فرمانده نیروی انتظامی تهران تشریح کرد

جزئیات دستگیری اعضای باند «شادی» به اتهام کالهبرداری از بیش از 4هزار نفر

پلیس اینترپل در تعقیب متهم اصلی پرونده سکههای ثامن و سایتهای قیمتگذاری ارز و طال

صفحه 4

فرمانده نیروی انتظامی تهران تشریح کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه
در دیدار با فعاالن اتاق بازرگانی
تشریح کرد

جزئیات دستگیری
اعضای باند «شادی»
به اتهام کالهبرداری
از بیش از  4هزار نفر

جزئیات  5بسته حمایتی
دولت برای بازگشت
آرامش به بازار

صفحه 4

صفحه 3
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رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی:

ملت ایران با شکست دادن تحریم
سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد
جوانان ،راه حل مشکالت کشور هستند

صفحه 2

بانک مرکزی اعالم کرد

پرداختسـودسپـردههایارزی
با اسکنـاس ارز و ماهانه

رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

افزایش درآمد مددجویان
به  ۷۰درصد حداقل حقوق

صفحه 4

صفحه 5

کالهبرداری  20میلیون تومانی
یک رمال از  3خواهر تحصیلکرده
و ثروتمند با وعده بختگشایی
در پایتخت!
صفحه 7

نحوه بهرهمندی زنان خانهدار  ۱۸تا  ۵۰ساله
از مزایای قانون بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی صفحه 5

اعتراف زن  28ساله کارتن خواب
به اتهام تالش برای ربودن پسر  9ساله
و فروش او برای تهیه مواد مخدر در تهران

صفحه 6

دستگیری  2تبهکار حرفهای به اتهام
کالهبرداریهای دهها میلیون تومانی اینترنتی
با وعدههای دروغین و به دست آوردن
اطالعات کارت عابربانکآنها در استان البرز

صفحه 6

کاهش  71درصدی سرقت از بانک،
 17درصدی سرقت از طالفروشی،
 11درصدی سرقت مسلحانه،
 13درصدی قتل و  23درصدی
تجاوز به عنف

صفحه 4

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

صفحه 3

قیمت نان به شورای تأمین نان استانها واگذار شد

صفحه 3

پرداخت مطالبات
گندمکاران تا پایان مهر

 52درصد کودکان کار روزانه
تا  8ساعت در خیابان کارمیکنند
 ۷۱درصد والدین کودکان کار و خیابان
«بیکار» یا «دستفروشی» میکنند

پرداخت ماهانه «سبد کاال»
به مـددجـویـان

جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

صفحه 3

کشف محموله بیش از  16هزار
شربت قالبی «زادیتین» ویژه کودکان
قبل از توزیع در داروخانهها در تهران

صفحه 4

اسامی  ۱۲فرآورده غذایی
غیراستاندارد اعالم شد

صفحه 4

مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران:

 ۵۰درصد زنان سالمند ایرانی سرپرست خانوار
در  3دهک پایین درآمدی قرار دارند
صفحه 6

سرپرست بهزیستی استان تهران خبرداد

 19هزار معتاد متجاهر
در استان تهران!

صفحه 5

ضرب و جرح  2معلم
با قمه و چاقو توسط پدر
یک دانشآموز و دوستش
درون یک مدرسه در مشهد!
صفحه 7

مجازات  4سال زندان و رد مبلغ یک میلیون
و  ۲۱۰هزار یورو و پرداخت جزای نقدی
به همین مبلغ برای زن متهم به کالهبرداری
از طریق راهاندازی شرکت ،جعل اسناد
و اخذ ارز از یک بانک دولتی در اصفهان

صفحه 4

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح خبر داد

ممنوعیت صدور اضافه خدمت انضباطی
برای سربازان توسط یگانها
صفحه 5
جانشین فرمانده انتظامی البرز خبر داد

دستگیری  3شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
از طریق فروش  160واحد مسکونی
به چندصد نفر در استان البرز
صفحه 6

دستگیری شیاد خالفکار به اتهام اغفال،
تعرض و اخاذی از زنان تحصیلکرده
با پوشش پزشک متخصص پس از آشنایی
با آنها در فضای مجازی در همدان

صفحه 7

سياسي

2
حرف اول
تنهایی کالنتر خود شیفته
در ماجراجویی علیه ایران
محمد نادری
رئیس جمهور آمریکا در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل با
اتکا به قدرت هژمونی این کشور در عرصه جهانی و با تبختر و غرور و
اعتماد به نفس خاصی ابتدا خود را موفقترینرئیس جمهور تاریخ آمریکا
معرفی کرد .سپس قدرتهای غیرهمسو را یکی پس از دیگری کوبید!!
چین ،روسیه ،ایران ،آلمان ،کشورهای عضو اوپک و...
او همزمان با اعالم مجموعهای از بایدها و نبایدها و خط و نشان کشیدن
برای کشورها و نهادها و سازمانهای بینالمللی ،سران معدود کشورهایی
که در راستای سیاستهای وی گام برداشته یا ابراز تمایل و اعالم آمادگی
برای دنباله روی کردهاند را تشویق و کشورهای مستقل را تهدید کرد!!
نهادها و سازمانهای بین المللی که دستاوردهای جامعه جهانی طی
بیش از هفت دهه اخیر میباشند را یکی پس از دیگری مورد حمله قرار
داد!!
او حتی دیوان بین المللی کیفری را تهدید کرد تا جنایتهای این کشور را
بررسی نکند!! خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را توجیه کرد تا نشان دهد
وی اساسا به حقوق بشر اعتقاد و اعتنایی نداشته و در راه ناتمام و نافرجام
هیتلر و نازیهای نژاد پرست گام برداشته است!!
اگر چه شعار و وعده «آمریکا اول» باعث صعود برق آسای او از معامله
گری در مغازه به صدر نشینی درکاخ سفید شده است اما اجرای این وعده،
آبرو و اعتبار جهانی آمریکا را بر باد خواهد داد!!
گویی وی سازمان ملل و ارکان آن را مجموعهای از ابزارها برای پیشبرد
سیاستهای نژاد پرستانه خود میخواهد!! او گفت آمریکا یک چهارم
هزینههای سازمان ملل را میپردازد و اینچنین خواست بگوید پس این
سازمان باید بیش از پیش در خدمت این کشور باشد!! وی اما نگفت چرا
آمریکا از عضویت دائمی در شورای امنیت خارج نمیشود و از دارا بودن
حق وتو صرف نظر نمیکند؟!
تحلیل محتوای سخنان ترامپ نشانگر آن است او عالوه بر نگاه سلطه
جویانه به عرصه جهانی ،از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل نیز در صدد
تاثیر گذاری بر انتخابات نوامبر به نفع هم حزبیهای خود بوده و با تحریک
احساسات ناسیونالیستی مردم آمریکا تالش کرده موقعیت نامزدهای حزب
جمهوری خواه را در انتخابات پیش رو تقویت کند.
اگر سخنان ترامپ تنها مصرف انتخاباتی داشت ایراد چندانی نداشت.
نگرانی اما زمانی جدی میشود که او در صدد سلطه و سیطره آمریکا
بر جهان باشد!! راهی که هشت دهه قبل هیتلر رفت و به شکست عبرت
آموز او و تجزیه آلمان و کشتار میلیونها انسان بیگناه در جریان جنگ
دوم جهانی منجر شد!!
اگر به عرصه بین الملل نگاه واقع بینانه داشته باشیم آمریکا تقریبا در
تمامی مولفههای قدرت با فاصله زیاد قدرتمندترین کشور جهان است .در
تولید علم ،فناوری ،تکنولوژی ،نظامی ،صنعتی ،اقتصادی و...
آمریکا حدود یک چهارم اقتصاد جهان را در اختیار دارد و حدود  ۶۰درصد
مبادالت بانکی در جهان با دالر است.
به نظر میرسد ترامپ تاجر مسلک برای پیشبرد سیاستهای خود با اتکا
بر قدرت اقتصادی این کشور در صدد به اطاعت کشاندن سران کشورها
است و تحریم ابزاری پرقدرت و کم هزینه در اختیار اوست اما آیا جامعه
جهانی که سه چهارم دیگر اقتصاد جهان را در اختیار دارد مقابل سلطه
طلبیها و ترکتازیهای او خواهد ایستاد؟
اولین مقاومتها و نه گفتنهای جدی و معنادار از درون همان جلسهای
از جلسات شورای امنیت که ترامپ ریاست آنرا بر عهده گرفته بود تا غوغا
به پا کند پدیدار شد.
از پنج عضو دائمی شورای امنیت ،روسیه و چین در سطح سران شرکت
نکردند و وزیران خارجه این دو کشور نیز با صدای بلند به سیاستهای ضد
ایرانی ترامپ نه گفتند.
آن لحظه که وزیر خارجه چین  -نماینده کشور دارنده دومین قدرت
اقتصاد جهانی  -با صراحت اعالم کرد همه کشورها حق دارند با ایران
روابط و مبادالت اقتصادی داشته باشند ضربهای کاری و اساسی بر ترامپ
و سیاست تحریم فروش نفت ایران وارد شد زیرا چین به تنهایی خریدار
حدود یک سوم سهمیه نفت ایران در بازار جهانی است.
نمایندگان دیگر کشورهای عضو شورای امنیت به ویژه وزیر خارجه
روسیه و رئیس جمهور بولیوی نیز با قاطعیت از ایران حمایت کردند.
کالنتر خود شیفته در اجرای سیاستهای ضد ایرانی تنهاست و دنباله
روی سربازان دون پایهای چون نتانیاهو و محمد بن سلمان تامین کننده
منافع بلند مدت آمریکا نخواهد بود.
به نفع ترامپ است حال که در نبرد دیپلماتیک مغلوب ایران شده است
پیشنهاد صلح جویانه رئیس جمهور ایران را بپذیرد .به برجام برگردد و با
اجرای تعهدات این کشور به صلح و امنیت پایدار و منافع دو کشور و نیز
صلح و منافع جامعه جهانی کمک کند.
در غیر این صورت او باید بداند با انزوای خود ساخته در حال زدن تیشه
به ریشه محبوبیت در حال ریزش خود و حزب جمهوری خواه و اعتبار
جهانی آمریکاست.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی:

ملت ایران با شکست دادن تحریم سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد
جوانان ،راه حل مشکالت کشور هستند

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در
ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی با تأکید بر اینکه
جوانان ،راه حل مشکالت کشور هستند ،به ارائه
تحلیلی از شرایط حساس کنونی پرداختند و افزودند:
امریکایی ها با عربده کشی ،بیان سخنان سخیف
و تصوراتی واهی درصدد تصویرسازی کام ً
ال وارونه
از قدرت خود و از اوضاع ایران هستند اما مجموعه
عظیم جوانان میهن و ملت بزرگ ایران می دانند که
باید با ناکام گذاشتن آخرین حربه باقیمانده دشمن
یعنی تحریم ،سیلی دیگری به امریکا بزنند که
انشاءاهلل خواهند زد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حماسه
نورانی و پرشکوه حضرت زینب کبری(س) و
حضرت امام سجاد(ع) در جاودانه کردن واقعه
عاشورا به در پیش بودن ایام اربعین حسینی اشاره و
خاطرنشان کردند :حماسه بزرگ اربعین که با حضور
ملت ایران ،ملت عراق و مسلمانان دیگر کشورها هر
سال تکرار می شود پدیده فوق العاده مهمی است که
به فضل الهی و در هنگام نیاز شدید دنیای اسالم
شکل گرفته است.
ایشان ،عربده کشی های سران امریکای
جهانخوار و استکبار ،قدرتنمایی جوانان مؤمن و
پیروزی های پی در پی آنان در میدانهای مختلف،
و در عین حال مشکالت اقتصادی و تنگی معیشت
بخش بزرگی از مردم و نیز حساس شدن و تالش و
تکاپوی نخبگان برای ارائه راهحلهای مشکالت را
جهات مختلف شرایط حساس کشور خواندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای «عظمت ایران ،اقتدار
جمهوری اسالمی و شکست ناپذیری ملت ایران»
را سه واقعیت انکارناپذیر برشمردند و افزودند :اینها
رجزخوانی نیست ،واقعیاتی است که دشمنان آرزو
می کنند ملت ایران آنها را نداند یا مورد غفلت قرار
دهد تا درباره اوضاع کشور و توانایی های خود ،دچار
گمان غلط شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح بیشتر این
واقعیات سه گانه ،عظمت ایران را امری تاریخی
دانستند و افزودند :به استثنای  ۲۰۰سال منتهی به
پیروزی انقالب اسالمی (یعنی از اواسط دوران قاجار
تا پایان پهلوی) ایران عزیز ما در عرصه های مختلف
سرآمد ملتهای مسلمان و در برهههایی حتی سرآمد
همه ملتها بوده است.
رهبر انقالب اسالمی ،نجات ایران از سلطه
ظالمانه انگلیس و امریکا را برای اثبات اقتدار
جمهوری اسالمی کافی دانستند و افزودند :نجات
کشور از شر حکومت استبدادی و سلطنتی موروثی،
ایستادگی در مقابل همه توطئه های  ۴۰سال اخیر
و افزایش اعتبار و احترام ایران در منطقه و جهان از
دیگر نمودهای اقتدار جمهوری اسالمی است.
ایشان همچنین یادآور شدند :نظام اسالمی در ۸
سال جنگ تحمیلی در مقابل جبهه وسیع دشمنان
پیروز شد و با حفظ تمامیت ارضی کشور ،اولین بار
در قرنهای اخیر اجازه نداد مهاجمان بخشی از میهن
عزیزمان را تجزیه کنند یا با تداوم حضور نظامی در
ایران ،ملت را تحقیر کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،شکست ناپذیری
ملت ایران را ناشی از برکت اسالم عزیز دانستند و
افزودند :این شکست ناپذیری را می توان در پیروزی
این ملت بزرگ در انقالب اسالمی و دفاع مقدس و
نیز ایستادگی در مقابل همه توطئه های  ۴۰سال
اخیر مشاهده کرد چرا که ملت در مواجهه با توطئه
ها و اقدامات مختلف دشمن ،هیچگاه احساس ضعف
و خستگی نداشته و عقب نشینی نکرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشبیه عرصه نبرد
سیاسی و اقتصادی با جنگ نظامی« ،غرور» را آفت
پیروزی در همه این عرصه ها خواندند و خاطرنشان
کردند :مغرور شدن ،ما را به بی عملی ،بی ابتکاری
و نداشتن طرح و نقشه می کشاند و موجب پیروزی
دشمن می شود.
رهبر انقالب افزودند :هنوز در اوایل راه هستیم
و باید با تالش و مجاهدت و راه بلدی ،شجاعت و
تدبیر و استفاده صحیح از امکانات ،مسیر پیشرفت را
ادامه دهیم و به قله مورد نظر ملت و انقالب برسیم.
ایشان بخش مهمی از سخنانشان را به تبیین
نقش جوانان در تحوالت چهل سال اخیر اختصاص
دادند و تأکید کردند :جوانان عزیز بدانید که شما
نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستید ،شما باید راه
را باز کنید .پیران مجرب هم اگر خسته و بی حال و از
کار افتاده نباشند ،می توانند شما را راهنمایی کنند اما
موتور پیشبرنده این قطار شما جوانان هستید.
رهبر انقالب با اشاره به پیشتازی و نقش تعیین
کننده جوانان در جهاد با طاغوت پیش از پیروزی
انقالب ،مقطع پیروزی ،جهاد با تجزیه طلبان در
سالهای اول انقالب ،ارائه خدمات فراوان به ملت
در جهاد سازندگی ،جهاد با تروریسم منافق و خائن
در اوایل دهه  ،۶۰هشت سال جنگ تحمیلی ،تالش
برای ترمیم خرابی ها بعد از جنگ ،جهاد فرهنگی در

مقابل تهاجم فرهنگی دشمن در دهه  ،۷۰و جهاد
علمی و جهش وار در آغاز دهه  ۸۰افزودند :در
سالهای اخیر نیز جوانان در جهاد با تروریسم تکفیری
پیشتاز بوده اند و امروز هم با احساس انگیزه و تکلیف
و در جهادی فکری و عملی و با هدف گشودن گره
های اقتصادی ،پیشنهادهای پخته و کارگشا می
دهند.
رهبر انقالب اسالمی وجود دهها هزار گروه
جهادی جوان در سراسر کشور و خدمات بی پایان
آنها به ویژه به طبقات ضعیف را سرمایه ای عظیم
دانستند که آینده ای بهتر را مژده می دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جوانان را صاحب
کشور خواندند و در نکته ای خاص افزودند :عدهای
تصور می کنند که من از انحرافات برخی جوانان
مطلع نیستم اما اینگونه جوانان جزو ریزشها هستند
که رویش ها بر آنان غلبه دارد و تمجید و تحسین
من از جوانان ،با اطالع کافی از اینگونه مسائل
صورت می گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کسانی که
نقش کام ً
ال تعیین کننده جوانان را در حال و آینده
کشور مورد توجه قرار نمی دهند ،افزودند :اینگونه
افراد می خواهند جوانان را مشکل کشور وانمود کنند
و یا آنها را به مشکل کشور تبدیل کنند اما اینجانب
با اعتقاد تأکید می کنم که جوانان راه حل کشورند
نه مشکل کشور.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه راه
پیشرفت کشور باز است اما این راه همراه با موانع
و فراز و نشیب هایی است که باید آنها را پشت سر
گذاشت ،گفتند :پیمودن مسیر پیشرفت و برداشتن
موانع این مسیر شرایطی دارد که گام اول آن« ،درک
و احساس وجود و حضور دشمن» است زیرا تا انسان
حضور دشمن را حس نکند ،سنگر و حفاظ و سالح
الزم تهیه نمیکند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :البته آن
روشنفکر نمای راحت طلب و منافق و ریاکار که
دشمنی امریکا را انکار می کند و برای دولت
اساس ًا
ِ
و ملت ایران ،نسخه تسلیم در مقابل امریکا می
میدان پیشرفت
نویسد ،اگر عامل امریکا نباشد ،مرد
ِ
کشور نیست.
ایشان شرط دوم برای پیمودن مسیر پرفراز
و نشیب پیشرفت را« ،اعتماد به نفس و عزم بر
ایستادگی» دانستند و خاطرنشان کردند :انسانهای
بی روحیه ،ترسو ،مأیوس ،تنبل ،فرصت طلب و خود
کمبین ،در این میدان اگر خود مانعی برای دیگران
نشوند ،نمی توانند هیچ هنری از خود نشان دهند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :البته جوانان
کشور چه در دوران نهضت اسالمی و چه در مقاطع
بلیه مبتال نبوده ،و
مختلف چهل سال گذشته ،به این ّ
همواره بدون تردید و ترس و بُزدلی ،اعتماد به نفس
و شجاعت داشته اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شرط سوم برای
حرکت در مسیر پیشرفت و فائق آمدن بر موانع را،
«فهم درست از تهدید دشمن و شناخت صحیح از
عرصه نبرد» برشمردند و تأکید کردند :اولین عرصه
نبرد« ،اسالم و ایمان اسالمی» است زیرا امریکا از
اسالم و انقالب اسالمی سیلی خورده است و انقالب
دست آنها را که همهکاره کشور بودند ،از ایران کوتاه
کرد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :برخی
افراد نِقزن می گویند ،از امریکا بدگویی نشود تا
با ایران دشمنی نکند در حالیکه کینه آنها فقط از
شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران نیست ،بلکه آنها با
اصل اسالم و انقالب اسالمی مخالفند زیرا از سربلند
کردن یک قدرت اسالمی بزرگ و انقالبی در منطقه
ِ
بشدت هراس دارند و بر همین اساس تالش می
کنند تا عناصر قدرت کشور را از بین ببرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه
هدف استکبار ،ضربه زدن به عناصر اقتدار ایران
اسالمی است ،گفتند :استقرار و ثبات اجتماعی ،امنیت
و وحدت ملی ،پایبندی به اصول و مبانی انقالب
ادامه حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی ،گسترش و
تعمیق فرهنگ انقالبی و اسالمی ،پیشرفت دفاعی و
موشکی و حضور در منطقه ،عناصر اقتدار جمهوری

اسالمی است و دشمنان به دنبال ضربه زدن به این
عناصر قدرت هستند.
ایشان «فهم صحیح واقعیت های ایران و جهان
و گرفتار نشدن در تصویر سازی های غلط» را یکی
دیگر از شروط غلبه بر موانع پیشرفت برشمردند و
افزودند :بدخواهان و کینه توزان ملت ایران ،تالش
دارند با استفاده از ابزارهای رسانه ای بویژه رسانه
های نوپدید ،تصویر سازی غلطی از ایران ،منطقه
و همچنین از خودشان ،انجام دهند و افکار عمومی
ایران را از واقعیات منحرف کنند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از این تصویرسازی
های غلط را« ،القای در موضع قدرت بودن امریکا»
دانستند و خاطرنشان کردند :با وجود قدرت سخت
افزاری امریکاییها ،واقعیت آن است که آنها در
موضع قدرت نیستند زیرا عامل اصلی و تعیین کننده
قدرت در تقابل های جهانی« ،قدرت نرم افزاری» به
معنای منطق ،استدالل و حرف نو است که امریکا در
این موارد بشدت ضعیف است و بدلیل فقدان منطق
و استدالل ،بر مبنای زورگویی سخن می گوید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مفتضح
شدن «لیبرال دموکراسی» امریکا و رواج انتقاد از
آن در دنیا ،افزودند :به همین دلیل است که امریکا
با وجود قدرت اتمی و تکنولوژی پیشرفته و توانایی
های مالی فراوان ،در بسیاری از مناطق ،همچون
عراق ،سوریه ،لبنان ،پاکستان و افغانستان شکست
خورد و شکست های دیگری هم در انتظار امریکا
است.
رهبر انقالب اسالمی به تصویرسازی خدعه آمیز
و غیرواقعی دشمنان از ایران اشاره کردند و گفتند:
آنها تالش دارند با ارائه تصویرهای غلط از ایران
اسالمی ،نظرات باطل شان را به افکار عمومی دنیا و
ملت ایران ،بباورانند.
ایشان با اشاره به وجود مشکالت اقتصادی در
کشور افزودند :امریکاییها با تکیه بر این مشکالت،
خیاالتی را در س ِر کم مغز و بی تدبیرشان می
پرورانند .بر همین اساس اخیراً رئیس جمهور امریکا
به برخی سران اروپا گفته است اگر تا دو سه ماه صبر
کنید کار جمهوری اسالمی ایران تمام است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند:
این خیاالت ،انسان را به یاد سخنان چهل سال قبل
امریکاییها و نوکران آنها در داخل می اندازد که
به یکدیگر مژده سرنگونی شش ماهه جمهوری
اسالمی را می دادند اما اکنون چهار دهه از عمر نظام
اسالمی گذشته است.
رهبر انقالب اسالمی ،دل خوشی های رئیس
جمهور بیچاره امریکا را نتیجه نشناختن انقالب
اسالمی و ملت ایران و روحیه ایمانی و انقالبی این
ملت دانستند و تأکید کردند :این تحلیل غلط ،موجب
گمراهی امریکاییها در چهل سال گذشته ،شده است
که باید خداوند را به دلیل اینکه دشمنان ملت ایران را
از نادانان و ابله ها قرار داده است ،شکرگزار بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند:
البته ما مشکالت اقتصادی و عیوبی همچون
«اقتصاد نفتی»« ،ضعیف بودن فرهنگ صرفه
جویی» و «اسراف» در جامعه داریم اما این موارد
عیب واقعی نیستند ،عیب واقعی «بن بست» است
که البته در کشور بن بست وجود ندارد.
ایشان با تأکید بر اینکه عده ای در تالش برای
القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی
جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد ،گفتند :دشمن
می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که
در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و
تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :من صریح ًا اعالم
می کنم ،کسانی که در داخل ،این فک ِر مطلوب و
محبوب دشمن را ترویج می کنند ،در حال انجام
دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند :البته این
حول قوه الهی و با همراهی
اتفاق نخواهد افتاد و به ِ
مردم و جوانان ،تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت
چنین اتفاقی در کشور بیفتد.
ایشان با تأکید بر لزوم شناخت و ارائه تصویر و
جایگاه واقعی کشور و ملت ایران گفتند :سیاستمداران

بزرگ و مغزهای سیاسی سنجیده دنیا ،ملت ایران را
به دلیل چهل سال ایستادگی در مقابل فشارها و
در عین حال پیشرفت و تبدیل شدن به یک قدرت
تأثیرگذار ،تحسین می کنند.
رهبر انقالب اسالمی ،ظرفیتهای فراوان
جغرافیایی ،اقلیمی ،نیروی انسانی و منابع زیرزمینی
و روزمینی در کشور را یکی دیگر از واقعیت های
ایران برشمردند و افزودند :ما از این ظرفیت ها به
درستی استفاده نکرده ایم و توصیه همیشگی من
به مسئوالن این است که ظرفیت ها را شناسایی
و استفاده کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،جوانان مؤمن را
ظرفیت بالفعل کشور خواندند و گفتند :تصویر واقعی
کشور همین جوانان مؤمنی هستند که در صحنه
های مختلف ،توانایی های دفاعی ،علمی ،فرهنگی و
اجتماعی خود را بروز داده اند.
ایشان در ادامه به موضوع تحریم های امریکا
اشاره کردند و افزودند :وضع تحریم ها به این معنا
است که دشمن هیچ راه دیگری برای مقابله با نظام
اسالمی به غیر از تحریم اقتصادی ندارد اما همین
تحریم های اقتصادی نیز شکننده تر از اقتصاد ملی
ما است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اقتصاد ملی
کشور می تواند تحریم را شکست دهد و به حول
و قوه الهی ،تحریم ها را شکست خواهیم داد و
شکست تحریم به معنای شکست امریکا است و
امریکا باید با این شکست ،یک سیلی دیگر از ملت
ایران بخورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مجموعه عظیم
و مردمی بسیج در سراسر کشور را که به الگویی
برای برخی ملتهای دیگر تبدیل شده ،یکی دیگر
از واقعیات ایران اسالمی برشمردند و گفتند :بسیج
مردمی یکی از نقاط برجسته تصویر واقعی کشور
است که در مقابل تهدید دشمن نه تنها عقب نشینی
نمی کند بلکه بر ایمانش افزوده می شود و به همین
دلیل ،دشمن و عوامل او ،مخالفت زیادی با بسیج
دارند.
ایشان نقاط درخشان و برجسته ای همچون
گروههای جهادی ،بسیج سازندگی ،اردوهای راهیان
نور ،راهپیمایی ها ،مراسم اعتکاف و عزاداری های
حسینی را از دیگر واقعیات ایران برشمردند و تأکید
کردند :برای شناخت صحیح ملت ایران باید به این
موارد توجه شود.
رهبر انقالب اسالمی در این بخش از سخنان
خود دستگاههای مسئول را موظف به مساعدت و
همکاری با فعالیتهای بسیج ،اردوهای جهادی و
کاروانهای راهیان نور دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بخش پایانی
سخنانشان را در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه
یکصد هزار نفری آزادی به بیان چند نکته اختصاص
دادند.
ایشان با اشاره به تالش دشمن برای اثرگذاری
بر افکار عمومی با استفاده از ابزار رسانه گفتند :ابزار
رسانه مهم است و اگر دست دشمن باشد ،ابزار
خطرناکی است که می توان آن را به سالح شیمیایی
در جنگ های نظامی تشبیه کرد.
رهبر انقالب اسالمی استفاده دشمنان از رادیو،
تلویزیون ،اینترنت ،شبکه های اجتماعی و فضای
مجازی را علیه افکار عمومی ملت خاطرنشان کردند
و خطاب به کسانی که مسئولیت بخش ارتباطات را
بر عهده دارند ،تأکید کردند :همچنانکه در جلسات
حضوری هم تذکر داده شده است به این مسائل
درست توجه کنید و با ایفای جدی وظایف خود،
ابزاری نشوید که دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی
خود را علیه مردم بکار گیرد.
«ضرورت وحدت ،عزم راسخ و احساس قدرت»
دومین نکته بخش پایانی سخنان رهبر انقالب بود.
ایشان تأکید کردند :باید با حضور قدرتمندانه ملت
و بویژه جوانان مؤمن در وسط میدان ،هم جهتی و
هم سخنی مسئوالن ،و همدلی مردم و مسئوالن ،به
دشمن پیام قدرت داد چرا که اگر دشمن در حرف و
رفتار و منش زندگی مردم ،خود را با مجموعه ای
مقتدر روبرو نبیند ،گستاخ و جری می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای قاطعانه تأکید کردند:
واقعیات کشور نشان می دهد ملت و نسل جوانش
تصمیم گرفته دیگر تحقیر نشود ،دنباله رو قدرتهای
بیگانه و دشمن نگردد و ایران عزیز را به اوج عزت
و افتخار برساند که به فضل الهی ،عزم و توانایی
این کار را دارد.
رهبر انقالب اجتماع در ورزشگاه یکصد هزار
نفری را یادآور اجتماع عظیم بسیجیان در اواسط
دهه  ۶۰دانستند و افزودند :آن اجتماع عظیم به
حرکت و پیروزی های بزرگ برای کشور تبدیل
شد و ان شاءاهلل شما جوانان عزیز هم در میدانهای
علمی ،فعالیت و تحرک اقتصادی ،کارآفرینی ،تالش
فردی و اجتماعی ،شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی
و نیز حرکتهای الزم آتش به اختیار ،موفق و پیروز
خواهید شد.

اقتصادی
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رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیدار با فعاالن اتاق بازرگانی تشریح کرد

جزئیات 5بسته حمایتی دولت برای بازگشت آرامش به بازار

طراحی پنج بسته برای بازگشت آرامش به
بازارهای چهارگانه و بستن بودجه سال  98با توجه به
کاهش قدرت خرید مردم ،جدیدترین تدابیری است که
سازمان برنامه و بودجه کشور در دست اجرا دارد.
به گزارش ایران ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
میهمان تجار ،تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی
در اتاق بازرگانی ایران بود؛ فعاالنی که در شرایط خاص
حاکم بر بازارها انتظار تعامل در گره گشاییها را دارند،
انتظاری که نوبخت نیز در جریان صحبتهای خود به
آن پرداخت و درچرایی تشکیل این جلسه گفت :در این
جلسه حضور یافته چون معتقد است پیش از اتخاذ هر
تصمیم و صدور هر بخشنامهای باید از نظرات بخش
خصوصی استقبال شود.
محمدباقر نوبخت دراین نشست همچنان که انتظار
میرفت محوریت سخنان خود را بر تدابیر در دست
اقدام دولت در جهت بازگرداندن آرامش به بازارهای
چهارگانه اعالم کرد .بخشی از سخنان او در تشریح
آشفتگیهای موجود در بازارها بود .اینکه به خاطر فقدان
تسویه عرضه و تقاضا در این بازارها شاهد عدم تعادل در
بازار پول و تأثیرات آن در بازار ارز هستیم .از سویی بازار
سرمایه هم با اقبال مردم روبهرو شده وعم ًال چالشهای
بازار سرریز شده پول را جبران میکند .بازار کاال هم به
خاطر شرایط حاکم بر بازار پول ،ارز و انباشت نقدینگی
نیز دچار چالش است.

نوبخت افزود :سازمان برنامه و بودجه در کنار
برنامههای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دو بسته
برای رفع مشکل واحدهای تولیدی در جهت غلبه بر
تکانههای ارزی و اثرات آن بر کاهش تولید طراحی
کرده است .بسته حمایتی دیگر به پیمانکاران اختصاص
دارد تا مشکالت آنها حل و فصل شود یا به حداقل
برسد .همچنین در جلسهای که با رئیس جمهوری
برگزار شد بهدنبال اجرای پنج بسته سیاستی برای
کنترل بازار ارز و تأمین معیشت مردم هستیم.
تصمیم دولت برای جبران کاهش قدرت خرید

مردم ،بخش دیگری از صحبتهای نوبخت بود ،آنجا
که گفت بستن واقع بینانه بودجه ،ایجاد ظرفیتهای
جدید و بهرهمندی از خرد جمعی  -کارشناسان دولتی و
بخش خصوصی  -برای بررسی همه جوانب مسأله به
کار گرفته خواهد شد .نوبخت دراین نشست به شبههای
هم که این روزها در رسانهها بویژه شبکههای اجتماعی
بازتاب فراوانی داشته پاسخ داد .اینکه افزایش نرخ ارز
تدبیردولت برای پرداخت بدهی به بانکها و تأمین
حقوق کارمندان است .نوبخت به زبان اعداد و آمار به
رد این شبهه پرداخت :درآمدهای دولت در شش ماهه

اول سال  150هزارمیلیارد تومان است درحالی که در
بودجه کل کشور درآمدهای حاصل از مالیات ،فروش
نفت و فروش اوراق  386هزار میلیارد تومان مصوب
شده است ،بنابراین درآمدهای  6ماهه اول سال 77
درصد از میزانی است که باید تحصیل میشد ،از طرف
دیگر از مابه التفاوت نرخ ارز عم ًال دولت به درآمدی
نرسید چون ارز دولتی صرف تأمین کاالهای اساسی
با نرخ  4200تومان شد؛ ارزهایی که در بازار ثانویه و
آزاد عرضه نمیشود.
شافعی :همچنان درگیر توسعه نامتوازن هستیم
گفتنی است رئیس اتاق بازرگانی نیز در این
نشست به جهتگیری نادرست سیاستهای حمایتی
از اقشار آسیبپذیر اشاره کرد و گفت طرحهای
کمک به آسیب پذیرها در نهایت به نفع برخوردارها
تمام میشود .غالمحسین شافعی ،ریشه عدم توازن
توسعه در کشور و نابرابریهای استانی را تمایالت
سیاسی و مرزبندیهای ناشی از آن و تحت تأثیر قرار
گرفتن برنامههای توسعهای از افراد بانفوذ دانست و
گفت :کشورهای فدرال و توسعه یافته با منطقهبندی
و نگاه جدی به توسعه متوازن ،تجربه موفقی را از سر
گذراندهاند و مطالعات اتاق بازرگانی ایران هم که در
اختیار وزارت کشور قرار گرفته نشان میدهد ما نیز با
اتخاذ تدابیری از جمله توزیع متوازن منابع میتوانیم به
این مقصود برسیم.

سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

ارزش ریالی «سبد کاال» بهزودی اعالم میشود
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :احتماال
هفته آینده تکلیف «بسته حمایتی» از اقشار آسیب پذیر نهایی
میشود.
به گزارش ایسنا ،محسنی بندپی در حاشیه جلسه هیات دولت
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جلسات کارشناسی در دفتر
معاون اول رئیسجمهور و کمیسیون برنامه و بودجه و اجتماعی
مجلس برگزار شده است ،اظهار کرد :احتماال هفته آینده تکلیف
این بسته نهایی میشود .جمعیت تحت پوشش این بسته حمایتی
و ارزش ریالی سبد کاال هم هفته بعد اعالم میشود.
وی درباره ارسال پیامک برای مسئوالن این بسته حمایتی
خاطر نشان کرد :این پیامکها ارسال نشده است زیرا افراد تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشخص است و ما در حال بررسی
اقشار نیازمند این سبد حمایتی هستیم .تاخیر در اعالم جمعیت
تحت پوشش هم برای نزدیک تر شدن به عدالت است تا کسی از

قلم نیفتد .چنین پیامکهایی برای کسی ارسال نشده است.
سرپرست وزارت تعاون درباره افزایش حقوق مستمری
بگیران در سال  ۹۸نیز گفت :ماده  ۷۹برنامه ششم توسعه
صراحت دارد که هر ساله حقوق مستمری بگیران براساس
حداقل حقوقی که در شورای عالی کار تعیین میشود ،مشخص
شود که میانگین آن  ۲۰درصد است .بر این اساس هر سال
که آن حقوق افزایش یابد ،میانگین  ۲۰درصد نیز برای افراد
مستمری بگیران محاسبه میشود .این مبلغ در سال ۱۴ ،۹۷
درصد بوده و برای سال  ۹۸براساس حقوقی که شورای عالی
کار اضافه میکند ،حقوق مستمری بگیران افزایش مییابد.
بندپی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد مشکالت
صندوقهای بازنشستگی گفت :تناسب میزان کسانی که حق
بیمه پرداخت میکنند و کسانی که مستمری بگیر هستند ،در
حال به هم خوردن است ،بر این اساس باید چند کار انجام

داد از جمله بنگاههایی که ذیل این صندوقها هستند باید به
سمت افزایش بهرهوری حرکت کنند .خود را به سمت فرابورس
هدایت کنیم .دولت و این صندوقها باید اقدامی انجام دهند تا
از این شرایط خارج شوند.

آغاز پرداخت وام  5میلیونتومانی ضروری به بازنشستگان کشوری
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گفت :وام ضروری متقاضیان واجد شرایط
پذیرفته شده از مهرماه سال جاری به مبلغ
 ۵میلیون تومان پرداخت میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،جمشید تقی
زاده با اشاره به جزییات پرداخت وام ضروری
بازنشستگان کشوری گفت :با توجه به پایان
ثبت نام مرحله اول وام ضروری بازنشستگان
و وظیفه بگیران این صندوق ،کلیه متقاضیانی

مشاهده کنند.
وی افزود :واجدین شرایط به ترتیب
اولویت با «کمترین مجموع وام دریافتی»،
«کمترین حقوق دریافتی» و همچنین
«بیشترین فاصله از آخرین سال دریافت وام»
نسبت به سال جاری ،امتیاز بندی شده و با
توجه به سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک
عامل به صورت ماهیانه وام ضروی خود را
پرداخت میکنند .تقی زاده تاکید کرد :وام

ضروری متقاضیان دارای امتیازهای اول ،به
ترتیب در ماههای ابتدایی پرداخت میشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
یادآور شد :برای متقاضیانی که نتوانستند در
مرحله اول (شهریور) اقدام به ثبت نام کنند ،در
مرحله دوم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان
و وظیفه بگیران که در سه ماهه پایانی سال
جاری برنامه ریزی و متعاقبا اعالم میشود،
امکان ثبت نام فراهم خواهد شد.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

قیمت نان به شورای تأمین نان استانها واگذار شد
بهگفته یونس سینکی معاون وزیر صنعت
در سال 97با دستور رئیس جمهورهیچ افزایش
قیمت ملی برای نان داده نشده است ،اما در
مراکز استانها با بررسی در ستاد تنظیم بازار
و شورای تأمین استان حداکثر تا سقف 10
درصد میتواند افزایش نرخ اعمال کند.
به گزارش ایران ،اوایل آذرماه سال گذشته
قرار بود افزایش قیمت نان بر اساس مصوبه
ستاد تنظیم اجرا شود ،اما این طرح بهدلیل
نارضایتی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به
دستور رئیس جمهوری متوقف شد و افزایش
در قیمتهای نان اعمال نشد و نرخ ثابت
ماند.
آخرین باری که نان مشمول افزایش
قیمت شد آبان سال  93بود و از آن سال
تاکنون قیمت نان ثابت مانده است ،اما با
افزایش قیمتها نانوایان از افزایش هزینهها
گله مندند اما دولت نیز موافق افزایش
نرخ نان نیست .نان یکی از کاالهای مهم
سبد خانوار بویژه در دهکهای متوسط و
ضعیف است به همین دلیل تعیین قیمت آن

حداکثر افزایش قیمت؛  10درصد

حساسیت باالیی برای دولت و جامعه دارد لذا
با توجه به شرایط اقتصادی ،دولت تمایلی به
افزایش قیمت نان ندارد .از طرف دیگر هدف
اصلی در افزایش قیمت نان ،افزایش کیفیت
آن بود اما مردم میگویند در این چند سال
کیفیت باال نرفت و از طرف دیگر کارشناسان
بازار میگویند برای جبران هزینهها ،نانوایان
وزن چانه نان را کاهش دادند که این کاهش
وزن خود عامل مهمی در بیکیفیت بودن
نان است.
حال حسن یونس سینکی معاون وزیر
صنعت در خصوص تصمیمگیری جدید
برای قیمت نان اظهار کرده در سال  ۹۷با
دستور رئیس جمهوری هیچ دستگاهی اجازه
تصمیمگیری در مورد افزایش ملی قیمت نان
را ندارد اما رئیس جمهوری اجازه داده در
مراکزاستانها با بررسی در ستاد تنظیم بازار
و با تأیید شورای تأمین استانها ،افزایش
قیمت حداکثر تا سقف  ۱۰درصد صورت
گیرد به این معنا که شوراهای تأمین استانها
و ستادهای تنظیم بازار اجازه خواهند داشت

 125هزار تومان سود ساالنه سهام عدالت

بر اساس محاسبات مقدماتی ،سود سهام عدالت هر ایرانی در سال جاری که بابت
عملکرد مالی شرکتها در سال  ۹۶است ۱۲۵ ،هزار تومان خواهد بود .به گزارش تسنیم،
مشاور سازمان خصوصیسازی اعالم کرد ،پیشبینی میشود امسال مجموع سود مصوب
برای توزیع میان مشموالن سهام عدالت ،به  5هزار میلیارد تومان برسد .جعفر سبحانی با
بیان اینکه تاکنون برای سود سهام عدالت 40 ،میلیون نفر شماره شبای بانکی داده اند ،اظهار
داشت :پایان مهر آخرین فرصت برای ثبت شماره شبای بانکی است و این مهلت دیگر
تمدید نمیشود .مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به سود سهام عدالت
سال مالی  ،96گفت :تا این لحظه باالی  3800میلیارد تومان سود سهام عدلت مشمولین
که ناشی از عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر در سال  96است ،قطعی شده که بیشتر از سال
گذشته است .وی ادامه داد :البته مجامع چند شرکت به همراه هلدینگ خلیج فارش پایان
مهرماه سود مصوب خود را اعالم میکنند که پیش بینی میشود در صورت ارائه این سودها،
سود مصوب برای توزیع میان مشموالن به  5هزار میلیارد تومان برسد .در صورت محقق
شدن سود  5هزار میلیارد تومانی سال مالی  ،96هر ایرانی در سال جاری  120هزار تومان
سود سهام عدالت دریافت خواهد کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد

پرداخت سود سپردههای ارزی
با اسکناس ارز و ماهانه

با تضمین بانک مرکزی ،جذب سپردههای ارزی توسط بانکها روند روبه رشدی
را طی میکند و بانکها موظف اند سود سپردهها را ماهانه و بصورت اسکناس ارز
پرداخت کنند .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،با همکاری بانکها ،شعب
شهرهای مختلف برای جذب سپردههای ارزی مردم فعال شده است .بنابر بخشنامه
بانک مرکزی ،بانکها سود سپرده را ماهانه و بصورت اسکناس ارز پرداخت میکنند.
در صورت انصراف سپرده گذار پیش از سررسید ،بانکها موظفند بالفاصله نسبت به
استرداد وجوه سپرده گذاری شده اقدام کنند .در این طرح برای سپردههای یورویی
ساالنه  ٣درصد ،دالری  ٤درصد و درهمی  ۲درصد سود پرداخت میشود .بانک
مرکزی اصل و سود این سپردهها را تضمین کرده است.

پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان مهر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

که مطابق شرایط اعالم شده واجد شرایط
پرداخت هستند ،میتوانند به ترتیب اولویت
بندی از مهرماه سال جاری وام ضروری خود
را دریافت کنند .تقی زاده بابیان اینکه در
مرحله نخست ،وام  ۵میلیون تومانی به ۲۵
هزار نفر پرداخت میشود ،گفت :با فعال شدن
لینک واجدین شرایط و زمان بندی پرداخت
در سایت صندوق بازنشستگی ،بازنشستگان
عزیز واجد شرایط میتوانند وضعیت خود را

مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی خبر داد

تا سقف تعیین شده ،مجوز افزایش قیمت
نان را صادر نمایند .این مجوز فقط در سطح
استانی و منطقهای بوده و هیچ گونه افزایش
سراسری و ملی برای قیمت نان اتفاق
نخواهد افتاد .در تهران هنوز هیچ اتفاقی رخ
نداده و قیمتهای قبلی جاری است.
اجازه افزایش قیمت در تهران نداریم

قاسم زراعت کار رئیس اتحادیه نانوایان
نیز در گفتوگو با «ایران» با اشاره به این
تصمیم رئیس جمهوری گفت :هیچ گونه اجازه
افزایش قیمتی در شهر تهران صادر نشده و
همان دستورالعمل سال گذشته در سطح
شهر تهران برای تعیین قیمت نان اعمال
میشود اما در استانها ،مقامات استانی با
توجه به شرایط آن استان درباره قیمتگذاری
نان در استان خود تصمیمگیری میکنند .او
اما گفت :دولت برای جبران افزایش هزینه
نانوایان تصمیمگیری کند تا بدون افزایش
قیمت نان این هزینهها تأمین شود .معاون
وزیر صنعت نیز تأکید کرد زنجیره تولید نان

شامل چند بخش است که هر سال به طور
رسمی در ایستگاه اول به اسم خرید تضمینی
گندم ،دولت در دفاع از کشت گندم در
سرزمین اصلی ،از کشاورزان صورت میدهد
اما معمو ًال افزایش قیمتی که پیشنهاد وزارت
جهاد کشاورزی در مورد خرید تضمینی گندم
است ،مورد عمل واقع شده و همین موضوع
تبدیل به افزایش قیمت آرد میشود که در
کنار هزینههای جانبی باید لحاظ شود .وی
گفت :این تأثیر قیمتی ،تا تبدیل گندم به آرد
و آرد به نان ادامه مییابد.
سینکی در مورد افزایش قیمت نان در
آزادپزها گفت :نانوایان آزادپز دارای ضوابطی
هستند که مطابق با آن کار میکنند و بخشی
از مصارف آنها که آرد یارانهای است تحت
کنترل قرار دارد ،اما برای آزادپزها سقف
قیمت عرضه در نظر گرفته شده که عمدت ًا
زیر آن سقف عمل میشود .توسعه آزادپزها
در دستور کار قرار ندارد اما مدیریت کار آنها
در دستور کار است که باید در سامانه ملی
گندم ،آرد و نان اعمال شود.

ن برنامه و بودجه کشور اعالم کرد :تاکنون بیش از  10هزار میلیارد
رئیس سازما 
تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و تا پایان مهرماه کل طلب آنان
پرداخت میشود .به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور« ،محمدباقر نوبخت»
افزود :مبلغ  10هزار و  345میلیارد تومان تا تاریخ چهارم مهر ماه بهگندمکاران
پرداخت شده است .وی ادامه داد :پرداخت طلب گندمکاران از دغدغههای جدی دولت
است و تالش میشود هرچه سریعتر باقیمانده پول کشاورزان نیز پرداخت شود.رئیس
ن برنامه و بودجه خاطرنشان کرد :کل مبلغ هزار و  700میلیارد تومان اعتبار
سازما 
مورد تعهد این سازمان مندرج در مصوبه هیأت وزیران به طور کامل پرداخت شده
است.نوبخت با بیان اینکه از سه هزار و  300میلیارد تومان اعتبار مصوب از محل
هدفمندی یارانهها تاکنون دو هزار میلیارد تومان پرداخت شده است ،افزود :همچنین
کل اعتبار تخصیص یافته از محل هدفمندسازی یارانهها مبلغ دو هزار و  200میلیارد
تومان متعلق به ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیرماه است.وی تصریح کرد :پیگیری
برای ابالغ هزار و  100میلیارد تومان از منابع هدفمندسازی مطابق مصوبه دولت
ن برنامه و بودجه ،کل مبلغ باقیمانده از مطالبات
در حال انجام است .رئیس سازما 
کشاورزان را دو هزار و  200میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :پیشبینی میشود امسال
اندکی کمتر از  10میلیون تن خرید گندم انجام شود که نسبت به سال گذشته حدود
 10درصد افزایش نشان میدهد.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو:

حذف قیمت از روی محصوالت تخلف است

درپی افزایش قیمت رب گوجهفرنگی و حذف قیمت برخی برندها ،دبیر سندیکای
صنایع کنسرو گفت :حذف قیمت از روی محصول تخلف است و این تخلف به سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاههای نظارتی اعالم شده و آنها از
این مسأله مطلع هستند که باید در این زمینه ورود کنند .به گزارش ایسنا ،محمد میررضوی
اظهار کرد :قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی باالتر از  ۱۶تا  ۱۷هزار تومان تخلف است
و واحدهای تولیدکننده موظف به درج قیمت محصول خود هستند .وی ادامه داد :عالوه بر
این گزارش ،تخلف مربوط به عدم درج قیمت توسط برخی از واحدهای تولیدی به سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سایر سازمانهای نظارتی اعالم شده است که
باید نسبت به این مسأله ورود کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد

وزارتخانههای صنعت ،جهاد کشاورزی و بهداشت،
مسئول تخصیص ارز به کاالهای اساسی

بانک مرکزی در اطالعیهای اعالم کرد :سه وزارتخانه صنعت ،جهاد کشاورزی و
بهداشت ،مسئول تصمیمگیری درباره تخصیص ارز به واردکنندگان کاالهای اساسی
و دارو هستند و بانک مرکزی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری
تأمین ارز با تأیید و مسئولیت دستگاههای یاد شده است .روابط عمومی بانک مرکزی
با انتشار اطالعیهای اعالم کرد :روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاال از تیرماه
امسال تغییر کرده و سه وزارتخانه یاد شده بهعنوان مسئول تصمیمگیری در ارتباط
با تخصیص ارز به واردکنندگان کاال ،براساس اولویت عمل میکنند«.بانک مرکزی
تنها تأمینکننده ارز کاالهای گروه اول (کاالهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی
درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و فقط براساس
تأیید وزارت صنعت (مندرج در ثبت سفارش صادره) اقدام میکند».
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جامعه

ید شماره ( -66شماره پیاپی )772
یکشنبه  15مهر  - 1397دور جد 
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد

جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

کاهش  71درصدی سرقت از بانک17 ،
درصدی سرقت از طالفروشی 11 ،درصدی
سرقت مسلحانه 13 ،درصدی قتل و 23
درصدی تجاوز به عنف
جانشین فرمانده ناجا از کاهش سرقت از بانک و
طالفروشی ،تجاوز به عنف و قتل در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار اسکندر مؤمنی در گردهمایی
کارآگاهان پلیس آگاهی که در ستاد ناجا برگزار شد،
گفت :خوشبختانه شرایط امنیتی در کشور ما با اقدامات
انجام شده از سوی ماموران پلیس مطلوب و قابل قبول
است.
وی با ارائه آمارهایی از وضعیت جرائم در کشور
اظهارکرد :در سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل ،سرقت از بانک  71درصد ،سرقت از طالفروشی
 17درصد ،سرقت مسلحانه  11درصد ،قتل  13درصد و تجاوز به عنف  23درصد کاهش
داشته است .مؤمنی با بیان اینکه تنها در برخی موارد مانند سرقتهای خرد افرایش داشتهایم،
گفت :به عنوان مثال سرقت موتورسیکلت  3درصد افزایش داشته است.
به گفته سردار مؤمنی ،در نیمه نخست امسال  360تن انواع موادمخدر کشف شده است.

افزایش  ۵۴درصدی درگیری با اشرار

جانشین فرمانده ناجا در ادامه با بیان اینکه آمار شهدای پلیس در شش ماهه امسال در
مقایسه با  ۶ماهه پارسال  ۲۳درصد کاهش داشته است ،گفت :درگیری با اشرار نیز طی این
مدت افزایش  ۵۴درصدی داشته است.
سردار مؤمنی به آمار اقدامات پلیس در برخورد با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و گفت :در
مورد کاالی قاچاق کشفیات ما  ۹۹درصد افزایش داشته است و ارزش ریالی اقالم مکشوفه
نیز بالغ بر  ۴۰۰۰میلیارد تومان است.
وی ادامه داد :کل پروندههای ما در این حوزه نیز  ۵درصد افزایش داشته و درعین حاال
پروندههای باالی  ۵۰۰میلیون تومان ما افزایش  ۴۵درصدی داشته است.
سردار مؤمنی با بیان اینکه جعل و کالهبرداری نیز به ترتیب  ۲و  ۲۵درصد کاهش داشته
است ،اظهارکرد :در مجموع براساس بررسی شاخصهای امنیتی ،ایران  ۹۷امن تر از ایران ۹۶
است .جانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج نظرسنجیهای مختلف
درمورد موقعیت پلیس اشاره کرد و گفت ۸۷ :درصد مردم از امنیت کشور رضایت دارند .وی
با اشاره به شرایط کاری کارآگاهان تصریح کرد :یک کارآگاه برای فعالیت به آرامش و تمرکز
احتیاج دارد .کارآگاهان افراد نکته سنج و جامع نگری هستند .سردار مؤمنی افزود :مساله دیگر
دانش و تجربه است ،مجرمان با پیشرفت تکنولوژی از علم و دانش روز بهره میبرند و پلیس
هم باید به این دانش مجهز باشد.

وزیر آموزش و پرورش:

 6ساعت اضافه تدریس
در حکم معلمان لحاظ میشود

سیدمحمد بطحایی ،وزیر آموزش و پرورش گفت :هماکنون  6ساعت اضافه
تدریس در حکم معلمان لحاظ میشود که امتیاز خوبی برای آنهاست و در سوابق
خدمتی لحاظ و از سایر امتیازات بهره خواهند برد .به گزارش تسنیم ،سیدمحمد
بطحایی درباره جزئیات طرح تمام وقت شدن معلمان اظهار کرد :طرحی را داریم
که بتدریج به سمت تمام وقت شدن معلمان حرکت کنیم البته در گام نخست باید
اعتبار مورد نیاز و انگیزههای الزم در معلمان تأمین شود .وزیر آموزش و پرورش
گفت :البته نمیتوانیم به معلمان اجبار کنیم به جای  24ساعت در هفته  36ساعت
در مدرسه حضور داشته باشند بلکه با ایجاد انگیزههای الزم هر کدام از معلمها
به اختیار تمام وقت خواهند شد .بطحایی تأکید کرد :درحال حاضر اجرای طرح 6
ساعت اضافه تدریس را آغاز کردهایم.

کشف محموله بیش از  16هزار شربت قالبی
«زادیتین» ویژه کودکان قبل از توزیع در داروخانهها
در تهران

محموله بزرگ شربت تقلبی زادیتین توسط ماموران پلیس آگاهی پایتخت کشف شد.
به گزارش ایسنا ،کارآگاهان معاونت مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی تهران بزرگ از مدتی
پیش از فعالیت عدهای در جعل و قاچاق مواد دارویی با خبر شده و رسیدگی به موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند.
این افراد در تحقیقات خود متوجه شدهاند که برخی از افراد سودجو با جعل جعبه،
اتیکت و شیشه شربت زادیتین که مخصوص کودکان زیر  10سال است اقدام به پر
کردن و پلمب محتویات داخل این شیشهها کرده و قصد توزیع آن در داروخانهها را
دارند .با کسب این اطالعات بالفاصله با اخذ دستور قضایی ماموران اقدام به اجرای
طرح عملیاتی خود کرده و بیش از  16هزار عدد شربت زادیتین را که به شکل
کامال غیرقانونی و غیرمجاز و توسط دستگاههای خودشان پر شده و پس از لیبل
زنی آماده توزیع بود کشف و ضبط کردند .سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی
تهران بزرگ با تایید این خبر به ایسنا گفت :سودجویان که سه نفر از آنها دستگیر
شده و اقدامات برای دستگیری دیگر وابستگان به آنان نیز ادامه دارد با استفاده از
دستگاههای مخصوص این شربتها را پلمب کرده و به قیمت حداقل  130هزار
تومان قصد توزیع آن داشتند که خوشبختانه با اقدام به موقع پلیس ناکام ماندند.
رحیمی با بیان اینکه این شربتها برای کودکان زیر  10سال تجویز میشود تصریح
کرد :متأسفانه در صورت مصرف این داروها نه تنها این دارو تاثیری بر سالمت
مصرف کنندگان نداشت بلکه احتمال بروز عوارض جبران ناپذیری برایشان وجود
داشت .سردار علیرضا لطفی ،رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز با تاکید بر اینکه
تحقیقات پلیس در این زمینه همچنان ادامه دارد گفت :نمونههای آزمایشی از این
داروها را به دستگاههای مربوطه ارسال کردهایم تا نظر خود را درباره میزان آسیب زا
بودن این داروها اعالم کنند؛ اما آنچه که قطعی است این است که این داروها هیچ
تاثیری بر سالمت افراد نداشته و سودجویان با قصد کسب سودهای میلیونی دست
به این اقدام زده بودند که خوشبختانه پروندهای برای این افراد تشکیل شده و هم
اکنون در حال رسیدگی است.

پرداخت ماهانه «سبد کاال» به مددجویان
طبق توافق کمیته امداد با دولت ،هرماه به
خانوارهای تحت حمایت سبد کاال پرداخت
میشود.
به گزارش ایسنا ،سید پرویز فتاح ،رئیس
کمیته امداد بابیان اینکه تا سال گذشته آمار
جامعه تحت حمایت این نهاد همواره کاهشی
بود گفت :در ماههای اخیر با توجه به وضعیت
بد اقتصادی ،کمیته امداد محدودیتهای
ورود خانوارهای جدید به چرخه حمایتی را
با هدف کمک به معیشت مردم حذف کرده
است.
وی با اعالم اینکه مراجعه به دفاتر کمیته
امداد برای دریافت کمکهای موردی در
ماههای اخیر دو برابر شده است گفت۶۰ :
درصد مراجعهکنندگان به این نهاد افراد غیر
مددجو هستند که به دنبال افزایش تورم و
گرانی برای دریافت کمک به کمیته امداد
مراجعه میکنند.

افزایش درآمد مددجویان به  ۷۰درصد حداقل حقوق

فتاح با اشاره به پرداخت کمکهزینه
خرید کاالی ضروری به مددجویان تحت
حمایت کمیته امداد در ابتدای مهرماه اعالم
کرد :طبق توافق انجام شده با دولت این
کمکهزینه هرماه به خانوارهای تحت
حمایت پرداخت میشود.

وی از افزایش درآمد خانوارهای تحت
حمایت کمیته امداد به  ۷۰درصد حداقل
حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار خبر داد
و تاکید کرد :هدف نهایی این نهاد رساندن
خانوارهای تحت حمایت به مرحله خودکفایی
و استقالل مالی است.

فتاح از واگذاری  ۴۰۰واحد مسکن مهر
در فوالدشهر به خانوارهای تحت حمایت
کمیته امداد اصفهان در آینده نزدیک خبر داد
و گفت :سال گذشته  ۱۰۰درصد اعتبارات
اشتغالزایی مددجویان از محل منابع بانکی
جذب شد.
رئیس کمیته امداد ادامه داد :مشارکت
مردم اصفهان در ششماهه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۳۸درصد
افزایشیافته است.
وی با اعالم اینکه برای حمایت از
شهرستانهای آسیبدیده از خشکسالی
در استان اصفهان تسهیالت اجرای طرح
نصب پنل خورشیدی در خانه مددجویان
واجد شرایط پرداخت میشود تأکید کرد :البته
این موضوع مشروط به این است که وزارت
نیرو قیمت خرید تضمینی برق از مددجویان
کمیته امداد را افزایش دهد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران تشریح کرد

جزئیات دستگیری اعضای باند «شادی» به اتهام کالهبرداری از بیش از  4هزار نفر

پلیس اینترپل در تعقیب متهم اصلی پرونده سکههای ثامن و سایتهای قیمتگذاری ارز و طال

رئیس پلیس پایتخت جزئیات دستگیری برخی از مخالن
اقتصادی را تشریح کرده و از شناسایی و احضار گردانندگان
سایتهای قیمتگذاری آنالین سکه و ارز خبر داد.
به گزارش خبرآنالین ،سردار حسین رحیمی در حاشیه
اجرای طرح دستگیری سارقان و زورگیران درباره اقدامات
پلیس در برخورد با مخالن نظم و امنیت اقتصادی اظهار کرد:
پلیس در همراهی با دولت و در هماهنگی با قوه قضاییه و
بانک مرکزی اقدام به شناسایی مخالن نظم و امنیت اقتصادی
کرده است.
وی با اشاره به جزئیات دستگیری باند طالفروشی شادی
که اقدام به کالهبرداری از بیش از  4هزار نفر کرده بود ،گفت:
طالفروشی به نام شادی از حدود  ۱۹سال پیش در شرق
تهران فعال بود .این طالفروشی طالی شهروندان را از آنها
گرفته و سودشان را به شهروندان پرداخت میکرد که در همین
راستا نیز تا همین چند ماه تا  ۳۰درصد نیز به برخی مالباختگان
سود پرداخت کرده بود.
رحیمی با بیان اینکه بعد از سالها این طالفروشی دچار
مشکل شده و دیگر توان پرداخت سود سرمایهگذارانش
را نداشت ،گفت :به همین دلیل این فرد با میلیاردها تومان

آغاز کرد و اقدام به جذب سرمایه کرد .پلیس فتا پرونده این فرد
را بررسی کرده و مشخص شد که بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان
از  ۳۰۰۰نفر کالهبرداری کرده است.
رحیمی با بیان اینکه متهم اصلی این پرونده از کشور خارج
شده است ،گفت :این فرد بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان دارایی
داشت که توقیف شده اما از بیش از  ۳۰۰۰نفر ۳۰۰ ،میلیارد
تومان کالهبرداری کرده است.

سرمایه قصد فرار داشت اما با پیگیری مأموران در شیراز
دستگیر شد .رحیمی با بیان اینکه این باند  ۴۰۲۰شاکی دارد،
گفت :تاکنون  ۸۰۰نفر از شکات این فرد شناسایی شدهاند اما
الزم است که برای دریافت طلب خود حتما ادله محکمی به
پلیس ارائه کنند.
کالهبرداری  300میلیارد تومانی سکه ثامن
از بیش از  3هزار نفر

رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره کالهبرداری سکه ثامن
نیز اظهار کرد :این شرکت از سالها پیش در استانهای غربی
کشور فعالیت داشت .در سال  ۹۷فعالیت خود را در تهران نیز

شناسایی گردانندگان سایتهای
قیمتگذاری ارز و سکه

رئیس پلیس پایتخت درباره سایتهای قیمتگذاری سکه
اظهار کرد :بیش از  ۱۵سایت که اقدام به قیمتگذاری سکه
و ارز کرده و از این طریق سبب اخالل در وضعیت اقتصادی
شده بودند ،شناسایی شده و گردانندگان آنها با هماهنگی بانک
مرکزی و دستگاه قضایی یا به پلیس احضار شده یا احضار
خواهند شد و یا دستگیر شدهاند .رحیمی با تاکید بر اینکه
پلیس معامالت کاغذی را تحت کنترل داشته و با آنها برخورد
میکند ،گفت :متاسفانه اقدامات این سایتها و کانالها روی
حباب دروغین قیمت سکه تاثیر بسیاری داشت.

اسامی  ۱۲فرآورده غذایی غیر استاندارد اعالم شد
مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به انجام  ۵۰۰۰مورد
بازرسی فنی در شش ماه نخست امسال از واحدهای تولید
و صنفی ،گفت :کارشناسان استاندارد پروانه  ۱۲فرآورده
غذایی را در دوماه گذشته باطل کردند.
به گزارش ایسنا ،محمودرضا طاهری با بیان اینکه در
جلسات کمیته عالیم این ادارهکل در دوماه گذشته ،پروانه
کاربرد عالمت استاندارد  ۱۲فرآورده غذایی ابطال شد،
اظهار کرد :قندکله -شکر سفید -برنج سفید با نام تجارتی
بولونی (به علت درخواست واحد) ،قندکله شکستهشده با
نامهای تجارتی ابراکت و سعید و صابر محمدی ،قند کله با
نام تجارتی یکان (به علت احراز بیکیفیتی کاال) ،قندکله با
نام تجارتی یادا (به علت تعطیلی واحد) ،روغنهای خوراکی
تهیهشده به روش پرس سرد با نام تجارتی گلدن ساین (به

علت تعطیلی واحد) از جمله فرآوردههای غذایی هستند که
پروانه کاربرد عالمت استاندارد آنها ابطال شده است.
وی ادامه داد :کلوچه با نام تجارتی جسور (به علت
تعطیلی واحد) ،ترشی چغندر لبویی با نام تجارتی بدر (به
علت عدم تولید) ،آب لیمو ترش از کنسانتره در ظرف
شیشهای با نام تجارتی دادلی-نوشآگین -دستچین (به
علت احراز بیکیفیتی) ،پاپریکا و چیلی کاسپیوم کامل یا
ساییده با نام تجارتی گلها (بعلت درخواست واحد) دیگر
فرآوردههای غذایی هستند که پروانه کاربرد عالمت است .بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی استان تهران
استاندارد آنها ابطال شد.
توسط بازرسان اداره کل استاندارد استان تهران از جمله
به گفته مدیرکل استاندارد تهران ،از ابتدای سال تا وظایف این دستگاه به شمار میرود و در پی آن واحدهای
کنون ،حدود  ۵۵۰۰مورد بازرسی از کلیه واحدهای تولیدی متوقف پلمپ شده و از تولید فرآوردهها و محصوالت غیر
و صنفی استان تهران ،توسط بازرسان استاندارد انجامشده استاندارد جلوگیری میشود.

مجازات  4سال زندان و رد مبلغ یک میلیون و  ۲۱۰هزار یورو و پرداخت جزای نقدی به همین مبلغ برای زن
متهم به کالهبرداری از طریق راهاندازی شرکت ،جعل اسناد و اخذ ارز از یک بانک دولتی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با
تاسیس یک شرکت تجاری به بهانه واردات و صادرات بالغ بر
یک میلیون و  ۲۱۰هزار یورو تسهیالت ارزی دریافت کرده بود،
خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار مهدی معصوم
بیگی اظهار داشت :در پی دریافت حکم جلب زنی به اتهام
مشارکت در کالهبرداری ارزی از یکی از بانکهای استان
موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی استان
اصفهان قرار گرفت .وی افزود :در بررسیهای صورت گرفته
مشخص شد زنی با همدستی  ۲نفر از اعضای خانواده خود
اقدام به تاسیس یک شرکت تجاری کرده و با وانمود کردن
اختیارات واهی و غیر واقعی ،تخصص در زمینه فعالیتهای

بازرگانی و داشتن قدرت و توان مالی جهت انجام پروژههای
اقتصادی و واردات و صادرات از یکی از بانکهای استان،
تقاضای گشایش اعتبار  LCو درخواست ثبت سفارش به مبلغ
یک میلیون و  ۲۱۰هزار یورو کرده است .فرمانده انتظامی
استان اصفهان افزود :در ادامه متهم علی رغم تعهد به پرداخت
وجه اسناد ارزی در هنگام وارد کردن کاال متواری میشود.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد :این فرد به اتهام مشارکت
در کالهبرداری ارزی ،جعل و استفاده از اوراق مجعول به ۴
سال حبس و رد مبلغ یک میلیون و  ۲۱۰هزار یورو و همچنین
پرداخت جزای نقدی به همان میزان معادل  ۴۸۰میلیارد و ۴۰۰
میلیون ریال محکوم میشود .سردار معصوم بیگی با بیان اینکه

دستگیری متهم با توجه به تغییر مکانهای سکونتش به کندی
پیش میرفت افزود :سرانجام با تالشهای شبانه روزی و به
کارگیری اقدامات علمی و تخصصی مخفیگاه متهم در یکی از
مناطق شرق استان تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه
دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد .فرمانده انتظامی استان در
پایان با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با مجرمان و مخالن
نظام اقتصادی کشور گفت :افرادی که به قصد کسب سود
و منافع شخصی باعث ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور
و برهم زدن امنیت مردم میشوند مطمئن باشند که فعالیت
مجرمانه آنان از دید پلیس پنهان نمیماند و در سریعترینزمان
ممکن دستگیر و تحویل قانون خواهند شد.
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

همسانسازی حقوقها نیازمند اعتبار  ۳۰هزار میلیارد تومان است
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
همسانسازی حقوق سالمندان ،نیازمند  ۳۰هزار میلیارد تومان
اعتبار است.
به گزارش ایسنا ،جمشید تقیزاده در نشست با کانونهای
بازنشستگان و مسئوالن در خانه امید شهرستان ساری ،با بیان
اینکه باید خانههای سالمندی را در کشور طراحی کنیم اظهار
کرد :طبق سرشماری سال  ۹۵حدود  ۱۰درصد جمعیت کشور
سالمند هستند و تعداد آنها رو به افزایش است به طوریکه تا
سال  ۲۰۴۰بر اساس کارشناسیهای صورت گرفته به ازای
هر سه فرد یک سالمند در کشور زندگی خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه  ۲۰درصد بازنشستگان کشور را
سالمندان تشکیل میدهند ،تصریح کرد :گیالن با بیشترین
و سیستان و بلوچستان با کمترین جمعیت سالمندی روبه
رو است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور بر لزوم توجه به
عزت اجتماعی و بهبود سالمت سالمندی تاکید و با بیان
اینکه برای تمامی بازنشستگان کارت منزلت صادر میشود،
خاطرنشان کرد :ایجاد شهر دوستدار سالمند نیز برای ارائه
خدمات ضروری بوده و در همین راستا احداث پارک موزه
بازنشستگان ،مجموعههای رفاهی و کانونهای مورد نیاز در
دهکده سالمت در دستور کار قرار دارد.
تقیزاده با اشاره به اینکه تامین  ۲۰هکتار زمین برای

ساخت دهکده سالمت در مازندران در دست اقدام است،
گفت :در این دهکده مجموعههای ورزشی و رفاهی ویژه
بازنشستگان با تامین اعتبار از ردیف بخشهای شرکتی،
احداث میشود و تمامی نیازمندیهای درمانی ،اورژانس،
هتلینگ و غیره نیز درنظر گرفته خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای تصویب قانون جامع خدمات
کشوری به طور جدی پیگیر هستیم به همسان سازی حقوق
نیز اشاره و خاطرنشان کرد :برای اجرای دقیق همسان سازی
حقوق ۳۰ ،هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و امیدواریم تا
سال  ۹۸حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان آن تامین شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت ۹۵ :درصد
بازنشستگان زیر دو میلیون و  ۳۰۰هزار تومان حقوق دریافت
میکنند و امیدواریم با تصویب قانون جامع خدمات کشوری

عدالت و همسان سازی نظام خدمات و پرداخت محقق
میشود.
تقی زاده با اشاره به اینکه طی سال گذشته به  ۳۰۰هزار
نفر در کشور تسهیالت پرداخت شد و امسال نیز این امر
برای  ۴۰۰هزار نفر دیگر صورت خواهد گرفت ،اظهار کرد:
تسهیالت  ۲۶هزار و  ۵۰۰نفر چند روز گذشته به حساب
آنان پرداخت شده است و از ماه آینده به  ۳۳هزار نفر دیگر
پرداخت خواهد شد.
وی از ایجاد خانههای امید در بوستانهای شهری خبر
داد و گفت :این خانهها با همکاری شهرداریها در بهترین
پارکهای هر شهر ایجاد و امکاناتی برای بازنشستگان مقرر
میشود .حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد:
بازنشستگان باید در این جلسات مشکالت را بیان کنند و ما
باید خبرهای نوید بخشی که رفع کننده مسائل و مشکالت
بازنشستگان است را به آنها بازگو کنیم.
وی با بیان اینکه بازنشستگی برای تمامی مسئوالن به
وقوع خواهد پیوست و به همین دلیل باید برای رفع این
گروه از افراد تالش بیشتری کرد ،گفت :آنچه که امروز
یک بازنشسته به آن نیاز دارد آرامش فکری و ذهنی است
و مسائلی چون همسان سازی حقوق و بیمه مکمل حق
بازنشستگان است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

 52درصد کودکان کار روزانه تا  8ساعت در خیابان کارمیکنند
رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان این که تنها ۳۲
درصد از کودکان کار و خیابان ایرانی هستند ،گفت :بر اساس
دستورالعملها و شرایط نهادهای حمایتی  ۷۶درصد کودکان کار و
خیابان تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند چرا که عمدتا
اتباع بیگانه هستند و یا اسناد هویتی ندارند.
به گزارشایسنا ،رضا جعفری در نشست هفته "ملی کودک"
با بیان این که در سال  ۹۶یک میلیون و  ۱۰۰هزار مورد پذیرش
در اورژانس اجتماعی صورت گرفته است ،گفت :این افراد با خط
 ،۱۲۳مرکز مداخالت فردی و اجتماعی سیار یا پایگاههای مستقر
در مناطق حاشیهای و یا سکونتگاههای غیر رسمی تماس گرفته
و یا مراجعه کردهاند.
سهم  ۳۰درصدی «خشونت خانگی»
در تماس با اورژانس اجتماعی

کودکان  ۵تا  ۱۳ساله ۶۰ ،درصد پذیرش شدگان اورژانس
وی با بیان این که  ۳۰درصد از تماسهای برقرار شده مربوط
به «خشونت خانگی» بوده است ،گفت :خشونت خانگی رتبه
نخست را در مدارج مربوط به کودک آزاری به خود اختصاص
داده است به طوری که از این میزان  ۵۰درصد مربوط به غفلت
در حوزه آموزش کودکان ۳۰ ،درصد مربوط به کودک آزاری
جسمی ۱۵ ،درصد کودک آزار روانی و چهار درصد جنسی بوده
است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه ضمن تشریح
جزئیات کودکان مورد پذیرش توسط اورژانس اجتماعی توضیح
داد :کودکان زیر یک سال  ۸.۷درصد ،دو تا چهار سال  ۱۶درصد،
از موارد پذیرش شده را در بر میگیرد که در مجموع میتوان
گفت  ۲۵درصد از کودکان مورد پذیرش زیر چهار سال سن دارند.
همچنین  ۶۰درصد از پذیرش شدگان بین  ۵تا  ۱۳و  ۱۵درصد
بین  ۱۴تا  ۱۸سال سن دارند.
 ۵۲درصد کودکان خشونت دیده
«دختر» هستند
جعفری با اشاره به این که  ۵۷درصد از عامالن اعمال
خشونت پدران بودهاند ،گفت ۲۶ :درصد از آنها نیز مادران و ۸.۵
درصد نامادری و یا ناپدری و  ۱.۳دهم نیز مربوط به خواهران
و برادران بوده است .تنها یک و نیم درصد از عامالن خشونت

کرد :اورژانس اجتماعی در مورد کودکان کار در خیابان دو برنامه
شامل مراکز شبانه روزی کوتاه و میان مدت و مراکز نگه داری
کودک و خانواده را در دست اجرا دارد .بر اساس آخرین آمارها
 ۹۵درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواد ه هستند و شبها
را کنار خانوادهشان سپری میکنند به همین دلیل نگاه اورژانس
اجتماعی نیز به این کودکان بر اساس خانواده محوری است.
 69/5درصد کودکان کار و خیابان
«پسر» هستند

غریبهها بودهاند .همچنین میتوان گفت  ۹۸.۵درصد از این
آسیبها از سوی اقوام و خویشاوندان بوده است.
مدیر کل آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به
این که  ۵۲درصد از کودکان خشونت دیده دختر و  ۴۸درصد نیز
پسر بودند ،در این باره توضیح داد :علت اصلی اعمال خشونت
 ۵۱.۵درصد مربوط به اعتیاد به مواد مخدر و الکل ،هفت درصد
اختالالت روانی و  ۵.۱درصد بیکاری بوده است.
وی در ادام ه تصریح کرد ۱۶ :درصد از دالیل کودک آزاری
مربوط به خود کودک بوده است .به طوری که مشکالتی نظیر
معلولیت و یا رفتارهای کودک از جمله عوامل اصلی به شمار
میرود .همچنین  ۸۵درصد از موارد نیز ناشی از خود فرد آزارگر
بوده است.
نقش اورژانس اجتماعی
در ایجاد ممانعت از «خودکشی»

رئیس اورژانس اجتماعی کشور ضمن تشریح اقدامات
اورژانس اجتماعی در حوزه خودکشی نیز ،توضیح داد :در سال
گذشته اورژانس اجتماعی در  ۳۱درصد از موارد خودکشی مربوط
به افراد زیر  ۱۸سال مداخله انجام داده است تا این موارد منجر
به فوت نشود .به طور کلی اورژانس اجتماعی موفق شده است تا
 ۹۵درصد مانع خودکشیهای منجر به مرگ شود.
 ۹۵درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده
و شبها را کنار آنها سپری میکنند

جعفری ضمن تشریح کودکان کار و خیابان نیز ،خاطر نشان

وی با اشاره به این که  ۱۲هزار نفر در مراکز شبانه روزی
و حمایتی سازمان بهزیستی در سراسر کشور به سر میبرند،
اظهار کرد :مطالعات نشان میدهد  ۶۹.۵درصد از کودکان کار
و خیابان پسران و حدود  ۳۰درصد نیز دختران هستند .همچنین
 ۳۲درصد از این کودکان ایرانی و مابقی جزو اتباع بیگانه به
شمار میروند.
جعفری با بیان این که  ۷۴درصد از این کودکان فاقد اسناد
هویتی هستند ،در این باره توضیح داد :بسیاری از این کودکان
در حال ادامه تحصیل هستند و حتی برایشان کالسهای جبرانی
و تقویتی برگزار میشود .رویکرد سازمان بهزیستی برای کاهش
آسیب این کودکان کاهش ساعات حضورشان در خیابانها است.
به طوری که در حا ل حاضر  ۳۳.۸درصد از این کودکان یک تا
چهار ساعت ۵۲ ،درصد چهار تا هشت درصد و  ۱۳.۸درصد بیش
از هشت ساعت در خیابانها کار میکنند .بررسیها نشان میدهد
درصدی از این کودکان در معرض اعمال خشونت قرار دارند.
 ۷۱درصد والدین کودکان کار و خیابان «بیکار»
یا «دستفروشی» میکنند

وی در ادامه ضمن تشریح وضعیت والدین کودکان کار و
خیابان نیز ،اظهار کرد ۳۱ :درصد از والدین این کودکان بیکار و
یا از کار افتاده ۴۰ ،درصد دستفروش و هفت درصد شاغل فصلی
و پنج درصد نیز بی سرپرست هستند ۷۶ .درصد از این کودکان بر
اساس دستورالعملها و شرایط سازمانهای حمایتی تحت پوشش
هیچ نهادی قرار ندارند ،چرا که عمدتا این کودکان اتباع بیگانه
هستند و اوراق هویتی ندارند.

نحوه بهرهمندی زنان خانهدار  ۱۸تا  ۵۰ساله از مزایای
قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی
تمامی زنان  ۱۸تا  ۵۰سال میتوانند با مراجعه به
شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور از حمایتهای مقرر
در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره مند
شوند .برخورداری از این حمایتها نیازمند تأهل و سابقه
بیمهپردازی نیست.
به گزارش ایسنا ،بیمه زنان خانهدار از جمله
حمایتهایی است که به آسانی به زنان ارائه میشود
و فرآیند ورود به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر
اساس این قانون به سادگی انجام میشود.
مشمولین این قانون تمامی زنان  ۱۸تا  ۵۰ساله
هستند و در مورد افراد باالی  ۵۰سال نیز میزان سابقه
بیمه پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه
میشود.
از دیگر ویژگیهای خاص بیمه زنان خانهدار امکان
انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت

حق بیمه است .متقاضیانی که کمتر از  ۵سال دارای
سابقه پرداخت حق بیمه هستند میتوانند دستمزد
مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد
مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب
انتخاب کنند .در سال جاری حداقل دستمزد روزانه
مبنای پرداخت حق بیمه معادل  ۳۷۰هزار و  ۴۲۳ریال
و حداکثر آن نیز  ۷برابر حداقل دستمزد است.
نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانهدار برای برخورداری
از حمایتهای بازنشستگی  ۱۴درصد؛ بازنشستگی و
فوت(پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط)
 ۱۶درصد و بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی ۲۰
درصد است .ضمن ًا ۲درصد از نرخهای مذکور سهم
دولت است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین
اجتماعی،انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی خبر داد

ثبت نام  ۸۰هزار نفر در سامانه سماح
برای شرکت در مراسم اربعین در عتباتعالیات

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :تاکنون  ۸۰هزار نفر برای مراسم اربعین در
سامانه سماح ثبت نام کرده اند.
به گزارش میزان ،شهریار حیدری درباره آخرین آمار ثبت نامهای زائران برای
مراسم اربعین در سامانه سماح گفت ۸۰ :هزار نفر تا امروز در سامانه سماح ثبت نام
کردند.
دبیر ستاد مرکزی اربعین حسین درباره شیوه تامین امنیت زائران مراسم اربعین
گفت :کمیته امنیتی و انتظامی با مسئولت نیروی انتظامی و تدابیر الزم برای ایجاد
امنیت زائران در داخل فراهم شده و همچنین کنترل افرادی که به صورت غیر
مجاز مراجعه میکنند و افزایش گیتهای گذرنامه در مرزهای وروردی و خرویجی،
راهنمایی رانندگی ،پلیس ،پلیس راه ،همه در چارچوب این کمیته پیش بینی شده و به
تعداد کافی عوامل نیروی انتظامی برای تامین امنیت فراهم شده است.
حیدری در ادامه اظهار داشت:تامین امینت در داخل بر عهده ماست و در داخل
کشور عراق مسئوالن امنیتی این کشور مسئول هستند؛ البته آنها نسبت به سال
گذشته توان امنیتی و انتظامی و پلیسی خود را افزایش داده و قطعا امنیت زائران
تامین میشود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح خبر داد

ممنوعیت صدور اضافه خدمت انضباطی
برای سربازان توسط یگانها

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد که مسئوالن
یگانها اجازه صدور اضافه خدمت انضباطی برای سربازان را ندارند.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی درباره صدور اضافه خدمتهای انضباطی برای
سربازان اظهارکرد :ستادکل نیروهای مسلح بارها تاکید کرده که نباید اضافهخدمت
انضباطی برای سربازان صادر شود و عمال بساط چنین اضافه خدمتی برچیده شده
است.
وی ادامه داد :بنابراین هیچ مسئولی در یگانها حق ندارد که چنین اضافه خدمتی
را برای سربازان صادر کند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره مسئوالنی که
ممکن است چنین اضافه خدمتهایی را برای سربازان اعمال کنند ،گفت :اینکار
برخالف مقررات است و اگر چنین مواردی گزارش شود ،حتما با آن برخورد خواهد
شد ،سربازان نیز اگر با چنین چیزی مواجه شدند حتما به ما گزارش دهند.

سرپرست بهزیستی استان تهران خبرداد

 19هزار معتاد متجاهر در استان تهران!

سرپرست بهزیستی استان تهران از وجود  ١٩٠٠٠معتاد متجاهر در استان تهران
خبر داد و گفت :با توجه به مصوبه استانداری تهران از اواخر سال گذشته ،همه
شهرستانهای استان تهران به جز فیروزکوه موظف هستند تا پایان سال ظرفیت ۳۰۰
نفر برای پذیرش معتادان متجاهر فراهم کنند.
به گزارش مهر ،داریوش بیاتنژاد ،در مورد ساماندهی معتادان متجاهر همزمان با
آغاز فصل پاییز و زمستان از فعالیت سه مرکز ماده  ۱۶در تهران خبر داد و گفت :این
سه مرکز به طور حرفهای در بحث درمان معتادان متجاهر مشغول فعالیت هستند و
تاکنون نزدیک به  ۸هزار نفر را پذیرش کردهاند.
وی با بیان اینکه طی یکی دو هفته آینده نیز برای  ۷۰۰ظرفیت از مراکز ،معتادان
متجاهر ساماندهی و غربالگری میشوند ،افزود :بر اساس آمارها نزدیک به ١٩٠٠٠
معتاد متجاهر در سطح استان تهران و  ١۵٠٠٠معتاد متجاهر در شهر تهران حضور
دارند و برنامه ریزان و تصمیمسازان برای ساماندهی آنها تصمیم جدی دارند.
سرپرست بهزیستی استان تهران با بیان اینکه اختصاص فضای بیشتر برای
ساماندهی معتادان نیازمند همکاری شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر،
شهرداری و وزارت کشور است اظهار کرد :فضاهایی وجود دارند که باید آماده سازی
شوند و نیازمند بازسازی و مرمت هستند .بیات نژاد تاکید کرد :با توجه به مصوبه
استانداری در ابتدای امسال و اواخر سال گذشته ،همه شهرستانهای استان تهران
به جز فیروزکوه موظف هستند ظرفیت  ۳۰۰نفر برای پذیرش معتادان متجاهر فراهم
کنند .تا کنون چند شهرستان این آمادگی را اعالم کردند اما تا پایان سال این ظرفیت
باید در همه شهرستانها ایجاد شود.
به گفته وی ،درمورد صدور مجوز برای بخش خصوصی هیچگونه محدودیتی وجود
ندارد و عالقه مندان میتوانند برای هم افزایی بیشتر با بهزیستی اقدام کنند.

معاون سیاسی دادستان خراسان رضوی تشریح کرد

جزئیات مرگ شبانه فرد  44ساله
بر اثر نوسان قیمت ارز در مشهد

دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است .به عبارت
دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع
بیمه تحت تکفل پدر ،مادر یا همسر خود بوده و از
این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی
برخوردار باشند ،نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست
و در غیر این صورت میتوانند با پرداخت سرانه درمان
مصوب از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز
برخوردار شوند.
حق سرانه درمان هر ســال بــه تصویب هیــأت
وزیران میرســد و در سال جاری  ۴۴هزار تومان برای
هر نفر تعیین شده است.

معاون سیاسی دادستان مرکز خراسان رضوی گفت :فردی  ۴۴ساله در مشهد
به دلیل نوسانات ارزی دچار حمله قلبی شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش مهر ،قاضی حسن حیدری در جمع خبرنگاران در خصوص فوت
فردی در مشهد به دلیل نوسات ارزی اظهارکرد :طبق اطالعات موجود فردی ۴۴
ساله که ساعت  ۲بامداد سهشنبه گذشته به علت نوسانات قیمت دالر دچار حمله
قلبی شده بود در حال اعزام به بیمارستان امدادی مشهد جان باخت.
وی افزود:بنا به اظهارات خانواده جان باخته ،این فرد که مقادیری دالر خریداری
کرده بود با شنیدن نوسانات قیمت دالر و کاهش قیمت ،دچار سکته قلبی شد.
معاون سیاسی دادستان مرکز خراسان رضوی بیان کرد :با وقوع حادثه ،خانواده
این فرد در تماس با سامانه اورژانس تماس گرفتند اما با حضور این ماموران و
اقدام به انتقال وی به بیمارستان در راه اعزام به بیمارستان جان باخت.

جامعه
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مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران:

جانشین فرمانده انتظامی البرز خبر داد

دستگیری  3شیاد تبهکار به اتهام
کالهبرداری از طریق فروش  160واحد
مسکونی به چندصد نفر در استان البرز

جانشین فرمانده انتظامی البرز گفت :کالهبردارانی که  160واحد مسکونی را
به خریداران متعدد فروخته بودند در این استان دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا ،سردارسید جعفر حسینی در جمع خبرنگاران افزود :ماموران
پلیس البرز در پی طرح چند شکایت مردمی مبنی براینکه امالک خریداری شده
توسط آنان به افراد دیگر نیز فروخته شده است ،موضوع در دست بررسی قرار
دادند .وی اضافه کرد :بررسی بیشتر پلیس مشخص کرد که کالهبرداران با اجاره
تعدادی واحد تجاری و راه اندازی دفاتر مشاور امالک ضمن جذب مشتری،
امالک را همزمان به چند نفر میفروختند.
حسینی افزود :تحقیقات نشان داد که سر دسته این کالهبرداران از ایران به
ترکیه متواری شده و این در قبال فروش 160واحد مسکونی مبالغ میلیاردی به
جیب زده است .وی گفت :پلیس البرز با نیابت قضایی متهم را حین ورود به کشور
در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر کرد.
جانشین فرمانده انتظامی البرز بیان داشت :تاکنون سه نفر دراین زمینه دستگیر
شده اند که به  150میلیارد ریال کالهبرداری اعتراف کردند.

دستگیری  2تبهکار حرفهای به اتهام کالهبرداریهای دهها
میلیون تومانی اینترنتی با وعدههای دروغین
و به دست آوردن اطالعات کارت عابربانکآنها در استان البرز
جانشین فرماندهی انتظامی البرز از دستگیری  2کالهبردار اینترنتی که از
حسابهای بانکی دیگران برداشت غیر مجاز داشتند خبر داد.
به گزارش ایرنا ،حسینی افزود :یکی از شکایان این پرونده اعالم کرد که یک
خانم در تماس تلفنی وعده برنده شدن در قرعهکشی شرکت مخابرات را به وی
میدهد و شاکی را پای دستگاه خو د پرداز بانکی میکشاند.وی ادامه داد :این
کالهبردار  410میلیون ریال از حساب این طعمه برداشت میکند .جانشین فرمانده
انتظامی البرز اضافه کرد :تحقیقات پلیس نشان داد این مبلغ به حساب یک شرکت
خرید اینترنتی واریز شده است .وی افزود :این کالهبردار حساب افراد را خالی و
در قبال آن خریدهای اینترنتی با هدایت همسر سابق خود انجام میداد .جانشین
فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد :که در بازرسی از محل سکونت
وی  128عدد انواع یخچال ،ماشین لباسشویی ،فرش ،ماشین ظرفشویی ،کولر و
سایرلوازم برقی کشف شد.
حسینی گفت :در این زمینه  2نفر دستگیر شدند که از آنان  30میلیارد ریال
کشف شد .در سالهای گذشته با گسترش خدمات فضای مجازی برخی افراد
کالهبردار با ترفندها و شیوههای مختلف از مردم کالهبرداری میکنند که
هوشیاری در مقابل این افراد ضروری است.

آگهی تغییرات شرکت آریا حکیم پارس با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  254477و شناسه ملی  10102948675به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  08/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم
لیال جعفری خجسته کدملی  0067675468با پرداخت مبلغی به صندوق
شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  3000000000ریال افزایش داد.
خانم گلنوش جانی کدملی  0024540692با پرداخت مبلغی به صندوقشرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1500000000ریال افزایش داد.
 خانم کبری جانی کدملی  0020572735با پرداخت مبلغی به صندوقشرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1500000000ریال افزایش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ  950000000ریال به مبلغ  6000000000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء بعداز
افزایش سرمای ه به شرح فوق می باشد :سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()261783
____________________

آگهی تغییرات شرکت روان روغن فتح با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  314944و شناسه ملی  10103548578به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :مرتضی رزاقی با شماره ملی  0064845494با دریافت مبلغی
از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 2750000000ریال
به  1500000000ریال کاهش داد - .خدیجه مسافری با شماره
ملی 0051334811با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم
الشرکه خود رااز مبلغ 1250000000ریال به  1000000000ریال
کاهش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  6500000000ریال
به مبلغ5000000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح شد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()261784

 ۵۰درصد زنان سالمند ایرانی سرپرست خانوار در  3دهک پایین درآمدی قرار دارند
مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران با بیان اینکه
جمعیت سالمندان تا سال  ۲۰۵۰به یک سوم جمعیت ایران افزایش
خواهد یافت ،گفت :حدود  ۵۰درصد از زنان سالمند ایرانی که
سرپرست خانوار هستند بدون همسر زندگی میکنند و در سه دهک
پایین درآمدی قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،لیال جودان در نشست روز جهانی سالمندان در
محل وزارت تعاون ،رفاه و کار اجتماعی با بیان اینکه  ۷۰۰میلیون
نفر از جمعیت جهان باالی  ۶۰سال سن دارند ،گفت :پیش بینی
میشود این تعداد تا سال  ۲۰۵۰به دو میلیارد نفر برسد که شامل
 ۲۰درصد از جمعیت جهان است .افزایش تعداد سالمندان بزرگترین
و سریعترین روند در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آسیا است
که ایران نیز از جمله این کشورهاست.
وی با بیان اینکه در ایران روند سالمندی در سه دهه آینده با
سرعت زیادی تجربه خواهد شد ،اظهار کرد :پیشبینی میشود تعداد
سالمندان باالی  ۶۰سال به بیش از  ۷.۴میلیون نفر ( ۹.۳درصد) از
کل جمعیت تا سال  ۲۰۱۶برسد و تا سال  ۲۰۵۰نیز این جمعیت به
 ۳۰میلیون نفر افزایش یابد که در مجموع حدود یک سوم جمعیت
ایران است .همچنین تعداد زنان سالمندان بیشتر از تعداد مردان
سالمند خواهد بود.

وی با بیان اینکه اگرچه  ۸۱درصد جمعیت سالمندان ایران
همراه با خانوادهشان زندگی میکنند ،اظهار کرد :با این وجود تعداد
سالمندانی که بدون اعضای خانوادهشان زندگی میکنند در حال
افزایش است و در ایران حدود  ۵۰درصد از این زنان سالمند عمدتا
سرپرست خانوارهای بدون همسر هستند و به شکل قابل توجهی در
سه دهک پایینتر درآمدی قرار دارند.
مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران با بیان اینکه باید
توجه ویژهای به این زنان ،نیازها و مخاطراتشان شود ،اظهار کرد:
باید فضایی را فراهم کرد که این افراد به جامعهشان کمک کنند در
توسعه جامعه نقش فعاالنه داشته باشند و حقوق انسانیشان در مرکز
توجه قرار گیرد .همانطور که سازمان ملل این اصل را که هیچ کس
نباید از یاد برود را سرلوحه خود قرار داده است باید روندهای جمعیتی
را مطالعه کنید و بدانید که پویایی جمعیت هم فرصت و هم چالش
قرن بیست و یکم است .جودان با بیان اینکه اگر میخواهیم آینده
یک جامعه را بسازیم باید از همان دوران جوانی به فکر جمعیت
باالی  ۶۰سال آن باشیم ،اظهار کرد :تا سال  ۲۰۳۰نزدیک یک
میلیارد و  ۴۰۰میلیون نفر از جمعیت جهان و تا سال  ۲۰۵۰حدود
دو میلیارد نفر از جمعیت جهان در سنین سالمندی قرار خواهند
گرفت .موضوع امسال روز جهانی سالمندان توجه به قهرمانان حوزه

حقوق سالمندی است و صندوق جمعیت سازمان ملل و شرکای آن
فعالیتهایی را برای حقوق سالمندان انجام میدهند .به طوریکه با
حمایت صندوق پیمایش سالمندی در حال انجام است و برای اتخاذ
راهبردهای آینده موثر خواهد بود .جودان با تاکید بر اینکه توجه به
دوران سالمندی باید همزمان با توجه به ارتقای سالمت ،مهارتهای
کارآفرینی و حضور فعاالنه جوانان در بازار کار باشد ادامه داد :بخش
عمدهای از جمعیت ایران در حال حاضر جوانان زیر  ۲۹سال هستند
که باید فرصت داشته باشند فعاالنه در جامعه حضور داشته باشند تا
در آینده نیز سالمندی پویایی را تجربه کنند.

توقیف  ۶تریلر حامل  142/338کیلوگرم ورق فلزی قبل از خروج از کشور
به اتهام نپرداختن حقوق گمرکی در پایانه مرزی مهران
ماموران گمرک مهران با هوشیاری
و رصد اطالعات سامانه جامع گمرکی
محموله  ۶میلیارد ریالی قاچاق را در مرز
توقیف کردند.
به گزارش روابط عمومی گمرک
ایران ،ماموران گمرک مهران ۶ ،تریلر
حامل  ۱۴۲۳۳۸کیلوگرم ورق فلزی
را که صاحبان کاال قصد داشتند بدون
اظهار و با تخلف در تشریفات گمرکی از
کشور خارج کنند متوقف کردند.

بر اساس این گزارش ،ماموران این
گمرک با رصد اطالعات محموله از
طریق سامانه جامع گمرکی متوجه عدم
اظهار  ۶تریلر محموله حاوی ورق فلزی
و تخلف در ثبت محموله شده و به توقیف
آن اقدام کردند.
این محموله ترانزیتی حامل بار قاچاق
خروجی به وزن  ۱۴۲۳۳۸کیلوگرم و
ارزش  ۵۹۷۸۱۹۶هزار ریال بود.
پرونده این محموله قاچاق پس از

توقیف جهت بررسی و مراحل قضایی از
سوی ماموران گمرک مهران به مراجع
قضایی تحویل داده شد.
با الکترونیکی شدن گمرک و راه
اندازی سامانه جامع گمرکی ،اظهارکاال
و تمامی اطالعات کاالها در این سامانه
ثبت شده و امکان رهگیری تمامی کاالها
از گمرک فراهم شده است.
همچنین پروانه بهشکل الکترونیکی
صادر میشود و امکان استعالم

الکترونیکی پروانهها در هر زمان و
مکانی از طریق سامانه جامع گمرکی
فراهم است.
استفاده از سامانه گمرکی و رصد
اطالعات از سوی ماموران گمرک در
تمامی مبادی گمرکی این توانایی را
به این سازمان داده است که هر گونه
محموله که در این سامانه اظهار نشده
و یا به خالف اظهار شده است ،کشف و
شناسایی کرده و آن را متوقف کنند.

اعتراف زن  28ساله کارتن خواب به اتهام تالش برای ربودن پسر  9ساله و فروش او برای تهیه مواد مخدر در تهران
زن کارتنخواب که پول خرید مواد نداشت ،تصمیم
گرفت پسربچهای را برباید تا با فروش او ،پول موادش
را فراهم کند.
به گزارش ایران ،یکشنبه  ۸مهر زن جوانی با پلیس
تماس گرفت و از یک زن معتاد که میخواست پسرش
را بدزدد شکایت کرد .به دنبال اعالم این خبر بالفاصله
مأموران وارد عمل شدند .زن جوان گفت :پسرم  ۹ساله

است و هر روز بعد از کار به مدرسهاش میروم تا او را به
خانه برگردانم .دیرتر از معمول به مدرسه رسیدم .ناگهان
دیدم زن کارتنخوابی دست پسرم را گرفته و به زور دارد
او را میبرد .شروع به سر و صدا کردم و با کمک مردم
پسرم را نجات دادم .زن معتاد هم دستگیر شد.
زن  ۲۸ساله که هنگام ربودن پسر بچه به دام
افتاده بود در تحقیقات گفت :مدتهاست که از خانه و

____________________
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سهیم با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  41833و شناسه ملی  10980108920به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  01/02/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :عباس دادخواه تهرانی به شماره ملی  1284470687و
قاسم دادخواه به شماره ملی  5498970579بعنوان اعضاء هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (])261785
____________________
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی امید گستر فرانگر با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  224719و شناسه ملی 10102659327
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 20/01/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افراد ذیل به سمت اعضاء
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند  :هدا شیرزاد به شماره
ملی  0011042397به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از
شرکا  ،سیدامیرحسام اشرفی به شماره ملی  0080223321به سمت
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره  ،علی یزدیان به شماره ملی
 0370446461به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ،
ریحانه بینقی به شماره ملی  0780398300به سمت عضو 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 شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()261786
____________________
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سهیم با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  41833و شناسه ملی  10980108920به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد

زندگیام دور هستم و کارتنخوابی میکنم .مدتی است
که نتوانستهام پول موادم را تهیه کنم .دنبال راهی برای
تأمین مواد بودم که این پسر  ۹ساله را دیدم که جلوی
مدرسه به انتظار والدینش ایستاده است .میخواستم به
بهانهای او را با خودم ببرم تا با فروشش بتوانم پول مواد
تهیه کنم اما مادرش رسید و دستگیر شدم.
زن جوان بازداشت شد و تحقیقات از او ادامه دارد.

 - :پروین دادخواه تیرانی به شماره ملی  1284535721با دریافت کلیه
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید
در نتیجه سرمایه شرکت از  3050000ریال به  2050000ریال کاهش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید - .لیست شرکاء پس
از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد عباس دادخواه تهرانی به شماره
ملی  1284470687دارای  1000000ریال سهم الشرکه .قاسم دادخواه
به شماره ملی  5498970579دارای  50000ریال سهم الشرکه .پروانه
دادخواه تیرانی به شماره ملی  1280296100دارای  1000000ریال
سهم الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()261787
____________________
آگهی تغییرات شرکت ایده برترکیوان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  206208و شناسه ملی  10102478449به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  30/09/1395تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اعضای هیئت مدیره برای مدت  2سال بشرح ذیل انتخاب شدند
آقای حشمت اله مصلحی به کد ملی  5309729607به عنوان رئیس
هیئت مدیره و آقای کورس مصلحی به کد ملی  0058999698به
عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم کیانوش مصلحی به کد ملی
 0059031808به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کورش مصلحی به
کد ملی 0058999681به عنوان مدیرعامل آقای ضیاءالدین مجدی به
کد ملی  1465374175به عنوان بازرس اصلی و خانم سودابه عمادی به
کد ملی  2180097336بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال
تعیین گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()261788
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کالهبرداری  20میلیون تومانی یک رمال از  3خواهر تحصیلکرده و ثروتمند
با وعده بختگشایی در پایتخت!

سه خواهر تحصیلکرده که تصور
میکردند بختشان بسته شده زمانی که
در فضای مجازی با تبلیغات یک رمال
مواجه شدند به سراغ او رفتند تا طلسم
زندگیشان شکسته شود اما در دام مرد
رمال گرفتار شدند .به گزارش ایران،
فرانک وقتی که با صفحه مرد رمال
در فضای مجازی مواجه شد فکری به
ذهنش رسید .شاید مرد رمال میتوانست
سرنوشت نامعلوم خودش و دو خواهر
مهندسش را که از نظر مالی هیچ مشکلی
نداشتند به گونهای رقم زند که عاقبت
به خیر و خوشبخت شوند .فرانک با مرد
رمال تماس گرفت و مشکلش را مطرح

کرد« :من و دو خواهرم تحصیلکرده
هستیم و از نظر مالی وضع خوبی
داریم .خواستگاران زیادی داریم اما
هیچ کدام از آنها به سرانجام نمیرسند.
تصور میکنم که طلسم شدهایم وگرنه
با وضعیت تحصیلی من و خواهرانم و
ظاهرمان بیشک باید این خواستگاریها
به سرانجام برسد ».مرد رمال برای وی
نسخه بلند باالیی نوشت و به او گفت:
ارواح خانه شما را تسخیر کردهاند و وارد
بدن مادرت شده و او را هم طلسم کردهاند.
از طلسم او بخت شماها بسته شده است.
من میتوانم ارواح را از خانهتان بیرون
کنم و طلسمتان را بشکنم.او ادامه داد:

چند تا از نوشتههایی که به شما میدهم
را زیر درخت تاک داخل مزرعهای خارج
از شهر خاک کنید .تعدادی از آنها را باید
داخل آب بگذارید و بنوشید .چند تا از
برگهها هم باید تمام وقت همراهتان
باشد.فرانک و دو خواهر مهندسش تمام
سفارشات مرد رمال را انجام دادند و
طبق خواسته او پس از انجام آنها فرانک
دوباره با مرد رمال تماس گرفت و وی از
فرانک  20میلیون تومان پول خواست.
دختر مهندس که از ماجرای کالهبرداری
مرد رمال بیخبر بود  20میلیون تومان به
حساب او واریز کرد و منتظر نسخههای
بعدی او شد .یک هفتهای از ماجرا گذشت

و فرانک برای گرفتن نسخههای جدید با
مرد رمال تماس گرفت و متوجه شد که
وی ناپدید شده است .بدین ترتیب فرانک
به پلیس مراجعه کرد و از کالهبرداری
میلیونی مرد رمال شکایت کرد .کارآگاهان
در ادامه بررسیها با شکایتهای مشابه
مواجه شدند .در تمامی آنها ،مردی در
فضای مجازی با ایجاد صفحهای اقدام
به تبلیغ برای رمالی کرده و از این طریق
قربانیان خود را انتخاب کرده و با ترفند
بخت گشایی و حل مشکالت از آنها مبالغ
کالنی گرفته بود .پلیس در جست و جوی
مرد کالهبردار و شناسایی شاکیهای
احتمالی او است.

جمعآوری  ۷۱معتاد متجاهر و دستگیری  ۱۱۲خرده فروش مواد مخدر از اطراف مدارس و معابر عمومی در تهران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از
جمعآوری  ۷۱معتاد متجاهر و دستگیری  ۱۱۲خرده
فروش مواد مخدر از اطراف مدارس و معابر عمومی
خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد بخشنده
در اینباره گفت :با آغاز سال تحصیلی طرح پاکسازی

اطراف مدارس تا شعاع هزار متری ،محیطهای تفریحی
و حاشیه بزرگراههای پایتخت و ...از معتادان متجاهر و
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در دستور کار قرار
گرفت .وی با بیان اینکه در همین راستا مأموران ۷۱
معتاد متجاهر را جمعآوری کردند ،تصریح کرد :همچنین

در این طرح  ۷۵خرده فروش مواد مخدر که در معابر
عمومی و مناطق آلوده در حال فروش مواد مخدر بودند
شناسایی و دستگیر شدند و در بازرسی صورت گرفته از
آنان بیش از دو کیلوگرم انوع مواد مخدر سنتی و صنعتی
و مقداری آالت و ادوات مصرف مواد مخدر کشف شد.

ضرب و جرح  2معلم با قمه و چاقو توسط پدر یک دانشآموز و دوستش درون یک مدرسه در مشهد!
پدر یکی از دانشآموزان مشهدی که با
همدستی دوستش دو نفر از معلمان مدرسه
پسرش را کتک زده بود بازداشت شد .به
گزارش ایرنا ،محسن روحانینیا ،رئیس
آموزش و پرورش ناحیه  2مشهد گفت:
یکی از دانشآموزان مدرسهای ابتدایی در
مشهد بیتوجه به تذکر مداوم معلم اقدام

به بر هم زدن نظم کالس کرده بود که
در نهایت با ضربهای به صورتش از کالس
اخراج شد .روز بعد هنگام تعویض نوبت
کاری مدارس در ساعت  12ظهر پدر این
دانشآموز با دوستش در حالی که چاقو
و قمه داشتند وارد مدرسه شده و اقدام
به کتک زدن معلم کردند که با رسیدن

یکی دیگر از معلمان برای پایان دادن به
درگیری با ضربات چاقو او را هم مصدوم
کردند .در این حادثه یکی از معلمان از
ناحیه لب و فک دچار پارگی و شکستگی
دندان و دیگری از ناحیه پیشانی با چاقو
بشدت زخمی شد .هر دو معلم مجروح
پس از انتقال به بیمارستان و انجام بخیه

در محل پارگی زخمها مرخص شدند.
پدر این دانشآموز دستگیر شده اما فرد
دومی که همدست مهاجم بود متواری و از
سوی پلیس تحت تعقیب است .مدیرکل
آموزش و پرورش خراسانرضوی گفت:
پرونده این حادثه از سوی دستگاه قضایی
در دست پیگیری است.

دستگیری شیاد خالفکار به اتهام اغفال ،تعرض و اخاذی از زنان تحصیلکرده با پوشش پزشک متخصص
پس از آشنایی با آنها در فضای مجازی در همدان

مرد شیاد که خود را پزشک متخصص جا زده و با تهدید
زنان تحصیلکرده از آنها اخاذی میکرد یک چوپان فریبکار
بود .به گزارش مهر ،سرهنگ فیروز سرخوشنهاد ،رئیس پلیس
فتای استان همدان در تشریح این خبر گفت :این چوپان شیاد
در اینستاگرام با یک آیدی و شماره تلفن مشخص ،خود را به
جای افراد معروف با تیپ و چهرهای جذاب و متخصص در
حوزه پزشکی جا زده بود تا بانوان تحصیلکرده را به دام بکشد.
او پس از برقراری ارتباط تلگرامی و دریافت تصاویر شخصی
از برخی بانوان تحصیلکرده همدانی قصد داشت با تهدید به
انتشار تصاویر شخصی شان ،ضمن دریافت وجه نقد آنها را به

برقراری ارتباط نامشروع وادار کند .تا اینکه یکی از بانوان که
در دام فریبکاری این گرگ فضای مجازی افتاده بود با مراجعه
به پلیس فتا از مأموران تقاضای کمک کرد و پلیس فتا به
ردیابی رایانهای چوپان فریبکار پرداخت و موفق به دستگیری
او شد.پس از شکایت این زن که کارمند یکی از ادارات دولتی
استان است دو خانم دیگر هم از او شکایت کردند که این
مجرم با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی آنان در اینستاگرم
از این دو زن هم مبالغی اخاذی کرده بود .رئیس پلیس فتای
استان همدان گفت :ممکن است قربانیان این مجرم فضای
مجازی بیش از این تعداد باشند و برخی برای حفظ آبرو

آگهی تغییرات شرکت ایمن سبز صنعت پرشیا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  267474و شناسه ملی  10103084089به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  22/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :محمد حسین ساعدی با کد ملی  1229749918بجای رضا
مفید بمدت یک سال بعنوان مدیر عامل (خارج از شرکاء)شرکت
انتخاب گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()261789

____________________

آگهی تغییرات شرکت چای گلدانه شکار شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  308492و شناسه ملی  10103465870به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/12/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :سرمایه شرکت از مبلغ 50000000ریال به مبلغ  1000000000ریال
منقسم به 1000000سهم 1000ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید و در تاریخ فوق
الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()261790

ی آی دی اینستاگرام را
شماره تماس تلفن همراه خود و نشان 
حذف کرده یا تغییرداده باشند اما از شهروندان انتظار داریم در
برخورد با چنین مشکالتی حتم ًا بدون واهمه از افشای اسرار
شخصی خود و اعتماد کامل به پلیس ما را در جریان جرم واقع
شده قرار دهند.مردم بخصوص بانوان باید با آگاهی بیشتری
با چنین موضوعاتی برخورد کنند و اگر فردی خود را آدمی
مشهور معرفی کرد و وعدههای آنچنانی داد حتم ًا با شک و
تردید به موضوع نگاه کنند تا در دام مجرمان فضای مجازی
گرفتار نشوند چه بسا که این گرفتاری میتواند به قیمت از
دست رفتن سرمایههای مادی و معنوی آنها باشد.

انجام امور دفتر نمایندگی  -3بکارگیری ،استخدام یا اخراج فرد(افراد) الزم جهت
انجام امور دفتر نمایندگی  -4خرید و فروش دارایی ها (شامل اتومبیل ها ،اثاثیه
ها و هر دارایی منقول دیگر و یا امالک شرکت بدون محدودیت) دفتر نمایندگی
و اقدام به عنوان نماینده شرکت در مقابل کلیه ادارات دولتی جهت قانونی نمودن
از قبیل خرید یا فروش ( از جمله در مقابل دفاتر اسناد رسمی و اداره راهنمایی و
رانندگی بدون محدودیت)  -5اقدام به عنوان نماینده شرکت بطور قانونی در مقابل
دادگاه ها و اقامه دعوی یا دفاع از طرف شرکت در مورد هرگونه دعاوی در ایران که
توسط شرکت یا علیه او اقامه شده است -6 .افتتاح ،نگهداری و مسدود کردن هر
حساب دفتر نمایندگی نزد هر بانک و پرداخت هر مبلغ به آن و برداشت هر مبلغ از
آن -7 .بطور کلی  ،انجام و اجرای هر اقدام  ،موضوع یا اموری که مربوط به موارد
فوق یا در رابطه با آنها باشد ،بجز اقدامات و اموری مانند امضاء یا انعقاد قرارداد یا
موافقت نامه های بازرگانی یا مالی و مانند ایجاد بدهی برای شرکت یا مانند انجام
فعالیتی که به عنوان فعالیت بازرگانی تلقی شود که انجام آن به نام دفتر نمایندگی
در تهران مجاز نمی باشد -8 .در صورت لزوم  ،واگذاری هریک از اقدامات مذکور یا
تمام آنها با یا بدون محدودیت به فرد (افرادی) که نماینده مذکور مناسب تشخیص
دهد و فسخ چنین واگذاری .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()261791

___________________

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه مهرورزان آوای رضوان دماوند به شماره
ثبت  49و شناسه ملی  14004837560به استناد صورتجلسه هیأت مدیره
___________________
آگهی تغییرات شعبه شرکت خارجی سامسونگ سی اند تی کرپریشن به شماره مورخ  08/06/1397و مجوز شماره  585/978/917مورخ 17/06/1397
ثبت  1355و شناسه ملی  10100140944به استناد صورتجلسه مصوبه ارکان اداره کل بهزیستی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم مرجان
تصمیم گیرنده شرکت خارجی(مادر) مورخ  19/04/1397و به موجب اصل و ترجمه گرایلی مقدم به شماره ملی  0064568288به سمت رئیس هیأت مدیره،
وکالتنامه شماره  20181698تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای کئون سون ییم آقای کامران محمدی جنیدی به شماره ملی  0055295657به سمت
نماینده عمده دفتر تهران شرکت سامسونگ سی اند تی کرپریشن دارنده گذرنامه نایب رئیس هیأت مدیره و آقای اصغر حیدری شیرازی به شماره ملی
به شماره  16763592 Mاز طرف این شرکت دارای اختیارات ذیل می گردد.
 0034479864به سمت خزانه دار برای مدت سه سال و خانم مرجان
 -1تاسیس و نگهداری دفتر نمایندگی شرکت در تهران ،ایران و اقدام به عنوان
نماینده آن  -2اجاره ساختمان ها ،اتاق ها ،منازل و یا دیگر تسهیالت الزم برای گرایلی مقدم به شماره ملی  0064568288به سمت مدیر عامل برای مدت

دستگیری  ۱۴۵سارق و زورگیر حرفهای
با شناسایی  34باند تبهکاری در تهران
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری  ۱۴۵سارق و زورگیر در چهارمین مرحله از طرح
برخورد با سارقان و زورگیران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در اجرای چهارمین مرحله از طرح برخورد با
سارقان و زورگیران پایتخت گفت :در عملیات همکاران من که در روزهای اخیر انجام
شد ۱۴۵ ،سارق و زورگیر که در قالب  ۳۴باند فعالیت داشتند ،شناسایی و دستگیر
شدند.
وی با بیان اینکه این افراد از نقاط مختلف شهر دستگیر شدهاند ،گفت ۹ :باند سرقت
از منازل در جریان این طرح دستگیر و از آنان چهار قبضه سالح کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس پایتخت افزود :همچنین  ۱۲باند سرقت به عنف و زورگیری نیز منهدم
شد .سه نفر نیز که در قالب یک باند اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند نیز دستگیر
شدند .رحیمی از دستگیری  ۳۹سارق خودرو خبر داد و گفت :این سارقان تاکنون به
سرقت  ۷۵فقره خودرو اعتراف کردهاند .به گفته وی ،هشت باند جعل و کالهبرداری
نیز توسط ماموران منهدم شد .همچنین تعدادی باند قاچاق کاال نیز شناسایی شده که از
آنان بیش از  ۲۲میلیارد تومان اموال قاچاق کشف و ضبط شد.
رحیمی با اشاره به پرونده فردی به نام مرد هزار چهره اظهار کرد :این فرد از طریق
تصادفهای ساختگی ،سایتهای همسریابی و شبکههای اجتماعی و هر فضایی که
امکان وقوع جرم در آن وجود داشته اقدام به شناسایی زنان و دختران و اغفال آنان
کرده و به بهانههای مختلف از آنان کالهبرداری کرده است که این فرد دستگیر شده
و مالباختگانش نیز در حال شناسایی هستند .رئیس پلیس پایتخت با اشاره به فعالیت
سارقان منزل و کشف مقادیر قابل توجهی طال ،سکه و ارز از این سارقان ،به شهروندان
توصیه کرد که از نگهداری این موارد در منازل خود خودداری کنند.

دستگیری  3هزار و  200معتاد متجاهر و کشف
یک تن و  880کیلو انواع موادمخدر در مازندران
فرمانده انتظامی مازندران از کشف یک تن و  880کیلوگرم انواع مواد مخدر در
استان طی شش ماهه گذشته سال جاری خبر داد و گفت 3200 :معتاد در این استان
دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،سردارسید محمود میرفیضی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:اعتیاد
به موادمخدر یک معضل چند وجهی است که برای مقابله با آن باید تمامی ابعاد آن
مورد توجه قرار گیرد ،زیرا فرد معتاد عالوه بر داشتن بیماری جسمی دچار اختالالت
شخصیتی ،روانی و ناهنجاریهای رفتاری و اجتماعی و اعمال بزهکارانه در بیشتر مواقع
به صورت ناخودآگاه میشود .فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به عملکرد فرماندهی
انتظامی استان در مقابله با پدیده شوم اعتیاد و مبارزه با موادمخدر ،گفت :به منظور
پیشگیری از اعتیاد ،مقابله با سوداگران مرگ و عامالن افیونی در شش ماهه سال جاری
 57طرح ارتقاء امنیتی اجتماعی 536 ،طرح پاکسازی مناطق آلوده و  528طرح کنترل
محورهای مواصالتی و مبادی ورودی استان به اجرا درآمد.
میرفیضی افزود :در اجرای این طرحها که در سطح استان و شهرستانهای تابعه
به اجرا درآمد ،ضمن توقیف  524دستگاه خودرو و موتورسیکلت حامل مواد مخدر32 ،
باند قاچاق مواد مخدر متالشی شد و در مجموع  3600خرده فروش و عامل افیونی
دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند .وی از دستگیری  3200معتاد متجاهر و معرفی
این افراد به مراکز بازپروری ماده  16و ماده  15خبر داد و اظهار کرد :مبارزه با اعتیاد
از اولویتهای فرماندهی انتظامی استان در سال جاری است که در این راستان با
تالشهای صورت گرفته شاهد افزایش  9درصدی کشفیات مواد مخدر در سطح استان
بودهایم .میر فیضی با اشاره به اینکه گروههای مختلف سنی به ویژه جوانان در معرض
خطر ابتال به اعتیاد قرار دارند ،گفت :از خانوادهها خواستاریم برای ریشه کن کردن
اعتیاد در جامعه که موجب تباهی جوانان و نوجوانان جامعه میشود ضمن همکاری
با پلیس هرگونه اطالعات و اخبار در این خصوص را به مرکز فوریتهای پلیس 110
اطالع دهند.

دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل یا
رئیس هیأت مدیره و خزانه دار همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد .حجت
اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن
()261792

___________________

آگهی تغییرات شرکت چای گلدانه شکار شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  308492و شناسه ملی  10103465870به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  09/12/1395تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت
گردیده است.در نتیجه صد درصد سرمایه شرکت پرداخت گردیده
است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()261793

___________________

آگهی تغییرات موسسه خیران کوثر دانیال به شماره ثبت  20978و
شناسه ملی  10103311727به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  30/03/1396ومجوز فرماندهی انتظامی تهران بزرگ  -پلیس
اطالعات و امنیت عمومی فاتب  -معاونت اطالعات بشماره 03/02/1714
 97416009/5491/516/1/02/مورخ  22/4/97تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اساسنامه جدید مشتمل بر  3فصل و  41ماده و  30تبصره به تصویب رسید
وجایگزین اساسنامه قبلی گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()261794
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علمی  -پزشکی
کنترل دیابت با ورزش منظم

ورزش ،کلیدی طالیی برای داشتن
زندگی با کیفیت بهتر است .فعالیت
بدنی منظم نه تنها منجر به کاهش
وزن میشود ،بلکه میزان خطر ابتال
به بسیاری از بیماریهای مزمن را نیز
کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،انجام یک فعالیت
بدنی که از آن لذت ببرید و بتوانید آن
را قسمتی از برنامه معمول روزانه زندگی خود قرار دهید ،کلیدی برای یک زندگی سالم و
طوالنی است .جالب است که بدانید ورزش در کنترل بیماریها و نیز درمان آنها هم میتواند
تاثیرگذار باشد .امروزه تحقیقات نشان دادهاند که تحرک بدنی هرچند کم و در هر سنی
میتواند مفید باشد .توصیه عمومی آن است که هر فرد باید روزانه در مجموع بین نیم تا یک
ساعت فعالیت بدنی داشته باشد.
فعالیت بدنی یک جزء ضروری از برنامه کاهش وزن است که این فعالیت بدنی با حفظ
توده با ارزش ماهیچهای ،کاهش چربی را به حداکثر میرساند.
از طرفی بیش از هشت درصد جامعه ما از بیماری دیابت که روند رو به رشد آن به دلیل
شهرنشینی و عوامل دیگر به شکل نگران کنندهای خودنمایی میکند ،رنج میبرند و اتفاقا
اکثریت مبتالیان به این بیماری تا مدتها از ابتالی خود به این بیماری مطلع نیستند .انجام
فعالیت بدنی عالوه بر آن که میتواند سیر کاهش وزن را تسریع کند و از آن طریق در تنظیم
میزان قند خون موثر باشد ،حتی به طور مستقل و بدون کاهش وزن نیز به پیشگیری و یا
کنترل بیماری دیابت کمک خواهد کرد.
بنابر اعالم پایگاه جامع آموزشی و فرهنگسازی وزارت بهداشت ،کاهش وزن ،میتواند
حساسیت به انسولین را افزایش داده ،سطوح کلسترول و قند خون را بهبود بخشد و فشار خون
را کاهش دهد .تمام این نتایج در سالمت بیماران دیابتی حائز اهمیت است .باید توجه کرد که
روزانه یک ساعت پیادهروی ریسک ابتال به دیابت نوع دو را  ۳۴درصد کاهش میدهد.

ارتباط سرطان پستان در زنان
ف بیش از حد هاتداگ و همبرگر
با مصر 
متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه
هاروارد هشدار دادند مصرف برگرها و
هات داگها خطر ابتال به سرطان پستان
را در زنان افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،تاثیر مصرف گوشت
فرآوری شده مدتی طوالنی است که بر
انواع سرطانهای پانکراس ،پروستات و
روده مشخص شده است اما این مطالعه
به طور مستقیم ارتباط آن را با تومورهایی
که در پستان شروع به رشد میکنند ،نشان میدهد.
بر اساس تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته بر  ۲۸مطالعه قبلی ،زنانی که بیشتر
گوشتهای فرآوری شده مصرف میکنند  ۹درصد بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان
پستان هستند .اما هیچ خطر بیشتری برای افرادی که گوشت قرمز فرآوری نشده مانند گوشت
گاو ،گوساله ،گوسفند و بره مصرف میکنند ،وجود ندارد.
صندوق تحقیقات جهانی سرطان نسبت به قطع مصرف گوشت قرمز توصیه کرده است.
اما سرویس سالمت همگانی انگلیس ( )NHSاعالم کرده افرادی که قادر به قطع کلی
مصرف گوشت قرمز نیستند ،باید سعی کنند تا حد مجاز روزانه  ۷۰گرم که معادل نیمی از
یک برگر یا یک سوسیس است از گوشت قرمز مصرف کنند .سازمانهای بهداشتی ایاالت
متحده آمریکا اما هیچ محدودیت خاصی را در این زمینه پیشنهاد نکردهاند.
اگرچه میزان مصرف گوشتهای فرآوری شده در رژیم غذایی آمریکاییها طی سالهای
اخیر کاهش یافته است ،میلیونها نفر هنوز هم بیش از حد مجاز  ۷۰گرم روزانه گوشت قرمز
مصرف میکند.
گوشت فرآوری شده به گوشتی گفته میشود که به آن نمک افزوده شده ،با روشهای
مختلفی حفاظت شده ،تخمیر شده ،دودی شده یا با مواد دیگری مخلوط شده تا انواع
سوسیس ،هات داگ ،ژامبون ،بیکن یا گوشت نمک سود شده حاصل شود.
تحقیقات قبلی نشان میدهد مصرف گوشتهای فرآوری شده به تحریک تومورهای
روده ،پروستات و پانکراس منجر میشود .اما مطالعات اخیر حاکی از آن است که مصرف این
نوع گوشتها خطر ابتال به سرطان پستان را نیز افزایش میدهد .بنابراین بدیهی است که
کاهش مصرف گوشت فرآوری شده برای پیشگیری از سرطان پستان مفید است.
افزودنیهای غذایی مانند نیترات و نیتریت که به گوشتهای فرآوری شده اضافه میشود
همراه با چربی اشباع ،کلسترول و نوع آهن موجود در پروتئینهای حیوانی از عوامل موثر در
افزایش خطر سرطان به شمار میروند.
در سراسر جهان سرطان پستان شایعترین سرطان زنان و دومین علت مرگ و میرهای
سرطانی است.
بر اساس طبقه بندی آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان ( )IARCگوشت قرمز یک
سرطانزای احتمالی برای انسان و گوشت قرمز فرآوری شده سرطانزایی حتمی برای انسان
به شمار میرود.
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تاثیر مثبت ریشه شیرین بیان در درمان سرطان پروستات

مطالعات نشان میدهد
عصاره بدست آمده از ریشه
شیرین بیان به درمان لوسمی
حاد ،سرطانهای سینه و
پروستات کمک میکند.
به گزارش مهر ،شیرین بیان
گیاهی با خواص ضدسرطانی
است که با کاهش میزان
پروتئین مقاوم به دارو موسوم به  ۲-bclبه درمان
لوسمی (سرطان خون) ،سرطان سینه و پروستات کمک
میکند.
مطالعات نشان داده اند عصاره شیرین بیان در کنار
داروی شیمی درمانی به توقف رشد سلولهای سرطان
پروستات کمک میکند .مشخص شده است ماده جداشده
از عصاره شیرین بیان موسوم به Licochalcone-A
دارای فعالیت ضدتوموری است .تصور میشود این
عصاره شیرین بیان موجب کاهش رشد سلولهای تومور
میشود.
داروهای مورداستفاده در شیمی درمانی نظیر

 docetaxelاز طریق نابودی
سلولهای تومور یا توقف
تقسیم آنها ،موجب توقف رشد
سلولهای تومور میشوند.
استفاده از عصاره شیرین بیان
در کنار  docetaxelمیتواند
درمان موثری برای سرطان
پروستات باشد.
معموال وجود میزان بیش از حد پروتئین -bcl
 ۲با سرطان سینه و پروستات مرتبط است .عصاره
 Licochalcone-Aاز طریق کاهش تاثیرات
پروتئین  ۲-bclعمل میکند ۲-bcl .پروتئینی
است که به نظر میرسد موجب مقاومت به عوامل
ضدسرطانی میشود .با کاهش میران  ،۲-bclممکن
است  Licochalcone-Aموجب افزایش حساسیت
تومور به عوامل ضدسرطانی شود .در حقیقت محققان
معتقدند عصاره شیرین بیان میتواند هم در سرطانهای
وابسته به هورمون و هم سرطانهای غیرهورمونی نقش
داشته باشد.

برخی راهکارهای ساده برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی
اگر به دنبال یک راه حل خوشمزه برای پیشگیری و درمان
سرماخوردگی خود هستید ،خوردن نارنگی به شما کمک خواهد
کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،خواص نارنگی برای سرماخوردگی
به حدی قابل توجه است که در طب سنتی از آن با نام اکسپکتورانت
ط آور دارد و به درمان
طبیعی یاد میشود .نارنگی خاصیت خل 
سرفههای خلطی کمک میکند ،همچنین بهدلیل داشتن ویتامین
ث .زیاد ،برای بهبود عالئم سرماخوردگی ،پیشگیری و کاهش دوره
بیماری و قطع تب نیز مفید است.
با آمدن فصل پاییز و سرد شدن هوا ،سرماخوردگیها بیشتر
میشود .خواص نارنگی برای سرماخوردگی همانند یک داروی
فوقالعاده عمل کره و به دلیل داشتن ویتامین ث فراوان ،به
پیشگیری و بهبود سریعتر شما کمک میکند.
مهمترین فواید مصرف این میوه در هنگام سرماخوردگی به
شرح زیر است:
درمان سرفه :نارنگی یکی از بهترین میوهها برای درمان
طبیعی سرفه است و در بین متخصصان طب سنتی از آن با نام
اکسپکتورانت طبیعی یاد میشود .نارنگی خاصیت خلطآور دارد و
خوردن آن موجب تخلیه خلطهای زیانبار از گلو و کاهش سرفههای
بیمار میشود.
پیشگیری از سرماخوردگی :میزان انواع ویتامینها به ویژه
ویتامینهای گروه ب و ویتامین ث در این میوه زیاد است و از این
رو به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده ،در پیشگیری از بروز
بیماریها از جمله سرماخوردگی بسیار موثر است.
کاهش دوره سرماخوردگی :از دیگر خواص نارنگی برای
سرماخوردگی ،کاهش طول دوره این بیماری است .همانطور که
گفته شد ،نارنگی سرشار از ویتامین ث است و از مهمترین خواص
ویتامین ث ،میتوان به کوتاهتر شدن طول دوره سرماخوردگی و
بهبود سریعتر اشاره کرد.
کاهش عالئم سرماخوردگی :میزان باالی ویتامین ث.
موجود در نارنگی باعث میشود ،مصرف این میوه به کاهش و
بهبود سریعتر عالئم سرماخوردگی مانند عطسه ،آبریزش چشم و
بینی کمک قابل توجهی بکند .جالب است بدانید از ویژگیهای
ویتامین ث ،کاهش میزان هیستامین در خون است .هیستامین
موجب گرفتگی بینی و آبریزش از چشم میشود.
کاهش تب :کاهش تب یکی دیگر از خواص نارنگی برای
سرماخوردگی است .این میوه به دلیل داشتن ویتامینهای آ ،ث،
ب  ۱و ب  ،۲دارای خواص بسیار به ویژه در کاهش تب و قطع آن
است .همچنین حجم زیادی از نارنگی را آب تشکیل میدهد که
خاصیت ادرارآور و ملین به آن میدهد و از این رو در کاهش تب و
دفع سموم بدن موثر است.
کاهش عفونت :مصرف میوه نارنگی به تحریک گلبولهای
سفید بدن برای مبارزه با عفونت کمک میکند و باعث تقویت
سیستم ایمنی و در نتیجه افزایش قدرت بدن برای مقابله با بیماری

میشود ،همچنین تحقیقات نشان داده است ،نارنگی همانند خواص
پرتقال ،حاوی موادی است که بدن را در برابر عفونتهای ویروسی
محافظت میکند.
ارزش غذایی نارنگی :نارنگی دارای ویتامینهای مختلفی
از جمله ویتامین  .C ،B۲ ،A، B۱است .این میوه همچنین دارای
مقادیری پروتیین ،چربی ،قند ،حاوی مقدار زیادی فسفر ،کلسیم
است .نارنگی به خاطر داشتن مقدار فسفر و کلسیم باال ،یکی از
میوههایی است که در استخوانبندی افراد موثر است.
برای آشنایی بیشتر با ارزش غذایی و خواص این میوه ،مطالعه
مطلب زیر پیشنهاد میشود.
موارد احتیاطی و منع مصرف نارنگی :همانند سایر
خوراکیها ،مصرف بیش از اندازه نارنگی نیز ممکن است با عوارض
جانبی و تداخالت دارویی همراه باشد.
حد مجاز مصرف نارنگی به عقیده متخصصان تغذیه حداکثر ۵
عدد در روز است .برخی از مهمترین مضرات نارنگی عبارتند از:
اگرچه خواص نارنگی برای سرماخوردگی زیاد است ،از مصرف
نارنگیهای ترش در دوران بیماری خودداری کنید و مراقب باشید
اسانس موجود در این میوه ،راههای هوایی را تحریک و باعث
تشدید سرفه نشود.
اگر جزو بیماران مبتال به فشار خون باال هستید و از قرصهای
مخصوص استفاده میکنید ،الزم است از زیادهروی در مصرف
نارنگی خودداری کرده و از مصرف همزمان با داروهای تنظیم فشار
خون پرهیز کنید.
زیادهروی در مصرف نارنگی به ویژه در کودکان ،باعث کندی
حرکت رودهها ،اسهال ،افزایش نفخ و گاز شکم خواهد شد.
از مصرف همزمان شیرگاو و نارنگی خودداری کنید زیرا ترکیب
این دو موجب بروز دردهای شکمی ،افزایش گاز روه و مشکالت
گوارشی میشود.
خوردن بیش از اندازه نارنگی در برخی افراد باعث ایجاد آفت و
تاول در داخل دهان میشود.
امیدواریم شما هم با انتخاب رژیم غذایی سالم به عنوان بهترین
راه حفظ سالمتی در فصل سرما ،از آنفوالنزا و سرماخوردگی که از
بیماریها شایع این فصل است ،در امان بمانید و از این به بعد عالوه
بر مصرف لیمو شیرین هنگام سرماخوردگی ،نارنگی هم میل کنید.

ارتباط استعمال سیگار با ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن و سالمت دندانها
بررسیها نشان میدهد که استعمال سیگار سیستم
ایمنی بدن را ضعیف میکند.
به گزارش ایسنا ،متخصصان بر اساس مشاهدات
خود اظهار داشتند :استعمال سیگار عالوه بر آنکه فرد را
در معرض سرطان ریه و بیماریهای قلبی قرار میدهد،
میتواند سیستم ایمنی را تضعیف کرده و بر سالمت
دندانها تاثیر منفی بگذارد.
گروهی از متخصصان آمریکایی در مطالعات خود
دریافتند استعمال سیگار میتواند توانایی پالپ دندان را
در مقابله با بیماریها کاهش دهد .این عامل میتواند
توضیح دهد چرا در صرف کنندگان سیگار در مقایسه با
دیگران روند درمان اندودونتیک (ریشهدرمانی) با کندی
انجام میشود.
در این بررسی محققان به مطالعه روی  ۳۲فرد
سیگاری و  ۳۷فرد دیگر که به نوعی التهاب بافت
دندانی مبتال بودند ،پرداختند و مشاهده شد مصرف
کنندگان سیگار بیشتر در معرض ابتال به بیماری لثه

هستند و دو برابر بیشتر احتمال دارد به کانال ریشه
دندان نیاز پیدا کنند.
به گزارش هلثدی نیوز ،به گفته محققان با بررسی
پالپ دندانی مصرف کنندگان سیگار با افراد غیرسیگاری
این فرضیه مطرح شد که قدرت دفاعی طبیعی در افراد
سیگاری کاهش پیدا میکند هرچند به طور کامل از
بین نمیرود.

ارتباط میان رنگ پوست انسان
با ابتال به سکته

مردان سفید پوست با خواب زیاد  ۷۱درصد بیشتر در
معرض سکته قرار دارند.
به گزارش میزان ،نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد
مردان (و نه زن ها) سفید پوست که به طور معمول ۹
ساعت و یا بیشتر در شبانه روز میخوابند  ۷۱درصد بیشتر
با خطر سکته مواجه هستند ،اما این خطر برای مردان سیاه
پوست وجود ندارد .در این تحقیق  ۱۶۰۰نفر در رده سنی ۴۵
سال و باالتر به مدت شش سال مورد تحقیق قرار گرفتند
که در طول این مدت  ۴۶۰نفر دچار سکته شدند .نتایج این
تحقیق نشان میدهد مردهای سفیدپوست که خواب بیشتر
از حد معمول دارند در مقایسه با افرادی که خواب معمولی
دارند بیشتر در معرض سکته هستند .عالوه بر این نتایج
تحقیق که تفاوتهایی در میزان روبه رو شدن با سکته میان
مردهای سفید پوست و سیاه پوست را آشکار میکند حاکی
از آن است که خواب بر روی مردها با نژادهای مختلف تاثیر
متفاوتی میگذارد .محققان بر این عقیده هستند که خواب
بیش از حد در میان مردها میتوان نشانه هشدار دهندهای
از وجود یک مشکل سالمت باشد .بر اساس این تحقیق،
مردهای سیاهپوست که در طول شب خواب کمتر از شش
ساعت دارند احتمال سکته آنها در مقایسه با مردهای سیاه
پوست که خواب معمول دارند  ۸۰درصد کمتر است.

مصرف آب و مایعات فراوان
برای پیشگیری از عفونت
مجاری ادراری

کارشناسان به زنان توصیه میکنند برای پیشگیری از ابتال
به عفونت مجاری ادراری آب بنوشند .به گزارش ایسنا ،همواره
به زنان توصیه شده برای پیشگیری از ابتال به عفونتهای مکرر
مجاری ادراری آب بنوشند .هرچند ،شواهد کافی در تایید این ادعا
وجود نداشت .اکنون ،نتایج یک آزمایش رندومی نشان میدهد
زنانی که میزان آب بیشتری مصرف میکنند کمتر در معرض
ابتال به این نوع عفونت هستند .متخصصان آمریکایی به مطالعه
روی  ۱۴۰زن که دچار عفونتهای مکرر مجاری ادراری بودند
و در طول روز کمتر از  ۱.۵لیتر آب مصرف میکردند ،پرداختند.
همچنین از برخی از این افراد درخواست شد رویه پیشین را ادامه
داده و در گروهی دیگر میزان نوشیدن آب در طول روز افزایش
پیدا کرد .متخصصان مشاهده کردند در گروه نخست موارد ابتال
به عفونتهای مجاری ادراری در مدت یک سال به طور میانگین
 ۳.۲مورد بوده درحالیکه در افراد گروه دوم  ۱.۷مورد بوده است.
متخصصان آمریکایی اظهار داشتند :هرچند نسبت دفعات ابتال
ت در افرادی که حجم پایینی آب مصرف میکنند،
به این عفون 
مشخص نیست اما میتوان گفت به منظور کاهش خطر ابتال به
این نوع از عفونت الزم است میزان مصرف مایعات افزایش یابد.

ارتباط کمبود خواب

با رفتارهای پرخطر در نوجوانان
نتایج یک تحقیق نشان میدهد میزان خواب نوجوانان با
انجام رفتارهای پرخطر و اقدام به خودکشی در آنان مرتبط
است .به گزارش ایسنا ،به گفته کارشناسان آمریکایی هرچه
نوجوانان در طول شب میزان ساعت کمتری بخوابند،
بیشتر احتمال دارد به رفتارهای پرخطر اقدام کنند .در این
بررسی محققان مدت زمان خواب نوجوانان را در چند گروه
هشت ساعت یا بیشتر ،هفت ساعت ،شش ساعت یا کمتر
طبقه بندی کرده و سپس انجام رفتارهای پرخطر را در
آنان ارزیابی کردند .این تیم تحقیقاتی مشاهده کردند که
رابطه قابل توجهی بین خواب ،وضعیت خلق و خو و خودزنی
وجود دارد .نوجوانانی که کمتر از شش ساعت در طول شب
میخوابند سه برابر بیشتر از نوجوانانی که هشت ساعت
یا بیشتر در شبانهروز میخوابند ،احتمال دارد به رفتارهای
پرخطری همچون خودکشی اقدام کنند .محققان با استفاده
از اطالعات جمع آوری شده در فاصله سالهای  ۲۰۰۷تا
 ۲۰۱۵به ارزیابی رفتارهای پرخطر پرداخته و متوجه شدند
بیش از  ۷۰درصد دانش آموزان مقطع دبیرستان کمتر از
میزان توصیه شده خواب در طول شب که هشت ساعت
است ،میخوابند.

