جانشین سازمان وظیفه عمومی تشریح کرد

جزئیاتمجوزخروجازکشورمشموالنمتقاضیسفربهعتباتعالیاتدراربعین
سرپرست وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی تشریح کرد

جزئیات توزیع نقدی
سبدهای کاال بین
مددجویان کمیته امداد
و سازمان بهزیستی
صفحه 4

صفحه 4

مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری تشریح کرد

جزئیات نوبتبندی پرداخت
وام  5میلیونتومانی
ضروری به بازنشستگان
کشوری

صفحه 3
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رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد

جزئیات تسهیالت ،وضعیت
واردات و نحوه ترخیص
کاالهای اساسی

صفحه 4

رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد
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حسن روحانی:آمریکا به میز مذاکرهای
که برهم زده بازگردد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری خبر داد

صفحه 2

پرداخت وامهای اشتغالزایی با کارمزد 4تا 6درصد به فعاالن صنایع دستی،
گردشگری،فناوریموادمعدنی،دامپروریوکشاورزیژنتیک
صفحه 5

انهدام یک تیم تروریستی با هالکت  4شرور،
جراحت  2شرور و فرار دیگر تروریستها
در منطقه مرزی سراوان
صفحه 6

جان باختن  12نفر و مسمومیت
 154تن دیگر بر اثر مصرف
مشروبات الکلی تقلبی
صفحه 7
در چندین استان!
رژیم غذایی مدیترانهای برای پیشگیری از
بیماریهای قلبی و عروقی و سکته مغزی

توقف طرح جریمه
ریالی به جای خدمت
سربازی از سال آینده
صفحه 5

جزئیات پرونده«سکهثامن»
و کالهبرداری که لوح تقدیر گرفت

 ۹قانون بنیادین اقتصاد

صفحه 4

مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

 ۴۳درصد دانشآموزان صبحانه میخورند
و  12/7درصد آنها در هیچ یک از روزهای
هفته صبحانه نمیخورند
صفحه 5
افزایش 44درصدیقیمتسیبزمینی

در پی افزایش 85درصدی صادرات این محصول!
صفحه 3

صفحه 8

ارتباط آلودگی هوا
با افزایش خطر زوال عقل

صفحه 8

انهدام یک گلخانه پرورش گیاه «گل»
با کشف ۴کیلو و  ۳۰۰گرم ماده
«روانگردان گل» در ورامین

صفحه 6

خانوارهایبا
درآمد کمتر از
 ۳میلیون تومان
مشمولدریافتبسته
معیشتیخانوار

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا هشدار داد

افزایشکالهبرداریباانتشارآگهیهای
دروغیندرسایتهایدیواروشیپور

صفحه 5

محاکمه زن خیانتکار به اتهام قتل
همسرش با همدستی پسر  24ساله
جنایتکار در کهریزک
صفحه 6

صفحه 5

صفحه 6

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی خبر داد

جلوگیری از انجام یک عملیات انتحاری
در صفوف عزاداریهای محرم
صفحه 7

ارسال پرونده گرانفروشی  4میلیارد
و  300میلیون تومانی یک شرکت
متخلف واردات پوشک به تعزیرات

صفحه 4

«رفتار درمانی شناختی» برای
درمان کمخوابی و بیخوابی

صفحه 8

دستگیری پسر شرور  34ساله به اتهام اغفال
و تعرض پس از مسمومیت دختر  18ساله
کنکوری به بهانه انتخاب رشته در تهران
صفحه 7

قتل دختر  12ساله بیمار توسط پدر خسته
و عصبانی به خاطر اصرار او
به خرید یک لپتاپ در تهران!
صفحه 7

سياسي

2
حرف اول
حسین( ع) احیاگر اسالم ناب محمدی
محمد نادری
برای شناخت کامل واقعه عبرت آموز عاشورا ،عالوه بر فهم صحیح دین اسالم و امام
حسین (ع) حتما بایستی شناخت کاملی ازطرف مقابل امام نیز داشت .یزید فرزند معاویه
و نوه ابوسفیان است .ابوسفیان جزو سرسخت ترین مخالفان پیامبر اسالم (ص) در دوره
بعثت بوده است!! او در جنگ های بدر و خندق نیز رو در رو با پیامبر اسالم جنگیده است!!
ابوسفیان و فرزندش معاویه در جریان فتح مکه توسط سپاه پیامبر،اعالم کردند به دین
اسالم گرویده اند .بر این باورم انتخاب ابوبکر از سوی عده ای از مهاجران و انصار ،روز
پس از رحلت پیامبر اسالم در سقیفه بنی ساعده در مدینه ،آغاز انحراف از توصیه های
پیامبر و نیز آغاز انحراف در موضوع حکمرانی اسالمی است.
معاویه در سال  ۴۱هجری قمری از سوی خلیفه دوم (عمر) به فرمانروایی شام
منصوب شد .پس از درگذشت عمر ،خلیفه سوم ( عثمان) نیز او را در فرمانروایی شام
ابقا کرد.
امام علی (ع) همان روز اول خالفت ،به عنوان خلیفه چهارم ،معاویه را از فرمانروایی
شام برکنار کردند زیرا او را مسلمان واقعی نمی دانستند .معاویه فرمان عزل را نپذیرفت و
با لشکریانش از شام برای جنگ با امام علی (ع) به عراق آمد و جنگ خونین صفین بین
مسلمانان در گرفت!!
در طول خالفت بیش از چهار سال امام علی(ع) ،معاویه خودسرانه و برخالف نظر
پیشوای مسلمانان با تطمیع و تهدید سران قبایل و سران سپاهیان همچنان بر شام حکومت
کرد .او با موقعیت ،ثروت و قدرتی که طی سال ها حکومت بر شام کسب کرده بود قتل
عثمان را نیز به امام علی منتسب میکرد!! واینچنین بین مسلمانان تفرقه افکنی میکرد!!
در پی شهادت امام علی (ع) و بیعت مردم عراق با فرزند ارشد آن حضرت ،امام
حسن(ع) ،معاویه بار دیگر خود و لشکریانش از شام عازم عراق شدند و اکثر بیعت کنندگان
با امام حسن (ع) پا پس کشیدند و سست شدند!! امام حسن (ع) جنگ با معاویه را باعث
خونریزی فراوان بین مسلمانان دانستند و با توجه به روحیه سست اکثر سپاهیان خود،
صلح را بر جنگ ترجیح دادند و برای صلح با معاویه ابراز تمایل کردند .معاویه نیر با امضا و
مهر پایین یک صفحه کاغذ سفید اعالم کرد هر چه حسن بن علی بنویسد را می پذیرد.
امام حسن(ع) شرایط صلح را در کاغذ سفید امضای ارسالی از سوی معاویه نوشتند که
در آن بر ضرورت پایبندی معاویه به کتاب خداوند ،سنت پیامبر و خلفای چهار گانه و نیز
خودداری معاویه از تعیین جانشین برای خود تاکید شده بود.
معاویه به هیچ کدام از مفاد عهدنامه عمل نکرد .او حدود  ۱۹سال حکومت کرد .در
سال های پایان عمرش در صدد موروثی کردن خالفت هم بر آمد و با تطمیع و تهدید
افراد تاثیرگذار برای فرزند بدنام و نابکارش (یزید) از عده ای بیعت گرفت و اینچنین بدعت
پشت بدعت در حکومت اسالمی را رقم زد!! معاویه جهت اخذ بیعت برای خالفت یزید به
مدینه هم سفر کرد اما امام حسین(ع) ضمن خود داری از بیعت با یزید ،معاویه را سرزنش
و به صراحت اعالم کردند خالفت یزید برخالف اسالم ،سنت پیامبر و خلفای چهار گانه
است و یزید حتی پایبندی به رعایت ظواهر اسالمی را هم ندارد و به نوشیدن شراب در
مالعام و همنشینی با زنان آوازه خوان و ارتکاب علنی انواع گناهان شهیر است .در سال
 ۶۰هجری معاویه درگذشت و فرزند مفسدش(یزید) خلیفه پدر خوانده و خود خوانده
مسلمانان شد!! یزید نامه ای به فرمانروای مدینه نوشت واز اوخواست از حسین بن علی،
عبداهلل بن زبیر و عبداهلل بن عمر برای او بیعت بگیرد و هر کدام نپذیرفتند را گردن زده
و سر او را برای وی به شام بفرستد!! هیچ کدام از این سه آزاد مرد ننگ بیعت با یزید
را نپذیرفتند.امام حسین(ع) به فرمانروایمدینه اعالم کردندچون منی با فردی چون یزید
بیعت نخواهد کرد .امام حسین(ع) قصد جنگ با یزید را نداشتند ،اگر داشتند در مدینه
طرفداران بیشتری داشتند .پس از مدینه در مکه طرفداران بیشتری داشتند .امام حسین(ع)
نهایت خویشتنداری را داشتهاند تا از وقوع جنگ و خونریزی بین مسلمانان جلوگیری
شود .به همین علت از مدینه عازم مکه شدند .اگرچه هجرت ایشان به مکه همزمان
با ایام حج تمتع بود اما ماموران یزید از مدینه تا مکه در تعقیب امام حسین(ع) بودند تا
ایشان را دستگیر یا به قتل برسانند .امام حسین(ع) نیز با دریافت نامههای دعوت کوفیان
و با هدف حفظ حرمت کعبه ،حج را ناتمام گذاشته ،همراه با اهلبیت و یاران عازم کوفه
شدند .با بیوفایی کوفیان ،امام حسین(ع) و یاران در سرزمین کربال محاصره و جنگ بر
آنها تحمیل و به شهادت جانسوز آن امام همام و  72یار باوفایش و اسارت جانفرسای
اهلبیت پیامبر اسالم(ص) منجر شد.
عبداهلل بن زبیر هم از مدینه عازم مکه شد و مردم را تشویق به مخالفت با خالفت
یزید کرد .عبداهلل بن عمر هم گفت اگر قرار بود خالفت اسالمی موروثی شود من بعد از
پدرم خلیفه هستم واینچنین او ادعای خالفت هم کرد.
حکومت یزید ،سه سال و هشت ماه بیشتر طول نکشید و طی همین مدت کوتاه او
در سال  ۶۱هجری واقعه خونین کربال و قتل عام هولناک و اسارت جانفرسای اهل بیت
رسول خدا (ص) در کربال را رقم زد!! در سال  ۶۳هجری با حمله ای وحشیانه به مدینه
دهها نفر از صحابه پیامبر(ص) و حافظان قرآن کریم را قتل عام کرد!! در جریان این حمله
وحشیانه به سپاهیانش اعالم کرده بود سه روز مجازند هر کس را خواستند بکشند و هر
اقدامی آزاد است!! طی این سه روز جنایت هایی در مدینه توسط لشکریان یزید رخ داد که
زبان و قلم از بیان آن شرم دارد .در سال  ۶۴هجری نیز برای جنگ با عبداهلل بن زبیر به
مکه حمله کرد!! وقتی جنگ بیرون مکه به نفع یزید رقم خورد و عبداهلل بن زبیر به درون
شهر مکه عقب نشینی و دراین شهر مخفی شده بود اوگمان کرد عبداهلل بن زبیردرخانه
کعبه پنهان شده است دستور سنگباران خانه امن خداوند را با استفاده از منجنیق صادر
کرد و اینچنین خانه امن خداوند نیز سنگباران و به آتش کشیده شد!!
به نظرم حضرت امام حسین (ع) تنها و تنها به احیای اسالم ناب محمدی می اندیشیدند
که دست کم در دوران معاویه و یزید از اساس پوچ و تهی شده بود!! رمز ماندگاری ،تاریخ
سازی و جاودانگی امام حسین(ع) و یاران فداکارش را باید درخلوص نیت و مبارزه خالصانه
و عاشقانه آنها در راه خداوند و برای احیای اسالم ناب محمدی جستجو کرد.
امام حسین (ع) و  ۷۲یار فداکارش الگوی همیشگی آزادگان ،حق طلبان و عدالت
طلبان تاریخ بوده و خواهند بود.
یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.
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حسن روحانی:آمریکا به میز مذاکره ای که برهم زده بازگردد
رئیس جمهوری اسالمی ایران تشکیل «نشست غیر معمول
ش مضحکی برای جذب آرای مردم» دانست
شورای امنیت» را «نمای 
و به آمریکایی ها گفت :قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
متحد «ورق پاره» نیست .از شما دعوت میکنیم که به قطعنامه
 ۲۲۳۱و میز مذاکره ای که بر هم زدید بازگردید.
به گزارش ایرنا ،حجت اسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی سه
شنبه سوم مهر در هفتاد و سومین نشست عالی رتبه مجمع عمومی
سازمان ملل متحد افزود :تحریم های یکجانبه و نامشروع ،خود نوعی
تروریسم اقتصادی و ناقض حق توسعه است .جنگ اقتصادی که
آمریکا تحت عنوان تحریمهای تازه ،آغاز کرده نه تنها مردم ایران را
هدف قرار داده ،بلکه آثار زیانباری برای مردم کشورهای دیگر داشته
و در روند تجارت جهانی ،اخالل کرده است.
وی ادامه داد :درک ایاالت متحده آمریکا از روابط بینالملل،
اقتدارگرایانه است .آمریکا فکر میکند چون زور دارد ،حق هم دارد.
درک آنها از قدرت ،نه اقتدار مشروع و قانونی ،که زورگویی است.
هیچ دولت و ملتی را نمیتوان به زور به پای میز مذاکره آورد و اگر
چنین شود آنچه انباشت میشود ،خوشههای خشم ملتهاست که
نصیب زورگویان خواهد شد.
روحانی اظهار کرد :در این شرایط ،بیتفاوتی و بیاثری نهادهای
بینالمللی میتواند خطری برای صلح جهانی باشد .دولتهای
اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.
متن کامل سخنرانی حجت اسالم و المسلمین حسن روحانی در
هفتاد و سومین نشست عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
به شرح زیر است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصلوة والسالم علی رسول اهلل و آله
و صحبه
خانم رئیس،
انتخاب شما را به ریاست هفتاد و سومین اجالس مجمع عمومی
سازمان ملل متحد ،تبریک میگویم.
امروز در شرایطی گرد هم آمدهایم که جهان ،از خودسری و
بیتوجهی برخی از دولتها به ارزشها و نهادهای بینالمللی در رنج
امنیت جهان
است .پیام حضور ما در اینجا ،آن است که ایجاد منافع و ِ
با کمترین هزینه ،در سایۀ هماهنگی و همکاری کشورها امکانپذیر
است .اما متأسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر
میکنند با تقویت ناسیونالیزم افراطی ،نژادپرستی و بیگانه ستیزی که
یادآور تفکر نازی هاست و با زیر پا گذاشتن مقررات جهانی و تضعیف
سازمانهای بینالمللی بهتر میتوانند به منافع خود دست یابند و یا
حداقل برای کوتاه مدت ،میتوانند بر احساسات عمومی و جذب آرای
مردم ،تأثیر بگذارند و برای این منظور ،به نمایشهای مضحکی حتی
در قالب تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت ،دست میزنند.
باید برای همیشه ،این خیالپردازی را کنار بگذاریم که ،میتوان
با سلب امنیت و صلح از دیگران ،صلح و امنیت بیشتری را برای خود،
دست و پا کرد .باید مجال رشد به این تفکر را ندهیم که میتوان با
ایجاد ناامنی ساختگی ،از دیگران باجخواهی کرد .در این مسیر ،مقابله
با چندجانبهگرایی ،نه نشانه قدرت بازو ،که عالمت ضعف اندیشه است
و حکایت از عدم شناخت از جهانی درهمتنیده و پیچیده دارد.
در این شرایط ،بیتفاوتی و بیاثری نهادهای بینالمللی میتواند
خطری برای صلح جهانی باشد .دولتهای اقتدارگرا دشمنان صلح و
پدران جنگ هستند.
دولت ایاالت متحده آمریکا ،دستکم در صورت هیأت حاکمه
کنونی خود ،عزم آن دارد که کلیه نهادهای بینالمللی را بیخاصیت
سازد .این دولت در حالیکه برخالف قواعد و حقوق بینالملل ،از
مصوب شورای امنیت خارج شده ،جمهوری
یک توافق چندجانبۀ ّ
اسالمی ایران را به گفتوگوی دوجانبه میخواند .دولتی که هنوز
به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان سلف خود را نقض
میکند و اصل حقوقی مسؤولیت دائمی دولتها را نمیشناسد .دولتی
که به مشورت نخبگان ،بها نمیدهد؛ از ایران میخواهد با او گفت
وگو کند!
دولت بدعهدی ،عهد جدیدی
ما با چه معیاری میتوانیم با چنین ِ
ببندیم! هرگونه گفتوگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت باشد ،نه با ا ِعراض از آن و بازگشت به گذشته ،که
این ارتجاعی بزرگ است .ارتجاع بزرگتر آنکه دولت آمریکا پنهان
نمیکند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفت
وگو با آن است!
حضار محترم؛
رویکرد جمهوری اسالمی ایران در حوزه سیاست خارجی همواره
مبتنی بر چندجانبه گرایی و پایبندی به اصول شناخته شده حقوق
بینالملل بوده است .احترام ما به معاهده عدم اشاعه و مذاکرات
سخت و طوالنی ما با  ۵+۱که منجر به توافق برجام شد ،نمونه
بارزی از این رویکرد است.
خرسندیم که جامعه بینالمللی ،خروج یکجانبه و غیرقانونی دولت
آمریکا از برجام را برنتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود.
برجام حاصل بیش از یک دهه تالش دیپلماتیک و یک دوره مذاکرات
فشرده برای رفع یک بحران ساختگی بود .این سند توسط قطعنامه
 2231شورای امنیت به اتفاق آراء تایید و به تعهدی بینالمللی تبدیل
شد .بر اساس این قطعنامه ،همه کشورها و سازمانهای بینالمللی و
منطقهای موظفند از هر اقدامی در مغایرت با آن خودداری کرده و از
اجرای برجام حمایت نمایند.
بر پایه  12گزارش متوالی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،ایران تا
به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان
ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند و متعاقب ًا دولت فعلی آمریکا به
بهانههای واهی با نقض تعهدات خود ،از این توافق خارج شد .سازمان
ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش ،گروگان بازیهای انتخاباتی
و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد که به
دلیل مسائل داخلی ،از اجرای تعهدات بینالمللی ،شانه خالی کند.
عالوه بر این ،آمریکا از سایر کشورها نیز میخواهد برجام را نقض
کنند .خطرناکتر اینکه ،آمریکا همه کشورها و سازمانهای بینالمللی
را تهدید میکند که اگر به قطعنامه  2231شورای امنیت عمل کنند،

مجازات خواهند شد .این دو ،یعنی «دعوت عام برای سرپیچی از
قانون» و همچنین «تهدید قانون مداران به مجازات» ،برای اولین
بار است که در تاریخ این سازمان ،اتفاق میافتد .این روش منحصر
به مساله برجام نیست حتی در برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری
بینالمللی نیز حاکم است.
ما از حمایت جامعه جهانی و تالشهای اتحادیه اروپا ،روسیه و
چین در حمایت از اجرای برجام ،قدردانی کرده و تحقق کامل تعهدات
مصرح در آن را ،شرط بقای این دستاورد مهم دیپلماسی میدانیم.
خانمها ،آقایان؛
تحریم های یکجانبه و نامشروع ،خود نوعی تروریسم اقتصادی
و ناقض حق توسعه است .جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان
تحریمهای تازه ،آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده ،بلکه
آثار زیانباری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت
جهانی ،اخالل کرده است.
ملت ایران در خالل  40سال گذشته نشان داده که علیرغم
سختیها و تنگناهای ناشی از تحریمها ،همچنان مقاوم است و
میتواند از این مرحله دشوار نیز بخوبی عبور کند .تاریخ هزاران ساله
کشور ما نشان میدهد که ایران و ایرانی ،در مقابل طوفان حوادث
هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است .در اینجا به صراحت
اعالم می کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران
از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خواست مردم ایران ،که
در انتخاباتهای متعدد بروز و ظهور یافته ،یقین ًا محکوم به شکست
است .ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و فرهنگ غنی و با جایگاه
مهم ژئوپولیتیک خود ،واقعیتی غیرقابل انکار است .بدون شک،
سیاست مشارکت با ایران ،آثار مبارکی برای ملتها در بر خواهد
داشت که یک نمونه آن همکاری ایران با کشورهای دوست در مبارزه
با تروریسم است.
درک ایاالت متحده آمریکا از روابط بینالملل ،اقتدارگرایانه است.
آمریکا فکر میکند چون زور دارد ،حق هم دارد .درک آنها از قدرت،
نه اقتدار مشروع و قانونی ،که زورگویی است .هیچ دولت و ملتی
را نمیتوان به زور به پای میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه
انباشت میشود ،خوشههای خشم ملتهاست که نصیب زورگویان
خواهد شد.
ما هم معتقدیم که در نهایت ،شاید راه بهتری جز گفتوگو وجود
نداشته باشد اما گفتوگو ،دوسویه است و براساس برابری ،عدالت و
منزلت انسانها و بر مبنای قواعد و حقوق بینالملل .قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل متحد« ،ورق پاره» نیست .ما از شما
دعوت میکنیم که به قطعنامه بازگردید؛ ما از شما دعوت میکنیم
که به میز مذاکرهای که خود آن را برهم زدید ،بازگردید .اگر از برجام
میترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا میدانید ،ما
از شما دعوت میکنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید .ما از شما
دعوت میکنیم که در نهادهای بینالمللی بمانید .تحریم نکنید که
تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است؛ در تکفیر ،اندیشه انسانها
انکار میشود و در تحریم ،زندگی و رفاه مردم نفی میگردد.
برای گفت وگو نیازی به گرفتن عکسهای دونفره نیست؛
میتوان در همین جا و در این مجمع عمومی ،سخن یکدیگر را
شنید .من گفتوگو را از همین جا آغاز میکنم و بصراحت اعالم
میکنم :موضوع امنیت بینالملل ،بازیچه سیاست داخلی آمریکا
نیست .سازمان ملل ،یکی از ادارات دولت ایاالت متحده آمریکا نمی
ت وگویی میتواند ،از همان جایی و از همان کسی که
باشد .هر گف 
ت وگو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته ،شروع شود .شروع
گف 
آن ،پایان دادن به تهدید و تحری م ظالمانهای است که ،ناقض اصول
اخالقی و حقوق بینالملل است.
سخن ما روشن است :تعهد در برابر تعهد ،نقض در برابر نقض،
تهدید در برابر تهدید و گام در برابر گام؛ به جای حرف در برابر
حرف.
سیاست ایران روشن است :نه جنگ ،نه تحریم؛ نه تهدید ،نه
زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون .ما از صلح و دمکراسی
در همه منطقه خاورمیانه ،حمایت میکنیم .دانش هستهای را واجب
و سالح هستهای را حرام میدانیم.
ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم همواره در صف مقدم
مبارزه با تروریسم بودهایم و خواهیم بود .مردم ما امروز عزادار شهادت
دهها انسان بیگناهند که روز شنبه 31شهریور توسط تروریستهایی
به خاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از برخی پایتختهای
غربی و در مصاحبه با رسانههایی که در غرب با دالرهای نفتی اداره
میشوند ،مسؤولیت این وحشی گری را پذیرفتند .ما در ایران تمامی
اقدامات تروریستی را بدون هرگونه مالحظه ای محکوم کرده و
می کنیم .ما از بیانیه محکم شورای امنیت ملل متحد در این زمینه
استقبال می کنیم .ولی چرا رؤسای سازمانهای تروریستی من جمله
سازمانی که مسؤولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفته در

کشورهای غربی فعالیت می کنند و برنامه رسمی برای جمعآوری
پول میگذارند؟ آیا این اقدامات مغایر مقررات بینالمللی نیست؟ چرا
هیچ یک ازکشورهای تأمین کننده مالی گروههای تروریستی ضد
مردم ایران که سابقه تامین مالی و تسلیحاتی داعش و النصره و
القاعده نیز دارند نه تنها مورد موأخذه قرار نمیگیرند بلکه تشویق و
تسلیح هم میشوند؟ برای اینکه دنیا ادعای مبارزه با تروریزم را جدی
بگیرد ،نیازمند یک اقدام مشترک جهانی برای برخورد جدی با این
پدیده شوم بدون توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم.
حضار محترم؛
بر همین اساس ،ما از همان ابتدای بحران سوریه نسبت به
هرگونه مداخله در امور داخلی این کشور و استفاده از راهکارهای غیر
قانونی از جمله حمایت از گروههای افراطی و تروریستی برای اعمال
فشار بر دولت سوریه ،هشدار داده و تاکید کردیم که این بحران
صرف ًا از طریق گفتوگو میان طرفهای سوری ،قابل حل است.
در همین راستا ،حضور مشاورین نظامی ما در سوریه ،به در خواست
دولت سوریه انجام شده و منطبق بر حقوق بینالملل ،و برای مبارزه
با تروریزم است .ایران ،روسیه و ترکیه در همکاری با دولت سوریه
و طرفهای سوری موفق شدهاند در قالب فرایند آستانه ،که اوایل
سران آن ،در تهران برگزار شد،
ماه جاری میالدی ،سومین اجالس ِ
نقش مؤثری در کاهش تنش در سوریه ایفا کرده و در آخرین اقدام
مشترک ،از درگیری و خونریزی در منطقه ادلب جلوگیری کنند.
در طی بیش از سه سال گذشته ،شاهد وضع وخیم انسانی در
تخریب زیرساختها ،کشتار و مجروح شدن
یمن هستیم که منجر به
ِ
صدها هزار نفر از مردم بیگناه و آوارگی میلیونها نفر و وقوع قحطی
و بیماریهای مزمن شده است .این اقدامات غیر انسانی ،مصداق
بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است .بحران یمن صرف ًا از
طریق گفتوگویهای یمنی – یمنی و بدون مداخله خارجی ،قابل
حل است .و در این راستا ،آماده هر نوع کمک هستیم.
اصلیترین بحران خاورمیانه ،بیتردید مسأله فلسطین است.
گذشت زمان نباید و نمیتواند موجب توجیه اشغالگری باشد .جنایات
بی شمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینیها بدون کمکهای مادی و
تسلیحاتی و سیاسی ایاالت متحده ،امکانپذیر نبوده است .اسراییل با
داشتن زرادخانه هستهای و تهدید صریح دیگران به نابودی با سالح
هستهای ،بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است.
اقدام زشت دولت امریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت
المقدس و تصویب قانون نژادپرستانه «دولت یهود» در اسرائیل،
ناقض موازین بینالمللی و مصداق بارز آپارتاید است.
خانم رئیس،
گسترش روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امنتر و توسعهیافتهتر،
از اولویتهای اصلی سیاست خارجی ایران است .چند هفته پیش،
ساحلی دیگ ِر دریای
جمهوری اسالمی ایران ،به همراه چهار کشور
ِ
خزر ،کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به امضا رساندند .اطمینان
دارم این اقدام تاریخی موجب تقویت ُحسن همجواری و پیشرفت
برای همه کشورهای ساحلی خواهد بود .ما با همسایگان جنوبی خود
در سواحل خلیج فارس نیز همین روابط را می خواهیم .ما معتقد
به تشکیل سازوکاری مشترک برای منطقه خلیج فارس با حضور
و مشارکت همه کشورهای منطقه میباشیم .امنیت خلیج فارس و
تنگه هرمز ،همیشه برای ما مهم بوده و همانطور که در طول جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران ،از آن حفاظت کردیم ،در آینده نیز با هرگونه
ِ
تالش برای ا ِخالل در این آبرا ِه حیاتی ،مقابله خواهیم کرد.
ایران ،نگاهی صلحطلبانه به مسائل سیاسی و بینالمللی داشته
و بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و ندارد .ایران نیازی به
امپراطوری ندارد .ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن
خود یک امپراطوری است.
ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده و خواهد بود؛ دیدبانی هوشیار
برای جهانی عاری از خشونت.
جمهوری اسالمی ایران همان دولتی است که قبل از همه جهان،
رژیم بعثی را شناخت و در برابر تجاوز آن مردانه
ماهیت
فاشیستی ِ
ِ
جنگید .ما با حزب بعث میجنگیدیم قبل از آن که کویت توسط
آنان اشغال شود.
جمهوری اسالمی ایران همان دولتی است که در خط مقدم مبارزه
با طالبان بوده و در نبرد با تروریسم طالبان ،شهید داد .ما با القاعده و
طالبان میجنگیدیم قبل از آنکه به نیویورک حمله شود.
جمهوری اسالمی ایران همان دولتی است که با داعش جنگید
و آن را تصویری مجعول از اسالمگرایی نشان داد .ما با داعش
میجنگیدیم قبل از آن که در پاریس و لندن و بروکسل ،عملیات
کنند.
واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید .از تحریم دست بردارید و
به تکفیر پایان دهید .جهان ،دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت ،اگر
صلح ،آرمان شماست.
از توجه شما سپاسگزارم».
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تشریح کرد

جزئیات نوبتبندی پرداخت وام  5میلیونتومانی ضروری به بازنشستگان کشوری
با اتمام مهلت ثبت نام اینترنتی تسهیالت وام ضروری
 ۵میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳۴ ،هزار
و  ۶۸۹نفر از بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی
کشوری ،درخواست خود را ثبت کردند.
به گزارش مهر ،جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری گفت :مهلت یک ماهه «ثبت نام
اینترنتی وام ضروری بازنشستگان و موظفین در سال »۹۷
روز شنبه  ۳۱شهریور  ۹۷به پایان رسید و  ۲۳۴هزار و ۶۸۹
نفر از بازنشستگان و موظفین تحت پوشش درخواست خود
را در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.
 ،irثبت کردند.
تقی زاده با اشاره به اینکه قول دادیم تا در مهرماه
پرداخت وام آغاز شود ،اظهار داشت :قرار است با همکاری
بانک صادرات ،آغاز پرداخت وام طی مراسمی همزمان با
همایش گرامی داشت هفته دفاع مقدس انجام شود و نتایج
نوبت بندی دریافت وام  ۵میلیون تومانی برای بازنشستگان
متقاضی که درخواست آنها در سامانه اینترنتی ثبت شده
است ،بر روی سایت صندوق قرار گیرد و تالش میکنیم
تا چند روز آینده پرداخت وام به  ۳۰هزار نفر نخست انجام
شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام اینترنتی وام ضروری ۵
میلیون تومانی بازنشستگان کشوری ،به مدت یک ماه از
اول شهریور همزمان با هفته دولت آغاز و تا  ۳۱شهریور
 ۹۷در سایت صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد ،گفت:
مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس در هفته جاری در
تهران و با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزار میشود
که یکی از برنامههای این همایش اجرای مراسم نمادین
آغاز پرداخت وام ضروری است.
تقی زاده با بیان اینکه امسال با همکاری بانک صادرات
ایران  ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای ارائه تسهیالت
قرض الحسنه وام ضروری تخصیص یافته است ،گفت :این

وام به مبلغ  ۵میلیون تومان با کارمزد  ۴درصد است که
برای  ۴۰۰هزار نفر در نظر گرفته شده بود که با توجه به
ثبت حدود  ۲۴۳هزار نفر از بازنشستگان در کل کشور ،این
تسهیالت به همه درخواستهای ثبت شده تعلق خواهد
گرفت .همچنین ارائه تسهیالت باقیمانده طی ماههای
آینده مجدداً از طریق ثبت نام اینترنتی به بازنشستگان
تحت پوشش انجام میشود.
وی تصریح کرد :این تسهیالت در هر ماه به  ۳۰هزار
بازنشسته متقاضی با توجه به اعتبارات بانک پرداخت
میشود که بنابراین با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان ،طی
 ۶یا  ۷ماه به حساب همه متقاضیان واریز خواهد شد .مدت
بازپرداخت وام ضروری نیز  ۳۶ماه است که پس از پرداخت،
ماهانه  ۱۵۰هزار تومان از حساب وام گیرنده کسر خواهد
شد .مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین
اعالم کرد :از تعداد درخواستهای ثبت شده ،بیشترین
آمار ثبت درخواست وام ضروری  ۵میلیون تومانی ،مربوط
به استانهای تهران با  ۳۷هزار و  ۳۸۰نفر ،فارس با ۱۷
هزار و  ۷۳۰نفر ،اصفهان با  ۱۷هزار و  ۷۰۵نفر ،خراسان
رضوی با  ۱۷هزار و  ۲۴۳نفر ،و مازندران با  ۱۳هزار و
 ۴۰۳نفر است.

افزایش  44درصدی قیمت سیبزمینی در پی افزایش  85درصدی صادرات این محصول!
افزایش بیشاز  ۸۵درصدی صادرات سیبزمینی باعث کاهش
عرضه و افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی شده است.
بهطوریکه طبق آمار قیمت این محصول ُپرمصرف بیش از ۴۴
درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است .به گزارش ایسنا ،قیمت
سیبزمینی که از اوایل شهریور روند صعودی داشته ،در روزهای اخیر
به حدود  ۴۰۰۰تومان رسیده و طبق آمار بانک مرکزی قیمت این
محصول در روزهای پایانی شهریور ماه نسبت به ماه قبل  ۴۴.۴درصد
افزایش یافته است که مسئوالن علت این افزایش قیمت را افزایش
صادرات عنوان میکنند،چراکه کاهش ارزش پول ملی باعث شده خرید
محصوالت ایرانی به سود کشورهای همسایه تمام شود و از طرف

دیگر دریافت دالر نیز تولیدکنندگان را به صادرات ترغیب کرده است.
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی ،در پنج ماهه نخست امسال ۱۴۷.۸۹
تن سیبزمینی به ارزش  ۴۹.۷۵میلیون دالر به کشورهای مختلف
صادر شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی  ۸۵.۷۷درصد و از
نظر ارزشی  ۱۵۶.۱۸افزایش داشته است .در این باره اسداهلل کارگر -
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی  -در گفتوگو با ایسنا ،یکی
از عوامل اصلی افزایش قیمتها را تقاضای بیش از حد کشورهای
همجوار دانست و گفت :صادرات و ارزآوری برای کشور زمانی مجاز
است که از نظر داخلی تامین باشیم .به گفته وی ،کاهش ارزش پول
ملی باعث شده است فروش محصوالت داخلی به صورت قانونی یا

آگهی تغییرات مؤسسه سینا رباط به شماره ثبت  21و شناسه ملی 10100004943
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم زهرا کاویانی به شماره ملی  6369933155به جای
خانم مهری آسترکی به شماره ملی  4210254932به سمت مدیر عامل انتخاب گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان
تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم ()250664
___________________
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی خاص به
شماره ثبت  229386و شناسه ملی  10102704860به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ  30/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه
و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی  1396به تصویب رسید .موسسه
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی  10100621378به سمت
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه
ملی  10103361485به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()250665

___________________

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا سهامی خاص
به شماره ثبت  372619و شناسه ملی  10320232146به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  30/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  29/12/1396تصویب گردید
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش شناسه ملی 10100621378
بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان
شناسه ملی  10103361485بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()250666

___________________
آگهی تغییرات شرکت عمارت سازان ستاره تهران با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  454097و شناسه ملی  14004053072به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  15/05/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضاء هیأت مدیره به نه نفرکاهش یافت و ماده
مربوطه اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250667
___________________
آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی تکوین ساخت ابنیه با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  221218و شناسه ملی  10102625047به استناد

غیر قانونی در مرزها ،سود باالیی به همراه داشته باشد که در نتیجه
تمایل تولیدکنندگان به صادرات را افزایش داده است .از طرف دیگر
خرید محصوالت ایرانی برای کشورهای همجوار بسیار ارزان تمام
میشود .رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی همچنین با بیان
اینکه تاکنون درباره ممنوعیت صادرات سیبزمینی صحبتی نشده است،
اظهار کرد :کاهش عرضه و افزایش قیمت سیبزمینی در بازار مصرف
همچنان پابرجاست ،چراکه گرانی سیبزمینی در عمده فروشیها ،روی
خردهفروشی نیز تاثیر دارد .به گزارش ایسنا ،مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی درباره علت افزایش قیمت این محصول پر مصرف در سبد
خانوار و تدابیر مربوطه برای تنظیم بازار حاضر به پاسخگویی نشدند.

یادداشت

ونزوئال چرا ونزوئال شد؟
رضا خسروی

چون سیاستگذاران این کشور از دهه  ۹۰به بعد به لطف درآمدهای نفتی تالش کردند مردم را به
خوشبختی و رفاه برسانند .اما وقتی قیمت نفت پایین آمد و نشئگی دالرهای نفتی پرید بهجای تصحیح
مسیر ،همانند دوران قیمت باالی نفت خرج کردند .بخشی از این دلیل را میتوان در تغییر سبک زندگی
مردم ونزوئال توضیح داد .وقتی مردم به دریافت ارزان کاال و خدمات عادت کرده باشند هر گونه تغییر و
تعدیلی میتواند زمینهساز اعتراض شود .ایجاد نارضایتی میتوانست فرصت را به احزاب رقیب بدهد و دولت
را از اریکه قدرت به پایین بکشد .به همین دلیل دولت وقت با هدف مقابله با رقبای سیاسی و از دست ندادن
آرای عمومی سه کار انجام داد -۱ :نرخ ارز را تثبیت کرد که این اقدام در شرایطی که انتظارات تورمی باال
بود موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر ارزی ونزوئال شد -۲ .یارانه برخی کاالها را افزایش داد و تن
به اصالحات قیمتی نداد -۳ .با چاپ پول تالش کرد کماکان مردم را راضی نگه دارد و در مقابل با افزایش
سیاستهای کنترلی ،نقض حقوق مالکیت و برخورد با تولیدکنندگان ،اجازه افزایش بیشتر قیمتها را ندهد.
اما این سیاستها ریشه بحران امروز ونزوئال شدند .انگیزههای تولیدی بیش از گذشته تخریب شد و اعطای
یارانه و ارزانفروشی ،زمینهساز فسادهای گسترده شد .یک اقتصاددان میگوید :وضعیت اقتصاد ونزوئال به
سایر اقتصادها خیلی دور و خیلی نزدیک است .جهت آن را سیاستگذار اقتصادی میتواند تعیین کند.

بانک مرکزی اعالم کرد

افزایش نرخ تورم به  13/5درصد در شهریور

با ادامه روند تورم در ماههای اخیر ،آمارهای بانک مرکزی از ثبت تورم  ۱۳.۵درصدی در
شهریورماه حکایت دارد .به گزارش ایسنا ،تورم که سال گذشته را تک رقمی به پایان برده
بود برای امسال فقط تا سه ماه اول دوام داشت و با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیر باالیی
که بر قیمت کاال و خدمات گذاشت ،دیگر خبری از تورم تک رقمی نیست و رشد آن هر ماه
بیشتر میشود به طوریکه در تیرماه به  ۱۰.۲درصد ،مرداد  ۱۱.۵و برای شهریورماه تا ۱۳.۵
درصد افزایش داشته است .آمار بانک مرکزی از تورم نقطهبه نقطه (تغیر شاخص نسبت به
ماه مشابه سال قبل)  ۳۱.۴درصدی در شهریورماه حکایت دارد .تورم ماهانه نیز تا  ۶.۱درصد
گزارش شده است .در سوی دیگر آماری که اخیرا مرکز آمار اعالم کرد هم نشان از افزایش
تورم داشت بهگونهای که تورم ساالنه از کمتر از  ۱۰درصد به  ۱۱.۳درصد رسید و همچنین
تورم نقطهبهنقطه  ۲۵.۷درصد اعالم شد .بنابر گزارش بانک مرکزی ،تورم در تمامی گروههای
کاالیی و خدماتی اصلی افزایش داشته است .شاخص در خوراکیها و آشامیدنیها تا ۴۶.۵
درصد رشد دارد .کمترین افزیش مربوط به تحصیل با  ۱۴.۵درصد و بیشترین به دخانیات با
 ۱۲۵.۶درصد اختصاص دارد .حمل و نقل  ۵۴.۹درصد ،تفریح و امور فرهنگی  ۷۰درصد ،لوازم
خانگی تا  ۵۲.۶درصد تورم دارند که جزو باالترین دستههای افزایش تورم قرار دارند.

برای هر مدت که صالح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت
مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خودرا به مدیر عامل
تفویض نماید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250670

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/05/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقایان ارژنگ مقدس جعفری به کد ملی
 0054109752بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  ،ارسطو مقدس
جعفری به کد ملی  0054109744بسمت نائب رئیس هیئت مدیره  ،شهرام
عطری ابراهیم پور به کد ملی  2290991120و فرهاد صالحی صدقیانی
___________________
به کد ملی  2850421022و امیر محمود نورمحمدی میاندهی به شماره
آگهی تغییرات شرکت پترو تندیس خاورمیانه سهامی خاص
ملی  0080896650به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود
به شماره ثبت  427795و شناسه ملی  10320807086به
انتخاب گردیدند .کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک ،سفته ،برات
وعقود اسالمی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
مهر شرکت معتبر ونافذ است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت  10/03/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حمید قائم مقامی به
کدملی  0057174423به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا نقد
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250668
پور قلعه به شماره ملی 2668775647به عنوان بازرس علی البدل
___________________

آگهی تغییرات شرکت پی گستر ثمره با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  298179و شناسه ملی  10103356675به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  21/05/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای امید عطرچیان به کدملی 0066402018به
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم شیما سرخوش به
کدملی 0059534222به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از
شرکا) خانم آرزو عطرچیان به کدملی  0063541009به سمت عضو
هیئت مدیره برای نامحدود انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق عادی
و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250669
___________________
آگهی تغییرات شرکت آوران توان پرشیا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  386968و شناسه ملی  10320377000به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ماده  19اساسنامه به شرح ذیل اصالح
گردید :هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل می تواند تمام
یا قسمتی از اختیارات خود را به غیر تفویض نماید .و همچنین هر
یک از اعضا ی هیئت مدیره و مدیر عامل می تواند تمام یا قسمتی
از اختیارات و همچنین حق امضا ء خود را به هریک از شرکاء

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار
وتعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها باامضای
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا
کلیه اوراق اسالمی واسناد اجاره اموال منقول و نامه های عادی و
اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()250671
___________________

آگهی تغییرات شرکت آرمین برودت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 169846
و شناسه ملی  10102123326به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  13/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال
انتخاب گردیدند :آقای مجتبی قضات به شماره ملی  6178871260به سمت رئیس هیئت
مدیره آقای مصطفی قضات به شماره ملی  0530421410به سمت مدیرعامل و نائب رئیس
هیئت مدیره آقای علی محمد قضات به شماره ملی 6178872968به سمت عضو هیئت مدیره
خانم هاله آقاجانی به شماره ملی  0074816160به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد قضات
به شماره ملی  0532595701به سمت عضو هیئت مدیره خانم فهیمه نادری به شماره ملی
0533462118سمت بازرس اصلی و خانم نسرین میرجوادی به شماره ملی 0532239318به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل شرکت
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250672
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جامعه
یادداشت

 ۹قانون بنیادین اقتصاد

قانون اول :تولید مقدم بر مصرف است
این شاید بدیهی به نظر برسد ،ولی دیده میشود که سیاست "تحریک تقاضا"
برای گسترش تولید بسیار تبلیغ میشود ،تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم
تنیده از فرایندهای گوناگون است و برای به "راه افتادن تولید" باید آنها را در نظر
داشت.
قانون دوم :تولید هزینه دارد
هیچ چیز رایگانی در دنیا وجود ندارد ،چیزی را که کسی دریافت میکند ،پیش از
آن از کس دیگری گرفته شده است .حمایتهای دولتی از تولید و هزینههای رفاهی
دولتها را باید در چنین سیاقی فهمید ،مالیات دهنده میبینند که دولت پولش را
میگیرد ،ولی نمیداند که آن را کجا مصرف میکند ،از آن سو ،دریافت کنندگان
کمک دولتی هم تنها پولی که دریافت میکنند را میبینند و نمیدانند که این پول
پیشتر از چه کسی دریافت شده است.
قانون سوم :ارزش ذهنی است
ارزش کاال و خدمات چیز ثابت و از پیش داده نیست و بسته به مصرف کنندگان
و شرایط مختلف تفاوت میکند ،مطلوبیت که کنشگران اقتصادی به چیزها نسبت
میدهند متفاوت است.
قانون چهارم:دستمزد کارگر را بهره وری او تعیین میکند
خروجی اقتصادی و میزان تولید کارگر میزان دستمزد او را مشخص میکند،
چانه زنیهای اتحادیههای کارگری برای حداقل دستمزد و مانند آن بدون توجه به
این مالحظات سودی برای کارگران ندارد.
قانون پنجم :هر پرداختی هم درآمد و هم هزینه است
هر پرداختی برای خریدار هزینه است و از آن سو درآمدی هم برای فروشنده
به شمار میآید و این دو برابرند .مخارج عمومی دولت هم از چنین منطقی پیروی
میکند ،این پرداختها تنها درآمد تلقی نمیشوند ،بلکه اثر هزینه ای آنها را هم
باید در نظر داشت.
قانون ششم :هدف نهایی تولید مصرف است
"مصرف" هدف فعالیت اقتصادی و "تولید" وسیله آن است .هواداران اشتغال
کامل از این نکته بدیهی غافل اند ،آنها تولید را اصل میگیرند.
قانون هفتم :پول ثروت نیست
ارزش پول به قدرت خرید آن است ،پول ابزاری برای مبادله است ،ولی ثروت هر
شخص به دسترسی او به کاال و خدمات دلخواهش بستگی دارد .مردم یک کشور
هم تنها با افزایش میزان پولشان ثروتمند نمیشوند .مرد تنها در یک جزیره حتی
اگر یک معدن طال هم کشف کند ،ثروتمندتر به شمار نخواهد آمد.
قانون هشتم :نیروی کار ارزش اقتصادی ایجاد نمیکند
نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل اقتصادی محصول را تولید میکند،
ولی ارزش آن محصول تنها و تنها بستگی به مطلوبیت آن نزد مشتری دارد و این
مطلوبیت چیزی ذهنی است .هرچقدر هم تولید اشتغال ایجاد کند ،اگر از آزمون
مطلوبیت مشتری سربلند بیرون نیاید ،بی ارزش است.
قانون نهم :سود پاداش کارآفرینی است
در اقتصاد بازار ،سود پاداشی است که کسب وکارهایی است که توزیع منابع
را بهبود بخشیده اند دریافت میکنند ،سود در واقع پاداش خطر کردن کارآفرینانی
است که با ترکیبی تازه از منابع اقتصادی موجود چیزی جدید تولید کرده اند که
مصرف کننده بپسندد .آنهایی که ریسک نامناسب کرده اند هم ورشکست میشوند
تا منابع برای کاربردهای دیگر آزاد شود.
منبع :دریچه

جانشین سازمان وظیفه عمومی تشریح کرد

جزئیات مجوز خروج از کشور مشموالن
متقاضی سفر به عتبات عالیات در اربعین

ید شماره ( -65شماره پیاپی )771
یکشنبه  8مهر  - 1397دور جد 
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

جزئیات توزیع نقدی سبدهای کاال بین مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت
نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان
بهزیستی خبر داد .بهگزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی
بندپی با اشاره به شارژ کارت یارانه مددجویان کمیته امداد
و سازمان بهزیستی برای سبد کاالی پایان شهریور ماه
گفت :توزیع سبد کاال از دو هفته قبل هم بین مددجویان
بهزیستی و هم کمیته امداد آغاز شده است .همچنین به
غیر از این دو نهاد حمایتی ،این سبد غذایی بین  350هزار
مدرسه شبانه روزی نیز توزیع شده است؛ البته مبلغ این
سبد غذایی بین  40تا  150هزار تومان بر اساس تعداد
اعضای خانوار بوده است .فاطمه رهبر ،معاون حمایت و
سالمت خانواده کمیته امداد با اشاره به اینکه مبلغ سبد کاال
در این دوره بین  15تا  20درصد افزایش یافته است ،اظهار

کرد :شارژ کارت یارانه مددجویان در دوره پیش و براساس
بعد خانوار ،بین  35تا  130هزار تومان بوده ،اما این میزان
در دوره جدید افزایش یافته است .این افراد میتوانند به
فروشگاههای اتکا ،کوروش ،رفاه ،تعاونی مصرف فرهنگیان
و ...برای تهیه این کاالها مراجعه کنند .وی افزود :با توجه

به قولی که آقای محسنی بندپی ،سرپرست وزارت رفاه
دادند شارژ کارت مددجویان از هفته گذشته آغاز شده،
اما بهدلیل حجم باالی کار ،هنوز پایان نیافته است و
ادامه دارد .طی چند روز آینده شارژ کارت مددجویان به
اتمام میرسد و این افراد میتوانند برای خرید کاالها به
فروشگاهها مراجعه کنند .معاون حمایت و سالمت خانواده
کمیته امداد در مورد کاالهای این سبد غذایی نیز توضیح
داد :کاالهای پیشبینی شده شامل نیازهای اولیه غذایی
مثل برنج ،روغن ،قند و شکر و ...است .سالهای گذشته نیز
سبد غذایی در اختیار اقشار آسیبپذیر کمیته امداد و سازمان
بهزیستی قرار میگرفت و برای مثال در شب عید نوروز یا
ماه مبارک رمضان کارت یارانه این افراد به میزان تعیین
شده از سوی وزارت رفاه شارژ میشد.

رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد

جزئیات تسهیالت ،وضعیت واردات و نحوه ترخیص کاالهای اساسی
آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی از
سوی رئیس کل گمرک ایران تشریح شد.
به گزارش گمرک ایران ،فرود عسگری در
تشریح آخرین آمار واردات کاالهای اساسی به
کشور اعالم کرد :در بخش واردات کاالهای
اساسی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته
داریم و همچنین بر اساس تازه ترین آمارها
واردات ذرت  ۲۶درصد ،دانههای روغنی ۲۸
درصد ،گوشت قرمز  ۳۹درصد و جو ۵۱
درصد افزایش داشته و دیگر کاالهای اساسی
هم وضعیت مشابهی دارند.
رئیس کل گمرک گفت :در حال حاضر به
طور میانگین روزانه چهار هزار و  ۷۰۰کامیون
کاال از گمرکات کشور ترخیص میشود و
در مواقعی این رقم به  ۶۰۰۰دستگاه هم
میرسد.
عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در حضور
معاون اول رئیس جمهور بیان داشت :بخشی
از مشکالت ترخیص کاالهای موجود در
انبارهای گمرکی مربوط به تخصیص ارز
است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند
که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت این مشکالت را رفع
کند.
عسگری ادامه داد :در حوزه تعیین
اولویتهای کاالیی ،ثبت سفارش ،عدم
معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای
کاالهای ساخته شده و نهایی و همچنین
عدم تمایل برخی واردکنندگان برای انتقال
کاال از انبارهای گمرکی به انبارهای داخلی
هم مشکالتی وجود دارد که مجموع این
عوامل موجب شده بخشی از کاالها در
انبارهای گمرکی بماندو مقرر شد پیشنهادات
جدیدی برای رفع این مسائل و مشکالت به

معاون اول رئیس جمهور ارائه شود.
تسهیالتی برای وارد کنندگان

رئیس کل گمرک ایران گفت :براساس
یکی از تصمیمات ،کاالهایی که تا آخر مرداد
ماه وارد گمرک شده اند مجاز خواهند بود با
ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در
این زمینه وزارت صنعت موظف شده است
سامانه ثبت سفارش را باز کند و این مشکل
بزودی برطرف خواهد شود.
وی در خصوص دیگر تسهیالتی که برای
وارد کنندگان کاالها در نظر گرفته شده است
افزود :براساس مصوبههای اعالم شده ،از
این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات
برارزش افزوده به صورت ضمانت نامه بانکی
دریافت خواهد شد.
صدور مجوز برای
 ۲۷شرکت دانش بنیان

عسگری اضافه کرد :برای  ۱۱۷فعال
مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری
اسالمی ایران رجیستر شده اند و همچنین

برای  ۲۷شرکت دانش بنیان نیز مجوزی
صادر شده تا این شرکتها بتوانند به صورت
شناور با ضمانت نامههای یکساله کاالهای
خود را از گمرک ترخیص کنند.
وی با بیان اینکه سررسید این ضمانت
نامهها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود گفت:
بدین ترتیب شرکتهای مذکور قادر خواهند
بود در کل سال با تودیع ضمانت نامههای
بانکی ،کاالهای خود را از گمرک ترخیص
کنند.
رئیس کل گمرک در خصوص مشکل
برخی وارد کنندگان که با کمبود نقدینگی
مواجه هستند افزود :برای این وارد کنندگان
نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند ۷۰
درصد کاالهای خود را به صورت نسیه
ازگمرک خارج کنند و حقوق ورودی و مالیات
بر ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کاال
پرداخت کنند.
مشکالتواردکنندگان

وی یکی دیگر از مشکالت واردکنندگان
را بحث تخصیص و تامین در شبکه بانکی

اعالم کرد و گفت :با مجوزی که صادر
شد ،واحدهای تولیدی مجاز خواهند بود تا
 ۷۰درصد کاالهای واحدهای خود را بدون
تخصیص و تامین در بانک از گمرک خارج
کنند و  ۳۰درصد باقیمانده ،پس از اعالم کد
 ۱۴رقمی بانک ترخیص شود.
عسگری افزود :در خصوص تغییر
اولویتها و گرفتاریهایی که این مسئله
برای برخی وارد کنندگان ایجاد شده است نیز
مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به همراه
وزیر صنعت ،معدن و تجارت حداکثر تا امشب
تصمیمی بگیرند تا کاالهای که به صورت
اظهارنامه باز وارد گمرک شده اند نیز هرچه
سریع تر تعیین تکلیف شوند.
روند ترخیص کاال

وی روند ترخیص کاال از گمرکات
پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت
را مثبت ارزیابی کرد و گفت :در حال حاضر
فهرست کاالهای مشمول معاف از پرداخت
مابه التفاوت به  ۳هزار و  ۶۳۷قلم رسیده
و با تصمیماتی که وزارت صنعت ،معدن و
تجارتخواهد گرفت بزودی برخی دیگر از
کاالها نیز به این فهرست اضافه خواهند
شد .رئیس کل گمرک با بیان اینکه در
حال حاضر به طور میانگین روزانه  ۴هزار
و  ۷۰۰کامیون و در برخی روزها تا  ۶هزار
کامیون کاال از گمرکات کشور ترخیص
میشوند گفت :پیش از این ،روند خروج
کاال از گمرک تهران به زیر  ۶۰کامیون
در روز رسیده بود که با اجرایی شدن این
مصوبه ها ،هم اکنون ،روند خروج کاال از
این گمرک به بیش از  ۲۲۰کامیون در روز
رسیده است

ارسال پرونده گرانفروشی 4میلیارد و 300میلیون تومانی یک شرکت متخلف واردات پوشک به تعزیرات

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا نحوه اخذ مجوز خروج از کشور برای
مشموالن متقاضی سفر اربعین را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا ،سردار ابراهیم کریمی در خصوص تشرف دانش اموزان و
دانشجویان مشمول به عتبات عالیات در اربعین حسینی اظهار داشت:کل دانشجویان
متقاضی باید به سایت نظام وظیفه مراجعه کنند و اطالعات خودرا ثبت کنند.
وی گفت پس از ثبت اطالعات و ارسال آن به دانشگاه فرد و دریافت تاییدیه
متقضایان به مرحله ارائه تضمین میرسند .سردار کریمی ادامه داد :فرد میتواند
 3میلیون تومان بگذارد و خارج شود یا اینکه از ضمانت ستاد اربعین دانشجویی
بهره برد به اینصورت که از این ستاد کد یونیکی دریافت و وارد سامانه کند و
بعد با پرداخت  100هزار تومان مجوز خروج بگیرد .وی ادامه داد :فرد باید شماره
حسابی را اعال کند چرا که بعد از ورود پول واریزیش به حسابش بر میگردد چرا
که تمام مراحل به صورت الکترونیکی ثبت میشود و ورودش به کشور بالفاصله
اعالم میشود .کریمی به افرادی که پارسال مجوز خروج برای اربعین گرفته و خارج
نشدند ،گفت :چون خروج این افراد فعال شده و در سامانه ورودشان ثبت نشده حتما
باید با پاسپورت خود به حوزه وظیفه عمومی مراجعه کنند چراکه در غیر این صورت
برای مجوز خروج دچارمشکل میشوند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرد :در پی مشکالت بوجود آمده در تأمین و نیز
قیمت پوشک بچه یک شرکت تولید کننده تیشو متخلف
شناخته شد و پرونده گرانفروشی آن به میزان  ۴۳میلیارد
ریال تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی
ارسال شده است.
به گزارش ایسنا ،سید محمود نوابی اظهار کرد :در سال
جاری بر اساس اطالعات اولیه بانک مرکزی و علی رغم
دریافت  ۲۳میلیون دالر ارز با نرخ رسمی برای واردات خمیر
کاغذ از سوی شرکت پارس حیات ،این شرکت اقدام به
افزایش قیمت تیشو در بازار کرد و پس از بررسی موضوع
تخلف این شرکت محرز و پرونده تشکیل شد.
وی افزود :در پی مشکالت به وجود آمده در تأمین
و قیمت پوشک بچه ،عملکرد شرکت مذکور به عنوان
عمدهترین تولید کننده کشور مورد بررسی قرار گرفت
که بر این اساس میزان تولید و عرضه آن در بازه زمانی
پنج ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل و راستی آزمایی آن از طریق سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان زنجان حاکی از کاهش نیافتن روند عرضه
بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
اضافه کرد :در سال گذشته همزمان با افزایش قیمتهای

جهانی خمیر کاغذ و نیز نرخ ارز ( مبادله ای و آزاد) مشکالتی
در تأمین و نیز قیمت عرضه تیشو به وجود آمد؛ بهطوریکه
در طول سال  ۱۳۹۶قیمتهای جهانی خمیر کاغذ بیش
از  ۷۰درصد افزایش و به تبع آن قیمت تیشوی تولیدی
نیز افزایش پیدا کرد که این موضوع شکایت واحدهای
سلولزی بهداشتی را در پی داشت و در این زمینه با توجه
به بررسیهای صورت گرفته از سوی این سازمان ،تخلف
گرانفروشی شرکت پارس حیات در اردیبهشت ماه سال
جاری نیز محرز شد و پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی
ارسال و در آخرین تعدیالت صورت گرفته ارزش پرونده بالغ
بر  ۷۶میلیارد ریال برآورد شده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :با توجه
به اقدام این شرکت برای افزایش  ۶۰تا  ۸۰درصدی قیمت
محصول با ادعای افزایش قیمت مواد اولیه (داخلی و
وارداتی) ،سایر هزینههای تولید و بروز مشکالت در بازار
به دلیل نبود شبکه منتخب توزیع با توجه به ماهیت کاال
و سوءاسفاده برخی عوامل توزیع و خرده فروشی و ایجاد
تقاضای کاذب ،بررسی قیمتهای جدید در دستور کار قرار
گرفته و در صورت احراز تخلف مجدداً برخورد قانونی الزم
صورت خواهد گرفت .وی با تشریح میزان وابستگی تولید
محصوالت ساخته شده از تیشو افزود :تا سال  ۱۳۹۳کمتر
از  ۳۰درصد نیاز واحدهای تولیدی به تیشو از محل تولید

داخل و الباقی از طریق واردات تأمین میشد اما در سال
 ۱۳۹۳با تاسیس خط تولید تیشو توسط شرکتهای داخلی،
کشور در سال  ۱۳۹۴از واردات تیشو بینیاز شد و به تبع آن
در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخل تعرفه این کاال نیز
از  ۱۰به  ۲۰درصد افزایش یافت .الزم به ذکر است که در
سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲قیمت هر کیلوگرم تیشو وارداتی
تا  ۶۵هزار ریال نیز گزارش شده بود ،ولی با تأمین تیشو از
محل تولید واحدهای جدید قیمت این ماده اولیه به شدت
کاهش یافت و در سالهای  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵قیمت تیشو
حدود  ۴۰درصد نسبت به قیمت وارداتی تعدیل شد .نوابی
تاکید کرد :اقدامات الزم در چارچوب وظایف محوله از سوی
این سازمان انجام شده است و موضوع کمبود محصوالتی
از قبیل پوشک بچه ،دستمال کاغذی و ..تا بهبود شرایط
کماکان در دستور کار قرار دارد.

5

جامعه
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خانوارهای با درآمد کمتر از  ۳میلیون تومان مشمول دریافت بسته معیشتی خانوار

یک مقام ارشد دولت جزئیات بسته معیشتی خانوار که در حال
نهایی شدن است را تشریح کرد که بر اساس آن این بسته به
خانوارهای با درآمد زیر سه میلیون تومان درآمد تعلق میگیرد.
به گزارش فارس ،روند افزایش نرخ ارز از ماههای پایانی سال
 96شروع و بعد از گذشت  10ماه همچنان این سیر صعودی ادامه
دارد .از پیامدها و تبعات منفی نوسانات قیمت ارز فارغ از ابعاد
اقتصادی و اثرات منفی روی تولید ،کاهش قدرت خرید و کمتر از
نصف شدن سبد معیشت خانوار به خصوص برای اقشار کم درآمد
و دهکهای پایین جامعه است.
از ماههای اخیر مسئوالن دولت به دنبال برنامهریزی و ارائه
مدلهای مختلف برای جبران قدرت خرید و معیشت اقشار مختلف
جامعه در قالب بسته حمایتی هستند.
در این باره نقلقولها و شیوههای اجرایی متفاوتی مطرح شده
است .در آخرین اظهارنظر سرپرست وزارت کار عنوان کرده است
یکی از برنامههای دولت حفظ معیشت عام و خاص اقشار جامعه
است و سهشنبه گذشته با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتیم
تا نحوه حمایت از گروههای ضعیف جامعه و دهکهای پایین و
همچنین تمام اقشار جامعه تعیین تکلیف شود.
در همین باره یک مقام ارشد دولت ،با اشاره به جزئیات آخرین
مدل بررسی شده به منظور افزایش معیشت خانوارها اظهار داشت:
تاکنون مدلهای مختلفی بررسی شده ،اما نتیجهبخش نبوده است.
آخرین شیوه و راهکاری که بررسی شد این بود که بتوانیم برای

خانوارهایی که درآمد کمتر از  3میلیون تومان دارند فکری بکنیم.
این خانوارها بر اساس اطالعات برآورد شده  9تا  10میلیون نفر
هستند که با در نظر گرفتن بُعد خانوار  3.2نفر حدود  30میلیون
نفر را دربرمیگیرد.
وی در مورد میزان پرداختی به خانوار گفت :به طور متوسط
صد هزار تومان برای خانوار در مقاطع مختلف در نظر گرفته
خواهد شد .این مقام ارشد دولت با بیان اینکه کل اعتبار
پیشبینی شده برای افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف  5تا 6
هزار میلیارد تومان است ،تصریح کرد :پیشبینی این است که
بتوان در قالب کارت خرید نقدی اقدام کرد و احتما ًال  2تا 5
بسته معیشتی در نظر بگیریم .اهداف مختلفی دنبال میشود تا
عالوه بر رونق تولید کاالهای داخلی ،بخشی از کاهش قدرت

معیشت دهکهای پایین جبران شود.
وی به جلسه اخیر با معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و
افزود :سناریوی احتمالی بررسی شده و مسئولیت کار بر عهده
وزارت رفاه است .افراد با بانکهای اطالعاتی غربالگری شده
تا بتوانیم خانوارها را شناسایی کنیم .برای این منظور متوسط
درآمد خانوار طی یک تا دو سال گذشته بررسی و در مورد آنها
تصمیمگیری میشود.
این مقام ارشد دولت در مورد سناریوی افزایش  5درصدی
حقوق کارمندان افزود :این موضوع در اولویت بعدی قرار دارد ،اما
اگر کارمندی مشمول حقوق زیر  3میلیون تومان باشد ،میتواند از
این بسته بهرهمند شود.
پیشتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از
حمایت معیشتی  40میلیون نفر و آماده شدن بسته حمایتی خبر
داده بود .در حال حاضر نیز برخی گزارشها از توزیع بسته معیشتی
در سطح شهرستانها میان افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی
(کمیته امداد و بهزیستی) حکایت دارد.
عالوه بر این موضوع نمایندگان تشکلهای کارگری طی
ماههای اخیر عنوان کردهاند قدرت خرید کارگران کاهش یافته
و ضرورت دارد که حداقل  800هزار تومان در قالب سبد معیشت
برای آنها در نظر گرفته شود .در همین راستا برخی از آنها بیان
میکنند منتظر برگزاری نشست جلسات شورای عالی کار برای
تصمیمگیری در این باره هستند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری خبر داد

پرداخت وامهای اشتغالزایی با کارمزد  4تا  6درصد
به فعاالن صنایع دستی ،گردشگری ،فناوری مواد معدنی ،دامپروری و کشاورزی ژنتیک

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری
از پرداخت  ۳۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی
روستایی از سقف ۶۰۰۰میلیارد تومان منابع اشتغالزایی
روستایی که در اختیار بانکها قرار داده شده خبر داد و
گفت :به استارت آپهای روستایی هم تسهیالت اشتغالزایی
پرداخت خواهد شد.
به گزارش مهر ،سید ابوالفضل رضوی ،در تشریح روند
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی گفت :در فاز نخست
پرداخت این تسهیالت  ۳۰۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته
شده است که با اتمام این رقم فاز دوم آغاز میشود.
وی افزود :مطابق اطالعات کسب شده از سامانه کارآ،
پرداختی بانکها به وام گیرندگان به  ۳۰۰۰میلیارد تومان
رسیده است .یعنی حدود  ۳۰۰۰میلیارد تومان باقی مانده
است .در حال حاضر پول در بانکها وجود دارد تا طرحها
بررسی و در قبال آن دسته از طرحهایی که تصویب میشود
وام پرداخت شود.
وی فعالیتهای اشتغالزایی پایدار روستائیان را شامل
دریافت وام دانست و افزود :صنایع دستی ،گردشگری،

فناوری مواد معدنی ،دامپروری و کشاورزی ژنتیک از جمله
فعالیتهای اقتصادی است که مشمول دریافت وام در
روستا شده است ،عالوه بر این در نواحی صنعتی نیز وام
سرمایه در گردش تا سقف یک میلیارد تومان با کارمزد ۱۰
درصد و بازپرداخت  ۱۸ماهه برای شهرهای زیر  ۱۰هزار
نفر در اختیار صنعتگران قرار گرفته است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری
همچنین اظهار داشت :در دولت برای عشایر و روستائیان
مرزنشین وام  ۴درصد و روستائیان دور از مرزها وام ۶
درصد تا سقف  ۶۰۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده که
دوره پرداخت آن شش ساله میباشد.
وی افزود :میزان مبلغ طرحهای مصوب شده در مرحله
اول هنوز به  ۶۰۰۰میلیارد تومان نرسیده است .مبلغ
نزدیک به  ۵۱۵۰میلیارد تومان برای طرحهای مصوب
در نظر گرفته شده است .طرحهای قرارداد منعقده شده
نیز نزدیک به  ۴۰۰۰میلیارد تومان است ،این آمار برای
 ۲۴شهریور ماه است .بنابراین تا کنون هیچ وام گیرندهای
منتظر تخصیص اعتبار از جانب مرکز به شهرستانها نباید

باشد .هیچ یک ازاستانهای کشورنیز هنوز  ۵۰درصد سهم
اولیه در وام اشتغال روستایی را پرداخت نکردهاند.
وی تاکید کرد :سقف تسهیالت قابل تصویب در
استانها تاکنون  ۶۰۰۰میلیارد تومان بوده است و باید
طرحهای باالی  ۶۰۰۰میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به
تصویب میرسیدند اما به درخواست و موافقت استانداران
بنا بر این شد که کمیته فنی استانها دارای این اختیار
باشند که طرحهای تا ۱۰میلیارد تومان را بررسی و تصویب
کنند و بانکها نیز باید به شعب خود در استانها اختیار
اجرای این پروژه را بدهند .رضوی ادامه داد :امیدواریم تا
پایان سال بتوانیم ۱۲هزار میلیارد تومان را به مردم پرداخت
کنیم .در خصوص نظارت بر پرداخت تسهیالت نیز دو گروه
ناظر رسمی در سطح استانی و ملی پیش بینی شده؛ به
طوریکه در استانها یکی از مسئوالن ارشد استانداری
اعم از استاندار یا یکی از معاونان به عنوان ناظر بر فرایند
پرداخت منابع این تسهیالت در استان مربوطه تعیین شدند.
عالوه بر این ناظر ملی از کمیته فنی بر روند پرداخت
تسهیالت اشتغال نظارت میکنند.

مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

 ۴۳درصد دانشآموزان صبحانه میخورند و  12/7درصد آنها در هیچ یک از روزهای هفته صبحانه نمیخورند
مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت
بهداشت با اشاره به اینکه  ۱۲.۷درصد دانشآموزان کشور
هیچ وقت صبحانه نمیخورند ،گفت ۴۲ :درصد دانشآموزان
با صبحانه راهی مدرسه میشوند.
بهگزارش مهر ،سید حامد برکاتی ،برنامههای وزارتخانه در
چهار مقطع را چنین توضیح داد :ما سه ارزیابی را در پایههای
چهارم ،هفتم و دهم در زمینه سالمت بینایی ،شنوایی ،قلب و
عروق ،سالمت روان و ...انجام میدهیم.
به گفته وی  ۵.۶درصد دچار عیوب انکساری ۱.۵ ،درصد
اختالالت شنوایی و  ۱.۵درصد انحنای ستون فقرات هستند.
برکاتی افزود :متأسفانه سه درصد دانشآموزان در بدو
ورود به مدرسه دچار اختالالت رفتاری هستند و  ۹درصد
دانشآموزان در بدو ورود به مدرسه ،چاق بوده و  ۱۳درصد
اضافه وزن دارند .وی در ادامه افزود ۴۳ :درصد از دانشآموزان

صبحانه میخورند و  ۱۲.۷درصد در هیچ یک از روزهای هفته
صبحانه نمیخورند.
برکاتی با اشاره به بررسی عوامل خطر در بین دانشآموزان
گفت ۶ :درصد دانشآموزان عنوان کردهاند که پدر آنها قلیان

میکشد و  ۵درصد از آنها گفتهاند که برادر و خواهر قلیانی
دارند.
مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت
با اعالم اینکه بررسیها نشان میدهد  ۱۱درصد دانشآموزان
تجربه مصرف سیگار دارند ،تأکید کرد :آمار دقیقی از مصرف
دخانیات در بین دانشآموزان وجود ندارد.
برکاتی با اشاره به وضعیت تغذیه دانشآموزان گفت:
 ۱۱درصد از دانشآموزان چیپس و پفک میخورند و ۶۰
درصد از دانشآموزان حداقل یک بار در روز میوه میخورند.
مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت
به برنامههای وزارت بهداشت در راستای ارتقای سالمت
دانشآموزان اشاره و تصریح کرد :در قالب طرح تحول
سالمت ،دو بسته پزشکی و غیرپزشکی برای ارائه خدمات
سالمت به دانشآموزان تدوین شده است.

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا هشدار داد

یادداشت

 ۱۰فرمان سیاستگذاری

تیمور رحمانی
 -۱اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و هر کنش و واکنش فردی
و گروهی ما میتواند این دشواری را تشدید کند و هزینههای سرسامآوری را تحمیل
کند .برای مدیریت انتظارات الزم است همه ما و بهویژه گروههای سیاسی و اشخاص
دارای مسئولیت ،بار بیشتری بر دوش بکشند تا سیاستهای اقتصاد کالن نیز امکان
اثرگذاری بهتر را داشته باشد .بخش مهمی از هر سیاست اقتصاد کالن موفق در
شرایط کنونی مدیریت و جلوگیری از بدتر شدن انتظارات است.
 -۲دشواری موجود اقتصاد کشور مسیر تحوالت را به گونهای رقم میزند که
نسبت بازندگان به برندگان تحوالت بهشدت در حال افزایش است .در شرایط کنونی
درصد برندگان در حال کاهش و نوع برندگان نیز در حال تغییر است که بهطور
مشخص همراه با کوچک شدن کیک اقتصاد یا همان تولید کل اقتصاد است .تداوم
وضع موجود برنده چندانی ندارد و به همین دلیل ضرورت مییابد که رفع دشواری
کنونی را تبدیل به دغدغه عمومی و وظیفه همگانی کرد.
 -۳گرچه از نظر اخالقی همه ما میپسندیم که افراد در شرایط دشوار کنونی
از منفعتجویی شخصی پرهیز کنند ،اما اگر افراد به دنبال منفعتجویی شخصی
رفتند مجرم انگاشتن آنها مشکلی را حل نمیکند .این وظیفه سیاستگذاری عمومی
است که با تشخیص راههای کاهش تضاد منافع شخصی و اجتماعی به حل بحران
بپردازد.
 -۴همه ما در بهوجود آمدن شرایط کنونی نقش داشتهایم گرچه درجه مقصر بودن
ما متفاوت است .حتی من بهعنوان یک اقتصاد خوانده هم مقصرم که تالش کافی
برای اقناع افکار عمومی و سیاستگذاران جهت دوری از خواستهها و سیاستهایی که
شکلدهنده بیثباتیها بوده است ،به خرج ندادهام .در شرایط کنونی تالش برای یافتن
مقصر ممکن است تالش ناسودمندی باشد و بهتر است تالش بر یافتن راهحلهای
برونرفت از دشواری تمرکز یابد.
 -۵شرایط کنونی هم ناشی از اشتباه سیاست گذاری است و هم ناشی از ناکارآیی
نظام تصمیمگیری و اجرایی که حتی سیاست درست را نیز بیحاصل میکند .آنچه
مهم است این است که تا حد ممکن از اشتباهات بارز سیاستگذاری اجتناب کنیم.
 -۶تجربه ناموفق ما در کاهش و تکرقمی کردن تورم ،به آن معنی نیست که
هدف اشتباه بوده و دیگر نباید دنبال شود .آنچه سبب ناموفق بودن ما شد هدف
نبود بلکه نوع روش کاهش تورم و بهویژه در شرایط شکلگیری ناترازی شدید نظام
بانکی بود.
 -۷وضعیت اقتصاد کالن ،حاصل عملکرد و ارتباط متقابل بازارهای متعددی است
که مجموع عملکرد آنها شرایط را شکل میدهد .در شرایط دشوار کنونی بسیار بیش
از شرایط متعارف ضرورت دارد بخشهای مختلف دستگاه سیاستگذاری کالننگر
باشند و از توجه زیاد به مالحظات بخشی پرهیز کنند.
 -۸هرگونه اقدام و سیاستی در شرایط کنونی بسیار پرهزینهتر از قبل شده است.
لذا وظیفه اقتصاد خواندهها و سایر صاحبنظران علوم اجتماعی آن است که واقعیت
پرهزینه بودن اقدامات حل بحران را برای جامعه توجیه کنند تا به سیاستگذار امکان
در پیش گرفتن آنها را بدهند.
 -۹نقش اتاقهای فکر مستقل در شکل دادن به سیاستگذاری مناسب بسیار با
اهمیت است .متاسفانه امروزه آنچه ظاهرا قرار بوده است در کنار دستگاههای اجرایی
و تصمیمگیری نقش اتاق فکر را داشته باشد تبدیل به دستگاههای عریض و طویل
اداری شده است که نتیجه آن در طراحی سیاستگذاری مناسب به هیچ وجه مثبت
نیست.
 - ۱۰حل مشکالت حاد کوتاهمدت نباید ما را از توجه به تصویر بلندمدت اقتصاد
کشور و سیاستگذاری برای حل بلندمدت دشواریها باز بدارد.

یادداشت

چه تفکری ونزوئال را نابود کرد؟

بهروز ملکی
فضاي مجازی ،در کنار محاسن فراوانش ،به ابزاری برای انتشار خزعبالت
اقتصادی (در قالب تحلیل) تبدیل شده است؛ چرا که پوپولیستها خوب بلدند با
کارتهای مبارزه با فقر یا شکاف طبقاتی بازی کنند.
بنابراین اگر میبینیم با انتشار نموداری که به درد پیشگویی (و نه پیشبینی)
میخورد ،انتظارات تورمی برای دالر  ۴۵هزار تومان را تحریک میکنند ،در راستای به
زانو درآوردن بازار و در ادامه ،گرفتن ماهی از آب گلآلود اقتصاد کشور است.
مردم باید توجه کنند که اگرچه از شرایط اقتصادی موجود رضايت نداریم اما باید
مراقب در باغ سبز پوپولیستهای چپگرا باشیم؛ همفکران ایشان ،ونزوئال را نابود
کردند.
به قول بمهلر کویز ،پیوند نامقدس پوپولیسم با سوسیالیسم ،خطرناکترین تله برای
نابودی یک اقتصاد است.

افزایش کالهبرداری با انتشار آگهیهای دروغین در سایتهای دیوار و شیپور
رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا از افزایش
کالهبرداری با درج آگهی دروغین بر روی سایتهای دیوار
و شیپور خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رامین پاشایی درباره تخلفات
و درج آگهیهای کالهبردارانه که بر بستر دیوار و شیپور
منتشر میشود ،اظهار کرد :متاسفانه مسئوالن این سایت
نظارت دقیق و مناسبی بر آگهیهایی که روی سایت خود
قرار میگیرد ،ندارند.
وی افزود :مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه
به سایت دیوار و نمونههای مشابه آن ب ه راحتی اعتماد
نکرده و مراقبتهای احتیاطی و امنیتی الزم را در نظر
بگیرند.
این مقام انتظامی ادامه داد :شهروندان پس از انتخاب
کاال یا خدمات در سایتهای واسطه گر اینترنتی و قبل از

هرگونه واریز وجهی ،از کم و کیف خدمات یا کاال و نیز
هویت فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی
مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.
سرهنگ پاشایی ،آگهی کردن خودرو با قیمت پایینتر
از بازار ،مراجعه کالهبرداران به سایتهای دیوار و شیپور،
تماس با کسانی که قصد فروش اجناس به صورت عمده را
دارند ،فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار که میتواند باعث
بروز مشکالت قضائی و نیز شبهههای شرعی بسیاری برای
افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت
در شرکت سرمایهگذاری معتبر را از جمله کالهبرداریهای
انجام شده در این سایتها برشمرد.
وی به شهروندان توصیه کرد :مراقب آگهیهای
فروش کاال بر روی سایتهای شیپور و دیوار و ...و نیز در
خواستهای واریز آنالین وجه باشند البته به محض واریز

رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

توقف طرح جریمه ریالی
به جای خدمت سربازی از سال آینده

وجه ،آگهیکننده کالهبردار دیگر پاسخگوی تماسهای
خریدار نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،رئیس اداره اجتماعی
پلیس فتا ناجا در پایان از شهروندان خواست در صورت
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی
مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.
 cyberpolice.irبخش مرکز فوریتهای سایبری
لینک ثبت گزارشهای مردم اعالم کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از توقف طرح جریمه ریالی در سال آینده خبر
داد .به گزارش مهر ،سردار بهرام نوروزی در نشست خبری خود که در مقر سازمان
وظیفه عمومی ناجا برگزار شد ،درباره اجرای طرح جریمه ریالی سربازی اظهار کرد:
اجرای این طرح تا پایان امسال ادامه داشته و برابر آخرین اطالعات ما در سال آینده
اجرایی نخواهد شد بنابراین افرادی که تا پایان امسال هشت سال غیبت یا بیشتر از
آن داشته باشند تنها تا پایان امسال میتوانند با پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت
سربازی معاف شوند .وی افزود :بیش از  600هزار نفر برای دریافت کارت معافیت از
زمان اجرای طرح تاکنون به دفاتر پلیس 10+مراجعه کرده و برای حدود  444هزار نفر
کارت معافیت صادر شده است.
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جزئیات پرونده «سکه ثامن» و کالهبرداری که لوح تقدیر گرفت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران خبر داد

انهدام یک گلخانه پرورش گیاه «گل» با کشف ۴کیلو
و  ۳۰۰گرم ماده «روانگردان گل» در ورامین
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از انهدام یک گلخانه در جنوب
تهران خبر داد که در آن اقدام به پرورش گیاه «گل» میکردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت :مأموران اطالع
یافته بودند که یک قاچاقچی در تولید و توزیع مواد روانگردان گل در جنوب
پایتخت فعالیت دارد و درباره فروش آن در فضای مجازی تبلیغات گستردهای
به راه انداخته است .مأموران با دریافت دستور دستگیری این توزیع کننده ماده
روانگردان گل در فضای مجازی از مقام قضایی بالفاصله محل سکونت و
فعالیت وی در شهرستان ورامین را شناسایی کردند و با حکم مقام قضایی
وارد خانه متهم شدند و او را در محل دستگیر کردند .در بازرسی از گلخانه وی
مقدار  ۴کیلو و  ۳۰۰گرم ماده روانگردان گل کشف شد.

محاکمه زن خیانتکار به اتهام قتل همسرش
با همدستی پسر  24ساله جنایتکار در کهریزک

زن جوانی که با همدستی یک پسر غریبه شوهرش را به قتل رسانده است
همراه این جوان در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش ایران ،این جنایت اواخر سال  94در یکی از خانههای محدوده
کهریزک اتفاق افتاد .وقتی کارآگاهان جنایی در محل واقعه حضور یافتند با جسد
مرد جوانی روبهرو شدند که با ضربه چاقو کشته شده بود.در نخستین مرحله تحقیق
همسر این مرد جوان منکر قتل شوهرش شد اما مأموران در ادامه بازجوییها رد
پای پسر جوانی بهنام یاسر را در این ماجرای جنایی یافتند .این جوان  24ساله در
نخستین مرحله بازجویی به مشارکت در قتل اعتراف کرد اما زن منکر حضور خود
در این جنایت شد تا اینکه سرانجام زن جوان به اتهام زنا و معاونت در قتل شوهرش
و همچنین پسر جوان به اتهام مباشرت در قتل تحت تعقیب قرار گرفتند .هر دو
متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری که به ریاست قاضی قربانزاده و با حضور دو
مستشار تشکیل جلسه داده بود پای میز محاکمه ایستادند .در آغاز جلسه رسیدگی
به پرونده پدر مقتول از طرف خود و نوه خردسالش که دختری هفت ساله مقتول بود
خواستار مجازات مرگ برای عروس خود و جوان غریبه شد .در پایان جلسه به علت
اینکه وکیل یاسر متهم ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نداشت ادامه محاکمه و
تحقیق از دو متهم پرونده به جلسه دیگری موکول شد.
آگهی انحالل موسسه حقوقی آئین دادگران حامی عدالت به شماره ثبت  42154و شناسه
ملی  14006900343به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/03/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و مسعود محمدی به
شماره ملی  0532368101برای مدت  2سال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .نشانی
محل تصفیه :استان تهران ،تهران ،یوسف آباد ،کوچه اتحادیه( ،)9خیابان ابن سینا ،پالک ،7
طبقه دوم ،واحد شمال شرقی ،کدپستی  1433763944می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250673

___________________

آگهی تغییرات شرکت رویا عصر ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  485413و شناسه ملی  10800148169به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  02/12/1396و مجوز شماره
/45233ص 96/مورخ  09/12/1396سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :علی محمد قنبری به کدملی  0569889766به سمت مدیر
عامل و نایب ریس هیئت مدیره و امیر قنبری به کدملی 0370187008
به سمت رئیس هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه
اوراق واسناد بهادار وتعهد آور از قبیل چک،سفته ،بروات و قراردادها وعقود
اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هریک به تنهایی و
اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره هریک به تنهایی
همراه با مهرشرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250674
___________________

آگهی تغییرات شرکت رویا عصر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  485413و شناسه

ملی  10800148169به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  02/12/1396و مجوز
شماره /4522ص 96/مورخ  09/12/1396سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شعبه
شرکت به آدرس :استان هرمزگان  -شهرستان بندرعباس  -بخش مرکزی  -شهر بندرعباس-اوزیها-

بلوار امام خمینی-کوچه احمد نجفی-پالک  - 0مجتمع ملکه آسمانها -طبقه نهم -واحد  1101به
کدپستی  7913911985تأسیس و رضا موسی به شماره ملی 0045165696به سمت مدیر شعبه تعیین
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250675

___________________

درپی کالهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری
موضوع در قوه قضاییه ،زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل
" تبلیغات این شرکت در سایت قالبی طال و جواهر و تقدیر از
مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.
به گزارش ایسنا ،شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماههای
گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طال و سکه ،روز
به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف
وارد سایت شده و سرمایهشان را به مدیران این مجموعه برای
سود بیشتر سپردند ،اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت
در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست
و جمع کثیری از مردم به عنوان مالباخته ،کاسه چه کنم
دستشان گرفتهاند.
حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز
خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و
اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانستهاند چنین تخلفی
را ماهها ادامه دهند تا کار به این کالهبرداری بکشد.
هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکردهایم
ابراهیم محمدولی  -رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ،در
این باره به ایسنا گفت :این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت
بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از
این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمیدهد ،مگر
این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.
وی افزود :اگر اتحادیهای در شهرستانهای دیگر به این
شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده ،این مجوز به
یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و
در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که
از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش

غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.
تبلیغات "ثامن" در سایت قالبی طال!

محمدولی ادامه داد :این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن
را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات الزم را با
دستگاههای متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود
و اگر برخی مال باختگان میگویند "اتحادیه طال در سایت
خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است" ،به هیچ وجه درست
نیست؛ چراکه سایت  www.tgju.orgهیچ ارتباطی به
اتحادیه طال ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این
اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم
با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر
مجموعه دیگری منتشر کرده ،به اتحادیه طال هیچ ارتباطی
ندارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :با توجه به
این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن
مراجعه نکرده است ،اطالعات کاملی در این زمینه در اختیار
نداریم ،اما میدانیم که صاحب این مجموعه دو  -سه حساب
بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم امالک او نیز
مانند حسابهای بانکیاش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن
سرمایههای مال باختگان بتوان تصمی م بهتری گرفت.
وزارت صنعت :اتحادیه طالی اصفهان
به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است
این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری -
رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت  ،معدن
و تجارت ،که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به
مجموعه ثامن داده بود  ،به ایسنا این گونه توضیح داد
که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طال و جواهر بناب مجوز

داشته و اتحادیه طال و جواهر اصفهان نیز طی ماههای
گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت،
لوح تقدیر و پاداش داده است.
فروش  ۸گرم طالی  ۲۲عیار به جای سکه

وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه
به این شرکت گفت :ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک
به این شرکت ،صالحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاهها
استعالم کرده بودیم .این شرکت تا پایان سال  ۱۳۹۶هیچ
تخلفی نداشت .همچنین با توجه به این که خرید و فروش
سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است ،به این شرکت
تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معامالتی خود خارج کند
که این کار را هم کرد ،اما به جای آن طالی هشت گرمی ۲۲
عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.
رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معامالت
آتی سکه و طال متضرر شده اند ،گفت :تنها مقصر این پرونده
مردم نیستند ،بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم ،اما
قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه
به وجود آورده است ،چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به
خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.
متهم در دسترس نیست...
باتوجه به این اظهارات و گفتههای محسنیاژهای -
سخنگوی قوه قضاییه ،مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت
سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص
نیست از کشور خارج شده یا نه ،باید دید چه اتفاقاتی در این
زمینه میافتد و آیا مردم میتوانند به حق و حقوق از دست رفته
خود برسند یا خیر؟

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعالم کرد

انهدام یک تیم تروریستی با هالکت 4شرور ،جراحت 2شرور و فرار دیگر تروریستها در منطقه مرزی سراوان

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای
از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی در منطقه
مرزی سراوان و هالکت و زخمی شدن  ۶تروریست خبر داد .به
گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ،روابط عمومی قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد :در پی عملیات
اطالعاتی دقیق یگان های قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
مبنی بر قصد یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی برای
حمله به پاسگاه های مرزی جمهوری اسالمی ایران از خاک

کشور همجوار ،صبح جمعه  ۶مهرماه با هوشمندی نیروهای
عملیاتی ،تیم مذکور قبل از هرگونه اقدام در نزدیکی پاسگاه
 ۱۶۳در منطقه مرزی سراوان در کمین رزمندگان سپاه اسالم
گرفتار و منهدم شد .این اطالعیه افزوده است :طی درگیری و
آتش سنگین نیروهای خودی ،با انهدام این تیم تعداد  ۴تن از
تروریست ها به هالکت رسیدند و  ۲تن نیز زخمی شدند و مابقی
تروریستها به عمق کشور همجوار گریختند .این اطالعیه با
اشاره به اینکه طی این عملیات هیچگونه تلفاتی به نیروهای

آگهی تغییرات شرکت رویا عصر ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  485413و شناسه ملی  10800148169به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  02/12/1396و مجوز شماره /45226ص96/
مورخ  09/12/1396سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیات مدیره شرکت از  3به  2نفر کاهش یافت و ماده مربوط
در اساسنامه اصالح گردید .کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور از قبیل
چک،سفته ،بروات و قراردادها وعقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل هریک به تنهایی و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و رئیس
هئیت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()250676
___________________

آگهی تغییرات شرکت سامان گستران طهور سهامی خاص به شماره
ثبت  232236و شناسه ملی  10102732600به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  25/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :شهرام شمشیری ش.م  0061411051به سمت بازرس اصلی و
محمد قاسمی ش.م  0491490356به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند .اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال
به قرار ذیل انتخاب گردیدند :امیر حسین یوسفی ش.م 0490152554
و مجید پازوکی ش.م  0056195478و صمد جهانبخش گزور ش.م
 5669719026و جبار جباری امیر المؤمنین ش.م  1860449921و یونس
شجاعی بخش ش .م  .5509814551سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()255425

خودی وارد نشده و سالح ،مهمات و تجهیزات تروریست ها به
دست رزمندگان اسالم افتاده است ،تاکید کرده است :همانگونه
که بارها اعالم شده است ،قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و
سایر نیروهای امنیتی ،اطالعاتی و انتظامی با هوشیاری و اشراف
اطالعاتی همه جانبه ،هرگونه تحرک گروهکهای تروریستی و
عناصر مزدور و اجیر شده توسط سازمان های جاسوسی بیگانه
که بخواهند امنیت ملت ایران را تهدید و به مخاطره بیندازند را
رصد و قاطعانه با آن برخورد خواهند کرد.

آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران  -محله
آرژانتین – ساعی  -خیابان بیهقی  -خیابان دوازدهم شرقی – پالک  - 2طبقه
اول  -واحد  - 3کد پستی  1515643515تغییر یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()255426
___________________
آگهی تغییرات شرکت سامان گستران طهور سهامی خاص به شماره
ثبت  232236و شناسه ملی  10102732600به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  25/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مجید پازوکی(ک.م
 0056195478به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و امیر حسین یوسفی
ک.م  0490152554به سمت رئیس هیئت مدیره و یونس شجاعی بخش ک.م
 5509814551به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و صمد جهانبخش گزور ک.م
 5669719026به سمت عضو هیئت مدیره و جبار جباری امیر المؤمنین ک.م
 1860449921به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی
با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفق ًا همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر
شرکت دارای اعتبار می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()255427
___________________

آگهی تغییرات موسسه علم گستران زندگی نوین به شماره ثبت 26849
و شناسه ملی  10320457770به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  30/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم صغرا فروتن  0047524121به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای
روح آله عطاریان 0077767454به سمت مدیر عامل -آقای محمد
عطاریان 0078360137به سمت نائب رئیس هیئت مدیره-خانم زهرا کی
نیا 0081062842به سمت عضو علی البدل هیات مدیره-آقای مهدی
عطاریان  0016615591به سمت عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب
شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ,سفته,
___________________
آگهی تغییرات شرکت تجاری سلولز کاج با مسئولیت محدود به شماره ثبت بروات ,قراردادها و عقود اسالمی با امضاء خانم صغرا فروتن همراه با مهر
 154350و شناسه ملی  10101971185به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ موسسه معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
 28/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به ها و موسسات غیرتجاری تهران ()255428
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قتل دختر  12ساله بیمار توسط پدر خسته و عصبانی به خاطر اصرار او به خرید یک لپتاپ در تهران!

دختر  12ساله که از پدر کارگرش تقاضای
خرید یک رایانه دستی داشت از سوی وی به
قتل رسید.
به گزارش ایران ،رسیدگی به این پرونده از
ساعت  9:50یکشنبه  25شهریور با اعالم خبر
مرگ مرموز دختر  12سالهای در بیمارستان
بهارلو به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم
بررسی صحنه جرم آغاز شد .در بررسیهای

صورت گرفته آثار کبودی روی گردن دختر
نوجوان حکایت از وقوع یک قتل داشت.
کارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از پدر
سارا پرداختند .وی گفت :من در انبار راهآهن کار
میکنم و کارگر شب کار هستم .صبح همسرم
برای ثبتنام دخترم در مدرسه از خانه خارج شده
بود .هر چه زنگ زدم دخترم که تنها در خانه بود
در را باز نکرد .برای همین از همسایهها کمک
گرفتم و وارد خانه شدم .به محض ورود به
خانه با جسد دخترم داخل پذیرایی مواجه شدم.
با این حال او را به بیمارستان منتقل کردیم و
آنجا هم مرگ دخترم را تأیید کردند .زمانی که
من و همسرم در خانه نبودیم کسی وارد شده و
دخترم را به قتل رسانده است .درحالی که پدر
این دختر مدعی بود از حادثه تلخی که برای
دخترش رخ داده بیخبر است به دستور بازپرس
دشتبان مرد جوان بازداشت شد .در تحقیقات
میدانی یکی از همسایهها به کارآگاهان جنایی
گفت :دقایقی قبل از آنکه پدر سارا زنگ خانه
را بزند و از ما کمک بخواهد من مقابل خانه

دست مردی را دیدم که لباس مشکی به تن
داشت .به غیر از آن خودروی پدر سارا را نیز
دیدم که مقابل در پارک شده بود.کارآگاهان در
بازرسی از خانه هیچ آثاری از ورود فردی غریبه
را ندیدند از سویی دیگر سرقتی نیز از خانه رخ
نداده بود و تمام اینها حکایت از آن داشت که
جنایت خانوادگی است .بدین ترتیب از پدر و مادر
سارا بهعنوان تنها مظنونان این جنایت تحقیق
شد .از آنجایی که سارا بیماری راشیتیسم داشت
و مادرش نیز بارها نزد همسایهها اعالم کرده
بود که از وضعیت دخترش خسته شده است و
درمان او بیفایده است احتمال داشت که وی
نیز در این جنایت دست داشته باشد .تحقیقات در
رابطه با این دو مظنون ادامه داشت تا اینکه مرد
جوان پس از  7روز به قتل دخترش اعتراف کرد.
پدر سارا گفت :ساعت  8:30دقیقه روز حادثه به
خانه آمدم .زنگ در را به صدا درآوردم و سارا در
را برایم باز کرد .شب کار بودم و حوصله نداشتم.
اما سارا به محض ورود شروع به جر و بحث
با من کرد .سارا از مدتها قبل به من گفته بود

برایش رایانه دستی بخرم اما به او گفتم که
هزینه خرید آن را ندارم .دخترم دست بردار نبود،
اعصابم از دستش خرد شد ،هر چه پول داشتم
خرج بیماریاش کرده بودم و خوب نشده بود.
االن هم متوجه نبود که پول ندارم تا برای او
رایانه بخرم ،جر و بحث ما باال گرفت و درنهایت
از شدت عصبانیت جعبه دستمال کاغذی را دوبار
محکم به سرش کوبیدم .بعد هم با ملحفهای که
گوشه پذیرایی بود او را خفه کردم 20 .دقیقهای
این ماجرا طول کشیده بود ،بعد از مرگ سارا تازه
متوجه شدم چکار کردهام .ترسیده بودم ،فوراً از
خانه خارج شدم و به سراغ همسایهها رفتم و
به دروغ به آنها گفتم کلید ندارم و دخترم در را
باز نمیکند .با این کار میخواستم صحنهسازی
کنم و مسیر تحقیقات را تغییر دهم .با اعتراف
مرد جوان به قتل دختر  12سالهاش ،بازپرس
شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران دستور
بازداشت موقت او را صادر کرد و متهم در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار
داده شد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی خبر داد

جلوگیری از انجام یک عملیات انتحاری در صفوف عزاداریهای محرم
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از تیزبینی و درایت
مرزبانان این فرماندهی و جلوگیری از یک عملیات انتحاری
خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سردار ماشااهلل جاننثار در
این خصوص اظهار کرد :در راستای انسداد کامل نوار مرز و
جلوگیری از ورود هرگونه سالح ،مهمات و مواد مخدر به داخل
کشور مرزبانان غیور و انقالبی این فرماندهی ،موفق به کشف
سالح و مواد مخدر شدند.
وی افزود :مرزبانان در پی اشرافیت اطالعاتی توانستند از
انتقال محمولهای از سالح و مهمات که با هدف شوم انجام
عملیات انتحاری علیه مردم و دستههای عزاداری در ایام ماه

محرم و صفر قصد ورود به کشور را داشتند جلوگیری کنند.
جان نثار اظهار کرد :در این رابطه یک قبضه سالح کلت کمری
به همراه یک تیغه خشاب و  14تیر جنگی مربوطه و نیز 100
گرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده که بصورت ماهرانهای
جاساز شده بود کشف و ضبط گردید .فرمانده مرزبانی خراسان
رضوی در ادامه از کشف مواد مخدر در محور مشهد–نیشابور
خبر داد و افزود :در عملیاتی دیگر مرزبانان این فرماندهی مبنی
بر اخبار واصله از حمل و جابجایی یک محموله مواد مخدر با
یک دستگاه خودرو سواری از محور مشهد به طرف نیشابور
مطلع شدند و برابر مقرارت جهت دستگیری متهم اقدام کردند.
وی در ادامه توضیح داد :بعد از عدم توجه راننده خودروی مورد

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دل آرام زرین مهام شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  514003و شناسه ملی  14007007903به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  05/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:
استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران  -توحید  -کوچه سوسن
 خیابان پرچم  -پالک  41طبقه سوم  -واحد جنوبی  -کدپستی  1457866878تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .آقای سیدعباس دامغانی با پرداخت مبلغی به
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  250000000ریال افزایش داد - .آقای
سیدعلیرضا دامغانی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ
 250000000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت از مبلغ  200000000ریال به 500000000
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکاء و میزان سهم
الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد- :آقای سیدعباس دامغانی به
شماره ملی  0421726504مبلغ  250000000ریال -آقای سیدعلیرضا دامغانی به شماره ملی
 0017193036مبلغ  250000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()255429

نظر به دستور ایست ،ماموران با رعایت قانون به کارگیری
سالح اقدام به تیراندازی کردند و ضمن متوقف نمودن خودرو،
متهم فوق دستگیر و در بازرسی از خودرو مقدار  74کیلو و
 675گرم تریاک که بصورت ماهرانهای در داخل قوطی نوشابه
جاساز شده بود کشف گردید .این مقام مسئول نظامی در پایان
خاطرنشان کرد :دشمنان این خاک و بوم از هر فرصتی به
منظور پیشبرد اهداف شوم خود استفاده میکنند ،اما مرزبانان
همانند کوهی استوار در برابر این قانون شکنان و سوداگران
مرگ ایستاده تا با جلوگیری از ورود متجاوزین و محمولههای
مواد مخدر ،اهداف شوم آنان را نقش بر آب کرده و لذت زندگی
در سایه جامعهای امن را برای هموطنان به ارمغان آورند.

جان باختن  12نفر و مسمومیت  154تن دیگر
بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی
در چندین استان!
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش شمار مراجعهکنندگان به
مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکی در بندرعباس به  118نفر خبر داد .به گزارش
ایسنا ،دکتر فاطمه نوروزیان با اعالم این خبر افزود :شمار مراجعهکنندگان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت
ناشی از مصرف مشروبات الکلی هماکنون به  118نفر رسیده است .وی با بیان اینکه حال برخی از این افراد
وخیم است ،تصریح کرد :متأسفانه  10نفر از این تعداد جان خود را از دست دادهاند .مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد :تاکنون  52نفر از این افراد دیالیز شدهاند و تعدادی
دیگر نیز در نوبت دیالیز هستند.نوروزیان گروه سنی افراد مسموم شده را  17تا  50سال عنوان کرد .رئیس
پدافند غیر عامل وزارت بهداشت ،از افزایش آمار مسمومیت و فوتیها با الکل متانول در چند استان خبر داد.
پیرحسین کولیوند نیز در گفتوگو با ایسنا در این رابطه اظهار کرد :بر اساس گزارشات واصله به وزارت بهداشت
 ،مسمومیت با الکل متانول در برخی استانهای کشور مانند البرز  ،خراسان شمالی ،هرمزگان و  ....منجر به مرگ
تعدادی از هموطنان عزیزمان شده است وی در مورد آخرین آمار مسمومیت و فوتیهای این مسئله گفت:
بر اساس آخرین آمارها ،تعداد مسمومیتها به  154نفر رسیده و  12نفر هم فوت کردهاند .وی افزود :الزم به
ذکراست که عالئم مسمومیت در برخی مواقع با تاخیربروز داده می شود که این عوارض میتواند موجب کوری،
نارسایی حاد کلیه ،کما و درنهایت مرگ گردد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران خبر داد

دستگیری پسر شرور  34ساله به اتهام اغفال
و تعرض پس از مسمومیت دختر  18ساله
کنکوری به بهانه انتخاب رشته در تهران
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی که در پوشش ارائه مشاوره
درسی ،دختری را فریب و با ضرب و شتم مورد آزار و اذیت قرار داده بود ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،چندی پیش
پرونده ای با شکایت دختر خانمی  18ساله با هویت معلوم از شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی
بر آزار و اذیت به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در آن شاکی پرونده گفت که از سوی
فردی که برای مشاوره تحصیلی به منزل او مراجعه کرده مورد آزار و اذیت قرار گرفته است .شاکی پرونده در
اظهاراتش به کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :پس از اتمام آزمون کنکور سراسری
فردی به نام محمود که برای مشاوره تعیین رشته با منزلمان تماسهای زیادی داشت و حق الزحمه خود را نیز
به صورت کامل دریافت کرده بود ،برای تعیین رشته کنکور دانشگاه بامن تماس گرفت و با ارسال پیغامهای
متعدد در پیام رسانها و به بهانه مالقات برای تعیین رشته مرا به خانه اش در خیابان پاسداران کشاند و در آنجا
با خوراندن آب میوه مسموم  ،مرا ضرب و شتم و مورد آزار و اذیت قرار داد .کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل سکونت محمود  34ساله در خیابان پاسداران اطالع پیداکردند که وی به
صورت ناگهانی متواری شده است ،لذا اقدامات پلیسی ومراقبتهای نامحسوس از محل زندگی متهم در دستور
کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام متهم در زمان مراجعه به محل سکونتش در اقدامی غافلیگرانه و قبل از
هرگونه اقدام برای فرار  ،دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .براساس اعالم مرکز
اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت :با اعتراف صریح متهم به فریب شاکی و اقدام به آزار و اذیت وی
قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهم روانه زندان شد.

مقام  -سنایی -کوچه الجوردی  -خیابان غفاری -پالک  40طبقه سوم  -کد تعداد اعضای هیئت مدیره از  3نفر به  2نفر کاهش یافت و ماده مربوطه
پستی  1589787116تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()255435
تهران ()255431
__________________

آگهی تغییرات شرکت آفتاب دنیای نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت  315056و
شناسه ملی  10103548827به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  27/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :امید علی مشایخی ( )1129838897به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید رضا عظیمی نیاری ( )0011780053به
سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند .امضاء کلیه اسناد بهادار
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضا رئیس
هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()255432
__________________
آگهی تغییرات شرکت مهر و سالمت میعاد با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  417261و شناسه ملی  10320686435به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  31/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :کلیه اسناد تعهد آور و
اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی و نامه
های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد عضو هیئت مدیره (آقای محمد
فالح )همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()255433
__________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی فرش دستباف فدک پاکدشت به شماره ثبت 1619
و شناسه ملی  10181503378به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 08/12/1396و مجوز شماره  366120مورخ  15/12/96اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی پاکدشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نام شرکت به " شرکت تعاونی روستایی
فرش دستباف فدک پاکدشت" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت ()255434
__________________

___________________
آگهی تغییرات شرکت اشکان تجارت آرام با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  371962و شناسه ملی  10320215967به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  06/06/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای جمال معصومی به شماره ملی 0045882886
با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ
18750000000000ریال افزایش داد .آقای اشکان معصومی به شماره
ملی  0011944358با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ 18750000000000ریال افزایش داد .خانم فرح ناز
فراست طلب شماره ملی0050012721باپرداخت مبلغی به صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 1875000000000ریال افزایش داد.
خانم دل آرام معصومی به شماره ملی0019711662پرداخت مبلغی به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 18750000000000ریال
افزایش داد .سرمایه شرکت از مبلغ  2 000 000 000ریال به مبلغ 000
 75 000 000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گردید .لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعداز افزایش
سرمایه بشرح فوق میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()255430
__________________
آگهی تغییرات شرکت آرتین نانو فناوری با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 416590و شناسه ملی  10320684170به استناد صورتجلسه مجمع عمومی آگهی تغییرات شرکت همکارگستر پل ساز شرکت سهامی خاص به
فوق العاده مورخ  13/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آدرس شرکت به :شماره ثبت  462279و شناسه ملی  10861644073به استناد صورتجلسه
استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران -محله قائم

__________________

آگهی تغییرات شرکت همکارگستر پل ساز شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  462279و شناسه ملی  10861644073به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 20/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد .:آقای پیمان نوروزی به
شماره ملی  0057486786به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت
مدیره .خانم شقایق سلمانیان میاندواب به شماره ملی 1287153585
به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .آقای
امین خسروی حموله به شماره ملی1757093877به عنوان بازرس
اصلی و خانم زهرا محرابی پوربه شماره ملی  4199865659ب به
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .حق امضا
کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و سایر
عقود اداری و اسالمی با امضای " مدیر عامل به تنهایی " همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()255436
__________________

آگهی تغییرات شرکت جویا تجارت آذران با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  323315و شناسه ملی  10103638639به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 13/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هیئت مدیره
به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند :فرانک امید
علی زاده به شماره ملی  3257036884به سمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره خالد محمدحسین گاسواال به شماره فراگیر
 101157691به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها
و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :و موسسات غیرتجاری تهران ()255437
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یک متخصص مغز و اعصاب:

ارتباط آلودگی هوا با افزایش خطر زوال عقل

کارشناسان هشدار دادند :آلودگی

هوا در فضاهای شهری با افزایش خطر
ابتال به زوال عقل مرتبط است.
به گزارش ایسنا ،نتایج یک بررسی
نشان میدهد که آلودگی هوا در مناطق
شهری که بیشتر از وسایل نقلیه ناشی
میشود با خطر فزانیده زوال عقل مرتبط
است.
در سراسر جهان حدود  ۷درصد از افراد
باالی  ۶۵سال از بیماری آلزایمر یا نوعی دیگر از زوال عقل رنج میبرند که این رقم در افراد باالی
 ۸۵سال به  ۴۰درصد رسیده است .همچنین پیش بینیها حاکی از آن است که تعداد مبتالیان به این
بیماری در سراسر جهان تا سال  ۲۰۵۰نزدیک به سه برابر افزایش یافته و سیستم سالمت عمومی
را با چالش جدی درگیر میکند.
متخصصان انگلیسی اظهار داشتند :اقدامات پیشگیرانه اولیه در برابر تمامی انواع زوال عقل به
نگرانی عمده سالمت عمومی در سطح جهان در دهههای پیشرو تبدیل شده است.
ترکیبهای شیمیایی ناشی از مواد آالیندهای همچون نیتروژن دیاکسید و دوده به دلیل اینکه
خطر ابتال به بیماری قلبی ،سکته مغزی و مشکالت تنفسی به ویژه آسم را افزایش میدهد ،شناخته
شده هستند .هرچند ،تاثیر آنها بر خطر ابتال به بیماری آلزایمر و دیگر انواع زوال عقل به درستی مورد
تایید قرار نگرفته است.
گروهی از محققان انگلیسی به منظور تایید این تاثیرگذاری به ارزیابی اطالعات سالمت ۱۳۱
هزار فرد  ۵۰تا  ۷۹ساله پرداختند .در آغاز بررسیها در هیچ یک از این افراد عالئم زوال عقل
مشاهده نشد.
محققان به ارزیابی میزان قرار گرفتن این افراد در معرض نیتروژن دیاکسید و ذرات کوچکتر
از  ۲.۵میکرون پرداخته و وضعیت سالمت آنان را در یک دوره هفت ساله مورد بررسی قرار دادند.
در طول این دوره در نزدیک به  ۲۲۰۰بیمار عالئم زوال عقل مشاهده شد .همچنین ،یک پنجم از
بیمارانی که در محیطهایی با سطح آلودگی باال زندگی میکردند  ۴۰درصد بیشتر در معرض ابتال
به این اختالل بودند.

رژیم غذایی مدیترانهای برای پیشگیری از
بیماریهای قلبی و عروقی و سکته مغزی

متخصصان تغذیه و سالمت بر اساس یافتههای جدید معتقدند رژیم غذایی
مدیترانهای عالوه بر سایر مزایا نظیر پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی
همچنین میتواند خطر ابتال به سکته مغزی را کاهش دهد.
به گزارش مهر ،این متخصصان با بیان اینکه رژیم غذایی مدیترانهای میتواند از خطر
ابتال به سکته مغزی بکاهد ،اظهار داشتند :این تاثیر مثبت به طور ویژه در زنان باالی ۴۰
سال مشاهده شده است.
رژیم غذایی مدیترانهای یک رژیم غذایی جدید است که از نوع تغذیه سنتی مردم یونان،
اسپانیا ،ایتالیا و مراکش الهام گرفته شده است .اساس این رژیم بر مصرف نسبتا باالی
روغن زیتون ،حبوبات ،غالت کامل ،میوه و سبزیجات و مصرف ماهی و محصوالت لبنی به
خصوص ماست و پنیر و نیز مصرف بسیار کم گوشت و محصوالت گوشتی استوار است.
این رژیم غذایی به رغم نامش در تمام کشورهای حوزه مدیترانه یکسان نیست و
تفاوتهایی در آشپزی این کشورها مشاهده میشود.
به گفته متخصصان تغذیه ،افزایش میزان مصرف گوشت تازه ماهی ،خشکبار ،میوهها
و سیب زمینی در کنار کاهش مصرف لبنیات و گوشت قرمز میتواند نوشداروی کاملی
در حفظ سالمتی باشد .در سالهای اخیر ،رژیم غذایی مدیترانهای بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است و تحقیقات بسیاری در حمایت از فوائد این نوع رژیم برای سالمتی انجام
گرفته است.
از جمله فوائد این رژیم غذایی میتوان به افزایش طول عمر ،به حداقل رساندن خطر
ابتال به دیابت ،کاهش شاخص توده بدنی و کند ساختن روند زوال عقل اشاره کرد.
اخیرا در مطالعهای که توسط گروهی از متخصصان انگلیسی در همین رابطه انجام
شد اطالعات  ۲۳هزار و  ۲۳۲فرد  ۴۰تا  ۷۷ساله در مدت زمان  ۱۷سال مورد بررسی
قرار گرفت.
این تیم تحقیقاتی بر اساس مشاهدات خود نتیجه گرفتند که رژیم غذایی مدیترانهای
خطر ابتال به سکته مغزی را تا  ۱۷درصد کاهش میدهد .همچنین زمانیکه اطالعات
موجود را بر اساس جنسیت تقسیم بندی کردند ،مشاهده شد که این تاثیرگذاری مثبت در
زنان بیش از مردان بوده و موجب کاهش  ۲۲درصدی خطر سکته مغزی در زنان میشود.
به گفته محققان مشخص نیست چرا این تاثیر متفاوت روی زنان و مردان وجود دارد اما
ممکن است ترکیبهای غذایی موجود در این رژیم تاثیر متفاوتی روی زنان داشته باشد.
در عین حال رژیم مدیترانهای سالهاست که برای پیشگیری و درمان بسیاری بیماریها
از جمله قلبی -عروقی و بیماریهای خودایمنی مورد تایید متخصصان تغذیه بوده است.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری
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ارتباط کلسترول با خطر افزایش ابتال به آلزایمر
یک متخصص مغز و
اعصاب گفت :گرچه وراثت
عاملی تعیینکننده است اما آمار
مبتالیان به آلزایمر در میان
افرادی که کلسترول باالیی
دارند ،بیشتر است.
به گزارش ایسنا ،رضا
وحید دستجردی با اشاره به
ارتباط میان کلسترول خون و آلزایمر اظهار کرد :نقش
مولکولهای آمیلویید بتا در شیوع آلزایمر کامال اثبات
شده است و مطالعات نشان میدهد کلسترول در رسوب
این مولکول نقش دارد.
وی ادامه داد :کلسترول یکی از اجزای اصلی غشا
سلولی نورونها است و که تجمع مولکولهای آمیلویید
بتا را تحریک کرده و در نهایت با ایجاد پالکهای
آمیلوییدی ،چرخهای مخرب را آغاز میکند که به مرگ
نورونها منجر میشود و آلزایمر را شکل میدهد.
این متخصص مغز و اعصاب گفت :گرچه وراثت
عامل مهم و تاثیرگذاری در شیوع آلزایمر است که
منجر میشود دو درصد از جمعیت سالمند کشور دچار
این بیماری شوند اما آمار مبتالیان به آلزایمر در میان
کسانی که کلسترول باالیی دارند بیشتر است.
وحید دستجردی با اشاره به اینکه استانداردهای

پزشکی همواره یک محدوده را
نشان میدهند ادامه داد :سطح
قابل قبول کلسترول در خون
حداکثر  200میلیگرم در دسی
لیتر است و باال رفتن این رقم تا
 300نیز برای افزایش احتمال
ابتال کافی است اما هرچه
سطح کلسترول کمتر باشد،
برای سالمت عمومی و بیماریهای قلب و عروق نیز
بهتر خواهد بود .وی افزود :البته مولکولهای آمیلویید
بتا به اندازه ناچیز در مغز وجود دارند و به خاطر تعداد
بسیار محدود معموال یکدیگر را برای تشکیل رسوب
پیدا نمیکنند .امروز یکی از سواالت اساسی پزشکان
در رابطه با علل بروز آلزایمر ،محرکهای رسوب این
مولکول است .این متخصص مغز و اعصاب گفت :برخی
مطالعات که هنوز بر روی انسان به تایید نرسیده است،
از ارتباط میان آلزایمر با برخی بیماریهای ویروسی
همچون تبخال در ارتباط است و ممکن است ساخت
پالکهای آمیلوییدی پاسخی برای محافظت از بدن
باشد .وحید دستجردی ادامه داد :در واقع این امکان
وجود دارد که پالکهای آمیلوییدی تشکیل میشوند تا
مغز را از آلوده شدن به ویروس هرپس که ماعل تبخال
است محافظت کنند.

سل؛ مرگآورترین بیماری عفونی جهان
سل ،یکی از بیماریهای عفونی آمار باالیی از مرگ و میر را
برای خود ثبت کرده و به عنوان مرگآورترین بیماری عفونی جهان
شناخته شده است.
به گزارش جام جم آنالین ،با وجود کاهش موارد مرگ و میر
ناشی از ابتال به سل ،این بیماری همچنان مرگآورترین بیماری
عفونی در جهان است.
براساس گزارش«اسپوتنیک» ،کارشناسان سازمان جهانی
بهداشت اعالم کردند :با وجود اینکه از سال  2000تعداد مرگ
و میر ناشی از بیماری سل حدود  54میلیون نفر کاهش یافته اما
کشورهای جهان تالشهای کافی برای مبارزه با این بیماری انجام
نمیدهند.
گفتنی است؛ در سال  9 ،2017میلیون نفر به سل مبتال شده و از
بین آنها  1.6میلیون نفر جان خود را از دست دادهاند.
سازمان جهانی بهداشت دوباره کشورها را به اجرای تعهدات
ملی و بین المللی خود و سرمشق گرفتن از اقدامات چندی پیش

هند ،روسیه ،روآندا و آفریقای جنوبی در زمینه مبارزه با بیماری سل
فرا خواند .کارشناسان کاهش تاثیر ریفامپسیفین ،داروی اصلی برای
درمان سل و مقاوم شدن این بیماری در مقابل آن را یکی از مسائل
برای مبارزه با سل میدانند .عالوه بر این در بسیاری از کشورها
وجوه کافی برای مبارزه با این بیماری تخصیص داده نمیشود.

رفتار درمانی شناختی بر
شناسایی الگوهای تفکر و
رفتارهایی که مانع از خواب
خوب میشود ،تاکید دارد .حدود
 ۱۰درصد از مردم آمریکا دچار
بیخوابی مزمن هستند و حدود ۳۰
درصد دچار عالئم موقت هستند.
متخصصان آمریکایی توصیه
میکنند افرادی که از داروهای
خوابآور مصرف میکنند باید در
مورد علت دقیق ابتال به مشکل کمخوابی با پزشک خود
مشورت کنند .همچنین درمان ایمن و تایید شده مشکل
بیخوابی و کمخوابی همچون رعایت بهداشت خواب ،رفتار
درمانی شناختی و مصرف کوتاه مدت قرصهای خواب
توصیه میشود.
عالوه بر این کارشناسان هشدار میدهند که ترکیب
داروهای خوابآور در کنار مصرف مخدرها یا مواد الکلی،
مصرف این داروها در افراد مسن و نیز مصرف طوالنی مدت
و مداوم داروهای مزبور میتواند خطرناک باشد.

ن با خطر افزایش ابتال به واریس
ارتباط قد انسا 
افراد کوتا ه قد کمتر با خطر واریس روبرو هستند.
به گزارش جام جم آنالین ،نتایج یک تحقیق نشان
میدهد بلندی قد میتواند در احتمال ابتالی فرد به
واریس نقش داشته باشد.
به طوری که به ازای هر  ۱۰سانتیمتری که به قد فرد
اضافه میشود خطر دچار شدن رگها به واریس حدود ۲۵
درصد افزایش پیدا میکند .یکی از متخصصان این مطالعه
گفت :شواهدی وجود دارد که نشان میدهد فاکتور «قد»
از طریق ژنتیک با افزایش خطر واریس در رگها مرتبط
است .واریس باعث میشود رگها به شکل ورم کرده در
زیر سطح پوست و به رنگ بنفش تیره یا آبی دیده شود و
اغلب رگهای پا به این عارضه دچار میشوند .همچنین
به گفته پزشکان ،واریس رگها خطر حمله قلبی و سکته
مغزی را در فرد افزایش نمیدهد و به طور کلی بیماری
خوشخیم به حساب میآید .هرچند ،وجود این رگها با
درد همراه است و میتواند به دلیل جذب آب به ورم پاها
منجر شود .طبق اعالم انجمن بیماریهای عروقی۲۵ ،
درصد زنان و  ۱۵درصد مردان دچار واریس میشوند .در

نمی شود گفت سوء هاضمه یک بیماری است ،در اصل بیشتر از
آنکه به خودی خود یک بیماری باشد ،بعنوان نشانهای از بیماریهایی
مثل بازگشت اسید معده به مری  ،زخمهای دستگاه گوارش و یا
بیماری کیسه صفرا شناخته میشود.این عارضه اغلب به صورت درد
و ناراحتی مداوم یا مکرر در قسمت باالی شکم پیش میآید .به
گزارش جام جم آنالین از شبکه سالمت سیما ،معموال وقتی افراد
احساس سیری شدید بهمراه آروغ زدن ،سوزش سر دل ،نفخ شکم و
حالت تهوع دارن مشکل شان سوهاضمه تشخیص داده میشود .سوء
هاضمه یک مشکل شایع است ،اما ممکن است عالیم آن از فردی به
فرد دیگر فرق کند .عالئم سوء هاضمه ممکن است هر روز و یا فقط
گاهی اوقات بروز کند .این مشکل اغلب بخاطر مصرف بیش از اندازه
کافئین یا الکل ،سیگار کشیدن یا مصرف داروهای خاص ضدالتهابی
بوجود میآید .پرخوری و تند خوردن غذا ،مصرف غذاهای چرب و پر
ادویه ،اضطراب و نگرانی هم میتواند این مشکل گوارشی را تشدید
نماید.سوء هاضمه معموال جای نگرانی ندارد،اما اگه مشکل شما بیش
از دو هفته طول کشید ،یا با عالیم دیگری مثل کاهش وزن ،اسهال و
استفراغ با خون یا بدون خون و کاهش اشتها همراه بود ،حتما باید به
پزشک متخصص گوارش مراجعه کنید.همینطور احساس پری شکم
آزاردهنده بعد از خوردن غذا بهمراه احساس ناراحتی و سوزش بین
جناق سینه تا ناف خصوصا اگر بعد از خوردن همه وعدههای غذایی
اتفاق بیفتد را جدی بگیرید تا از عوارض ناخوشایند آن زودتر راحت
شوید .علت اصلی که توصیه میشود سوهاضمههای مزمن را جدی
بگیرید این است که گاهی وقتها این وضعیت از بیماریهای جدی
تر دیگری حکایت دارد ،بیماریهایی مثل زخم معده یا سرطان معده
ممکن است علت اصلی بروز سو هاضمه باشند .پس الزم است به
این عالیم گوارشی با دقت توجه شود .معموال با انجام آندوسکوپی
علت مشکل بطور دقیق تشخیص داده میشود .سوء هاضمه معموال
به سادگی و با تغییر در رژیم غذایی حل میشود ،اگر این مشکل
حل نشد با دیدن پزشک و مصرف دارو میشود آن را درمان کرد و
همانطور که گفته شد در اغلب مواقع مورد نگران کننده ای در بروز
سوهاضمه وجود ندارد.

تاثیر مثبت ورزشهای سبک
بر تقویت حافظه

«رفتار درمانی شناختی» برای درمان کمخوابی و بیخوابی

کارشناسان سالمت به افراد
مبتال به مشکالت کمخوابی و
بیخوابی توصیه میکنند که از
یک پزشک متخصص راهنمایی
گرفته و از مصرف طوالنی مدت
قرصهای خوابآور خودداری
کنند.
به گزارش ایسنا ،کارشناسان
سالمت در آمریکا معتقدند رعایت
بهداشت خواب به همراه نوع
خواب
خاصی از گفتار درمانی به افراد کمک میکند تا الگوی
ِ
سالمی داشته باشند و مشکل خواب را در آنان رفع میکند.
تحقیقات اخیر نشان میدهد مصرف قرصهای خوابآور
بسیار رایج شده است و این داروها با عوارض جانبی جدی از
قبیل افتادن و حتی مرگ مرتبط هستند.
در سال  ۲۰۱۷میالدی کارشناسان آکادمی داروهای
خواب در آمریکا نوعی مشاوره روان شناختی به نام «رفتار
درمانی شناختی» را به عنوان درمان اولیه برای بیخوابی و به
دنبال آن تجویز داروها توصیه کردند.

اختالالت شایع گوارشی
سوء هاضمه

این بررسی گروهی از متخصصان به ارزیابی اطالعات
بیش از  ۴۱۳هزار فرد  ۴۰تا  ۶۹سال در سراسر مناطق
انگلیس پرداختند .آنها با اشاره به فاکتورهای خطرزا از
جمله سن ،جنسیت ،چاقی ،بارداری در بروز واریس ،افراد
را بر اساس قد گروه بندی کردند و مشخص شد در افراد
بلند قد احتمال ابتال به واریس  ۷۴درصد بیشتر است.
به گزارش هلثدی نیوز ،عالوه بر این ،محققان
ژنهای تعیین کننده قد را با خطر ابتال به واریس مرتبط
دانستند.

گروهی از متخصصان ژاپنی بر اساس بررسیهای خود اظهار
داشتند :انجام حرکات ورزشی سبک میتواند قدرت حافظه را
تقویت کند .به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمده است که تنها
انجام حرکات ورزشی سبک میتواند بالفاصله قدرت حافظه را
بهبود دهد .متخصصان ژاپنی در بررسی روی  ۳۶زن و مرد که
از وضعیت سالمت کامل برخوردار بودند ،دریافتند تنها انجام ۱۰
دقیقه حرکت ورزشی با دوچرخه ثابت باعث شد این افراد در تست
حافظهای که مدت کوتاهی پس از ورزش کردن انجام دادند،
عملکرد خوبی داشته باشند .بررسی روی اسکنهای مغزی  ۱۶نفر
ت کنندگان نشان داد انجام حرکات ورزشی سبک به سرعت
از شرک 
قشری مغز و "hippocampal dentate
ارتباط بین بخشهای
ِ
 "gyrusبرقرار میکند .این دو بخش از مغز در فرآیند حافظه نقش
کلیدی دارند .یکی از محققان ارشد این مطالعه گفت :انجام حرکات
ورزشی سبک تاثیرات مثبتی بر مغز و قدرت شناختی دارد .همچنین
یافتههای بدست آمده میتواند خبر خوبی برای افرادی باشد که اصوال
ورزش کردن برای آنها کار دشواری است .محققان ژاپنی همچنین
اظهار داشتند :درحالیکه این بررسی بر تاثیر ورزش کردن در قدرت
حافظه زنان و مردان تمرکز داشته اما میتوان گفت که انجام حرکات
ورزشی سبک نه تنها روی جوانان بلکه بر افراد مسنتر هم تاثیرگذار
است.

ارتباط«لنز تماسی»
با افزایش خطر ابتال به یک نوع
عفونت چشمی خطرناک
پزشکان انگلیسی نسبت به بروز نوعی عفونت چشمی در افرادی
که از لنز استفاده میکنند ،هشدار دادند .به گزارش ایسنا ،در این
بررسی متخصصان مشاهده کردند در جنوب شرق انگلیس مواردی
از ابتال به عفونتی موسوم به التهاب قرنیه (Acanthamoeba
 )keratitisاز سال  ۲۰۱۱سه برابر شده است .این بیماری به طور
معمول به عدم رعایت بهداشت لنزهای چشمی مرتبط است .این
عفونت یک موجود آمیب شکل تک سلولی را با باکتری التهاب
قرنیه ترکیب میکند .زمانیکه چشم آلوده میشود ،قرنیه به دلیل
این میکروارگانیسم کیست شکل ،ملتهب و دردناک میشود .از
میان هر چهار فرد مبتال به این عفونت ،یک نفر بخش عمدهای از
بینایی خود را از دست داده یا نابینا میشود و الزم است دوره درمانی
طوالنی مدتی را طی کنند .همچنین با وجود اینکه این بیماری نادر
است مواردی از ابتال به آن در آمریکا نیز مشاهده شده است .به
گزارش هلثدی نیوز ،به گفته پزشکان اغلب موارد التهاب قرنیه
در بیمارانی مشاهده میشود که از لنز چشمی استفاده کرده و در
معرض آب آلوده قرار داشتهاند .همچنین پزشکان میگویند :درمان
 Acanthamoebaسخت و طوالنی است و مصرف دارو و حتی
پیوند قرنیه از درمانهای ضروری آن به حساب میآید.

