دونالد ترامپ نبوده است ،بلکه خواسته
در دیدارهایش متوجه شود "ایران ممکن است چه کاری برای بهبود
مناسبات منطقه انجام دهد؟ بحران یمن چه طور حل میشود؟ برای
صلح در سوریه چه کار خواهید کرد؟" کری همچنین در گفت و گویش
با برنامه "نشست روزانه با دانا پرینو" که از شبکه فاکس نیوز پخش می
شود ،تکذیب نکرد که به ایرانیها گفته است ،تا پایان دوره ترامپ و روی
کار آمدن یک رییس جمهور دموکرات دیگر منتظر بمانند .این دیپلمات
سابق آمریکایی گفت :فکر می کنم همه در جهان درباره منتظر ماندهاند
تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ صحبت می کنند .نخستین بار
در ماه مه اخباری مبنی بر اینکه جان کری برای کمک به حفظ توافق
هستهای ایران با ظریف دیدار کرده است منشر شد و روزنامه بوستون
گلوب این اقدامات را ماموریتی "تهاجمی اما مخفیانه" برای اعمال فشار
بر دولت ترامپ به منظور حفظ توافق هستهای توصیف کرد .پیش از
این نیز مطرح شده است که دیدار کری با مقامات کشورهای خارجی
ممکن است "قانون لوگان" را نقض کند .به موجب این قانون ،شهروندان
آمریکایی که مسئولیتی دولتی ندارند ،نمی توانند به نمایندگی از دولت
آمریکا و بدون داشتن مجوز مذاکره کنند .فلیشر در بخش دیگری از
صحبت هایش درباره جان کری گفت :سوال این است که جان کری
چه کرده است؟ چه گفته؟ جزییات آن چه بوده است؟ فکر نمی کنم
این صحبتها کلی بوده باشند .به نظر من او درباره اینکه ایران چگونه
تا پایان دولت ترامپ منتظر بمانند به ایرانیها مشاوره داده است .یکی
از تحلیلگران امنیتی فاکس نیوز نیز با اشاره به نقض قانون لوگان از
سوی مایک فلین ،مشاور امنیت ملی سابق ترامپ اظهار کرد ،رسانهها
دیدار فلین با "دیپلماتی که کشورش در واشنگتن سفارت دارد" را یک
"رسوایی" قلمداد کردند اما وقتی کری "با نظامی که در فهرست ترور
آمریکا قرار دارد" دست به "دیپلماسی موازی" می زند ،آن را "عادی"
می دانند .تام کاتن ،سناتور جمهوری خواه نیز از دموکراتها و رسانههای
وابسته به حزب آنان برای "دورویی" و عدم واکنش درباره اظهارات کری
انتقاد کرد و قانون لوگان را "قانونی احمقانه و بی تاثیر" دانست .واکنش
ترامپ به دیدارهای کری با ظریف پس از ادعای کری مبنی بر چند دور
دیدار با ظریف طی  2سال گذشته ،رئیسجمهور آمریکا در پیامی توییتری
به جان کری تاخت .دونالد ترامپ در پیامی توییتری در واکنش به اخبار
منتشر شده اخیر درباره دیدار جان کری ،وزیر خارجه پیشین آمریکا با
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان نوشت :جان کری دیدارهای
غیرقانونی با دولت متخاصم ایران داشته است که تنها به کار فوقالعاده ما
لطمه وارد کرده و به زیان مردم آمریکا است .او به آنها گفته که تا پایان
مدت ریاست جمهوری ترامپ صبر کنند .آیا اقداماتش را تحت قانون ثبت
عوامل خارجی ثبت کرده است؟ این بد است .کری اما در گفت و گو با
فاکس نیوز تکذیب کرد که مذاکراتش نامناسب بوده اند .او در این باره
گفت :همه وزرای خارجه سابق به دیدار با رهبران خارجی ادامه می دهند،
به کنفرانسهای امنیتی میروند و به سراسر جهان سفر میکنند .همه ما
این کار را انجام میدهیم و همه ما درباره وضعیت امور با جهان گفتوگو
میکنیم تا بتوانیم آنان را درک کنیم.

ترامپ :جان کری جلسات غیرقانونی
با ایرانیها داشته است

رئیس جمهوری آمریکا دیدارهای جان کری با مقامات ایران را
غیرقانونی و به ضرر مردم آمریکا دانست .به گزارش ایرنا ،دونالد ترامپ
شامگاه پنج شنبه این مطلب را در پیام توئیتری خود نوشت و افزود :جان
کری با رژیم بسیار متخاصم ایران جلسات غیرقانونی داشته است که تنها
می تواند کارهای بزرگی را به ضرر مردم آمریکا انجام دهد .وی ادامه داد :او
به آنها (ایرانی ها) گفت تا منتظر پایان دولت ترامپ باشند .رئیس جمهوری
آمریکا که کری را رقیب انتخاباتی خود می داند ،افزوده است :آیا او در قانون
شفاف سازی ارتباط با نمایندگان خارجی ثبت نام کرده است؟ ترامپ این
اقدام را بد دانسته است .وزیر خارجه دولت اوباما در روزهای گذشته اظهار
کرده بود با مقامات ایران پس از اتمام وزارتش دیدار داشته است.

اقتصادی
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رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

معافیت خرید کمتر از ۲۵سکه از پرداخت مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی از وصول درآمد بیش
از  ۳۶هزار میلیارد تومان در پنج ماهه نخست سال
جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سید کامل تقوینژاد در نشستی
خبری با بیان اینکه تا پایان مرداد ماه سال جاری ۳۶
هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شده است،
اظهار کرد :برای  ۲۲هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
برگ تشخیص صادر شده است.
وی همچنین در خصوص موضوع ارز و سکه نیز،
تصریح کرد :در مورد ارز اطالعات اشخاص حقوقی
به هر میزان که باشد درخواست دادهایم که در اختیار
ما قرار گیرد و در مورد اشخاص حقیقی نیز بر اساس
دستورالعملی از بیش از یک میزان مشخص اطالعات
در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود :در مورد سکه تا
 ۲۵سکه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و
بیش از آن بر اساس یک جدول میزان مالیات آنها
مشخص شده است ،به طوریکه برای  ۱۰۰۰سکه
میتوانیم تا  ۳۵درصد مالیات بگیریم.
تقوی نژاد در مورد اخذ مالیات از واردکنندگان خودرو
توضیح داد :آنچه که ما میخواستیم این است که تمام
وادکنندگان خودرو در سالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷عالوه
بر مالیات معمول  ۶۰درصد مالیات دیگر نیز پرداخت
کنند که پیشنهاد این موارد در خصوص سوداگران ارز،
سکه و خودرو در اختیار شورای عالی اقتصاد کشور قرار
گرفته است .رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد :در
مورد خودرو مشخص نبود که ردیف درآمدی برای
مالیات اخذ شده مربوط به کدام سازمان است چرا که در
بودجه ،گمرک به عنوان سازمان اخذ کننده مالیات ذکر
شده بود که ما در این خصوص به دولت نامه نوشتیم
که در صورتی که ما به عنوان سازمان اخذ کننده مالیات
شناسایی شویم ،میتوانیم مالیات خودرو را نیز دریافت
کنیم.
تقوی نژاد با اشاره به بررسی اطالعات مودیان
مالیاتی از محل ماده  ۱۸۱اظهار کرد :جمع فروش

مالیات  ۳۵درصدی برای  ۱۰۰۰سکه

ابرازی این مودیان  ۴۲۴۰میلیارد تومان بود اما زمانی
که اطالعات را استخراج کردیم مالیات آنها به ۹۸۳۰
میلیارد تومان رسید .به گفته وی همچنین  ۶۰۰۰مودی
از کارت بازرگانی غیر استفاده میکردند و حتی در
موردی یکی از مودیان با پرداخت تنها  ۳میلیون تومان
به شخصی از شناسنامه وی برای واردات استفاده کرده
بود که در مورد شناسایی کارتهای بازرگانی  ۵هزار
میلیارد تومان مالیات شناسایی شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پدیده
تشکیل شرکتهای صوری یکی از مسائل مهم کشور
در حوزه مالیات است گفت :بیش از  ۶۰۰۰مورد شرکت
صوری تشخیص داده شده است که  ۴۰۰۰شرکت مورد
شناسایی نهایی قرار گرفته و در لیست سیاه سازمان امور
مالیاتی قرار گرفتهاند و اگر کسانی با این افراد معامله
انجام دهند قطعا متضرر میشوند.
تقوی نژاد درخصوص بررسی اظهارنامههای
مالیاتی از طریق سامانه یکپارچه مالیاتی کشور ادامه
داد :در طرح جامع مالیاتی در سال  ،۱۳۹۵پانزده درصد
از پروندهها در سال  ۱۳۹۶حدود  ۲۷درصد و در سال
جاری  ۱۰۰درصد مالیاتها را در سامانه یکپارچه مالیاتی

کشور اجرایی میکنیم .وی در ادامه در خصوص حمایت
دولت از بخش تولید و کاهش مالیات این بخش اظهار
کرد :دولت الیحهای را در سال  ۱۳۹۵به مجلس در
این باره ارائه کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز
جلسات بسیار زیادی در این مورد برگزار کرده است
و اکنون مراحل نهایی آن در کمیسیون اقتصادی در
حال انجام است که ظرف دو ماه آینده به پایان خواهد
رسید .رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالکان
خانههای خالی و سازندگان ملک نیز باید مالیات بدهند
تصریح کرد :وزارت راه و شهرسازی مکلف است که
سامانه امالک را تهیه کرده و اطالعات مربوط به منازل
مسکونی خالی را در اختیار ما قرار دهد که تاکنون این
کار انجام نشده است .آنچه که ما شنیدهایم وزیر راه
اعالم کرده که این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی
خارج است و پیشنهاد داده که به شهرداریها واگذار
شود و مالیات این منازل نیز توسط خود شهرداریها
اخذ شود.
به گفته تقوینژاد افرادی که در حوزه مسکن
سرمایهگذاری میکنند و به نوعی در ساخت و ساز
دست دارند ،باید مانند صنعت همان  ۲۵درصد مالیات

را پرداخت کنند.
وی با اشاره به طرح راهاندازی صندوقهای مکانیزه
فروش در واحدهای صنفی گفت :نصب دستگاه پوز در
واحدهای فروش هیچ گونه الزام قانونی ندارد ،اما به
دنبال این هستیم که پس از تصویب قانون صندوقهای
مکانیزه فروش این صندوقها در واحدهای مختلف
نصب شده تا بتوانیم مالیات را به صورت دقیق از طریق
آنها محاسبه کنیم که در این مورد تاکنون  ۴۵۰هزار
نفر در سامانههای ما برای صندوق ثبت نام کردهاند.
رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد که این
طرح هماکنون منتظر مطرح شدن در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی است.
تقوینژاد همچنین درباره اخذ مالیات از سپردههای
بانکی نیز تصریح کرد :در بسیاری از کشورهای دنیا
از سپردههای بانکی مالیات اخذ میشود و ما نیز به
دنبال این هستیم که اگر دولت این موضوع را بپذیرد
از سپردههای بانکی از طریق اطالعاتی که از بانک
مرکزی دریافت میکنیم مالیات اخذ کنیم.
وی افزود :در حال حاضر تمامی اطالعات مربوط
به تسهیالت بانکها در اختیار ما قرار دارد و اطالعات
مربوط به سپردهها و گردش مالی به جز یک بانک و
یک موسسه که در آستانه ادغام قرار دارند در اختیار
بانک مرکزی قرار گرفته که پس از تجمیع بانک
مرکزی آنها را به ما ارائه کند که فکر میکنم طی
همین ماه این کار اجرایی شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد :از سوی
دیگر هر شخص حقیقی که بیش از  ۵هزار دالر خرید
و فروش ارز داشته باشد ،اطالعاتش در اختیار ما قرار
میگیرد و باید برای آن مالیات پرداخت کند.
تقوینژاد درباره دریافت مالیات از واحدهای
پتروشیمی گفت :برنامهای را به رئیس جمهوری ارائه
دادهایم که پتروشیمیهایی که پس از صادرات ،ارز خود
را از طریق سامانههای مشخص نمیفروشند ،مالیات بر
ارزش افزوده آنها پس از صادرات مسترد نمیشود و در
واقع از معافیت ملغی میشوند.

جزئیات طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی
برای پرداخت تسهیالت خرید مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با اشاره به جزئیات
پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی برای
تغییر شرایط تسهیالت مسکن گفت :پیشنهاد حذف
محدودیت عمر ساختمان برای خرید خانه ارائه شده همچنین
از دیگر پیشنهادات افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط و
افزایش سقف تسهیالت است.
به گزارش ایلنا ،حامد مظاهریان درباره احتمال تغییر شرایط
وام  80میلیون تومانی صندوق پسانداز یکم به خانه اولیها
گفت :پیشنهاد حذف محدودیت عمر ساختمان برای خرید
خانه ارائه شده که دارای محاسن و معایبی است .در حال
حاضر وام  80میلیون تومانی تنها به خانههای با سن کمتر از
 15سال تعلق میگیرد اما پیشنهاد حذف این شرط ارائه شده
و بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است.
وی افزود :از دیگر پیشنهادات ارائه شده افزایش مدت
زمان بازپرداخت اقساط و افزایش سقف تسهیالت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وجود
خانههای خالی در بازار و اینکه عدهای حاضر به فروش
خانههای خالی خود نیستند ،گفت :کسانی که خانه ساخته
شده به قصد فروش را برای چندین سال وارد بازار نکنند با
محدود شدن سود خود و بر منطق قاعده بازار ،خود به خود
به نوعی تنبیه اقتصادی شدهاند .البته این یک روند طبیعی در

اقتصاد آزاد است که وقتی یک رقم باالیی را برای کاالیی
پیشنهاد میدهند برای آن قیمت ،متقاضی وجود نداشته باشد
لذا با کاهش تقاضا مالکان ناچار میشوند قیمت را تعدیل
کنند.
مظاهریان ادامه داد :در حال حاضر مشاوران امالک
هم به متقاضیان پیشنهاد میدهند که نسبت به خرید اقدام
نکنند و صبر داشته باشند تا بازار به آرامش برسد و بعد برای
خرید اقدام کنند .بازار مسکن کام ً
ال متأثر از اقتصاد کالن
است .طی 4سال از  92تا اواخر سال  96مسکن به کاالی
مصرفی تبدیل شده بود و سوداگری در آن دیده نمیشد چرا
که بازارهای موازی روند با ثباتی را از خود نشان میدادند اما
با تغییر شرایط اقتصادی کالن کشور و بروز انتظارات تورمی،
مسکن دوباره به کاالی سرمایهای تبدیل شد.
وی افزود :در حال حاضر ابزار الزم برای الزام مالکان برای
فروش خانههای خالی وجود ندارد .نرخ مالیات بر خانههای
خالی هم رقم کوچکی است و تأثیر معناداری برای تشویق
مالکان به عرضه این خانهها به قیمت در استطاعت مردم
نداشته است .بهعنوان مثال قیمت خانهای  500میلیون تومان
است ،اگرحتی بر مبنای اجارههای واقعی مالیات آن  5میلیون
باشد آیا مالک حاضر است برای این رقم ،خانه خود را دست
دوم کند و اجاره دهد؟ اگر  4سال هم خانه را به فروش

نرساند در سال چهارم مالیات آن به  20میلیون میرسد که
اگر بخواهد خانه را هم بفروشد به قیمت  520میلیون تومان
خواهد فروخت بنابراین مالیات بر خانههای خالی نهایت ًا توسط
مصرفکننده پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مالیات مؤثر
میتواند راهکار کاهش خانههای خالی باشد ،گفت :پیشنهاد
وزارت راه و شهرسازی این است که مالیات خانههای خالی
به عوارض تبدیل شود که منابع پایدار مالی برای شهرداریها
شود .شهرداریها این عوارض را دریافت و برای شهر و
تأمین مسکن کم درآمدها هزینه کنند .شهرداری هر چه
بیشتر عوارض دریافت کند برای مسکن کم درآمدها اعتبارات
بیشتری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شناسایی متمرکز خانههای خالی برای
دولت عملی نزدیک به غیر ممکن است ،گفت :تعداد گسترده
شهرها و خانههای مشمول این مالیات به میزانی است که
امکان راستی آزمایی و اخذ مالیات بهصورت متمرکز ممکن
نیست ،اما همه شهرها شهرداری دارند و شهرداری همه
ساله خانهها را از بابت اخذ عوارض نوسازی پایش میکند
و عوارض نوسازی را حتی در فواصل زمانی طوالنی دریافت
میکند .شهرداری میداند ارزش هر خانه چقدر است و چقدر
مالیات باید بپردازد و از آن عوارض ساالنه بگیرد.

جزئیات دستورالعمل بانک مرکزی برای ورود ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی کشور

بانک مرکزی «دستورالعمل و ضوابط
اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت
ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی
کشور» را به دستگاههای ذیربط ابالغ کرد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از روابط
عمومی بانک مرکزی ،این دستورالعمل ،پیرو
نامه شماره 208421 97/مورخ 1806/1397/
و در راستای اجرایی کردن بند  3تصویبنامه
مورخ
63793/ت55633هـ
شماره
1605/ 1397/هیأت وزیران موضوع «برگشت
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی
کشور» ،به شرح زیر اعالم میشود:
 -1گمرک ج.ا.ا .مکلف است همزمان
با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد
تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد
بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا
نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست
اقدام کند.

 -2گمرک ج.ا.ا .موظف است اطالعات
پروانههای صادراتی موضوع بند ( )1را به
صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی
ج.ا.ا .ارسال کند.
تبصره :ارسال اطالعات پروانه صادرات به
بانک مرکزی توسط گمرک به منزل ه دریافت
تعهدنامه موضوع بند « »1از صادرکننده توسط
گمرک ج.ا.ا .است.
 -3صادرکنندگان کاال مکلفند حداکثر
ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور
پروانه صادراتی گمرکی ،حداقل  95درصد
ارزش گمرکی کاالی مندرج در پروانه صادراتی
را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از
طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی
اظهار کنند 5 .درصد باقیمانده به منظور تأمین
هزینههایی از قبیل بازاریابی ،تبلیغات و دفاتر
خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده
خواهد بود.

تبصره :مصادیق بازگشت ارز حاصل از
صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
 -4نحوه بازگردانی ارز به چرخ ه اقتصادی
کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و
سیاستهای بانک مرکزی میتواند به یک یا
ترکیبی از شکلهای زیر صورت گیرد:
الف -واردات خود در مقابل صادرات خود
 -واردات اشخاص ثالث در مقابل
ب 
صادرات
ج -پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیالت
فاینانس ،ریفاینانس و یوزانس خود
د  -فروش ارز به بانکها و صرافیهای
مجاز
هـ -سپردهگذاری ارزی نزد بانکها
تبصره :صادرکنندگان کاالهای پتروشیمی،
فرآوردههای پایه نفتی ،میعانات گازی و
کانیهای فلزی صرف ًا با تأیید مقام عالی

وزارتخانههای ذیربط مجاز به استفاده از
بندهای "الف" و "ب" خواهند بود.
 -5ارائه خدمات و تسهیالت به
صادرکنندگان توسط تمام دستگاههای اجرائی
منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند.
منظور از خدمات و تسهیالت در دستگاههای
اجرایی ذیربط به شرح ذیل است:
 گمرک ج.ا.ا عبارتند از مسیر سبز وفعاالن مجاز اقتصادی،
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت عبارتنداز تمدید کارت بازرگانی و جوایز و مشوقهای
صادراتی ،سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی،
 وزارت امور اقتصاد و دارایی عبارت استاز معافیتهای مالیاتی.
 -6بانک مرکزی موظف است به صورت
هفتگی ،تمام اطالعات تعهدات ارزی ایفا نشده
صادرکنندگان را به تمام دستگاههای متولی
اجرایی و نظارتی ارسال کند.

سرپرست وزارت تعاون خبر داد

آغاز اجرای طرح جدید دولت
برای حمایت از اقشار خاص از  25شهریور

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :دولت بزودی بسته معیشتی خاص اجرا
میکند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،انوشیروان محسن بندپی ظهر در حاشیه افتتاح
 507واحد مسکونی تعاونی ساز اصفهان گفت :از یکشنبه  25شهریور برای مددجویان
بهزیستی و کمیته امداد و نخستین بار برای ۳۵۰هزار دانش آموز شبانهروزی سبد کاال توزیع
میشود .سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود :براساس این طرح کارت هر
خانوار ۱۵۰هزارتومان شارژ خرید میشود که این رقم ۲۰درصد اقالم بیشتری را در مقایسه
با دوره قبل شامل میشود .واحدهای مسکونی که یکشنبه  25شهریور با حضور سرپرست
وزارت تعاون افتتاح شد در مدت 9سال با سرمایه گذاری ۹۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان و
تسهیالت بانکی ۹میلیارد و۷۰۰میلیون تومان ساخته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

صرافیها برای وارد کردن اسکناس ارز به کشور
مجاز شدند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجوز اعطا شده به صرافیها برای ورود اسکناس
ارز به کشور گفت :صرافیها بهطور گسترده شروع به واردات اسکناس ارز به کشور کردهاند.
ب ه گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی در جمع خبرنگاران گفت :عالوه بر صرافیها ،ب ه صادرکنندگان نیز مجوز
دادهایم که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را ب ه شکل اسکناس ارز وارد کشور کرده و
از طریق سامانه نیما و تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند .وی خاطرنشان کرد
که  2.5میلیارد یورو با متوسط قیمت  9هزار تومان برای واردات کاالهای ضروری ،مواد
اولیه مورد نیاز کارخانهها و تولید از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه در اختیار فعاالن اقتصادی
قرار گرفته است .رئیس شورای پول و اعتبار ب ه اظهارنظر هفته گذشته خود مبنی بر اینکه
«ذخایر ارزی ،ناموس بانک مرکزی است» اشاره کرد و افزود :ذخایر بانک مرکزی متعلق به
تمام ملت ایران است و ما مجاز نیستیم این ذخایر را به بازار تزریق کنیم.

افزایش حجم نقدینگی
به بیش از  1602هزار میلیارد تومان!

بانک مرکزی اعالم کرد :حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به  16تریلیون و  22هزار و
 500میلیارد ریال رسید که از ابتدای سال  4.7درصد و در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20.1
درصد رشد داشته است .به گزارش مهر ،براساس آمارهای بانک مرکزی ،سهم پول از ترکیب
نقدینگی در پایان تیرماه به عدد  2هزار و  149میلیارد و  100میلیون ریال و سهم شبه پول
به  13تریلیون و  873هزار و  400میلیارد ریال رسیده است .براساس این آمار ،حجم پول در
یک سال منتهی به تیرماه امسال  34.7درصد و از ابتدای امسال  18.1درصد رشد داشته اما
شبه پول در مقایسه با تیر پارسال  18.1درصد و از ابتدای امسال  3.9درصد رشد کرده است.
براساس گزیدههای آماری بانک مرکزی ،میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق
مشارکت نیز در آمار آن محاسبه میشود ،در پایان تیرماه به  2تریلیون و  836هزار و 300
میلیارد ریال رسید که در یک سال منتهی به این ماه  22.4درصد رشد دارد.

تالش عربستان برای افزایش فروش نفت
به کشورهای آسیایی

عربستان سعودی در تالش است با کاهش قیمت نفت خام برای کشورهای آسیایی،
سهم خود را در این بازار افزایش دهد و مسیر را برای اجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران
هموار کند .به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک ،آمریکا پس از خروج از برجام تالش کرده
خرید نفت از ایران را به صفر برساند اما در این کار موفق نبوده و بزرگترین خریداران نفت
ایران ،یعنی چین و هند اعالم کردند به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد .در این میان،
عربستان سعودی ،یکی از متحدان آمریکا در منطقه ،تصمیم دارد با کاهش قیمت نفت
خام برای کشورهای آسیایی ،سهم خود را از این بازار افزایش داده و جای ایران را بگیرد.
«رویترز» در گزارشی به نقل از منابع ناشناس ،از این تالش عربستان خبر داد.ریاض این
سیاست را برای هموار کردن برنامههای آمریکا در پیش گرفته و تصمیم دارد از بروز بحران
انرژی در جهان ،پس از اجرای مرحله دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران ،جلوگیری کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

 139هزار کانتینر شامل  7میلیون تن کاال
در بنادر کشور موجود است و  2/5میلیون تن آن
کاالی اساسی است

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت 139 :هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل
هفت میلیون تن کاال است که  2/5میلیون تن آن را کاالی اساسی تشکیل میدهند و
صاحبان آنها هر روز باید هزینه دموراژ و انبارداری بدهند .اگر مشکالت به شکل کنونی
ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار خواهیم بود .بهگزاش ایلنا،
مسعود خوانساری در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت
کنونی اقتصاد کشور گفت :از  21فروردین تا  22مردادماه سالجاری بیش از  32بخشنامه
از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادر شده که به تبع آن گمرک نیز  150تا 160
دستورالعمل صادر کرده که این مسأله باعث سردرگمی واردکنندگان و صادرکنندگان شده
است .این عدم قطعیت موجب بیاعتمادی تولیدکننده و مصرفکننده به مسئوالن شده
است.خوانساری گفت :هفته گذشته بیش از  200فعال اقتصادی به اتاق مراجعه کردند که
عمده اعتراض آنها به بخشنامه  16مرداد و پرداخت مابهالتفاوت ارزی بود .وی ادامه داد :این
تصمیم دولت جوانمردانه نبود زیرا در فروردینماه قاطعانه از ارز  4200تومانی دفاع کرده بود
هر چند نحوه اجرای آن باعث دردسرهایی شد .بسیاری از واردکنندگان بر این اساس کاالی
خود را پیش فروش کرده بودند و حتی برخی فاینانس و خط اعتباری را باز کرده بودند اما
اکنون با این بخشنامه ،پرداخت مابهالتفاوت هزینه سنگینی برای آنها ایجاد میکند.
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یکشنبه  25شهریور  - 1397دور جد 
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبرد اد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

رفع موانع ترخیص  ۶۰۰هزار گوشی تلفنهمراه
توقیفی در گمرک

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از رفع
موانع قانونی ترخیص  ۶۰۰هزار گوشی موجود
در گمرک خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در حالی که قیمت گوشی
در ماههای اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز شاهد
افزایش بعضا دو یا سه برابری بود ،یکی دیگر از
ی ها ،کمبود این کاال
دالیل افزایش قیمت گوش 
در بازار عنوان شد.
محمدجواد آذری جهرمی نیز از مردادماه
چندین بار از تالش برای عرضه گوشیهای توقیف شده به بازار خبر داده بود،
اما این گوشیها که  ۱۲۰هزار مورد توقیف قضایی و  ۶۰۰هزار مورد گمرکی
بودند به بازار عرضه نشدند.
در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه توئیت خود نوشت :در
جلسه قبلی هیات دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کاالهای وارد شده بدون ارز
تخصیصی از گمرک به تصویب رسید .بنابراین موانع قانونی ترخیص  ۶۰۰هزار
گوشی تلفن همراه در گمرک رفع شد.

توصیههای مهم رئیس پلیس تهران
به نگهدارندگان ارز و سکه در منازل
فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری
 ۵۱۰سارق و مالخر پایتخت خبر داد و گفت:
شهروندانی که در منزل سکه ،دالر و ارز نگه
میدارند ،مراقب اموالشان باشند.
به گزارش مهر ،سردار حسین رحیمی در
حاشیه اجرای طرح رعد  ۱۵از عزم جدی نیروی
انتظامی برای تامین امنیت کامل جامعه خبر داد
و افزود :با اجرای  ۳۳۳حکم قضایی و همکاری
خوب دادسراهای تهران ،رعد  ۱۵به مرحله اجرا
درآمد و در مجموع  ۱۹هزار و  ۶۳۶فقره اموال مسروقه کشف شد.
وی با تأکید بر این مطلب که کشف اموال سرقت شده هنوز ادامه دارد به
تعداد کشفیات خودرو و موتورسیکلت سرقتی در این طرح پرداخت و اعالم کرد:
 ۱۲۹دستگاه خودرو و  ۱۱۶دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط شد؛
همچنین  ۷۸۴فقره پرونده برای سارقان تشکیل شد.
این مقام ارشد پلیس پایتخت به شناسایی و انهدام  ۳۰باند سارقان پرداخت و
گفت :در رعد  ۱۵ارزش اموال مسروقه مکشوفه  ۷میلیارد تومان است.
سردار رحیمی اعالم کرد :حدود  ۴۵درصد سارقان یعنی  ۲۳۱نفر سابقهدار و
 ۲۷۰نفر برای بار اول سرقت کرده بودند که در این طرح دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی پایتخت در حوزه قاچاق کاال گفت ۲۰ :نفر قاچاقچی عمده
کاال شناسایی و دستگیر شدند؛ در همین رابطه  ۵۰فقره پرونده تشکیل شد و ۱۵
هزار کاالی قاچاق نیز به ارزش  ۲میلیارد تومان کشف و ضبط شد.
عالیترین مقام انتظامی پایتخت در خصوص کشفیات مواد مخدر در رعد ۱۵
اظهار داشت :یک باند مطرح قاچاق مواد مخدر که از زاهدان اقدام به ترانزیت
موادمخدر میکرد را شناسایی و متالشی کردیم؛  ۱۴۱کیلوگرم مواد مخدر از
این باند کشف و ضبط شد.
وی افزود :در این طرح  ۲۰۱خرد ه فروش مواد مخدر و  ۵۶۱معتاد متجاهر
جمعآوری شدند.
فرمانده انتظامی پایتخت به کشفیات سالح از مجرمان در طرح رعد ۱۵
پرداخت و اعالم کرد ۶ :قبضه سالح جنگی از نوع کلت کمری ۵۰ ،قبضه
سالح سرد و  ۵۰۷فشنگ جنگی در این طرح کشف شد و  ۷نفر در این رابطه
دستگیر شدند.
سردار رحیمی به حالت تهاجمی پلیس برعلیه مجرمین ،سارقین و برهم
زنندگان نظم و امنیت عمومی اشاره و اظهار داشت :پلیس تالش دارد تا امنیت
مطلوبی را در جامعه برقرار کند.
فرمانده انتظامی پایتخت به اجرای  ۱۵مرحله طرح رعد توسط مأموران پلیس
پیشگیری تهران بزرگ اشاره و اظهار داشت :حدود  ۵۰درصد از دستگیرشدگان
در طرحهای فوق دارای سوابق قبلی بودهاند؛ پلیس تالش میکند تا مجرمان
شر آنها را ازر سر مردم کم کند؛ این وظیفه پلیس
را از کف جامعه جمع کرده و ّ
است و باید بقیه دستگاهها نیز وظیفه خود را انجام دهند.
وی با تأکید بر این مطلب که وقوع جرم دست پلیس نیست ،به ذکاوت
و باهوشی سارقان پرداخت و گفت :مردم باید از کارت اعتباری خود مراقبت
بیشتری کنند؛ از رمز آن و همچنین هنگامی که در مجاور دستگاههای ATM
هستند مراقب باشند ،چرا که ممکن است سارقی در کمین آنها باشد و بخواهد
با توجه به اطالعات کار ،سرقت انجام دهد .رئیس پلیس تهران بزرگ به
شهروندانی که در منزل سکه ،دالر و ارز نگه میدارند توصیه کرد که مراقب
اموالشان باشند .سردار رحیمی در خصوص هجرت سارقان و قاچاقچیان مواد
مخدر به حوزه فضای مجازی اعالم کرد :هجرت افراد خالفکار در حوزه سرقت
و مواد مخدر به فضای مجازی جدی است که براساس آن ،پلیس پایتخت نیز
ردههایی را در پلیس فتا در خصوص مواد مخدر و پلیس آگاهی فعال کرده است
تا بتواند فضای مجازی را کنترل کند .وی با اعالم این مطلب که جرائم خشن
و مسلحانه در پایتخت به شدت کاهش یافته و هماکنون وضعیت مطلوبی حاکم
است ،خاطرنشان کرد :متأسفانه جرائم خُ رد  ۴تا  ۵درصد افزایش داشته است.

اختصاص  3/5میلیارد دالر ارز  4200تومانی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی
وزیر بهداشت گفت :دولت برای تامین
دارو و تجهیزات پزشکی ضروری ۳.۵ ،میلیارد
دالر ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی در نظر گرفته و
شرکتهای خصوصی نیز در حال خرید دارو و
تجهیزات پزشکی و مواد اولیه هستند.
به گزارش ایسنا ،دکتر سید حسن هاشمی
در حاشیه مراسم آغاز عملیات ساخت
بیمارستان  ۲۰۰تختخوابی بوکان ،اظهار
داشت ۱۲ :هزار قلم دارو در کشور وجود
دارد و ممکن است که در شرایط عادی ،همه
داروها در یک داروخانه یافت نشود و چندین
قلم کمبود دارو وجود داشته باشد.
وزیر بهداشت یادآور شد :در تمام کشورهای
دنیا ،کمبود حداقل  ۲۵تا  ۳۰قلم دارو ،طبیعی
است و کمبودهای دارویی کشور نیز نزدیک
به این اعداد است و باید تالش کنیم فاصله

ایجاد شده که ناشی از بالتکلیفی در موضوع
اختصاص ارز است را کاهش دهیم.
هاشمی در خصوص مشکالت صنعت
چاپ ،کاغذ و تاثیر آن بر وضعیت دارو در

کشور ،گفت :صنعت بسته بندی ،صنعت
چاپ و کاغذ بر حوزه دارو تاثیرگذار است
و عدد تاثیر آن بر قیمت دارو مورد مناقشه
است و بین نیم تا سه درصد عنوان میشود

و مشکالت صنعت چاپ ،کاغذ و بستهبندی
را در افزایش قیمت دارو در نظر گرفتهایم
و کمیسیون قیمتگذاری دارو ،موظف است
که این افزایش قیمت را حتما لحاظ کند.
بنابر اعالم وبدا ،وزیر بهداشت گفت:
بسته بندی ،کاغذ و صنعت چاپ ،ارز
دولتی دریافت نمیکنند .نه تنها صنعت
چاپ و کاغذ بلکه برخی موارد دیگر از
جمله محصوالت پتروشیمی که در ساخت
تجهیزات پزشکی و برخی داروها استفاده
میشود ،به دلیل افزایش قیمتها ،مشکل
پیدا کردهاند و برای این موارد ،از سازمان
برنامه و بودجه خواستهایم که در قالب متمم
بودجهای که تقدیم مجلس میکند ،واقع
گرایانه به تولیدات داخلی و صنایع دارویی،
توجه داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی:

برای ایجاد امنیت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم با مفسدان اقتصادی و محتکران مبارزه میکنیم

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران گفت :در
راستای کمک به دولت و قوه قضاییه برای ایجاد امنیت در
حوزه اقتصاد و معیشت مردم ،با مفسدان اقتصادی و محتکران
مبارزه میکنیم.
به گزارش مهر ،سردار حسین اشتری در آیین دانشآموختگی
دانشجویان انتظامی دانشگاه امین اظهار داشت :امروز جمعی
از فرزندان غیور و شجاع کشور لباس سبز پاسداری از حریم
نظم و امنیت و خدمتگزاری مردم را بر تن میکنند و با خدای
خود عهد میبندند که در راه اعتالی نظام جمهوری اسالمی
ایران و حفاظت از حریم ارزشهای الهی با تاسی به موالی
خود حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و با تالشی جهادگونه و با
بذل جان خود ،امنیت ،آرامش و آسایش را برای مردم فراهم
سازند.

وی افزود :در شرایط کنونی که استکبار جهانی و ایادی
منطقهای آن با اعمال فشار و ایجاد جو روانی سعی در القای
ناکارآمدی نظام اسالمی و ایجاد ناامنی در کشور دارند،
نیروی انتظامی با هدایتهای مدبرانه رهبر فرزانه انقالب
و با حضور مقتدرانه در همه عرصهها به دنبال ایجاد امنیت

شایسته ایران اسالمی است .سردار اشتری تاکید کرد :ما در
راستای کمک به دولت و قوه قضاییه برای ایجاد امنیت در
حوزه اقتصاد و معیشت مردم ،با مفسدان اقتصادی و محتکران
مبارزه میکنیم .همچنین به دور از فضاسازیها با سعه صدر
با ناامنیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و ناامنکنندگان
فضای عمومی جامعه با ارادهای راسخ مقابله میکنیم.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت :ما در جهت
افزایش آمادگی و توان رزمی و معنوی نیروهای انتظامی گام
برمیداریم .ما خدمتگزاران مردم و نظام جمهوری اسالمی
همچنان بر عهد و پیمان خود با رهبر و مقتدایمان پایداریم
و با اراده پوالدین و تالش جهادی در پاسداری از ارزشهای
انسانی و اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکرده و از جان ،مال و
ناموس مردم همواره دفاع خواهیم کرد.

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

 ۳۱شهریور؛ آخرین مهلت بازنشستگان کشوری برای ثبت نام وام ضروری  ۵میلیون تومانی
سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری گفت :با گذشت
 ۲۰روز از آغاز به کار سامانه اینترنتی ثبت نام متقاضیان وام
 ۵میلیون تومانی ۱۹۷ ،هزار و  ۹۹۳نفر درخواست خود را
ثبت کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
صندوق بازنشستگی کشوری ،محمدرضا افشار اعالم کرد:
با آغاز به کار سامانه ثبت نام وام ضروری بازنشستگان و
موظفین در سال  ۹۷و با گذشت  ۲۰روز ،در سایت صندوق
بازنشستگی کشوری به نشانی  ،cspf.irتا کنون  ۱۹۷هزار
و  ۹۹۳نفر تقاضای خود را در این سامانه ثبت کردند.
افشار اظهار کرد :براساس گزارش شرکت طراحی و
مهندسی بهور وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری ،از
این تعداد بیشترین آمار ثبت درخواست وام ضروری ،مربوط
به استانهای تهران با  ۳۱هزار و  ۱۰۹نفر ،فارس با  ۱۵هزار

و  ۳۷۵نفر ،اصفهان با  ۱۴هزار و  ۳۸۳نفر ،خراسان رضوی
با ۱۳هزار و  ۹۵۳نفر ،و گیالن با  ۱۱هزار و  ۵۹۱نفر
است .مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین
الملل صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد :همچنین
استانهای خراسان شمالی با یک هزار و  ۴۱۵نفر ،قم با
یک هزار و  ۷۰۷نفر ،هرمزگان با یک هزار و  ۷۹۵نفر،
چهار محال و بختیاری با یک هزار و  ۹۴۶نفر و ایالم با
دو هزار و  ۸۳نفر کمترین آمار ثبت نام وام ضروری را به
خود اختصاص دادند.
افشار یادآور شد :ثبت نام اینترنتی وام ضروری  ۵میلیون
تومانی بازنشستگان کشوری ،از اول شهریور ماه همزمان
با هفته دولت به مدت یک ماه ( ۳۱شهریور) در سایت
صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی  cspf.irآغاز
شده که در صورت افزایش تعداد متقاضیان نسبت به تعداد

تسهیالت ارائه شده ،پرداخت وام به صورت قرعه کشی
انجام خواهد شد .امسال ۲۰۰۰ ،میلیارد تومان تسهیالت
قرضالحسنه با همکاری بانک صادرات ایران ،با کارمزد ۴
درصد در قالب وام  ۵میلیون تومانی در  ۱۲مرحله به ۴۰۰
هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت میشود .مدت
بازپرداخت وام ضروری ۳۶ ،ماهه است.

مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی:

 ۱۹۰۰دختر در معرض آسیب شناسایی و مورد حمایت سازمان بهزیستی قرار گرفتند

مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور گفت :سال گذشته حدود  ۱۹۰۰دختر در
معرض آسیب در کشور شناسایی و مورد حمایت بهزیستی
قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا ،رضا جعفری سدهی با اشاره به مراکز
حمایت روانی و اجتماعی دختران در معرض آسیب است
که در سطح کشور راهاندازی شده است ،افزود :ضرورت
و فلسفه وجودی این مراکز بحث مداخله زودهنگام و
شناسایی دختران در معرض آسیب است که بتوانیم این
دختران را شناسایی و از فرار دختران بهتبع آن آسیبدیدگی
دختران در معرض آسیب جلوگیری کنیم.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور خاطرنشان کرد :اگر گروه در معرض آسیب
شناسایی و خدمات بهموقع ارائه شود ،آسیبهای بعدی
بهصورت ناخودآگاه و هزینه دولت در این حوزه کاهش
پیدا میکند.
وی اظهار کرد :آنچه در این میان اهمیت دارد
توانمندسازی به معنای واقعی است ،اگر ما نتوانیم
توانمندسازی در حوزه آموزش ،حرفهآموزی و ارائه خدمات

بهداشتی و درمانی را فراهم کنیم موفق نمیشویم،
اغلب این دختران بعد از دریافت خدمت به کانون آسیب
در خانواده برمیگردند این توانمندسازی از تبعات دیگر
جلوگیری میکند.
جعفری یادآور شد :ما نیازمند هستیم که سازمانهای
متولی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و سایر
سازمانهای ارائهدهنده خدمات در بخش آموزش و
حرفهآموزی ،بهداشت و درمان نیز به کمک سازمان
بهزیستی بیایند و خدمات بهداشتی رایگان به این افراد
ارائه دهند.
وی تأکید کرد :برخی از این دختران ترک تحصیل
کردند بنابراین باید آموزشوپرورش همکاری الزم برای
برگشت این دختران به مدرسه را فراهم بیاورد و در این
حوزه به ما کمک کنند ،اگر همه ما دغدغهمند کمک کنیم
میتوانیم گامهای جدی برداریم.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور یادآور شد :سال گذشته به هزار و ۹۰۰
دختر در معرض آسیب خدمات ارائه دادیم که این دختران
از طریق اورژانس اجتماعی یا بهصورت خود معرف مراجعه

کردند همچنین برخی از طریق دادگستری به ما مراجعه
کردند.
وی خاطرنشان کرد :برخی از دختران از طریق کالنتری
یا آموزشوپرورش شناسایی شدند؛ همچنین برخی از
شهروندان به دلیل احساس مسئولین پذیری اجتماعی
دخترانی را که در معرض آسیب هستند را به ما معرفی
میکنند .جعفری بیان کرد :خدمات ما مداوم است و بعد از
خروج این افراد از مرکز تا زمانی که به این نتیجه نرسیم
که میتواند به زندگی سالم خود ادامه دهد خدمات ادامه
دارد تا امروز نیز تعدادی کمی بعد از ارائه خدمات به چرخه
آسیب برگشتند.
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وزیر کشور:

استانداران ،گمرک و دستگاههای مسئول موظف هستند از خروج کاالهای اساسی جلوگیری کنند
وزیر کشور گفت :صادرات کاالهای اساسی و ضروری از تمامی
مرزهای کشور ممنوع است ،استانداران ،گمرک و دستگاههای
مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج کاالهای اساسی
جلوگیری کنند.
به گزارش مهر ،جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت به ریاست
عبدالرضا رحمانی فضلی نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و وزیر کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی
از اجرای طرح پیمایش مصرف سوخت خودروهای سنگین و
برونشهری ،اظهار داشت :طرح پیمایش و  gpsبا مسئولیت وزارت
راه و کشور کماکان در دستور کار باشد و این کار با همکاری و
هماهنگی اتحادیهها انجام بگیرد؛ از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز با تشکیل کارگروهی تصمیم کامل و جامعی نسبت به
مصرف سوخت خودروهای سنگین داخلی و ترانزیت تهیه و ارائه
کند.
نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
اشاره به گزارش ارائه شده درباره مصرف سوخت لنجها در آبهای
سرزمینی جمهوری اسالمی ایران و نحوه تعیین قیمت سوخت آنها،
افزود :لنجهایی که در داخل آبهای مرزی جمهوری اسالمی ایران
فعالیت دارند از قیمت مصوب داخلی سوخت بهره مند خواهند شد.
وزیر کشور ادامه داد :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کارگروهی
مصرف واقعی هر کدام از لنجها را تعیین کند ،از سوی دیگر این
کارگروه با همکاری وزارت نفت تصمیم جامعی نسبت به نحوه
محاسبه نرخ سوخت لنجهایی که مقاصد خارج از آبهای سرزمین

ایران دارند با رعایت مقررات حمل کاال ،تصمیمگیری کند.
رحمانی فضلی با اشاره به تصمیم قبلی ستاد مقابله با قاچاق
سوخت نسبت به تبدیل سوخت همه نیروگاهها از نفت به گاز،
تصریح کرد :بر اساس گزارش وزارت نفت تمامی نیروگاهها به جز ۲
نیروگاه نسبت به تغییر سیستم مصرف سوخت خود به گاز اقدام کرده
اند و مابقی نیروگاهها در زمانبندی مشخص باید انجام شود.
نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
خاطرنشان کرد :در شهرها و روستاهایی که پوشش کامل گاز دارند
وزارت نفت مکلف شد نسبت به نحوه تامین سوخت و مدیریت آن
اقدام کند.
وزیر کشور از ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز خواست کمیته
ویژهای را به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و پیشنهادات الزم برای
مقابله با قاچاق و مصرف بنزین در جلسه آتی ستاد ارائه کند.
رحمانی فضلی تاکید کرد :تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه

توسط دستگاههای مسئول اجرا و ستاد مقابله مبارزه با قاچاق کاال و
ارز گزارشی از عملکرد این دستگاهها در جلسه آتی ارائه کند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:
نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به خروج کاال و فرآوردههای
سوختی از مرزها مراقبت و کنترلهای بیشتر و جدی تری داشته
باشند همچنین دبیر مناطق آزاد ظرف یک هفته آینده برنامه
مشخصی به منظور جلوگیری از خروج کاالهای اساسی و ضروری
در مناطق آزاد ارائه کند.
رئیس شورای امنیت کشور با بیان اینکه صادرات از مبادی
رسمی برقرار است ،گفت :صادرات کاالهای اساسی و ضروری از
تمامی مرزهای کشور ممنوع است ،استانداران ،گمرک و دستگاههای
مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج کاالهای اساسی
جلوگیری کنند.
در این جلسه ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارشی از
میزان کشفیات فراوردههای قاچاق نفتی ارائه کرد که بر اساس
آخرین آمار ،میزان کشفیات فراورده نفتی قاچاق در چهار ماهه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۲
درصد افزایش داشته است .اعضای جلسه نیز تصمیم گیری
کردند تمامی راهکارهای مورد نظر نسبت به جلوگیری از قاچاق
بنزین و گازوئیل را بررسی و این راهکارها را در جلسه آتی ستاد
مقابله با قاچاق سوخت ارائه کنند .در این جلسه نیز نمایندگان
وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت اطالعات و سایر
دستگاهها گزارشی از روند میزان مصرف و قاچاق سوخت در
کشور ارائه کردند.

رئیس کمیته امداد خبر داد

پرداخت «وامهای ضروری» به مددجویان و پشت نوبتیهای متقاضی طی  ۲تا  ۳هفته آینده
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت :برخورد با مختلکنندگان ارز
و محتکران ضروری است.
به گزارش ایسنا ،سید پرویز فتاح در دومین نشست استانداران منطقه
 ۴کشور که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمآباد برگزار شد ،اظهار کرد:
شرایط کشور بهگونهای است که روال عادی جواب نمیدهد و بیشتر به
روحیه انقالبی نیاز داریم ،چنانچه از طرف مقام معظم رهبری و مسئوالن
تعبیر به جنگ اقتصادی شده است پس در این جنگ روش اداری جواب
نمیدهد و باید روشها به سمت انقالبی عمل کردن برود و اختیارات
استانداران به گونهای باشد که بتوانیم برای حل مشکالت از روی این
موانععبورکنیم.
وی ادامه داد :موانع ،خود مشکلی برای رسیدن به هدف است ،در
کمیته امداد کارهایی انجام شده که امیدوارم در سطح کشور هم تدابیر
ویژهای اندیشیده شود و دست استانداران باز باشد تا به مشکالت مردم
برسید.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه متاسفانه یک
نگاهی وجود دارد و آن اینکه همه مشکالت از باال حل شود و سپس ما
هم موانع را برطرف کنیم ،افزود :این روش غلط است و تدبیر درستی
نیست پس باید از سطوح پایین و باال درست شود.فتاح گفت :برای
حل مسائل تدبیر باال ،برنامه و تخصیص نیاز است ولی تدبیر استانی
مکمل آن است چون هرکدام از استانهای مرزی ما استعدادی دارند
و میتوانند به مرکز خط داده و این امتیاز منطقهای را در اختیار سطح
ملی قرار دهند.این مسئول بیان کرد :از اینکه وضعیتی در سطوح
باال شروعشده که با مختلکنندگان ارز و محتکران برخورد کنند،
خرسندیم چراکه این به مردم امید میدهد وآنان را خوشحال میکند
ولی باید جدیتر عمل شود چون نشاط مردم میتواند عالوه بر تأثیر
ملی بر استانی نیز موثر باشد.رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان
اینکه در مرزهای غربی و شرقی تدابیری اتخاذ شود ،افزود :هم اکنون
در موقعیت حساس سیاسی قرار داریم و در این موقعیت به وحدت
رویه نیاز داریم و موقع تسویهحساب سیاسی ،عقدهگشایی و به رخ
کشیدن نیست چراکه نظام در معرض تهدیدی جدی قرارگرفته است.
وی با تاکید براینکه آمریکاییها چندین بار در هفتههای اخیر شفاف
گفتند هدف ما از تحریم اساس نظام است نه بحث فشار به مردم،

خوشبختانه این وضعیت در حال کنترل است و از آن عبور میکنیم،
بیان کرد :ما در مقابل این تهدید بزرگ وحدت رویه ،برادری ،گذشت
و همدلی میخواهیم و اعتقاد داریم همه باید محور وحدت استان
باشند.فتاح با اشاره به اینکه در شهرستان کوهدشت یک ذهنیتی
داشتیم چون سطح نیازمندی در آنجا زیاد است اما خوشبختانه شاهد
همدلی و تعامل در این شهرستان بودیم ،گفت :بدون تردید پیروز
بزرگ این میدان ملت هستند و واقعا هزاران آفرین به این نجابت،
یآییم.
صبوری و بزرگی مردم ،واقعا از این بزرگی مردم به وجد م 
وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر متوسط مراجعهکنندگان به کمیته
امداد دو برابر شده است که در برخی جاها بیشتر از دو برابر و در
برخی جاها کمتر است ،بیان کرد ۶۰ :درصد مراجعات کمیته امداد
مربوط به غیر مددجو است .رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
تصریح کرد :این افراد مراجعهکننده نمیخواهند تحت پوشش باشند
اکثراً وامی برای اجازه خانه میخواهند اما این افزایش مراجعه به ما
تذکر مهمی میدهد که در این زمینه با دولت هماهنگیهای بسیار
خوبی انجامشده است ،کار بزرگی که دولت و مجلس سال قبل برای
مستمری انجام دادند افزایش مستمری بود بهطوریکه امسال ۱۴
درصد به همه اضافه شد و ما بهالتفاوت نیز دادیم.فتاح گفت :ضمیمه
اضافه کردن مستمری در تبصره  ۱۴وجود دارد که در این زمینه
با سازمان مدیریت و وزارت رفاه در حال هماهنگی هستیم که یا
کاال بدهند یا نقدی را بیشتر کنند و چون فرصت تصمیمگیری نبود
تصمیم گرفتیم همین ماه کاال را به مددجویان دهند و برای همه

تحت پوششیهای امداد و بهزیستی و پشت نوبتیها این سبد کاال
داده خواهد شد.وی یادآور شد :برای توزیع سبد کاال رئیسجمهور
نظربلندی دارد مث ً
ال میگوید به همه پرداخت کنیم اما برخی میگویند
تا هشت دهک و برخی میگویند تا پنج دهک سبد کاال داده شود اما
هر تصمیمی بگیرند مطمئن ًا مددجویان کمیته امداد شامل آن هستند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود :تصمیم گرفتیم تمام پشت
نوبتیهای ورود به کمیته امداد ظرف شهریور و مهر باید وارد چرخه
حمایت امداد شوند اما به این تقاضا دامن نزنیم و چون ورود بر اساس
ضوابط است و تقاضا بررسی میشود و این تصمیم به خاطر وضعیت
موجود گرفته شد.فتاح به تقویت پرداخت وامهای ضروری اشاره کرد
و با تاکید براینکه پشت نوبتی وام ضروری در کشور نمیماند ،خاطر
نشان کرد :همه را دو تا سه هفته آینده تسویه میکنیم و این وام
تا مبلغ پنج میلیون تومان است ،که هم برای تحت پوشش و بیشتر
غیر تحت پوشش است .وی تصریح کرد :بحث کمکهای موردی را
مقداری منقبض کرده بودیم اما تقویت میشود در بحث وام اشتغال
نیز سال گذشته  ۸۵درصد تبصره  ۱۶را جذب کردیم و جذب لرستان
 ۱۰۰درصد بوده است.رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بابیان
اینکه امسال وام اشتغال دو برابر شده است ،گفت :درمجموع ما
باید ۴۰۰۰میلیارد تومان وام اشتغال پرداخت کنیم .برای سقف وام
روستایی تا  ۵۰میلیون تومان با دولت توافق کردیم وام شهری نیز
 ۲۰میلیون تومان است که برای افزایش آن به رئیسجمهور نامه
نوشتیم ،مجموع وام و سطح آن خوب است .فتاح یادآور شد :در بحث
بازپرداخت وامها نیز مجوزی به استانها دادیم تا برای کسانی که با
این شرایط برای بازپرداخت مشکلدارند مالحظهای شود.وی بابیان
اینکه رویکردهایمان را به سمت کوتاهمدت ،ضربتی و اورژانسی سوق
دادیم ،خاطر نشان کرد :برای اجاره و رهن نیز باب جدیدی باز کردیم
و رقم آن را چند برابر کردیم .رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
گفت :درآمدهای مردمی کمیته امداد در  ۵ماه اخیر اضافهشده است
بهطوریکه در کل کشور  ۵۰درصد و در لرستان  ۷۷درصد اضافهشده
که ناباورانه است .وی از اعتماد مردم به کمیته امداد امام خمینی (ره)
تشکر و بیان کرد :هزینههای اداری امداد امام خمینی (ره) را نیز
مقداری منقبض و کاهش دادهایم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

از ادامه فعالیت حدود 7هزار پیش دبستانی غیرمجاز
از اول مهر جلوگیری میشود
چند روز پیش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و
پرورش اعالم کرد ،حدود 7هزار پیش دبستانی غیرمجاز که هماکنون
مشغول فعالیت هستند از اول مهر فعالیت نخواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،مجتبی زینیوند همچنین اظهار داشته که بیش
از  ۱۵هزار مرکز پیش دبستانی از دیگر دستگاهها به غیر از آموزش و
پرورش مجوز فعالیت گرفتند که مدیران  ۸هزار مرکز به وزارت آموزش
و پرورش مراجعه کرده و مجوز فعالیت دریافت کردهاند ،اما همچنان ۷
هزار مرکز پیش دبستانی بدون مجوز و بهصورت غیر قانونی مشغول به
کار هستند .در این مؤسسات نیروهای گزینش نشده و استفاده از محتوای
آموزشی تأیید نشده از جمله تخلفات عمده این مراکز است .موضوعی که
البته معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش هم به آن اشاره کرد و گفت:
برخی از مؤسسات مجوزشان را از وزارت آموزش و پرورش نگرفتند بلکه
سازمان بهزیستی و دیگر سازمانها هم این کار را میکردند .بر اساس
ابالغیه مجلس در سال  95مجوزهای مراکز پیش دبستانی فقط باید
از سوی آموزش و پرورش داده شود ،بر این اساس مراکزی که هنوز
با مجوزهای دیگر سازمانها مراکز پیش دبستانی تأسیس کردهاند باید
مجوزشان را بر اساس استانداردهای آموزش و پرورش بگیرند و تحت
نظر ما باشند.
رضوان حکیمزاده با اشاره به اینکه کودکان  4تا  6سال باید دورههای

پیشدبستانی را پشت سر بگذارند اظهار داشت :طبق مصوبه مجلس
شورای اسالمی ،شورای عالی آموزش و پرورش و برنامهریزی درسی
وزارت آموزش و پرورش موظف است استانداردهای الزم را در زمینه
توسعه پیش دبستانی در مدارس خود داشته باشیم .البته بعد از دستورالعمل
وزیر آموزش و پرورش از مهرماه امسال الزاماتی برای پیشدبستانیها
گذاشتهایم .براساس این دستورالعمل ،ایجاد و اداره کالسهای
پیشدبستانی ویژه کودکان  4و  6ساله به دو شیوه دولتی با مشارکت
مردم و سازمان غیردولتی طبق قانون انجام میشود و رعایت اصول و
چارچوب برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره براساس مصوبه
شورای عالی آموزش و پرورش در همه کالسهای پیشدبستانی الزامی
است .حکیمزاده افزود :در این دستورالعمل به استناد اسناد باالدستی ارائه
خدمات به نوآموزان پیشدبستان ی در مناطق محروم ،روستایی ،عشایر،
دو زبانه و الزمالتوجه بهشیوه دولتی با مشارکت مردم و در سایر مناطق
با استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس و مراکز غیردولتی انجام میشود.
تعیین میزان مشارکت مردم در دوره پیشدبستانی دولتی با رعایت
مفاد قانونی برعهده شورای آموزش و پرورش شهرستان است و تمام
مدارس دولتی موظف هستند از امکانات خود برای برپایی کالسهای
پیشدبستانی استفاده کنند .در مناطق محروم مرزی و حاشیه شهرهای
پر جمعیت باید اعتبارات دولتی مدارس پیشدبستانی را راهاندازی کنند

و همچنین مسئولیت همه امور آموزش و پرورش دوره پیشدبستانی
برعهده مدیرکل استان است و همه واحدهای مربوط باید برای تعمیم
دوره پیشدبستانی با تأکید بر مناطق محروم همکاری الزم را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه مدارس مکلف هستند از فضاهای مازاد مدارس
دولتی برای تشکیل کالسهای پیشدبستانی استفاده کنند ،گفت:هدف
ما این است که حداکثر نوآموزان کشور در پیشدبستانی حضور داشته
باشند و در سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب آمده است که از
مهد کودک تا دانشگاه اهمیت دارد.همچنین در سند تحول بنیادین اولین
راهکار در پیشرفت آموزش را تحقق پیشدبستانی دانستهاند و اینکه باید
دولتی باشد .حکیمزاده با اشاره به اینکه در سال گذشته  900هزار نوآموز
در کشور وجود داشته است اظهار داشت :هماکنون بیش از  ۷۰درصد
به پوشش پیشدبستانی رسیدهایم البته در برخی از استانها مثل ایالم
و خوزستان ما این نرخ پوشش را به باالی  ۹۰درصد رساندهایم .تنها
شاخص در امر آموزش که در سیستان و بلوچستان از شاخص کشوری
باالتر است ،نرخ پوشش پیشدبستانی است که  ۸۰درصد است یا در
خراسان شمالی این نرخ از  ۸درصد به ۸۰درصد رسیده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد

تشکیل  57هزار پرونده احتکار و گرانفروشی
در  4ماه اخیر

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
گفت :براساس بازرسیهای روزانه از  31استان 57 ،هزار پرونده تخلف احتکار و گرانفروشی
به ارزش  500میلیاردتومان از  31اردیبهشت ماه تا  10شهریور تنظیم و برای رسیدگی به
تعزیرات حکومتی ارسال شده است .بهگزارش وزارت صنعت ،شهرام میر آخورلو افزود :ستاد
ویژهای از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت در قالب ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای
کاال با عضویت سازمان حمایت ،وزارت اطالعات ،گمرک ،سازمان تعزیرات و سازمان
توسعه تجارت به ریاست معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه تشکیل شده که
وظیفه آن رصد وضعیت تأمین و عرضه اقالم هدف مهم و اولویت دار است .وی در زمینه
افزایش قیمت حاشیه بازار یادآور شد :پیرامون خودرو هم بهدلیل مدیریت عرضه و تقاضا و
وجود اختالف قیمت کارخانه و بازار ،منطقیترین راهکار این است که قیمت در قالب قیمت
حاشیه بازار ،اجرایی شود تا تقاضای کاذب از بین برود و سپس قیمت را بر اساس عرضه
به قیمت واقعی برسانیم.
یک میلیون و 800هزار بازرسی
از واحدهای تولیدی و صنفی ازابتدای امسال
میرآخورلو گفت :امسال تاکنون یک میلیون و 800هزار نوبت بازرسی ازمبادی
تولیدی و شبکه توزیع کاال و خدمات توسط سازمانهای صنعت ،معدن وتجارت و
اتاقهای اصناف سراسر کشور انجام شده است .وی افزود 150 :هزار نوبت بازرسی
در حوزه قاچاق کاال محقق شده است.معاون بازرسی سازمان حمایت در تشریح
رویه سازمان حمایت در قیمتگذاری کاالها ،گفت :کاال و خدمات بر اساس ضریب،
اولویتبندی شدهاند .وی افزود :بخش اول کاالهای اساسی و ضروری ،شامل  25قلم
کاال که در سبد مصرف خانوار نقش اساسی دارند و تا پایان فروردین  98با قیمت
ثابت بر مبنای دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار عرضه میشوند و قیمت آنها توسط
سازمان حمایت به طور کامل مورد رصد و پایش قرار میگیرد.میر آخورلو افزود :دسته
دیگرکاالهایی است که در بورس کاال عرضه و قیمتگذاری میشوند.

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی:

رکورد تولید شکر در 120سال گذشته زده شد
 2میلیون و  15هزار تن شکر تولید شد و نیاز ساالنه کشور
 2میلیون و  300هزار تن است

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ذخایر کاالهای اساسی کافی
است ،گفت :نگرانی برای تأمین نیازهای مردم در این زمینه وجود ندارد.
بهگزارش ایرنا ،علیاکبر مهرفرد با اشاره به اینکه سال گذشته رکورد تولید شکر در
120سال گذشته زده شد ،گفت 2 :میلیون و  15هزار تن در کشور شکر تولید شد ،در حالی
که نیاز کشور ما به این محصول  2میلیون و  300هزار تن است و در سال جاری نیاز به
واردات شکر نداریم .وی در مورد سه کاالی ذرت ،جو و کنجاله سویا که پایه تولید شیر،
گوشت ،مرغ و تخم مرغ است؛ اظهار داشت :تا تاریخ  16شهریور  97میزان واردات ذرت
و جو نسبت به سال گذشته افزایش داشته ،اما واردات کنجاله کاهش داشت و از آنجا که
واردات دانههای روغنی افزایش داشته ،بنابراین برای تهیه کنجاله با مشکلی مواجه نیستیم.
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود :در سالجاری حدود  900هزار تن برنج به کشور
وارد شده ،در حالی که نیاز وارداتی ما یک میلیون تا یک میلیون و  100هزار تن است.
مهرفرد گفت :میزان واردات گوشت نسبت به سال گذشته افزایش و واردات روغن هم تقریب ًا
متناسب با واردات در سال گذشته بوده است.

مرگ  4نفر از  39نفر مسموم شده
بر اثر مصرف مشروبات تقلبی در کرج

دادستان کرج گفت :تعداد فوتیهای مسمومیت با مصرف مشروبات الکلی تقلبی در
کرج به چهار نفر رسید .به گزارش ایسنا ،حاجی رضا شاکرمی اظهار کرد :طبق اخبار
قبلی  ۱۲نفر در اثر مسمومیت در  ۱۹شهریور امسال به بیمارستان شهید رجایی کرج
منتقل شده بودند .وی ادامه داد :ولی با گذشت چند ساعت به تعداد آنها اضافه شده و
مسمومان به  ۳۹نفر افزایش پیدا کردند .این مسئول توضیح داد :در همان ساعات اولیه
سه نفر از مسموم شدگان جان خود را ازدست داده و بعد از مدتی یک نفر دیگر نیز به
آنها اضافه شد و در مجموع تعداد فوتیها تاکنون به چهار نفر رسیده است.
شاکرمی ابراز کرد :یکی از کسانی که در این جریان جان خود را از دست داده زن
بوده است .دادستان کرج در پایان تصریح کرد :بررسیها نشان میدهد این افراد بر اثر
خوردن مشروبات الکلی تقلبی و سمی دچار مسمومیت شدهاند.

محاکمه پلیس قالبی شیطانصفت
به اتهام اغفال و آزار  9کودک در تهران

پلیس قالبی مبارزه با مواد مخدر که با فریب کودکان 9تا 14ساله آنها را مورد آزار و
اذیت قرار میداد در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
بهگزارش ایران ،رسیدگی به این پرونده از دوسال قبل بهدنبال شکایت والدین  9کودک
در شرق تهران شروع شد .آنها در گزارش خود به پلیس ادعا کردند فردی با لباس پلیس
کودکان ما را پس از اغفال ربوده ودر خلوتگاه شیطانی خود مورد آزار قرار داده است .با
چهرهنگاری مرد شیطان صفت ،وی دستگیر و مشخص شد او راننده تاکسی بوده که
خودش را پلیس جا زده است .این فرد در حالی بازداشت شد که گزارشهای پزشکی
قانونی وآزمایش دیانای مجرم بودن وی را اثبات میکرد .این متهم شیطانصفت با کیفر
خواست تعرض ،توهین ،فریب و جعلعنوان از زندان به شعبه پنجم دادگاه کیفری منتقل
شد و پای میز محاکمه به ریاست قاضی بابایی و با حضور قاضی ساجدی مستشار دادگاه
ایستاد .رسیدگی به این پرونده در حالی در شعبه پنجم شروع شد که فقط والدین دو کودک
بهعنوان شاکی در دادگاه حضور یافتند .وکیل متهم ادعا کرد موکلش بیمار است و در اثر این
بیماری دست به چنین جرایمی زده است .سپس قضات با توجه به محتوای پرونده و مدارک
پزشکی قانونی برای صدور رأی این متهم وارد شور شدند.
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بازپرس دادسرای جرایم رایانهای خبر داد

سرقت گوشی کارگردان معروف سینما
حین صحبت تلفنی توسط دزدان حرفهای
با ضربه به گیجگاه او در تهران!
دزدان خشن پس از حمله به کارگردان معروف سینما گوشی تلفن همراه او را سرقت کردند.بهگزارش
ایران ،عصر سهشنبه گذشته علیرضا داوودنژاد میهمان مدیران و خبرنگاران روزنامه ایران بود .ساعتی بعد
توگو و بازدید وی روزنامه را ترک کرد ،اما دقایقی از خروجش از روزنامه نگذشته بود
پس از انجام گف 
که طعمه سارقان موبایل قاپ شد .داوودنژاد درباره این حادثه گفت :از روزنامه که بیرون آمدم پای پیاده
در خیابان نوبخت به سمت خیابان نیلوفر در حرکت بودم و با تلفن همراهم صحبت میکردم اما ناگهان
مردی قوی هیکل و سیاهپوش از پشت ضربهای به گیجگاهم زد در حالی که شوکه شده بودم او سعی
داشت گوشی را از دستم بگیرد .به همین خاطر مرا هل داد و گوشی را گرفت .سپس با عجله دوید و چند
متر جلوتر سوار موتورسیکلتی شد که متعلق به همدستش بود و با سرعت از آنجا دور شدند .این کارگردان
سینما در ادامه گفت :گوشی تلفنم بسیار گرانقیمت بود و اطالعات زیادی هم در آن داشتم .همان روز به
کالنتری  103عباس آباد رفتم و موضوع سرقت را خبر دادم اما گفتند باید با جعبه گوشی تلفن همراهم به
کالنتری بروم .به ناچار صبح روز بعد همراه جعبه تلفن به کالنتری رفتیم و در سامانهای که به ما گفتند
اطالعات الزم را نیز ثبت کردیم .وی در حالی که از این اتفاق بسیار ناراحت بود گفت :امیدوارم این مرد
سیاه پوش با من تماس بگیرد و گوشیام را برگرداند اگر این اتفاق بیفتد مژدگانی خوبی به او خواهم داد.

دستگیری کارمند قالبی نهاد ریاستجمهوری به اتهام
کالهبرداری با وعده پرداخت وام ارزانقیمت و سرقت
وجوه نقد متقاضیان حین تکمیل مدارک در بانکها
در کرج ،تهران و قزوین
پلیس آگاهی البرز با انتشار تصویر فردی که خود را کارمند نهاد ریاست جمهوری
معرفی میکرد از شهروندان درخواست کرد چنانچه از سوی این فرد مورد کالهبرداری
قرار گرفتهاند برای طرح شکایت به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند .به گزارش
ایسنا ،سرهنگ «جواد صفایی» در اینباره گفت :در پی اعالم شکایت یکی از
شهروندان از فردی که خود را کارمند نهاد ریاست جمهوری معرفی و با توسل به
شگردهای فریبکارانه اقدام به کالهبرداری از وی کرده است ،شناسایی متهم در دستور
کار مأموران پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت .وی افزود :تحقیقات اولیه
مأموران حاکی از آن بود که نامبرده پس از شناسایی متقاضیان دریافت وام به آنها نزدیک شده و پس از طرح
دوستی با معرفی خود بهعنوان کارمند نهاد ریاست جمهوری ادعا میکند که میتواند به راحتی برای آنها وام
کم بهره دریافت کند .صفایی گفت :متهم با توسل به این ترفند فریبکارانه و جلب اعتماد طعمههای خود از آنها
میخواست تا مبلغ بین  100تا  250میلیون ریال در بانک سپردهگذاری کنند و زمانی که برای سپردهگذاری به
بانک میرفتند مبلغ مورد نظر را از آنها گرفته و به بهانه کپی کردن مدارک شناسایی و غیره از بانک خارج شده و
متواری میشد .این مقام انتظامی گفت :متهم که با بهکارگیری این شیوه در شهرهای کرج ،تهران و قزوین اقدام
به کالهبرداری از  50نفر از شهروندان کرده بود با تالش شبانهروزی مأموران پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر
شد .رئیس پلیس آگاهی استان البرز تصریح کرد :متهم که با اسامی مستعار خود را کارمند نهاد ریاست جمهوری
معرفی میکرد به جرمش مبنی بر کالهبرداری از شهروندان اعتراف کرد .صفایی با بیان اینکه تاکنون پنج نفر
از شکات شناسایی شدهاند ،یادآور شد :بهمنظور شناسایی سایر مالباختگان ،بازپرس شعبه  16دادسرای عمومی و
انقالب کرج دستور چاپ تصویر بدون پوشش متهم را در رسانهای جمعی صادر کرده است بنابراین از شهروندانی
که با این شیوه و یا توسط این فرد مورد کالهبرداری قرار گرفتهاند ،درخواست میشود تا برای پیگیری شکایت
خود به آدرس «عظیمیه  45-متری کاج – خیابان نیکنژادی – جنب کالنتری  30اسالم آباد ،پایگاه یکم پلیس
آگاهی استان البرز» مراجعه و یا با شماره تلفن  02632222050تماس حاصل کنند.

آگهی تغییرات شرکت معمار آمایش و آبادی سهامی خاص به شماره
ثبت  382948و شناسه ملی  10320314130به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  10/12/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد
اعضای هیئت مدیره به  7الی  8نفر تغیر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح یاد شده اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()246491

_______________________
آگهی تغییرات شرکت سعادت تجارت کیمیا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  320882و شناسه ملی  10103580695به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  01/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران
 بخش مرکزی  -شهر تهران  -محله شهیدقندی  -نیلوفر  -خیابانپاکستان - .کوچه شهیدعباس ساوجی نیا (هشتم )  -پالک  - 8طبقه اول
 کد پستی  1531714914تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرحفوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()246492
_______________________
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران ساز فرزانه سهامی خاص به شماره
ثبت  439533و شناسه ملی  10320874748به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  01/09/1394تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :تهران  -محله داوودیه  -خیابان
شمس تبریزی جنوبی  -بلوار میرداماد  -پالک  216برج نادر-طبقه -14
واحد  25و کدپستی  1549753453تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()246493
_______________________

کالهبرداریهای پیامکی و سوءاستفاده ازحسابهای بانکی درصدرجرایم سایبری
بازپرس دادسرای جرایم رایانهای گفت:
کالهبرداریهای پیامکی و سوءاستفاده از حسابهای
بانکی در فضای اینترنت در صدر پروندههای جرایم
سایبری قرار دارد.
به گزارش واحد اطالعرسانی معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ مهدی دری در
نشست «بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری دررفع
تحریمهای بانکی وپیشگیری ازجرائم برداشتهای
غیرمجاز اینترنتی» گفت :تا امروز درباره ارزهای مجازی
پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده و فع ً
ال دراین
خصوص شاکی نداریم.
وی گفت :پرونده کالهبرداری رایانهای و کارت به
کارت روزانه به صورت روتینگ در دادسرای جرایم
رایانهای تشکیل میشود.
بازپرس جرایم رایانهای ادامه داد :پروندههای این
دادسرا دو دسته اند بخش اول برداشت غیر مجاز از
حسابهای بانکی و بخش دوم کالهبرداری کارت به
کارت و پیامکی است.
دری درباره کالهبرداری کارت به کارت و چگونگی
وقوع چنین جرایمی افزود :متهمان این پروندهها از داخل
زندانهای کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار
با مردم تماس میگیرند ،مخاطب را فریب میدهند و وجوه
کالهبرداری شده را به حسابهای مورد نظر خود منتقل
میکنند .مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای

کالهبرداری ،کدهایی را وارد میکنند که درواقع وجوه
بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حسابهای متهمان
منتقل میشود.
قاضی پرونده جرایم رایانهای تصریح کرد :در
سوءاستفاده از کارتها و حسابهای بانکی هم
کالهبرداریها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با
پرداخت وجوهی شامل  ۳۰تا  ۵۰هزار تومان به افراد
درگیر اعتیاد کارتهای بانکی آنها را برای مقاصد
شخصی خود در اختیار میگیرند و وقتی کالهبرداری
کالن انجام میشود و پرونده به دادسرا ارجاع میشود
سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد
کالهبردار فروخته است.
دری ادامه داد :یک دسته از کالهبرداریها با
حسابهای امانتی انجام میشود و هنوز این فرهنگ در
کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را
نمیشود در اختیار دیگران قرار دهیم .وی گفت :براساس
بررسیها هر ایرانی میتواند بیش از  ۲۰۰حساب بانکی
در سراسر کشور داشته باشد .این مقام قضایی افز ود:
حسابهای مسروقه بخش دیگری از پروندهها را به خود
اختصاص میدهد و عمدت ًا دیده میشود صاحبان ای ن
حسابها کارتهای بانکی خود را همراه رمز استف اده
میکنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی
قابل انتقال است .دری افزود :حسابهای مفقودی از
جمله شگردهای دیگر کالهبرداران است که به راحتی

دستگیری خواستگار کینهجو به اتهام ربودن دختر مورد عالقه با همدستی  2آدمربای اجیر شده در کرج
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری
خواستگاری که پس از شنیدن جواب رد ،نقشه ربودن
دختر مورد عالقهاش را کشیده بود خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار سید جعفر حسینی گفت :در
پی اعالم وقوع یک فقره آدمربایی دختر حدوداً  20ساله
در کرج ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار
ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان
البرز قرار گرفت .ماموران پس از حضور در محل حادثه
مطلع شدند که دو نفر ناشناس با یک دستگاه خودرو
پراید ،وی را با توسل به تهدید از جلوی منزلش ربوده
و متواری شدند.

این مقام انتظامی افزود :با توجه به اظهارات دوست
فرد ربوده شده به عنوان تنها شاهد ماجرای حادثه
آدمربایی مبنی بر این که دوستش خواستگاری دارد که
پدرش با ازدواج آنها مخالف است ،ماموران به خواستگار
وی مظنون شدند.
سردار حسینی تصریح کرد :با انجام اقدامات گسترده
پلیسی و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته از محل
وقوع جرم ،خودرو مورد نظر شناسایی و پس از استعالم
از شماره پالک خودرو ،مالک آن شناسایی و در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر شد .متهم دستگیر شده پس
از انتقال به پلیس آگاهی اعتراف کرد که با همکاری یک

 01/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهرنازمشایخی به
شماره 0075074079به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره
و شهاب فالح به شماره ملی 2161820400به سمت رئیس
هیات مدیره و شاهرخ اعظمی به شماره ملی 2970208180به
سمت نایب رئیس هیات مدیره بمدت دوسال انتخاب گریدند
حق امضاء کلیه اسناد و اورق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل
چک ،سفته و بروات و قراردادها و سایرمکاتبات عادی و اداری
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفق ْاهمراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()246494

_______________________
آگهی تغییرات شرکت آمایش گران نقش پندار شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  392305و شناسه ملی  10320433591به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 08/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :آقای محمد علیم الفتی
راد به کد ملی  4190145696به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره  -2آقای علی قنبری برزیان به کد ملی  4250102769به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -3خانم سمیه فرهادی به کد ملی
 0069866201به سمت عضو هیئت مدیره  -4آقای یوسف درویشی
به کدملی  4199169954به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو به
عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند خانم
مهدیه الهی عسکرآباد به کد ملی  0322320011به سمت بازرس
اصلی و آقای منصور دیهول به کد ملی  3859918494به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()246495
آگهی تغییرات شرکت ره فرش البرز سهامی خاص به
_______________________

شماره ثبت  389625و شناسه ملی  10320396859به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

با کارتهای مفقودی کالهبرداری میکنند ضمن
اینکه حسابهای جعلی نیز از دیگر علتهای شکل
گیری پرونده کالهبرداری در مراجع قضایی است و
کالهبرداران با استفاده از سوءاستفاده از اسناد هویتی
مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانکها میکنند
که با وجود اعالم مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان
هویت باز هم کالهبرداری انجام میشود .وی تاکید کرد:
نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطالعات آنالین
صاحبان حسابهای بانکی برای استعالم و پرینت حسابها
ازدیگردالیل سوءاستفاده کالهبرداران برای انجام اعمال
مجرمانه است و از آنجایی که اطالعات صاحبان حساب
به صورت سراسری در سیستمها ثبت نشده درهنگام
وقوع جرایم استعالم گرفتن از حسابها یک روز طول
میکشد که نیاز به بررسی ،اصالح و بازنگری در این
زمینه وجود دارد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 49405و شناسه ملی  10100945819به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نفر دیگر و بنا به درخواست مرد جوانی اقدام به آدمربایی
کرده و فرد ربوده شده را به خانهای در اطراف کرج انتقال
و تحویل آن مرد دادهاند.
این مقام انتظامی بیان کرد :با توجه به اعترافات
متهم دستگیر شده و اقدامات اطالعاتی ماموران طی
دو عملیات جداگانه همدست وی و متهم اصلی دستگیر
و دختر ربوده شده نیز که نزد وی بود رها و به نزد
خانوادهاش بازگشت .متهم در بازجوییهای ماموران
انگیزه خود را ازاین اقدام ،انتقام از خانواده دختر مورد
عالقهاش عنوان کرده است .متهمان دستگیر شده
تحویل مراجع قضائی شدند.

مورخ  22/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت به :استان تهران
 شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-هاشمی-خیابان دامپزشکی-بنبست محمودی-پالک -14طبقه سوم-واحد  6کد پستی  1349774347انتقال یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .آقای علیرضا یونسی خواه به شماره ملی
 0064542505با پرداخت مبلغ 79200000ریال به صندوق شرکت ،سرمایه خود را
به مبلغ 80000000ریال افزایش داد .خانم سمیرا رضوانی پیله رود به شماره ملی
 0083293477با پرداخت مبلغ 19800000ریال به صندوق شرکت ،سرمایه خود را به
مبلغ 20000000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به
مبلغ 100000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید لیست
سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است :آقای علی
رضا یونسی خواه با کد ملی 0064542505دارنده مبلغ 80000000ریال سهم الشرکه
خانم سمیرا رضوانی پیله رود با کد ملی 0083293477دارنده مبغ 20000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()246496

_______________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تراز سنج سهامی خاص به شماره ثبت

 87105و شناسه ملی  10101315295به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  16/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره به
قرار ذیل برای مدت  2سال انتخاب گردیدند :محمد عابد به شماره ملی 4609660717

به سمت رئیس هیئت مدیره  -علی اصغر عابد به شماره ملی  4609637499به

سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -میترا عابد به شماره ملی  0010497897به سمت
عضو هیئت مدیره  -فرید عابد به شماره ملی 0453744885به سمت مدیرعامل

و عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه چکها و سفتهها با امضا ثابت رئیس هیئت
مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و امضا
کلیه قراردادها و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب

رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است .شاهد
مسعودیان کدملی  0079218423به سمت بازرس اصلی و ابوالقاسم قدیری نژاد

کدملی ( )4569232426به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب
شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()246497

جامعه
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ید شماره ( -64شماره پیاپی )770
یکشنبه  25شهریور  - 1397دور جد 

ن دولتی از بستری کردن او
مرگ غم انگیز دختربچه  3ساله در پی خودداری یک بیمارستا 
با ادعای نداشتن تخت خالی در تهران

دختر بچهای که بهدلیل بیماری و به
تشخیص پزشک باید در بیمارستان بستری
میشد وقتی از سوی یکی از بیمارستانهای
دولتی پذیرش نشد در کمتر از  24ساعت جان
باخت.
به گزارش ایران ،ساعت  23سهشنبه
هفته گذشته زهرای  3ساله حالش بد شد
و با عالئم بیحالی و تهوع شدید از سوی
پدر و مادرش به یکی از بیمارستانهای دولتی
تهران منتقل شد .پزشک معالج پس از معاینه

و انجام آزمایشهای اولیه دستور بستری
شدن کودک را صادر کرد اما زمانی که پدر
زهرا به قسمت پذیرش مراجعه کرد آنها به
بهانه اینکه تخت خالی در بیمارستان ندارند از
بستری کردن وی خودداری کردند.
حبیباهلل برقی پدر این کودک در تشریح
این ماجرا گفت :از صبح سهشنبه گذشته حال
زهرا خوب نبود و چند باری هم استفراغ کرد
که در نهایت ساعت  11شب او را به یکی از
بیمارستانهای دولتی آوردیم .در ابتدا پزشک
معالج عنوان کرد که مشکلی ندارد و باید
استراحت کند اما با اصرار ما برایش آزمایش
خون نوشت .پس از انجام آزمایش ،پزشک
عنوان کرد که یکی از شاخصههای خونی
زهرا بسیار باالست و باید هرچه زودتر بستری
شود .من هم بنا بر اظهارات پزشک به پذیرش
بیمارستان مراجعه کردم و نسخه دکتر را نشان
دادم که دستور بستری داده بود اما متصدی
با قاطعیت گفت که تختی برای بستری

شدن دخترم ندارند .حتی گفتم که خودم او
را در بغلم نگه میدارم تا تخت خالی شود،
اما اصرارهای من نه تنها نتیجهای نداشت
بلکه متصدی پذیرش بیمارستان از پشت
باجه بیرون آمد و با عصبانیت مرا به عقب هل
داد و گفت پزشک تأکیدی بر اورژانسی بودن
بیمار شما نداشته بنابراین جایی برای بستری
کردن بیماران غیراورژانسی نداریم.پدر زهرا
در ادامه افزود :به ناچار دخترم را در آغوش
گرفتم و از بیمارستان خارج شدم .در میانه
راه دخترم دوباره حالش وخیمتر شد و پس
از استفراغ ،تشنج کرد و چون به بیمارستان
دیگری نزدیک بودم زهرا را به آنجا بردم و
در آن بیمارستان بالفاصله زهرا بستری شد
و تا چند ساعتی هم در آن مرکز ماند .بعد
از آن مسئوالن بیمارستان به من گفتند چون
زهرا کودک است باید به بیمارستان تخصصی
کودکان منتقل شود و ما هم کار انتقال را
انجام دادیم اما تقریب ًا ساعت  8شب چهارشنبه

بود که در کمال ناباوری در بیمارستان به ما
گفتند بچه فوت کرده است.
از این خبر شوکه پریشان و سرگردان شده
بودم زهرا تنها فرزند ما بود که به طور ناگهانی
او را از دست دادیم .در آن لحظه مقصر مرگ
دخترم را مسئوالن بیمارستان اولی که به آن
مراجعه کرده بودم میدانستم به همین خاطر
به آنجا رفتم اما نتوانستم پزشک معالج دخترم
را ببینم وقتی اعتراض کردم به من گفتند برو
شکایت کن.این مرد جوان ادامه داد :دخترم
را دفن کردیم و منتظر اعالم نتیجه پزشکی
قانونی هستم .در بیمارستان گفتند وجود
آلودگی و عفونت در خون زهرا باعث فوتاش
شده است .حاال هم شکایتی تنظیم کردهام
تا پس از دریافت نظر پزشکی قانونی آن را
پیگیری کنم .دختر  3سالهام تازه صحبت
کردن را یاد گرفته بود اما او را به خاطر
سهلانگاری و بیتوجهی کسانی از دست
دادم که باید ضامن سالمت مردم باشند.

دستگیری داماد جنایتکار به اتهام قتل هولناک برادر زن و همسر او و رهایی اجساد آنها در کوههای ساوجبالغ

راز اجساد رها شده یک زوج جوان در کوههای
ساوجبالغ با اعترافهای داماد جنایتکار خانواده فاش
شد.
به گزارش ایران ،یکشنبه  11شهریور مرکز پیام
پلیس آگاهی در جریان کشف اجساد یک زن و شوهر
در حوزه استحفاظی شهرستان ساوجبالغ قرار گرفته
و با توجه به اهمیت موضوع بالفاصله اکیپی متشکل
از عوامل اداره مبارزه با جرائم جنایی استان البرز به
محل کشف اجساد واقع در ساوجبالغ – بخش چندار
نرسیده به روستای سیباندره اعزام شدند.
در بررسیهای اولیه مشخص شد دو نفر به اسامی
یوسف  27ساله و حدیثه  21ساله دانشجو که زن و
شوهر بودند با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدهاند،
اجساد هر کدام به فاصله  3کیلومتر از همدیگر افتاده
بود .خودرو وانت پیکان متعلق به آنان نیز حدود 5
کیلومتر پایینتر از اجساد رها شده بود بنابراین موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
خانواده مقتوالن شناسایی و به پلیس آگاهی
دعوت شدند اما آنها به کسی ظنین نبودند .تا اینکه
مشخص شد روز حادثه آخرینبار فردی به نام
حمیدرضا  43ساله که داماد یوسف  -مقتول  -بود

با وی تماس گرفته است .بالفاصله وی احضار اما
مدعی شد روز حادثه این زوج را ندیده است .این در
حالی بود که کارآگاهان دریافتند وی در روز حادثه دو
بار به محل کشف اجساد تردد داشته است .بنابراین با
توجه به اظهارات ضد ونقیض وی دستور بازداشتش
صادر شد .متهم در ابتدا منکر هرگونه قتل بود اما در
برابر بازجویی فنی کارآگاهان و مدارک و مستندات
جمعآوری شده ناچار لب به اعتراف گشوده و ضمن
اعتراف به قتل عمدی حدیثه و یوسف گفت :حدیثه
در زندگی خصوصی ما بسیار دخالت میکرد و باعث
اختالفات بسیار جدی بین من و همسرم شده بود به
همین خاطر تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم .صبح

آگهی تغییرات شرکت گسترش پلیمر ابر آراد سهامی خاص
به شماره ثبت  397893و شناسه ملی  10320481442به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  22/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :طیار محمد
پور فعله ( )1465189122به سمت رئیس هیئت مدیره و
مهدی محمد پورفعله( )0076300897به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره و تورج محمد پور فعله( )0011155361به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جعفر محمد پور فعله
( )1639046021به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند .امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار
و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و بروات واوراق عادی
و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()246498
____________________
آگهی تغییرات شرکت سپند پرواز شرق با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  353337و شناسه ملی 10103987211
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 20/04/1397و مجوز شماره  19409/972303مورخ
 22/5/97اداره کل حقوقی وامالک سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و مجوز شماره  24888مورخ
 7/5/97سازمان هواپیمایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به از محل قبلی به
استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر

اول وقت با تلفن همراه همسرم یک پیام به حدیثه
دادم و گفتم که ساعت  10بیا بریم خرید .قبل از
ساعت  10صبح همسرم را به منزل پدرش فرستادم،
دقایقی بعد یوسف همسرش را جلوی خانه ما پیاده
کرد و رفت .وقتی حدیثه وارد خانه شد با او درگیر شده
و گردنش را آنقدر فشار دادم که بیهوش شد سپس او
را داخل صندوق عقب خودرو انداخته و به ساوجبالغ
(محل کشف جسد) منتقل کردم در آنجا با ضربات
متعدد چاقویی که از آشپزخانه برداشته بودم او را به
قتل رساندم .با توجه به اینکه صبح یوسف همسرش
را جلوی خانه ما پیاده کرده بود و این احتمال وجود
داشت که با پیگیریهای او قضیه لو برود تصمیم به
قتل یوسف گرفتم .چند کیلومتر پایینتر از جسد با
موبایلم به یوسف زنگ زدم و گفتم ماشینم خراب
شده و برای کمک بیاید .وقتی یوسف آمد در یک
فرصت مناسب از پشت با ضربات چاقو به او حملهور
شدم و پس از افتادن یوسف با سنگ نیز چندین ضربه
به سر او کوبیدم و رفتم .با توجه به اعترافات صریح
متهم و نظر به اینکه محل وقوع قتلها شهرستان
ساوجبالغ بوده پرونده به همراه متهم برای انجام
تشریفات قانونی تحویل پلیس آگاهی ساوجبالغ شد.

تهران-محله پاسداران-کوچه رز-کوچه نارنجستان چهارم-
پالک -1-ساختمان آرتمیس-طبقه -12واحد  6کد پستی:
 1957917543منتقل شد وماده قانونی اساسنامه اصالح.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()246499
____________________
آگهی تغییرات شرکت گسترش پلیمر ابر آراد سهامی خاص
به شماره ثبت  397893و شناسه ملی  10320481442به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 21/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم مهدیس یارا
( )2594568546به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه محمد
علیها ( )0062942972به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()246500

____________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و ترخیص کاالی فراز شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  162277و شناسه ملی
 10102049022به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  01/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :افشین
حق رضائی کد ملی  2649190868به سمت مدیر عامل عضو
هیئت مدیره و جمشید خانجانی معاف کد ملی  2649852461به
سمت رئیس هیئت و شادی خوجینی کد ملی  0055619983به

رئیس پلیس پیشگیری تهران خبر داد

کشف بیش از  600تن مواد اولیه

پیشساز ظروف یکبار مصرف در جنوب تهران
رئیس پلیس پیشگیری
تهران بزرگ از کشف بیش از
 600تن مواد اولیه پیشساز
ظروف یکبار مصرف در جنوب
تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ
کیوان ظهیری ،دراین باره
گفت :مدتی قبل از طریق منابع
خبری و اطالعاتی ماموران
دایره عملیات کالنتری  170کهریزک از احتکار مواد پیش ساز ظروف یکبار مصرف در یکی
از انبارهای این محدوده با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه در تحقیقات ماموران صحت گزارشهای واصله تایید شد ،گفت:
گزارشهای واصله به مقام قضایی ارجاع و مجوز عملیات دریافت شد و ماموران در عملیاتی
پلیسی به محل این انبار در کهریزک رفته و اقدام به بازرسی از آن کردند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه این انبار پنج هزار متر مربع مساحت
داشت ،افزود :داخل این انبار دو سوله بزرگ و یک سوله کوچک قرار داشت که از مجموع
آنها بیش از  600تن ماده اولیه پیش ساز ظروف یکبار مصرف و پالستیکی کشف و ضبط
شد .همچنین یک دستگاه تریلی با  30تن بار مشابه نیز در محل متوقف شده بود که نسبت
به توقیف آن نیز اقدام شد.
ظهیری ادامه داد :احتکار این مواد در انبار درحالی انجام شده است که برابر گزارشهای
واصله کمبود مواداولیه پیش ساز ظروف یکبار مصرف سبب افزایش قیمت این محصول و
حتی کمیابی آن در برخی مناطق به ویژه در ایام محرم شده است.
به گفته وی  300تن از این مواد در گونیهای یک تنی و  300تن دیگر در بستههای
 50کیلوگرمی انبار شده بودند.
ظهیری با بیان اینکه این محل به دستور مقام قضایی پلمپ شد ،گفت :تحقیقات ماموران
در این زمینه ادامه دارد.

دستگیری استاد قالبی گویندگی رادیو
به اتهام جعل ،اغفال و کالهبرداری میلیونی
در شهرستان فسا

جوان کالهبرداری که با ایجاد گروه مجازی گویندگی رادیو از افراد عالقهمند
اخاذی میکرد توسط پلیس فتا دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت :جوان
 ۲۰سالهای که با ایجاد گروه مجازی گویندگی رادیو ،از عالقهمندان  ۶۰میلیون
کالهبرداری کرده بود توسط پلیس فتا دستگیر شد.
سرهنگ فرج رستمی افزود :در پی ارجاع پرونده قضایی با موضوع کالهبرداری
رایانهای با  ۶شاکی خصوصی و  ۳شاکی دولتی ،رسیدگی به موضوع در دستور کار
پلیس فتا قرار گرفت .وی ادامه داد :کارشناسان سایبری با اقدامات فنی موفق به
دستگیری متهم  ۲۰ساله شدند که وی در بازجویی به عمل مجرمانه و برگزاری
دورهها در منزل شخصی خود با قصد سو استفاده و اغفال شاکیان خصوصی اعتراف
کرد .سرهنگ رستمی افزود :متهم با وعده ارائه مدرک معتبر گویندگی رادیو و
بازیگری با سوءاستفاده از عنوان سازمانها و ادارههای مرتبط دولتی ،مبلغ ۶۰
میلیون ریال کالهبرداری کرده بود.

سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی وگمرکی و اوراق عادی
و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()246501

____________________

آگهی تغییرات شرکت روغن موتور دماوند شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  122131و شناسه ملی  10101656348به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  25/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزی  -شهر تهران-طرشت-خیابان آزادی-خیابان شهید حسین بیک
محمدلو-پالک -1ساختمان نور-طبقه سوم-واحد  9کدپستی 1458734133
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()246502

____________________

آگهی تغییرات شرکت گسترش پلیمر ابر آراد سهامی خاص به شماره
ثبت  397893و شناسه ملی  10320481442به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  22/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه
شرکت از مبلغ 1010000000ریال به مبلغ  1020000000ریال منقسم به
 10200سهم 100000بانام از محل مطالبات حال شده ،افزایش یافت و در
نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()246503

8

علمی  -پزشکی
دانشمندان انگلیسی مدعی شدند

ارتباط تزریق خون جوان
با پیشگیری از بیماریهای افزایش سن

نتایج یک مطالعه نشان داده
است که تزریق خون جوان
به موشهای مسن از ابتال
به بیماریهای مرتبط با سن
پیشگیری کرده و عملکرد شناختی
آنها را به خوبی حفظ میکند.
به گزارش مهر ،محققان
دانشگاه کالج لندن دریافتند
انتقال خون جوان به افراد پیر میتواند موجب درمان بیماریهای مرتبط با سن
شود .نتایج اخیر این محققان نشان داده که فاکتورهای خونی بهدست آمده از
انسانهای جوان میتواند موجب بهبود سالمت در حیوانات مسن تر شود .طبق
این نتایج ،خون افراد جوان میتواند به کاهش احتمال ابتال به بیماریهای
مرتبط با سن کمک کند.
«دام لیندا پاتریج» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :تحقیق ما
نشان میدهد خون جوان به انسانها اجازه میدهد تا زندگی عاری از بیماریهای
نظیر سرطان ،زوال عقل و بیماری قلبی تا زمان مرگ شان داشته باشند».
در این مطالعه از  ۷۰شرکت کننده داوطلب در رده سنی  ۱۶تا  ۲۵سال
پالسما خون گرفته شد .نتایج نشان داد موشهای مسنی که خون دریافت کرده
بودند مبتال به بیماریهای مرتبط با افزایش سن نشده و عملکرد شناختی شان
هم به خوبی حفظ شد ،درحالیکه موشهای جوان تر دریافت کننده خون پیر با
تاثیر معکوس مواجه شدند.
پاتریج تاکید میکند خون باید به دقت در حیوانات مورد مطالعه قرار گیرند تا
مولکولهای حفظ کننده سالمت جسم شناسایی شوند.

زهرهای کشنده ،برگ برنده پیشرفتهای پزشکی
با وجود انجام مطالعات و
تحقیقات متعدد همچنان بسیاری
از بیماریها هستند که درمانی برای
آنها وجود ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال
نیوز تودی ،در بررسی که اخیرا نتایج
آن منتشر شده به مطالعه نقش زهر
و سموم در کمک به ابداع روشهای درمانی جدید پرداخته شده است.
در طبیعت تعداد گیاهان و حیوانات سمی و زهردار قابل توجه است و طبق
بررسیهای انجام شده  ۱۵درصد تنوع زیستی جهان را شامل میشوند .از کرمها
تا مارمولکها و از عنکبوتیان تا پستانداران ،سم این موجودات میتواند در بازی
بقا و ادامه حیات برگ برنده باشد.
زهر به اندازهای تاثیرگذار است که در انواع گونهها به طور مستقل پرورانده
میشود ،اما آیا میتوان از زهر به نفع خود بهره گرفت؟
پیش از این جمعآوری این سموم و ارزیابی آنها در سطح مولکولی بسیار
سخت بوده است .به طور مثال بسیاری از حیوانات سمی جثه کوچکی دارند که
همین امر جمعآوری سم آنها را مشکل میسازد.
محققان آمریکایی در بررسی که اخیرا انجام دادهاند مشاهده کردند حیوانات
سمی دربردارنده نشانههایی در درمان انواع بیماریها از جمله دیابت ،بیماریهای
خود ایمنی و دردهای مزمن هستند.
در حال حاضر سازمان غذا و داروی آمریکا شش داروی تهیه شده از زهر
را تایید کرد ه است .به دلیل تنوع باالی زهر و سموم طبیعی میتوان از آنها
در تهیه دارو استفاده کرد .در بررسی اخیر به نمونههایی اشاره شده که حاکی
از مفید بودن زهر در درمان بیماریهاست .به طور مثال ،پپتیدهای گرفته شده
از شقایق دریایی سمی از طریق هدف قرار دادن کانالهای یون در سلولهای
به درمان بیماریهای خود ایمنی کمک میکند .همچنین ،نوروتوکسینهای
گرفته شده از گونهای حلزون دریایی درمان موثری برای دردهای مزمن است
که اعتیادآور نیست.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22
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مصرف تخممرغ  ،لبنیات  ،غذاهای مقوی  ،غذاهای دریایی و جگر گاو
برای تامین ویتامین  B12مورد نیاز بدن

برخی افراد دچار کمبود
ویتامین  B12هستند که
میتوانند با مصرف بعضی از
مواد غذایی،ویتامین بدن خود
را تامین کنند.
به گزارش مهر ،ویتامین
 B12نقش مهمی در تشکیل
گلبولهای قرمز خون ایفا
میکند و همچنین برای عملکرد مغز ما مفید است.
در اینجا با  5منبع این ویتامین آشنا میشوید.
-1تخممرغها
تخممرغها حاوی چندین مواد مغذی از جمله
پروتئین ،کلسیم و زینک هستند.
اگر شما در طول فعالیتهای فیزیکی روزانه احساس
خستگی میکنید تخممرغ را به عنوان یک میانوعده
مناسب و قبل از تمرین مصرف کنید.
تنها ویتامین نیست که انرژی را تامین میکند
بلکه پروتئین نیز میتواند عملکرد ماهیچهها را بهبود
بخشد.
بخش زرد خام تخم مرغ ،حاوی مقدار زیادی
ویتامین  B12است .تخم غاز و اردک نیز دارای مقادیر
قابل توجهی از ویتامین  B12هستند.
 -2لبنیات

طبق گفته موسسه ملی
بهداشت ،هشت اونس ماست
کمچرب و یک فنجان شیر
کمچرب گاو میتواند کمی
بیش از یک میکروگرم از
ویتامین  B12را تامین کند.
 -3غذاهای مقوی
برخی از انواع غالت
صبحانه ،محصوالت سویا و شیرهای غیرلبنی غنی از
ویتامینها هستند .این نکته میتواند برای گیاهخواران
بسیار قابل توجه باشد.
 -4غذاهای دریایی
مقدار  B12که شما دریافت میکنید به نوع غذای
دریایی مصرفی شما بستگی دارد.
حلزونها که به طور معمول در ظروف غذاهای
دریایی یافت میشوند به عنوان یکی از بهترین
منابع این ویتامین هستند به طوری که سه اونس از
آن میتواند تقریبا  85میکروگرم از ویتامین  B12را
تامین کند.
 -5جگر گاو
جدای از پروتئین و آهن ،جگر منبع عالی از ویتامین
 12است که شامل بیش از  70میکروگرم در هر سه
اونس است.

ارتباط در معرض فلزات سمی قرار گرفتن با افزایش بیماریهای قلبی و عروقی
بررسیها نشان میدهد قرار گرفتن در معرض فلزات سمی خطر
ابتال به بیماریهای قلبی را افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،افرادی که در معرض فلزات سمی همچون
آرسنیک ،سرب ،کادمیوم یا مس قرار دارند بیشتر احتمال دارد به
بیماریهای قلبی مبتال شوند.
درحالیکه این فلزات به طور طبیعی در پوسته زمین وجود دارند
اما در برخی شرایط میزان آنها در آب آشامیدنی ،مواد غذایی و هوا
در نتیجه فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی ،استخراج معدن و استعمال
دخانیات به سطح بسیار باالیی میرسد .به طور مثال ،مس و سرب
از طریق لولههای آب وارد منابع آب آشامیدنی میشوند درحالیکه،
آرسنیک و کادمیوم به دلیل فاضالبهای ناشی از فعالیت کارخانهها
و سیستم آبیاری محصوالت کشاورزی در آبهای زیرزمینی انباشته
میشود .در این بررسی محققان به ارزیابی اطالعات جمع آوری
شده در  ۳۷مطالعه که با حضور  ۳۵۰هزار شرکت کننده انجام
شده بود ،پرداختند .در مجموع ،حدود  ۱۳هزار نفر دچار حمله قلبی
شده ،جراحی قلب باز انجام داده یا سایر مشکالت مرتبط با بیماری
قلبی را تجربه کردند و همچنین حدود  ۴۲۰۰مورد سکته مغزی
گزارش شده است.
نتایج بررسی آشکار ساخت در مقایسه با افرادی که در تماس با

پزشکان در یک مطالعه هشدار دادند که تعدادی از
مکملهای ورزشی و کاهش وزن حاوی مقادیری از
ترکیبهای مضر هستند.
به گزارش ایسنا ،به تازگی گروهی از متخصصان به
مطالعه روی انواعی از مکملهای ورزشی و کاهش وزن
پرداختند تا مشخص شود این مکملها بیخطر هستند یا
میتوانند برای سالمتی مضر باشند.
سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ ،تمامی ورزشکاران
را از مصرف داروها و مکملهای حاوی "هایژنامین" که
تاثیرات مسموم کننده روی قلب دارند ،منع کرده است .با
این وجود ،بسیاری ازمکملهای غذایی حاوی این ترکیب
مضر هستند که به طور طبیعی در برخی از انواع گیاهان
همچون "اقونیطون" وجود دارد .متخصصان آمریکایی
اظهار داشتند :هایژنامین نه تنها در ساخت مکملها کاربرد
گسترد ه دارد بلکه شرکتهای سازنده این مکملها به
میزان صحیح استفاده از این ترکیب اشاره نمیکنند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی،همچنین به گفته
متخصصان برخی از این محصوالت حاوی میزان باالیی
از محرکهایی هستند که بیخطر بودن آنها مورد تایید
نیست و میتواند خطر ابتال به مشکالت قلبی-عروقی را
در مصرف کنندگان افزایش دهد.

شناسایی یک نوع
آنتیبیوتیک جدید
پایینترین سطح آرسنیک بودند ،افرادی که در معرض سطح باالیی
از این فلز قرار داشتند  ۳۰درصد بیشتر با خطر احتمالی بیماریهای
قلبی -عروقی مواجه بودند .همچنین این رقم در مورد تماس با
فلزهای سرب ،کادمیوم و مس به ترتیب  ۳۳ ،۴۳و  ۸۱درصد برآورد
شده است .به گزارش ژاپن تودی ،متخصصان انگلیسی میگویند:
یافتههای بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر قرار گرفتن در
معرض عوامل زیست محیطی همچون فاکتورهای خطرزای مرسوم
از قبیل فعالیت جسمی یا رژیم غذایی در بروز بیماریهای قلبی-
عروقی مهم است.

ارتباط احساس خواب آلودگی در طول روز با خطر ابتال به آلزایمر

سالمت در یک بررسی جدید
دریافتند احساس زیاد خواب
آلودگی در طول روز میتواند
نشانهای از ابتال به آلزایمر در
دوران بعدی زندگی باشد.
به گزارش ایسنا به نقل
از مدیکال نیوز تودی ،آلزایمر
شایعترین نوع زوال عقل است
که به رغم شیوع این بیماری گزینههای درمانی برای آن
وجود ندارد.
هنوز علت دقیق این بیماری مشخص نیست و به همین
دلیل تحقیقات بسیاری در رابطه با شناخت فاکتورهای خطرزا
در بروز این بیماری انجام گرفته است .کارشناسان معتقدند
که با شناخت این فاکتورهای خطرزا میتوان تا حدود زیادی
احتمال ابتال به آلزایمر را کاهش داد.
تاکنون ،چندین فاکتور خطرزا در بروز این بیماری
شناسایی شده است .شناخته شدهترین عامل در ابتال به این
بیماری سن است .بیشتر افراد در سن  ۶۵سالگی و باالتر دچار
آلزایمر میشوند .پس از سن  ۸۵سالگی خطر ابتال به آلزایمر
تقریبا یک سوم میشود.
همچنین فاکتور ژنتیک میتواند در خطر ابتال به آلزایمر
نقش داشته باشد .رژیم غذایی ،فعالیت جسمی و ذهنی نیز

مضرات مکملهای ورزشی
برای سالمت قلب

از دیگر فاکتورهای موثر به حساب
میآیند.
محققان در جدیدترین مطالعه
خود فاکتور خواب را به فهرست
عوامل موثر در ابتال به بیماری
آلزایمر اضافه کردند.
در این بررسی محققان
آمریکایی به رابطه بین احساس زیاد
خواب آلودگی در طول روز و انباشت پالکهای بتا-آمیلوئید
در مغز پرداختند که مشخصه اصلی بیماری آلزایمراست.
درک رابطه بین خواب آلودگی و بیماری آلزایمر میتواند
مهم باشد .درصورتیکه اختالل خواب در بیماری آلزایمر نقش
داشته باشد میتوان به بیماران مبتال به اختالل خواب کمک
کرد تا از پیامدهای منفی آن در امان باشند.
محققان در این بررسی روی  ۱۲۳بیمار آزمایشاتی را
انجام دادند .سپس رابطه بین خواب آلودگی در طول روز،
چرت زدن و پالکهای آلزایمر مورد ارزیابی قرار گرفت و
مشاهده شد افرادی که دچار احساس خواب آلودگی مفرط
هستند  2/75برابر بیشتر با خطر تشکیل بتا-آمیلوئیدها روبرو
هستند .همچنین در مورد چرت زدن در طول روز نیز این
رابطه مشاهده شد هرچند در این خصوص هنوز به لحاظ
آماری نتایج قابل توجهی حاصل نشده است.

محققان عنوان میکنند ترکیب قارچی شناسایی
شده یک کاندیدای امیدبخش برای آنتی بیوتیک
است که به آسانی در محیط آزمایشگاه قابل دسترس
است .به گزارش مهر ،سازمانها و نهادهای سالمت
در سراسر دنیا در تالش برای کاهش استفاده از
آنتی بیوتیکها هستند .از آنجائیکه مصرف بیش از
حد آنتی بیوتیکها در سالهای اخیر موجب کاهش
تاثیرگذاری آنها شده است« ،ابرمیکروب ها» ظاهر
شده اند؛ ابرباکتریها مجموعهای از باکتریها هستند
که در برابر بسیاری از انواع مختلف آنتی بیوتیکها
مقاوم شدهاند .از اینرو محققان در تالش برای یافتن
آنتی بیوتیکهای جدید هستند.
حال تیمی از محققان دانشگاه چانگ کینگ
چین ،تکنیکی را برای سنتز آلبومیسین ها ،گروهی از
ترکیبات قارچی دارای خواص ضدمیکروبی ،گسترش
داده اند .محققان توانستند در مقادیر زیاد به این مواد
دست یابند و بتوانند فعالیت آنتی بیوتیکی آنها را
آزمایش کنند.
«یوآن هه» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
میگوید« :متد مورد استفاده ما میتواند به شکل موثر
و کارآمدی ،مواد آلبومیسین را سنتز کند .آزمایش
اولیه آزمایشگاهی بر روی حیوانات اثبات کرده است
که این مواد ایمن هستند ،اما ما باید تحقیقات مان را
در مورد ایمنی آنها ادامه دهیم ».به گفته تیم تحقیق،
آزمایشات بیشتر برای مشاهده تاثیر و ایمنی این دارو
در مقابله با عفونتهای باکتریایی ادامه دارد.

محققان دانشگاه هاروارد مدعی شدند

ارتباط کیفیت پایین بهداشت و سالمت با مرگ ساالنه  ۵میلیون نفر در جهان
نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد مراقبتهای ضعیف
بهداشتی و سالمت ساالنه موجب مرگ حدود  ۵میلیون نفر در
کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط میشود.
به گزارش مهر ،محققان دانشگاه هاروارد در این مطالعات
دریافتند  ۳.۶میلیون نفر دیگر نیز به دلیل عدم دسترسی به
مراقبتهای بهداشت و سالمت جان شان را هرساله از دست
میدهند.
به گفته محققان ،درحالیکه بسیاری از این کشورها روند
پیشرفت خوبی در زمینه دسترسی به مراقبتهای بهداشتی
داشته اند ،اما یافتهها نشان میدهد کیفیت ضعیف مراقبتهای
بهداشتی بیش از دسترسی ضعیف به این خدمات موجب مرگ

و میر میشود .طبق این یافته ها ،شمار مرگ و میرهای جهان
در سال به دلیل مراقبتهای بهداشتی کم کیفیت ۵ ،برابر
بیشتر از تعداد مرگهای ناشی از /HIVایدز ( ۱میلیون) و
بیش از سه برابر مرگ ناشی از دیابت ( ۱.۴میلیون) است.
مراقبت سالمت با کیفیت ضعیف دلیل اصلی مرگ ناشی
از بیماریهای قابل درمان از جمله  ۸۴درصد مرگهای
قلبی-عروقی ۸۱ ،درصد بیماریهای قابل پیشگیری با
واکسن ۶۱ ،درصد مشکالت نوزادان ،و نیمی از مشکالت
بارداری و زایمان ،سوانح جاده ای ،بیماری سل HIV ،و
سایر بیماریهای عفونی است .دسترسی ضعیف به بهداشت
و درمان ،فاکتور نسبتا بزرگی در مرگهای ناشی از سرطان

( ۸۹درصد) ،مشکالت روانی و عصبی ( ۸۵درصد) ،و مشکالت
مزمن تنفسی ( ۷۶درصد) نیز است.

