رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح تشریح کرد

جزئیات انجام پروژه در ازای کل دوره سربازی
تسهیالت جدید برای مشموالن فارغالتحصیل قبل از اعزام به سربازی

آیا ما انسجام
فکری داریم؟

صفحه 4

روایت خوفانگیزی
از حاشیه
دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی
دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 2

صفحه 2
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جزئیات طرح ویژه بخشخصوصی
برای مدیریت سوخت به روایت رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

اعتراف عربستان به قتل هولناک روزنامهنگار منتقد داخل کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه

برکناری افسـران اطالعاتی عامل قتـل
به جـای ولیعهـد جنایتکـار!

صفحه 2

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقیرئیسجمهور
در واکنش به تمدید تعلیق از لیست سیاه
گروه اقدام مالی:

یارانه  250هزار
تومانی به هر نفر
و عرضه بنزین
به قیمت آزاد!

ایران نبرد حقوقی
هوشمندانهای را با دولت تسویه کامل اقساط سهام عدالت
ایاالت متحده آغاز کرده است و آغاز واریز سود از دی امسال
صفحه 4

صفحه 4

صفحه 2

دادستان تهران خبر داد

محکومیت 30نفر و صدور کیفرخواست برای 160متهم به فساد اقتصادی

واردات بیش از  ۹میلیون
و ۱۳۰هزار تن کاالی اساسی
به کشور در  6ماه اول امسال

صفحه 3

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف و ضبط بیش از  ۵۰۰تن انواع
مواد مخدر طی  6ماه اول امسال

صفحه 5

کشف  7تن گوشت چرخ کرده
با برچسبهای جعلی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

بسته حمایتی دولت برای بازنشستگان
با حقوق کمتر از۳میلیون تومان

صفحه 5

شرایطوضوابطپرداختکمکهزینه
ازدواجبهبیمهشدگانتامیناجتماعی

صفحه 5

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

خشونت خانگی؛

ضارب طلبه همدانی
دستگیـر شـد

صفحه 3

صفحه 6

معاون سازمان بهزیستی کشور خبرداد

علت  ۳۰درصد تماسها
با اورژانس اجتماعی!

استعالم پیامکی سوابق
صادرکنندگان چک امکان پذیر شد

دستگیری  ۸۵نفر از دالالن بازار ارز

کالهبرداری  ۱۲شرکت لیزینگ خودرو از مردم
صفحه 6

صفحه 6

صفحه 7

فرمانده انتظامی فارس خبر داد

دستگیری  4متهم فروش
مشروبات الکلی مرگبار در شیراز

صفحه 7

صفحه 5

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد

اختصـاصیـارانـه
به  ۲۵گـروه کاالیـی

صفحه 3

تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد

بیشترین آمار طالق
در گروه سنی  ۲۵تا  ۲۹سال!

صفحه 4

کشف  355کیلوگرم تریاک
در شهـریـار
صفحه 4
معاون مبارزه با سرقتهای خاص
پلیس آگاهی تهران خبر داد

دستگیـری  11تبهکـار حرفـهای
به اتهام تصـادفهای ساختـگی
و زورگیـری از رانندگان خودروها
در اتوبـانهای تهـران
صفحه 7

شناسایی و دستگیری اعضای باند
توزیع اسکناس تقلبی در خراسان جنوبی

صفحه 5

2

سياسي
یادداشت
آیا ما انسجام فکری داریم؟

دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
بهم ریختگی عمل ،ریشه در بهم ریختگی
فکری دارد .وقتی اجزاء فکر یکدیگر را نقض
کنند ،عمل به آنها نیز مجموعهای از تناقضات
را به وجود میآورند .باالخره مشخص نیست
که:
– بخش خصوصی را قبول داریم یا نداریم؟
در بیان میگوییم قبول داریم ولی حاضر نیستیم
به او مسئولیت دهیم ،تفویض کنیم و در حکمرانی با او شریک شویم؛
– باالخره معلوم نیست این نظام بین الملل را قبول داریم یا نداریم؟ در
بیان ،قبول نداریم ولی تمام فنآوریها ،محصوالت ،اعتبارات و تحقیقات
آنها را میخواهیم .فلسفه وجودی آنها را قبول نداریم ولی بسیاری از
محصوالت آنها را میخواهیم؛
– باالخره دنیا جای خوبی است یا باید با مظاهر آن مبارزه کرد.
در بیان ،دنیا را مذمت میکنیم ولی برای پول و مقام تقریب ًا هر کاری
میکنیم؛
– باالخره معلوم نیست تخصص را قبول داریم یا نه؟ البته که در بیان
همه قبول دارند ولی دریاچه اورمیه ،نرخ تورم ،بانکداری ،نظام آموزش
عالی ،محیط زیست ،صنعت خودروسازی و سیاست خارجی معرف اینست
که امور ،تخصصی تصمیمسازی نشدهاند؛
– باالخره میخواهیم با مسلمانها روابط خوبی داشته باشیم یا با غربی
ها ،یا با آسیاییها یا با شمالی ها؟ یا با هیچ کدام؟ باالخره مسیر چیست؟
– باالخره زمان مهم است و باید برای آن فکر کرد ،برنامهریزی کرد،
آیندهنگری کرد و در اندیشه  50سال آینده بود یا زمان تعطیل است و باید
دم را غنیمت شمرد؛
– باالخره سرمایهداری را قبول داریم یا نه؟ چپ هستیم؟ سوسیالیست
هستیم؟ از نوع چینی هستیم؟ مالزی هستیم؟ هند هستیم؟ ترکیه هستیم؟
صدها الیه و پرده تو در تو هستیم؟ چه هستیم؟؛
– باالخره میخواهیم با کیفیت زندگی کنیم؟ همه با کیفیت زندگی
کنند؟ در دنیا به واسطه آنچه ساخته ایم اعتبار و احترام کسب کنیم؟
سازوکار چنین مقصودی چیست؟ اصو ًال کیفیت اهمیتی دارد یا خیر؟
– باالخره میخواهیم چکار کنیم؟ بقا؟ رشد؟ پیشرفت؟ تقابل؟ تعامل
سازنده؟ کدامیک؟ با کدام ترکیب؟ تقسی م بندی درصدها به چه صورت
است؟
– و باالخره افکاری که افقهای ما را تعیین میکنند کدامند؟ میدانیم؟
افرادی میدانند؟ اتاق فکری که به این امور توجه میکند کجاست؟ آیا
سیستمی داریم که کل مسایل کشور را یکجا ببیند و به صورت تسلسلی و
سیستماتیک برای آنها طراحی کند؟
ت العلل مسایل ما ،وضعیت اندیشهای و فکری ماست .مجمع
شاید عل 
ّ
الجزایری از افکار به صورت معلق در فضا بدون آنکه نقطه مماسی داشته
باشند در مدارهای خود خواسته حرکت میکنند .تا اندیشه منطقی و منسجم
نشود ،عملکرد اصالح نمیشود .دلیل اینکه در نروژ و دانمارک آرامش و ثبات
وجود دارد به خاطر اینست که پاسخ سئواالت فوق را دههها پیش در میان
خود حل کردهاند .شاید با همین استدالل ،فلسفه در غرب و در آسیا فع ً
ال
جایگاهی ندارد ولی در میان خاورمیانهایها سئواالت مهم فلسفی بیپاسخ
ماندهاند و تعدد و حجم بحرا نها ،مجال پاسخگویی را نمیدهد .دستگاه مغزی
ما محتاج انسجام درونی است تا سیستمی بپا شود .نمیتوان همه چیز را با
هم و هم زمان خواست .زندگی با کیفیت محتاج اولویتبندی ،سیستم ،هرم،
ن بندی ،آینده نگری و واق ع بینی است .بدون داشتن Consistency
زما 
نمیتوان در انتظار جواب نشست .به درجهای که میان بیان و عمل یک فرد،
یا کشور یا بنگاه فاصله باشد ،به همان میزان کیفیت ،اعتبار و کارآمدی آن
کاهش مییابد .شفافیت و قاعده مندی دو اصل ثابت و جهانشمول پیشرفت
هستند .فکری انسجام دارد که شفاف و قاعده مند باشد .از سطح تناقضات
یک اندیشه کاسته میشود وقتی شفاف باشد .سالها پیش ،به شخصی که یک
ساعت و  ۴۵دقیقه به جلسهای با تأخیر آمده بود مؤدبانه و خصوصی گله کردم.
او در پاسخ ،نکتهای گفت که سطح یادگیری از آن در حد یک دوره فوق
لیسانس بود .او گفت :اینقدر صحبت از نظم و سیستم و عقالنیت و زمان و
ن گرایی… .نکن.
کارآمدی و آیندهنگری و انسجام و دقّت و مدیریت و قانو 
من و تو را آخر در قبر خواهند گذاشت.
مسئولیت دست یابی به انسجام فکری با خودمان است .در این نظام بین
الملل ،همه کشورها تنها هستند و صرف ًا به فکر منافع خود .با توجه به مثلث
در حال ظهور مجدد چین ،روسیه و آمریکا ،این ویژگی نظم جهانی عمیق
تر نیز خواهد شد .اگر با دانش و تخصص به انسجام فکری نرسیم ،هم
چنان مانند  ۱۷۰سال گذشته سینوسی سیر خواهیم کرد .مخالفان قدرتمند
شدن کشور چه در منطقه و چه خارج از منطقه متوجه هستند که ما در
انبوهی از تناقضات زندگی میکنیم .نباید گذاشت آنها به آنچه ناپلئون گفت
برسند .ناپلئون گفت« :وقتی دشمن شما در حال اشتباه کردن است ،مزاحم
او نشوید ».مسئولیت ایجاد انسجام فکری بین ما و در درون ماست.
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معاون حقوقیرئیسجمهور در واکنش به تمدید تعلیق از لیست سیاه گروه اقدام مالی:

ایران نبرد حقوقی هوشمندانهای را با دولت ایاالت متحده آغاز کرده است
معاون حقوقی رئیس
جمهوری گفت :تمدید تعلیق
از لیست کشورهای مشمول
اقدامات سخت مقابلهای مالی
و بانکی ،یک موفقیت دیگر
درنبرد حقوقی هوشمندانهای
است که دولت و ملت ایران
برمبنای معیارهای مشروعیت
و مدنیت بین المللی در قبال
دولت ایاالت متحده تحصیل
کردهاند.
به گزارش ایسنا ،لعیا جنیدی در خصوص اثر تمدید تعلیق
از لیست سیاه گروه اقدام مالی و بیانیه این گروه به پایگاه اطالع
رسانی دولت گفت :باید توجه داشت که تصویب لوایح چهارگانه
قبل از هر چیز به خود ما کمک می کند که بانکداری بهتری داشته
باشیم و امکان نقل انتقاالت مالی ناشی از برخی جرائم و تخلفات
مالی را کاهش دهیم .به همین دلیل بیش و پیش از هر چیز باید
برای بهبود نظام بانکی و مالی خود و حفظ امنیت روابط بانکی و
مالی این قدم ها را برداریم.
معاون حقوقیرئیس جمهور افزود :بنابراین تالش دولت تنها
برای تامین نظر گروه اقدام مالی(اف ای تی اف) نبوده است بلکه
برای رسیدن به یک بانکداری سالم تر است .در کنار این امر بدیهی
است که تمدید تعلیق توسط گروه مزبور گام بسیار مثبتی در حفظ
ارتباطات بانکی بین المللی است و به عالوه زمینه را برای تنظیمات
جدید مالی که با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و چین و
روسیه و کشورهای همسایه و  ...در نظر داریم فراهم می کند.
جنیدی اظهار داشت :این تمدید کمک بزرگی به تمهید مقدمات

الزم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست
که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است.
وی تصریح کرد :ما از زمان خروج امریکا از برجام که عملی
نامشروع و نقض توافق هسته ای با ایران و نیز نقض قطعنامه
 ۲۲۳۱بود ،با اتکا به اصول و مبانی حقوقی بین المللی مجموع
اقدامات مبتنی بر مشروعیت و وجاهت بین المللی را آغاز کردیم.
بقا ما و اروپا و چین و روسیه در برجام و تدارک روش های اجرایی
ادامه برجام یکی ازاین اقدامات بود .معاون حقوقیرئیس جمهور
در بخش دیگری از صحبت های خود گفت :دعوای مطروحه
علیه امریکا در دادگاه دادگستری بین المللی در اعتراض به اعمال
تحریم ها به ویژه تحریم های ثانویه و درخواست دستور موقت بر
منع اعمال این تحریم ها اقدام دیگر بود .جنیدی در ادامه گفت:
مذاکرات فشرده با گروه اقدام مالی در خصوص معلق نمودن درج
نام ایران در لیست سیاه و به عبارت بهترتمدید برداشتن نام ایران
از فهرست کشورهای تحت محدودیت های شدید مالی و بانکی و
موضوع اقدامات مقابله ای از دیگر موارد این مبارزه مبتنی برضوابط
حقوقی بین المللی بود .وی تصریح کرد :دولت و ملت نبرد حقوقی
هوشمندانه ای را برمبنای معیار های مشروعیت و مدنیت بین
المللی در قبال دولت ایاالت متحده آغاز کرده اند که هم در
حفظ برجام و کسب همراهی بین المللی و هم درمبارزه قضایی و
تحصیل دستور موقت و هم در تحصیل نظر موافق و حمایت دیگر
کشورها در تمدید تعلیق ازفهرست نام کشورهای دارای ریسک
زیاد در تعامالت مالی و بانکی بین المللی موفق بوده است .معاون
حقوقی رئیس جمهوری در پایان گفت :همه این موفقیت ها توفیق
ملت بزرگ ایران است وبی تردید نتایج بدست آمده پیام بسیار
خوب و آثار ارزشمندی برای ملت ایران ،روابط بین المللی ما و
بازارهای ما و فعاالن اقتصادی ما دارد.

اعتراف عربستان به قتل هولناک روزنامهنگار منتقد داخل کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه

برکناری افسران اطالعاتی عامل قتل به جای ولیعهد جنایتکار!
دادستان کل عربستان باالخره به قتل جمال
خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول
اعتراف کرد .در پی آن پادشاه عربستان بدون
کوچکترین اشارهای به مقصر بودن پسرش محمد
بن سلمان در این جنایت تنها افسران سازمان
اطالعات این کشور را که مهمترین آنها احمد
عسیری معاون رئیس سازمان اطالعات عمومی
این کشور است ،برکنار کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی
عربستان (واس) ،سعود بن عبد اهلل المعجب،
دادستان کل عربستان شنبه  28مهر ،در یک
سناریوی از پیش طراحی شده و در اولین اعتراف به قتل روزنامهنگار
منتقد سعودی مدعی شد ،براساس تحقیقات اولیه جر و بحثی بین جمال
خاشقجی روزنامهنگار منتقد سعودی و کسانی که با او در حین حضورش
در کنسولگری عربستان مالقات داشتند درگرفت که به مشاجره و
درگیری فیزیکی و نهایتا به مرگش منجر شد.
این خبرگزاری افزوده است ،تحقیقات همچنان از افراد بازداشت
شده که تعدادشان  ۱۸تن هستند و همه تابعیت سعودی دارند ،ادامه
دارد .به موجب این گزارش ،تمام عوامل این پرونده مواخذه شده و
به دستگاه قضا تحویل داده خواهند شد .خبرگزاری رسمی سعودی
به نقل از یک منبع مسؤول گزارش داد ،تحقیقات اولیه نشان میدهند
درگیریای بین جمال خاشقجی و افراد مظنون درگرفت که نتیجه
خوبی نداشت و منجر به درگیری فیزیکی شد و کار به حدی باال گرفت
که منجر به مرگ او شد و آنها سعی داشتند بر این مساله سرپوش
بگذارند و آن را مخفی کنند.
این منبع گفت :عربستان نهایت تاسف خود را درباره مسائل دردناک
رخ داده ابراز میدارد و مقامات عربستان بر اعالم حقایق برای افکار
عمومی پایبند هستند و تمام کسانی را که در این جنایت دست دارند،
مواخذه کرده و تحویل قانون میدهند تا به دادگاههای ویژه در عربستان
ارجاع داده شوند .این منبع افزود :عربستان تدابیر الزم را برای روشن
شدن واقعیت انجام داد و تیمی امنیتی را در تاریخ شش اکتبر به ترکیه
فرستاد تا با همتایان ترکیهای همکاری و تحقیق کند و بعد از آن تیمی
مشترک میان عربستان و جمهوری ترکیه شکل گرفت و مجوز امنیتی
برای ورود مقامات امنیتی ترکیه به کنسولگری و اقامتگاه کنسول
عربستان صادر شد .این منبع اظهار داشت :دادستانی کل عربستان اقدام
به بازجویی از تعدادی مظنونان براساس اطالعات بخش امنیتی ترکیه
کرد که به تیم امنیتی مشترک برای روشن شدن واقعیت این اطالعات
را داده بود .تحقیقات نشان داد افراد مظنون به استانبول رفته بودند تا با
خاشقجی دیدار و درباره بازگرداندن او به کشور با او صحبت کنند.
این منبع مسؤول در وزارت خارجه عربستان گفت :دولت عربستان
از همکاری ویژه دولت ترکیه برادر و شخص رجب طیب اردوغان
رئیسجمهوری ترکیه که همکاری خوبی در روند تحقیقات در خصوص
کشته شدن یک شهروند عربستان داشتند ،تشکر و تقدیر میکند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع به تحقیقات پرونده
خاشقجی در یک اظهار نظر مضحک گزارش داد ،محمد بن سلمان،
ولیعهد عربستان اطالعی از این حادثه نداشته است!
این مسؤول که خواست نامش فاش نشود ،مدعی شد :هیچ دستوری
مبنی بر کشتن یا ربودن خاشقجی صادر نشده و همواره دستوراتی درباره
بازگرداندن مخالفان به عربستان صادر میشود.
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت :راننده
کنسولگری عربستان از جمله کسانی بود که جسد خاشقجی را به یک
همدست محلی تحویل داد.
این منبع آگاه در ادامه تاکید کرد که راننده کنسولگری نمیداند چه
اتفاقی برای جسد افتاده است.
این اعتراف دادستان کل عربستان به قتل خاشقجی یک ساعت بعد
از تماس تلفنی اردوغان و ملک سلمان صورت گرفته است.

دو رهبر در این توافق بر "سالمت" روند تحقیقات
تاکید کردند اما هیچ گونه جزئیاتی از این تماس تلفنی
از سوی هیچ منبع رسمی منتشر نشده است.
ناظران معتقدند ،این تماس تلفنی بسیاری از مسائل
و ابهامات پرونده خاشقجی را مشخص کرده است.
منابع ترکیه اظهار داشتند ،اردوغان به طرف
سعودی جزئیاتی را مطرح کرده که متناسب با تحقیقات
عربستان در این پرونده است.
این تماس همچنین چند ساعت بعد از اظهارات
دونالد ترامپ در زمینه تصمیمش مبنی بر اعمال
مجازات علیه عربستان در صورت ثابت شدن دست
داشتنش در قتل خاشقجی انجام گرفت.
در این راستا ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان اقدام به
برکناری سعود القحطانی مشاور دفتر سلطنتی ،احمد عسیری معاون
رئیس سازمان اطالعات عمومی از پستهایشان کرد.
نکته جالب توجه اینکه عسیری فرد نزدیک به ولیعهد عربستان
شناخته میشود و در نشستهایش با مقاماتی که به عربستان
میروند ،حضور مییابد .اما القحطانی نیز از نزدیکان به بن سلمان
شناخته شده و در تصاویر مختلف با پادشاه و مقامات ارشد سعودی
همراه بن سلمان دیده میشود .ملک سلمان همچنین سرتیپ
رشاد بن حامد المحمادی مدیر اداره کل امنیت و حمایت در ریاست
سازمان اطالعات عمومی سرتیپ عبداهلل بن خلیف الشایع ،معاون
رئیس سازمان اطالعات عمومی در امور منابع انسانی و نیز سرتیپ
خلبان محمد بن صالح الرمیح را مناصبشان برکنار کرد .ملک سلمان
همچنین دستوری در زمینه تشکیل کمیته وزارتی به ریاست محمد
بن سلمان برای بازسازی ریاست سازمان اطالعات عمومی صادر کرد
که اقدام به نوسازی سیستم ،لوایح و تعیین اختیارات آن به طور دقیق
و براساس ارزیابی تدابیر و رویکردها ،اختیارات در حوزه فعالیت آن
و تسلسل اداری و هرمی کند تا بهبود عملکرد و تعیین مسؤولیتها
تضمین شوند .این کمیته شامل وزیر کشور ،ابراهیم العساف رئیس
دفتر سلطنتی ،وزیر خارجه ،رئیس سازمان اطالعات عمومی و رئیس
امنیت دولت میشود .واس گزارش داده این دستور به توصیه بن
سلمان  ۳۳ساله در خصوص پرونده خاشقجی صادر شده است .این
در حالی است که نیویورک تایمز از طرح سعودیها برای فیصله دادن
به پرونده خاشقجی پرده برداشته و نوشته بود طرح آنها مبتنی بر
این است که سرتیپ احمد عسیری سپر بالی این پرونده شود .این
روزنامه با استناد به اطالعاتش عصر پنجشنبه نوشته بود ،از طریق
سه منبع از این طرح مطلع شده است.
به نوشته این روزنامه ،شخص نزدیک به کاخ سفید به این روزنامه
فحوای این طرح عربستان را برای حل بحران خاشقجی برمال کرده و
اسم سرتیپ عسیری را داده بود.
نیویورک تایمز به جزئیات این طرح و امکان اجرای عملیات بدون
مشارکت بن سلمان دستکم از لحاظ فنی اشاره کرده بود که بهترین
فرد احمد عسیری میتوانسته باشد که این دستور را داده است .او
به دلیل جنگ یمن در رسانهها کامال شناخته شده است ،زیرا قبال
سخنگوی ائتالف عربی بود.
به نوشته این روزنامه ،افسران عربستان گفتهاند ،عسیری به جای
بن سلمان به آنها دستور اجرای این عملیات را داده است .به این ترتیب
به روشنی تالش برای بیگناه جلوه دادن بن سلمان در این جنایت
مشهود است.
سال گذشته میالدی عسیری به پستی که اکنون از آن برکنار شده،
ارتقا یافت .نیویورک تایمز نوشت :منابع آگاه به طرح عربستان پیشبینی
کرده بودند عسیری سعی داشته در پرونده خاشقجی به لحاظ اطالعاتی
خودش را ثابت کند.
روز پنجشنبه شبکه سیانان به امکان تالش عربستان برای یافتن
یک سپر بال برای انداختن تقصیر این پرونده بر گردن او اشاره کرد.

یادداشت

روایت خوفانگیزی از حاشیه
دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

فیلمهایی که شما
را از زندگی خودتان
جدا کنند و به دنیای
دیگرانی ببرند که
خیلی از شما دورند و
شاید هیچگاه به زندگی
آنها فکر نکردهاید
زیاد نیستند« .مغزهای
کوچک زنگزده» به نویسندگی و کارگردانی هومن
سیدی از همین جنس فیلمهاست .فیلم شما را به
دنیای آدمهایی میبرد که برای زندگی اکثریت
جامعه ناشناختهاند ،و شیوهای از فکر کردن در میان
آن آدمها را تصویر میکند که برای بخش عظیمی
از جامعه غریب است.
«مغزهای کوچک زنگزده» روایت خوفانگیزی
از زیستن در حاشیه ،در منتهای فقر ،در سایه آسیب
اجتماعی و به دور ماندن از آموزش و چگونگی
برآمدن تعصب کور از دل این شیوه زیست است.
شما هیچ وقت از خودتان پرسیدهاید زندگی کردن
در حاشیه ،در سایه کسب درآمد از «آشپزخانه»
(جایی که در آن مواد مخدر صنعتی مثل شیشه
تولید میشود) ،و در جایی که کودکان بیسرپرست
نگهداری میشوند تا وقتی بزرگتر شدند برای تولید
و توزیع مواد مخدر بهکار گرفته شوند چگونه است؟
فیلم روایتی از این گونه زیستن است.
روابط اجتماعی در حاشیه چگونه است؟
راندهشدگان به حاشیه جامعه چگونه حقشان را
از متن جامعه میگیرند؟ اخالق در حاشیه چگونه
تعریف میشود؟ هومن سیدی برای همه اینها
پاسخهایی دارد .فیلم هومن سیدی اما روایت
«حاشیه در حاشیه» هم دارد .زن ،حاشیهای در
حاشیه است .زمان در همان حاشیهای که خودش در
فقر و فالکت دست و پا میزند ،حاشیهای بر دنیای
خشن مردانه است ،اوست که قربانی تعصب کور
برآمده از زیست حاشیهای میشود.
«مغزهای کوچک زنگزده» روایتی است که یکی
از مسیرهای خیزش ذهنیت داعشی را هم نشان
میدهد .ذهنیت داعشی بیش از آنکه بر قرائتی از
دین بنا شده باشد ،پایهاش مشروع پنداشتن خشونت
برآمده از تعصب است و فیلم تصویری واقعگرایانه
از سازوکارهای اجتماعی پیدایش ذهن و عمل
خشونتآمیز ارائه میکند .فیلم نسبت بین بیکاری،
فقدان مسکن باکیفیت ،فقدان آموزش و پیدایش
خشونت را بهخوبی کاوش میکند.
«مغزهای کوچک زنگزده» بیشباهت نیست
به تصویری که فیلم «ابد و یک روز» از حاشیه
ارائه میکند و اتفاق ًا در آنجا هم زن «حاشیهای بر
حاشیه» است و بازی نوید محمدزاده در هر دو فیلم
در نقشی کموبیش قابل مقایسه ،هر دو فیلم را به
روایتهایی مکمل از حاشیه بدل میکند .نکته مهم
اما راهی است که جامعه ایران در حاشیه و روایت
کردن آن پیموده است.
«اجارهنشینها» ساخته داریوش مهرجویی ،یکی
از مهمترین فیلمهایی است که در ایران بعد از
انقالب به نوعی به حاشیه شهر و کیفیت سکونت
و مسکن میپرداخت (البته معانی دیگری هم برای
فیلم برشمردهاند) .هنرمندان را اگر بیانکننده روایتی
از وضع جامعه لحاظ کنیم ،به این نکته میرسیم که
داریوش مهرجویی در بیان وضع حاشیه ،روایتی نه
تلخ و نه آسیبزده ،بلکه مسألهدار ارائه میدهد .روایت
مهرجویی از حاشیه ،بیان امری سرطانیشده ،خوفناک
یا به غایت غیراخالقی نیست .فیلمها به «ابد و یک
روز» و «مغزهای کوچک زنگزده» که میرسند،
تصویر حاشیهای غرق در آسیب ،خشونت و بیاخالقی
و تعصب ارائه میکنند .این البته همه حاشیه نیست و
حتم ًا حاشیه هم وجوه مثبتی برای روایت دارد ،لیکن
این گذار از «اجارهنشینها» به «مغزهای کوچک
زنگزده» معنادار و هشداردهنده است.
«مغزهای کوچک زنگزده» روایتی هنری از
موضوعی اقتصادی ،جامعهشناختی و سیاسی است
که میتوان دیدن آنرا به همه توصیه کرد .ساعتها
به فکر فرو میروید .مسئولین سیاسی و اقتصادی
جامعه دیدن آنرا بر خود واجب بدانند .فیلم روایت
بخشی از جامعه ایران است اما نمونهای از قربانیان
این جامعه را به رخ میکشد ،قربانیای که از حاشیه
به متن هجوم میبرد
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بانک مرکزی اعالم کرد

استعالمپیامکیسوابقصادرکنندگان چکامکانپذیرشد
هموطنان گرامی از این پس میتوانند با ارسال شناسه استعالم 16
رقمی مندرج در چکهای صیادی به سامانه استعالم پیامکی بانک مرکزی،
از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در راستای تکمیل خدمات
سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد
شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعالم مربوط به
سوابق چک برگشتی مشتریان ،سامانه استعالم پیامکی صیاد به عنوان
خدمت ارزش افزوده قابل بهرهبرداری است.
بر این اساس هموطنان عزیز میتوانند با ارسال شناسه استعالم 16
رقمی مندرج در چکهای صیادی به سامانه استعالم پیامکی این بانک با
سرشماره  701701و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر
تعداد و مبلغ چکهای برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
قالب ارسال پیامک استعالم:
 *1*1شناسه استعالم  16رقمی
بر این اساس و در پیامک پاسخ ،اطالع رسانی به صورت رتبه بندی شده
بر اساس یکی از رنگهای زیر اعالم میشود:
وضعیت سفید :صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی
بوده یا درصورت وجود سابقه ،تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد :صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا
حداکثر مبلغ  50میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی :صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک

برگشتی یا حداکثر مبلغ  200میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای :صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک
برگشتی یا حداکثر مبلغ  500میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز :صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی
یا بیش از مبلغ  500میلیون ریال تعهد برگشتی است.
توضیحاتتکمیلی:
 هزینه هر استعالم موفق  3500ریال است. هزینه اخذ شده ،ارتباطی با تعداد پیامهای پاسخ ارسال شده برایدرخواست کننده استعالم ندارد.
 الزم است متن ارسالی جهت اخذ استعالم بدون هیچگونه کاراکتراضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعالم شده

برای سامانه ارسال گردد.
 درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعالم در روزقابل اخذ میباشد.
 چنانچه درخواست کننده استعالم قبل از تکمیل عملیات استعالم اقدامبه ارسال استعالمات متعدد نماید ،نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه
استعالم اخذ ارسال شده خواهد بود.
 در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده درپایگاه¬داده بانک مرکزی ،امکان اخذ استعالم وجود نخواهد داشت .این
موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی  .....قابلیت استعالم ندارد»
اطالع رسانی میگردد.
 در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حسابمشترک ،وضعیت اعالم شده مربوط به فرد دارای باالترین مبلغ و بیشترین
تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.
 در صورتی که به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساختهای اطالعاتیتا مدت زمان  15دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک
«عدم امکان اخذ استعالم» به کاربر اعالم خواهد شد .بدیهی است کاربران
میتوانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعالم اقدام نمایند.
 تمامی پیامکهای اطالع رسانی در خصوص استعالمات ارسال شدهفقط با سرشماره  701701به کاربران اطالع رسانی میشود .بر این اساس
ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامکهای واصله دقت
الزم را مبذول دارند.

گمرک ایران اعالم کرد

واردات بیش از  ۹میلیون و ۱۳۰هزار تن کاالی اساسی به کشور در  6ماه اول امسال
براساس تازهترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی طی ششماهه
اول سال جاری بیش از ۹میلیون و ۱۳۰هزار تن کاالی اساسی وارد کشور
شده است که از نظر وزنی ۵۶درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده
است .به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ،کل واردات کشور در 6ماهه
اول سال  22 ،97میلیارد و  182میلیون دالر با وزن  16میلیون و 220
هزار تن بوده که سهم کاالهای اساسی  9میلیون و  130هزار تن با ارزش
 4میلیارد و  676میلیون دالر بوده است .بر همین اساس ،طی ششماهه
اول سال  96سهم کاالهای اساسی از نظر وزنی  52درصد از کل واردات
بوده است .بنابراین گزارش این حجم از کاالهای اساسی بهارزش  4میلیارد
و  676میلیون دالر از طریق گمرکات کشور وارد شده است که از نظر ارزش
 21درصد از کل واردات کشور را دارد و این در حالی است که سهم کاالهای
اساسی وارداتی آن در ششماهه سال گذشته  20درصد بوده است .ذرت،

برنج ،دانههای روغنی ،دارو ،روغنهای خوراکی ،گوشت قرمز ،کنجاله سویا،
جو ،کود ،قند و شکر و گندم از جمله کاالهای اساسی که طی  6ماه وارد
شده است .در شش ماه سال  ،97واردات ذرت ،دانههای روغنی ،گوشت قرمز
و جو افزایش داشته است .براساس این گزارش 90 ،درصد کاالهایی که وارد
گمرک میشوند در کمتر از سه روز ترخیص میشوند و در این بین ترخیص
کاالهای اساسی در اولویت قرار دارد .گمرکات مهم کشور برای ترخیص
کاالهای اساسی بهطور شبانهروزی فعالیت میکنند تا وقفهای در واردات
این کاالها ایجاد نشود ،به همین ترتیب در شش ماه نخست امسال روند
واردات به کشور تغییری نکرده است .گمرک در راستای تأمین کاالهای
اساسی تسهیالتی را برای ترخیص سریعتر این کاالها ارایه و با اولویت قرار
دادن این کاالها در گمرکات اجازه حمل یکسره در مبادی ورودی را جهت
آسانسازی فرآیند ترخیص این کاالها فراهم کرده است و در حال حاضر

آگهی تغییرات شرکت ایرانیان سقف نوین جم با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  357818و شناسه ملی  10104033494به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  20/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آدرس شرکت به :استان تهران -
شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران -محله  17شهریور -خیابان آستانه
( -) 58خیابان شهید جعفر عزیزی -پالک  10مجتمع اخوان واحدی (ساختمان
رضا)  167طبقه همکف -کد پستی  1371858367تغییر یافت .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266818
____________________________
آگهی تغییرات شرکت موج رسا ارتباط آپادانا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  417834و شناسه ملی  10320693480به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  20/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :هیئت مدیره
شرکت مرکب از  3نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور
فوق العاده از بین شرکاء یا از خارج انتخاب میشوند و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()266819
____________________________

آگهی تغییرات شرکت بین المللی سگال پارس سهامی خاص
به شماره ثبت  196917و شناسه ملی  10102387786به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/06/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند آقای مهدی امین الدوله به شماره ملی
 0060514205به سمت رئیس هیئت مدیره  -شکوفه حاجی عباس
تبریزی به شماره ملی  0042313295به سمت مدیرعامل و نایب
رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و سایر اوراق
عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت
معتبر است 3 .آقای حسن وفائی برومند به شماره ملی 0072589256
به سمت بازرس اصلی و آقای جاوید علی مینوئی به شماره ملی
 0039155161به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()266820
____________________________

بهکمک سامانه جامع گمرکی کامیونهای حامل کاالهای اساسی بدون
معطلی به درب خروج گمرکات هدایت میشوند.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی راهیان راه سهامی خاص
به شماره ثبت  119966و شناسه ملی  10101635099به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  08/03/1395و مجوز شماره  3691/126/952مورخ
 18/3/95سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره  14877مورخ
 26/03/95سازمان هواپیمایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :علیرضا سعیدزاده
بشماره ملی  0044162804بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و میترا
جاویدان به شماره ملی  00392994331بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و
ترگل سعیدزاده با شماره ملی  0064651819بسمت منشی و عضو هیئت مدیره
تعیین گردیدند - .کلیه اقدامات مندرج در بند 1الی  20اساسنامه به مدیر عامل
شرکت که رئیس هیئت مدیره هم میباشد با حق توکیل به غیر تفویض شد- .
مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود اسالمی و مکاتبات
عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی
به همراه مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266821
____________________________
آگهی تغییرات شرکت فرتوب با مسئولیت محدود به شماره ثبت 17246
و شناسه ملی  10100607642به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 25/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای خلیل شمس ناتری به شماره ملی
 4839414114به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شاکه طاطاوس آواکیان به
شماره ملی  0040050149به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برای
مدت نامحدود انتخاب شدند .کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مدیر
عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266822
____________________________
آگهی تغییرات موسسه خیریه قدر علوی به شماره ثبت  19479و شناسه ملی
 10861733984به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  18/08/1394و
مجوز شماره 6656/1302/53/14 - 594مورخ  30/10/95پلیس اطالعات و امنیت
عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نصرا ...فتحیان  4650311039و محمود رهنما
 2470665795و حسین اخوان  0381174352و محترم جمالی خوب 0048848581
و ناهید مهینی محمد زاده  0045564892و زهرا نوشاد حقیقی 0042548691
و کبری احمدی  0036322695به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شمسی
سبحانی 2259376223و سکینه محب روز  0050931431به سمت اعضای علی
البدل هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور مؤسسه با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره،خزانه دار و مدیر عامل یا رئیس
یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه قابل انجام خواهد بود .فرح طوقانیان رهقی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد

اختصاص یارانه به  ۲۵گروه کاالیی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اختصاص
یارانه به  ۲۵گروه کاالیی ،گفت :این کاالها در بازار
توزیع شده و در اختیار مردم قرار میگیرد.
به گزارش خانه ملت ،نشست روسای کمیسیونهای
تخصصی مجلس شنبه  ۲۱مهر با اعضای تیم اقتصادی
دولت برگزار شد.
محمد شریعتمداری در این نشست با بیان اینکه
تمامی قوا در کنار یکدیگر در برابر عامل بیرونی که
به دنبال ضربه زدن به نظام است ،باید تصمیم واحدی
بگیرند ،گفت :نوساناتی در حوزه ارز وجود داشت که
عرضه آن را با محدودیت هایی مواجه کرد ،اما این محدودیتها به میزانی نبود که کشور را
دچار مشکل جدی کند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برای مقابله با تحریمها ساختارسازیها را
انجام داده و قواعد و مقررات جدیدی را بر ساختار اقتصادی کشور ترسیم کرده است ،افزود:
برخی تصمیم گیریها ممکن است تولیدکنندگان را آزار داده باشد ،لذا تصمیمات هر چه با نظر
کارشناسی و دیدگاه سه قوه انجام شود ،نتیجه بهتری میدهد تا آسیب کمتری به بخشهای
مختلف وارد شود .این عضو کابینه دولت دوازدهم ،با تاکید بر اینکه سیاست دولت برای معیشت
مردم این بوده که بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت را به این حوزه اختصاص دهد ،ادامه داد:
دولت  ۲۵گروه کاالیی را انتخاب کرده که با وفور در بازار عرضه شده و یارانه به این کاالها
اختصاص مییابد .وی اظهار داشت :نیاز به برنج ،شکر و دیگر کاالهای اساسی در جامعه وجود
دارد ،لذا دولت سیاست هایی اتخاذ کرده تا با احتکار مصنوعی و ترفندهای سوداگرانه به این
بازارهای لطمهای وارد نشود.
شریعتمداری با بیان اینکه  ۳.۵میلیون واحد تولیدی و توزیعی در کشور فعالیت میکنند،
افزود :سیاستهای دولت این است که در تمامی این واحدها به قیمت یکسان کاالها عرضه
شود ،اما ممکن بوده تخلفاتی در این حوزه رخ دهد که در سازمان تعزیرات به این تخلفات
رسیدگی میشود.
وی با تاکید بر اینکه  ۵۲۰هزار انبار رجیستر شده و در سامانه ثبت انبار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت وجود دارند ،تصریح کرد :ایجاد بازار ثانویه تصمیم مشترک مجلس و دولت بود و
سیاستهای مالیاتی و پولی حمایتی حامی تولید نیز در شرایط کنونی باید اتخاذ شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :با توجه به محدودیتها برای نقل و انتقال پول ،باید
مشوقهای صادراتی از حیث نحوه انتقال وجوه برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

 1263188322به سمت بازرس اصلی و عبدالرضا زنگنه  4819169408به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266823
____________________________
آگهی تغییرات شرکت آذین راشا سهامی خاص به شماره ثبت  439505و شناسه
ملی  10320874203به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  05/10/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هیئت مدیره برای مدت 2
سال بقرار ذیل انتخاب شدند :محمدامین گنجی زاده با شماره ملی 0078696917
هادی شجاعی علی آبادی با شماره ملی  0063913534مریم السادات حقانیان با
شماره ملی  0012605972رضا میکائیلی با شماره ملی  0078366054سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266824
____________________________
آگهی تغییرات شرکت آذین راشا سهامی خاص به شماره ثبت  439505و
شناسه ملی  10320874203به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 05/10/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از  4نفر
میباشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد .سرمایه شرکت
از  700000000ریال به  701000000ریال منقسم به  701000سهم 1000ریالی با نام
از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266825
____________________________
آگهی تغییرات شرکت موج رسا ارتباط آپادانا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  417834و شناسه ملی 10320693480
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 20/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :امیرمهدی میری به شماره
ملی  0065612817به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج
از شرکا) و رقیه برزگر به شماره ملی 2298590125به سمت رئیس
هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و محمدعلی برزگر به شماره ملی
 5139789027به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق مالی شرکت
از قبیل چک-سفته – برات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه
مهر شرکت و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با
امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266826
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جزئیات طرح ویژه بخشخصوصی برای مدیریت سوخت به روایت رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد

بیشترین آمار طالق در گروه سنی  ۲۵تا  ۲۹سال!

تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ازدواج در گروه سنی  ۲۵تا  ۲۹سال با
بیشترین طالق همراه بوده است.
به گزارش مهر ،سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در نشست بررسی طرح
مجلس برای ممنوعیت ازدواج زیر  ۱۸سال که در حاشیه اولین کنگره ملی خانواده برگزار شد،
گفت :سؤال این است که آیا اساسا طرح معیار سن برای ازدواج درست است یا نه و اینکه معیارها
از کجا آمده اند.
وی گفت :ما بدون صحبت درباره دوران کودکی و تشخیص سن کودکی نمیتوانیم به این
سؤال پاسخ روشن بدهیم .کلهر ادامه داد :مهمترین استدالل موافقان طرح ممنوعیت ازدواج زیر
 ۱۸سال این است که باید جلوی ازدواج کودکان گرفته شود .در کنوانسیونهای بین الملل سن
کودکی  ۱۸سال است اما چرا  ۱۸سال؟ دبیر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد :به
نظر میرسد مهمترین دلیل سن  ۱۸سال ،نظریه رشد و روانشناختی باشد که حداقل سن رشد
عقالنی که انسان میتواند مسئولیت اعمال خود را در نظر بگیرد  ۱۸سال است.
وی با بیان اینکه کودکی یعنی عدم مسئولیت و لذا کودک نباید وارد هیچ قراردادی شود،
گفت :قطعا طراحان این طرح با نیت خیر و هدف کمک به جامعه و افراد این موضوع را مطرح
کرده اند و در فضای عمومی هم تمایل به این سمت وجود دارد .کلهر توضیح داد :وقتی یک
طرح با یک فوریت به تصویب میرسد یعنی موضوع بسیار مهم و مورد مطالبه جامعه است
اما سؤال اساسی این است که آیا کسانی که زیر ۱۸سال ازدواج کرده اند ،مشکالت عدیدهای
دارند؟ وی گفت :برای پاسخ به این سؤال باید شاخصهای ناهنجاری در گروههای مختلف
سنی در ازدواج بررسی شود .موضوعی که مرکز پژوهشهای مجلس دو سال روی آن زمان
گذاشته است و جالب اینجاست که بگویم نتایجی که حاصل شد کامال عکس باورهای ما است.
وی تصریح کرد :کمترین میزان طالق و بیشترین رضایت از زندگی مربوط به ازدواج هایی
است که همه فکر میکنند آسیبها در آن بسیار زیاد است و از سوی دیگر بیشترین طالق
مربوط به ازدواج در گروه سنی  ۲۵تا  ۲۹سال است .دبیر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس
در پایان گفت :بررسیها نشان میدهد بهترین سن ازدواج برای دختران  ۱۵تا  ۱۹سال و برای
پسران  ۲۱تا  ۲۴سال است.

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

ثبت نام بیش از یک میلیون و یکصد هزار
زائر اربعین حسینی در سامانه سماح
رئیس سازمان حج و زیارت گفت :تعداد ثبت نام اربعین در سامانه سماح به بیش از یک
میلیون و صد هزار نفر رسید .به گزارش میزان ،رئیس سازمان حج و زیارت با اعالم اینکه
تعداد ثبت نام اربعین در سامانه سماح به بیش از یک میلیون و صد هزار نفر رسید ،تاکید کرد:
زائرین اربعین حسینی ضمن آنکه میتوانند در هر ساعتی از شبانه روز در سامانه سماح ثبت
نام کنند ،در ایام تعطیل و جمعهها نیز برای ثبت نام و ارایه مدارکشان به دفاتر زیارتی در
سراسر کشور مراجعه کنند .محمدی افزود :باز هم تاکید میشود زائران تحت عناوینی مثل
اخذ سریع ویزا ،هیچ مبلغی بیش از  ۲۳۴هزار و  ۸۷۵تومان پرداخت نکنند.

انهدام باند قاچاق سوخت
با دستگیری  6متهم در استان فارس
وزرات اطالعات طی اطالعیهای از انهدام باند قاچاق سوخت خبر داد.

به گزارش جام جم آنالین ،با تالش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل
اطالعات استان فارس چند باند فعال قاچاق سوخت شناسایی و  6نفر از عوامل اصلی
آن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند .قاچاقچیان با استفاده از جاسازی و افزایش
ظرفیت باک اتوبوسها سوخت قاچاق را در مسیر شیرازبه زاهدان ،ایرانشهر و بندر چابهاربه
فروش میرساندند .سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین تعدادی از عوامل تهیه و فروش
کارتهای سوخت خودروهای غیرفعال و اسقاطی به قاچاقچیان و کارگران جایگاهها را
شناسایی و دستگیر کردند.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده تا کنون قاچاق حدود  5میلیون لیتر سوخت نفت گاز
خودروهای دیزلی توسط این باند اثبات گردیده است.

کشف  355کیلوگرم تریاک در شهریار
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف  355کیلوگرم تریاک در شهرستان شهریار
خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار محسن خانچرلی دراین باره گفت :در پی دریافت اطالعاتی
مبنی بر حمل موادمخدر در شهرستان شهریار ،ماموران پلیس رسیدگی به موضوع را در
دستورکار خود قرار داده و با انجام اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان
تهران ،مأموران انتظامی موفق به شناسایی خودروی حامل موادمخدر در محور سعیدآباد -
شهریار شدند .وی با بیان اینکه مأموران پس از هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه برای
دستگیری این فرد وارد عمل شدند ،تصریح کرد :متهم پس از دیدن مأموران با رها کردن
خودرو قصد فرار داشت که دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به انجام بررسی از خودرو گفت :ماموران
در بازرسی خودرو  355کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود کشف
و ضبط کردند .خانچرلی با اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت :متهم در بازجوییهای
تخصصی پلیس به جرم خود اعتراف کرد و گفت که مواد مخدر را در یکی از استانهای
غربی کشور بارگیری کرده و قصد توزیع آن در شهرستانهای غرب استان تهران را داشته
که ناکام مانده است .به گفته وی ،متهم پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مکشوفه برای
ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شد.

یارانه  250هزار تومانی به هر نفر و عرضه بنزین به قیمت آزاد!

اتاق تهران با ارسال طرحی به هیات دولت برای
مدیریت سوخت ،پیشنهاد داد تا نرخ بنزین آزاد شده و
در مقابل ،یارانه  ۲۵۰هزار تومانی به هر خانوار ایرانی با
مکانیزم واریزی به کارت یارانه اختصاص یابد.
به گزارش مهر ،پس از طرحی که دولت برای احیای
کارت سوخت دنبال کرده و مجلس نیز به موازات آن،
طرحهایی را برای مدیریت مصرف بنزین ارایه نموده
است ،اکنون فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران با ارسال طرحی به دولت،
موضوع مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت را
مدنظر قرار داده و پیشنهاداتی را ارایه کردهاند.
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران با اشاره به جزئیات طرحی
که از سوی این نهاد خصوصی به دولت ارایه شده است،
گفت :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
طرحی را به دولت ارائه کرده که در صورت اجرا میتواند
صرفهجویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور را
رقم بزند.
وی افزود :برآوردها نشان میدهد حدود  ۹۰میلیون
لیتر در روز ،بنزین مصرف میشود؛ یعنی هر نفر ۱.۱
لیتر مصرف دارد که در ماه ،حدود  ۳۲لیتر به ازای هر
نفر میشود .بنابراین اگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران،
بعد خانوار را به طور متوسط  ۳.۳نفر در نظر بگیریم ،هر
خانوار حدود  ۱۰۰لیتر مصرف بنزین دارد.
به گفته خوانساری ،ما در گذشته به هر خودرو ۶۰
لیتر بنزین با نرخ یارانهای میدادیم؛ اما اکنون به جای
 ۶۰لیتر بنزین ،میتوانیم یارانه  ۲۵۰هزار تومانی نقدی

برای حمل و نقل با استفاده از مکانیزم کارتی که یارانه
نقدی به آن واریز میشود ،به هر خانواده پرداخت کنیم؛
یعنی به جای اینکه بنزین را به هر خودرو بدهیم ،به
خانوار بدهیم .نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین،
شیوه توزیع آن است.
وی اظهار داشت :در روش فعلی ،افراد ثروتمند
نسبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت
بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد
پولدارتر بوده و در دهک باالی درآمدی هستند ،مصرف
بنزین شان هم بیشتر است و از این یارانه بیشتر استفاده
میکند .این رفتار نوعی بیعدالتی توزیعی است؛ پس
در صورتی که روند کنونی براساس طرح ارائه شده به
دولت اصالح شود ،قاچاق سوخت به کشورهای همجوار
هم کاهش پیدا میکند.
خوانساری در پاسخ به این پرسش که به آثار تورمی
باال رفتن قیمت بنزین هم فکر کردهاید ،گفت :بله این
آثار کامال دیده شده ،به این معنا که اگرچه ممکن است

در کوتاهمدت اثر تورمی کمی داشته باشد ،ولی یقینا در
درازمدت اینطور نخواهد بود؛ به شرط اینکه سبد حمل
و نقل عمومی را تقویت کنیم و هزینه استفاده از مترو،
اتوبوس و تاکسی نیز کنترل شود ،مشکلی پیش نمیآید.
البته ممکن است تورم نقطه به نقطه در یک ماه باال
برود ،اما در تورم کل و ساالنه اثری نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه با
ی شده است؟ ،گفت :این پیشنهاد
وزارت نفت هم رایزن 
به وزارت نفت هم ارسال گردیده است.
وی تاکید کرد :مزیت بزرگ اجرای این طرح
صرفهجویی در مصرف سوخت است .از سوی دیگر
طبقات محروم از این طرح استفاده میبرند و آنهایی
که ماشین ندارند ،یارانه بنزین دریافت میکنند؛ ضمن
اینکه آلودگی هوا نیز کاهش مییابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد :در حال
حاضر عالوه بر اینکه با قیمت پایین سوخت ،قاچاق
وجود دارد ،بخش عمده یارانه سوخت به طبقه مرفه
جامعه میرسد؛ در حالی که یک روستایی و یا مردم
در شهرهای کوچک از یارانه بنزین استفاده نمیکنند؛
اما خانوادهای که چهار خودرو در یک کالنشهر دارد ،از
یارانه بنزین و حق دیگران بهرهمند میشود.
وی اظهار داشت :برق هم همین وضعیت را دارد و
این اقشار مرفه هستند که در خانه خود وسایل برقی و
روشنایی زیادی دارند و آنها بیشترین سود را از یارانه
میبرند .اصالح این وضع ضروری و اجتنابناپذیر
است.

تسویه کامل اقساط سهام عدالت و آغاز واریز سود از دی امسال
سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۶
شرکتهای سرمایهپذیر از دیماه به حساب مشموالن
واریز میشود.
به گزارش جام جم آنالین ،طرح سهام عدالت در
حالی از سال  1385تا کنون در حال اجرا است که
بر اساس آن از محل سود سهام تخصیصیافته به
مشموالن ،اقساط این سهام طی مدت  10سال تسویه
شده است.
بر این اساس از سال گذشته و با پایان یافتن مهلت
تسویه اقساط سهام عدالت ،سود این سهام بهصورت

نقدی به مشموالن در حال پرداخت است.
امسال نیز رفته رفته مجامع سال  1396شرکتها
در حال برگزاری است که پس از پایان این زمان،
واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1396
شرکتهای سرمایهپذیر به مشموالن آغاز خواهد شد.
در این خصوص مشموالن سهام عدالتی که ارزش
سهام آنها یک میلیون تومان است در حالی سال
گذشته  150هزار تومان و سایر مشموالن بهتناسب
سهام خود سود گرفتند که با توجه به رشدهای اخیر
سهام شرکتها در بورس پیشبینی میشود سود

واریزی به حساب مشوالن در سال جاری بیش از
سال گذشته باشد.
این در شرایطی است که از دیماه سال جاری
بهصورت تدریجی سود سهام عدالت کلیه مشموالنی
که شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه
سهام عدالت کردهاند ،به حساب آنها واریز خواهد شد.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که
مشموالن برای دریافت سود سهام عدالت خود دیگر
نیازی به ثبت دوباره شماره شبای حساب بانکی خود
در سامانه سهام عدالت ندارند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح تشریح کرد

جزئیات انجام پروژه در ازای کل دوره سربازی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای
مسلح نحوه بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی،
دانش آموختگان فناور و دانش آموختگان برتر ایرانی
غیرمقیم از تسهیالت خدمت وظیفه عمومی تخصصی
را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی دراینباره گفت:
پیشتر ،گروهی از مشموالن وظیفه تحت عنوان نخبه
و استعداد برتر خدمت سربازی خود را با انجام پروژه
تحقیقاتی طی میکردند که در حال حاضر نام این افراد به
«دانش آموختگان برتر» و «دانش آموختگان برتر فناور»
تغییر کرده است .وی با بیان اینکه این افراد واجد شرایط
ازسوی بنیاد ملی نخبگان و در یک فرآیند علمی انتخاب و
به مرکز امور نخبگان در دانشگاه عالی دفاع ملی نیروهای
مسلح معرفی میشوند ،تصریح کرد :ساالنه حدود ۲۰۰۰
تا  ۲۵۰۰نفر از این افراد با تایید بنیاد ملی نخبگان خدمت
سربازی خود را با انجام پروژه تحقیقاتی انجام میدهند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای
مسلح با بیان اینکه این تسهیالت با گذراندن بخشی از
سربازی در ازای انجام پروژه متفاوت است ،گفت :دانش
آموختگان برتر تمام مدت سربازی خود را با انجام پروژه
سپری میکنند و میتوانند در دستگاههای دولتی خدمت
کرده و حقوقشان کمی باالتر از سایر سربازان است .این
افراد میتوانند پروژه تحقیقاتی را در نیروهای مسلح یا
یکی از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و حتی بعضی از
شرکتهای دانش بنیان انجام دهند .
کمالی با بیان اینکه متولی امور اجرایی نخبگان دانشگاه
مذکور است ،افزود :پروژه این افراد پس از انجام تحقیقات
موضوع ،در کمیته ارزشیابی بررسی شده و در صورت
کفایت ،مجوز پایان خدمت صادر میشود و در زمانهای

تعیین شده این افراد برای طی دوره آموزش نظامی اعزام
و سپس کارت پایان خدمت آنها صادر خواهد شد.
به گفته وی ،افراد متقاضی برای اطالع از ضوابط سرباز
دانش آموخته برتر یا سرباز دانش آموخته فناور باید به
سایت بنیاد ملی نخبگان مراجعه و برای پاسخگویی به
سواالت حین انجام پروژه تحقیقاتی باید با دانشگاه دفاع
ملی نیروهای مسلح ارتباط بر قرار کنند.
متن مقرراتی که رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستادکل نیروهای مسلح درباره چگونگی گذراندن خدمت
سربازی با انجام پروژه در اختیار ایسنا قرار داده است ،در
ادامه آمده است که با کلیک روی هرکدام فایل مربوطه
قابل رویت خواهد بود.
امکان تازه برای مشموالن فارغالتحصیل
قبل از اعزام به سربازی
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای
مسلح از فراهم شدن امکان مشخص کردن تاریخ اعزام
به سربازی برای مشموالن فارغالتحصیل خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی درباره مهلت
مجاز و مناسب برای تعیین تکلیف مشموالن سربازی
پس از پایان تحصیل ،اظهار کرد :مشموالن وظیفه حداکثر
تا یک سال پس از فراغت از تحصیل فرصت دارند تا
تکلیف سربازی خود را مشخص کنند و در غیر اینصورت
وارد غیبت شده و امکان استفاده از یکسری از تسهیالت
سربازی برایشان وجود نخواهد داشت .وی با اشاره به
اینکه برخی به دالیلی همچون ادامه تحصیل در مقطع
باالتر ،دریافت امریه و پروژه تحقیقاتی و ...دیرتر برای
اعزام به سربازی اقدام میکنند ،گفت :این موارد سبب
میشود تا افراد دیر برای تعیین تکلیف سربازی خود اقدام

کرده و بعضا با مشکالتی مواجه شده و حتی وارد غیبت
شوند .کمالی با بیان اینکه بهتر است مشموالن در همان
آغاز مهلت یکساله برای تعیین تکلیف سربازی اقدام کنند،
گفت :برابر تصمیمات اتخاذ شده اگر مشموالن در همان
ابتدای مهلت یک ساله برگ اعزام خود را دریافت کنند
میتوانند زمان اعزام خود را در طول سال خودشان تعیین
کنند .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای
مسلح با اشاره به مزایای این اقدام گفت :این کار چند
حسن دارد به عنوان مثال اگر فردی قصد شرکت در
مراسم اربعین در عراق را داشته باشد میتواند به راحتی
مجوز خروج از کشور را دریافت کند ،همچنین میتوانند به
راحتی برای دریافت کسر خدمت سربازی پروژه تحقیقاتی
انتخاب کند .کمالی ادامه داد :همچنین مشموالن
میتوانند برای دریافت امریه نیز در همین مدت اقدام کرد
و تا زمان اعزام به سربازی نیز بدون دغدغه میتوانند برای
شرکت در کنکور بعدی خودشان را اماده کنند .به گفته
وی همچنین آن دسته از افرادی که تقاضای معافیت از
سربازی دارند هم میتوانند سر فرصت تقاضای خود را
ثبت کرده و بدون آنکه وارد غیبت شوند ،به آن رسیدگی
شود .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای
مسلح به مشموالن و خانوادههایشان توصیه کرد که هرچه
زودتر اقدام به تعیین تکلیف سربازی خودشان کرده و در
ابتدای مهلت یک ساله با مراجعه به دفاتر پلیس بعالوه ۱۰
آن را ثبت کنند.
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دادستان تهران خبر داد

محکومیت  30نفر و صدور کیفرخواست برای  160متهم به فساد اقتصادی
دادستان تهران گفت :در سه ماه گذشته  63کیفرخواست برای پروندههای
مفاسد اقتصادی صادر شده و  30نفر محکوم شدهاند .همچنین  160نفر در این
کیفرخواستها تحت تعقیب قرار گرفته اند.
به گزارش ایرنا ،عباس جعفری دولتآبادی در نشست با معاونان دادسرای
تهران و دادستانهای شهرستانها با اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه
قضاییه در این زمینه نقش قابل توجهی دارد ،این مطلب را اعالم کرد.
وی ادامه داد :ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و اخذ اذن از مقام
معظم رهبری ،اقدامات مناسبی شروع شده است.
این مقام قضایی اضافه کرد :اقداماتی که اگر بهطور عادی و متعارف قرار بود
انجام شود ماهها طول میکشید؛ اما امروزه از برخی تریبونها و رسانهها مطرح
میشود چرا قوه قضاییه بافساد برخورد نمیکند؟ در حالیکه در چند ماه اخیر
دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با این پروندهها اقدامات زیادی صورت گرفته
است ،با انتقاد از برخی تریبونها مبنی بر برخورد نشدن با فساد ،گفت :قوه قضاییه
به دلیل برخی معذوریتهای قانونی تا حصول نتیجه در مورد پروندهها کمتر در
این موضوع اطال ع رسانی میکند و عالوه برآن سیاستهای پیشگیرانه در این
زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمیگیرند.
صدور کیفرخواست در هفت پروندههای اقتصادی
دادستان تهران یکی علل تشکیل پروندههای فساد را باز بودن منافذ فساد
در دستگاههای اجرایی دانست و افزود :منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه
قضاییه برخورد کند در حالیکه باید منافذ فساد بسته شود.
ت آبادی در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آنها
جعفری دول 
در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر شده است ،اظهار داشت :پرونده
وحید مظلومین با  19متهم و  14هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به
صدور حکم شده است ،پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانهای نشده
است ،دارای 15متهم به اتهام اخالل در نظام اقتصادی است .پرونده تعاونی البرز
ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افساد فی االرض و هزار و  400میلیارد تومان
بدهی به مردم و  91هزار مالباخته و بیش از  40هزار میلیارد تومان گردش مالی
دارد ،صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کالهبرداری دومان و
توکان با  150میلیارد تومان بدهی و  186شاکی ،پرونده تعاونی حافظ با  7هزار
مالباخته که  27نفر شکایت کردهاند ،صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده
گروه جابری با هزار و  200میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک
سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و  330میلیارد تومان گردش
مالی ،از جمله پروندههایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به
صدور کیفرخواست شده است.
هشدار در مورد شرکتهای فروش خودرو
ش فروش خودرو ،از باز
جعفری دولت آبادی در خصوص پروندههای پی 
شدن  17پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح این پروندهها گفت:
پرونده نگینخودرو با  3هزار و  519شاکی ،بدهی  40میلیارد تومان دارد .پرونده
پاسارگاد خودرو  635شاکی ،دو محکوم زندانی و  7میلیارد بدهی دارد .شرکت
پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و  255شاکی دارد که البته این سه پرونده به
صدور حکم منتهی شده است.
ش فروش خودرو در دادستانی تهران
وی با اشاره به پروندههای مفتوح پی 
ادامه داد :شرکت آرمان پرشین پارس  9متهم 920 ،شاکی و صد میلیارد تومان
بدهی دارد ،در پرونده شرکت عظیمخودرو  20شاکی 200 ،میلیارد تومان بدهی
وجود دارد ،شرکت داتیس خودرو 82 ،شاکی ،دنیز خودرو 186 ،شاکی و ده میلیارد
تومان بدهی ،رامک خودرو 3 ،متهم و  115شاکی و حدود  6هزار پیشفروش
خودرو و دارای  119میلیارد تومان بدهی میباشد .در شرکت مفتاح رهنورد مربوط
به خودروهای وارداتی ،تا کنون هزار و  267نفر شکایت خود را ثبت کردهاند.
وی اضافه کرد :در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و  170دستگاه خودرو پیش
فروش شده است .شرکت کیمیا خودرو ،هزار نفر شاکی و 11میلیارد تومان بدهی
دارد .هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با  123شاکی و  600میلیارد

است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال
ندارد ،مردم آن را نمیپذیرند.
تشکیل شعب ویژه مبارزه با فساد

تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکتهای آرکافاتح ،شمیران خودرو و
سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پروندههای فوق در دادسرای
تهران در حال رسیدگی است.
دادستان تهران تصریح کرد :دست کم  8500نفر در پروندههای پیش فروش
خودرو شاکی هستند و  490میلیارد تومان ادعای پول اتومبیلها شده است.
جعفری دولتآبادی با طرح این پرسش که چه کسی باید بر شرکتهای
لیزینگ نظارت کند ،تصریح کرد :چرا باید شرکتهای خودرو اینگونه بی محابا
خودرو پیش فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آنها برای وصول
طلبشان تجمع کنند .قوه قضاییه در واگذاری ماشین ،اخذ وجه و تشویق مردم
برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید
جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاههای
دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود ،این روند ادامه دارد.
وی پروندههای پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از
موسسات مالی عنوان کرد و افزود :پلیس و دادستانها باید وقتی با آگهیهای
پیش فروش خودرو مواجه میشوند ،به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند
چرا که شرکتهای لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دادستان تهران تاکید کرد :اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد
و دادستانهای شهرستانها از پلیس و مسئوالن محلی بخواهند این موضوع را
مدنظر قرار داده و هر نوع آگهی ،بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش فروش خودرو را
بررسی کنند .وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد :متهم
در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس
به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پولهایشان
رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت .دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت
نسبت به این قبیل موارد تاکید و خاطرنشان کرد :براساس اعالم رئیس پلیس
فتای ناجا  9سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام میدهند که نامهای در
ت آبادی ادامه داد:
این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است .جعفری دول 
اقداماتی همچون نظارت دستگاهها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت
بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کاال جزء
وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط میشود که مشکل احتکار
کاال یا اخالل ارز نمود پیدا کند ،بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاهها
به مبارزه با فساد کمک میکند.
مدیریت مبارزه با فساد
دادستان تهران تاکید کرد :اگر سیاستهای مقابلهای هوشمندانه ،پیشگیرانه
همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاهها عملی شود میتوان
مبارزه با فساد را مدیریت کرد.
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به
گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولتها منتسب کنیم ،اضافه کرد :فرافکنی در
مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمیکند اینکه در مبارزه با
فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمیکند ،بلکه دشمنی
نیز ایجاد میشود.
وی ادامه داد :در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجود داشته باشد ،تدبیر الزم

جعفری دولتآبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه
با فسا ،گفت :جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار میشود و این
ساختارها در سیستمهای اجرایی و قضایی متفاوت است ولی تجربه جدید قوه
قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری
راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه
تاریخی مردم به خوبی پاسخ دهیم .وی گفت :تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل
شعب ویژه با سه شاخصه سرعت ،دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر
سه شاخص ایراد وارد میکنند ،اگر به پروندهای زود رسیدگی و کیفرخواست
صادر شود ،انتقاد میکنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود بهعنوان مثال
در پروندههای تلفن همراه که ظرف یک ماه  16فقره کیفرخواست صادر شد،
عدهای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالیکه دادستانی هر سه شاخص را
با هم مالحظه میکند چون مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر
پروندهای قرار باشد چندین سال به طول بکشد ،مردم با این سوال مواجه میشوند
که پس آن همه سر و صدا برای چه بود .دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق
متهمان در مبارزه با فساد ،ادامه داد :طبق شرع ،قانون و نظام حقوقی کشور احکام
صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد .جعفری دولتآبادی در رابطه با قاطعیت
رسیدگی به پروندهها گفت :تالش بر این است تا حکم صادره ،اجرا شود و این
سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.
وی با اشاره به اجرای احکام  30نفر محکوم پروندههای اقتصادی اخیر و آثار
مفیدی که استجازه مقام معظم رهبری به همراه دارد ،گفت :براساس این استجازه
احکام صادره غیر از اعدام ،قطعی است و مواعد رسیدگی کاهش یافته است؛ در
حالیکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده طی چند مرحله میتواند مورد
اعتراض قرار گیرد ،اما با این استجازه قاطعیت تجلی پیدا کرده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد :عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد
جدی است اما از تریبونها و برخی رسانهها ،قوه قضاییه را به عدم مبارزه جدی
متهم میکنند .از همه آنها میخواهم یک روز به دادستانی تهران تشریف آورده
و در کنار بازپرسها بنشینند و ببینند چقدر کار میکنند و چه امکاناتی دارند و آن
گاه خواهند دید که با کمترین امکانات بیشترین کار انجام میشود.
 8هزار حکم سرقت هنوز اجرا نشده است
وی با تاکید بر امنیت اجتماعی ،اضافه کرد :مسئله امنیت اجتماعی برای مردم
موضوع مهمی است باید آنها در محل کار و زندگی احساس امنیت داشته باشند
لذا دادستانها باید از طریق مبارزه جدی با جرایم مهم و همکاری با پلیس امنیت
اجتماعی را محقق کنند.
دادستان تهران بر لزوم برنامه ریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی ،تاکید کرد
و گفت :شرارت ،سرقت ،درگیریهای خیابانی ،مزاحمتهای خیابانی ،مزاحمت
بانوان و مصادیقی از این قبیل باید مورد توجه دادستانها قرار گیرد و برای مبارزه
با آن برنامه داشته باشد.
ت آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در
جعفری دول 
تهران ،تصریح کرد :سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند
و مطمئن باشند که با اجرای آن ،مردم به دستگاه قضایی امیدوار میشوند در غیر
این صورت ،ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است ،افول میکند.
امید به آینده ،اعتماد مردم به مسئولین ،کاهش تهدیدات و ناامنی ،کارآمدی
نظام و مبارزه با جرایم مهم از جمله شرارتها ،مواردی بود که دادستان تهران از
آنها به عنوان شاخصههای مهم تحقق امنیت اجتماعی یاد کرد.
دادستان تهران با اشاره به جلوگیری از برگزاری یک شوی مختلط لباس در
هتلی در تهران با هوشیاری سرپرست یکی از دادسراها ،گفت :با کنترل به موقع و
تدبیر ،این موضوع خنثی شد؛ بنابراین معاونان دادسرا و دادستانها باید با همکاری
متقابل با پلیس و مسئوالن محلی ،به مدیریت محل خدمت توجه داشته باشند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

بسته حمایتی دولت برای بازنشستگان با حقوق کمتر از۳میلیون تومان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :با مشخص شدن
شکل و شرایط بسته حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر ،بازنشستگانی
که زیر  ۳میلیون حقوق دریافت میکنند نیز بسته حمایتی را دریافت
خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،جمشید تقی زاده در نشست با روسای
کانونهای بازنشستگی استان اصفهان با قدردانی از فعالیت و خدمات
ارزشمند ،دلسوزانه و تالشهای علی ربیعی وزیر پیشین تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در جهت فقر زدایی در جامعه و انوشیروان محسنی
بندپی سرپرست این وزارتخانه ،اظهار داشت :در حال حاضر ۵۱
درصد مراجعات مردم استان به دستگاههای وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی است و این وزارت بسیار کلیدی و حساس است.
وی تصریح کرد :در جلسات هماهنگی شورای رفاه در استانها،
مدیران مجموعه باید به صورت پایلوت کار توسعه استان را با
همفکری هم انجام دهند تا به مردم و ارباب رجوع خدمات ویژهای
ارایه شود.
تقی زاده گفت :صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه  ۳۲۵۰میلیارد
تومان به یک میلیون وچهارصد هزار نفر بازنشسته حقوق پرداخت
میکند و این در حالی است که در یک سال و نیم آینده  ۵۵۰هزار نفر
نیز به جمعیت تحت پوشش افزوده خواهند شد.
وی از راه اندازی و ساماندهی سیستم جامع شاغلین خبر داد و

گفت :تالش ما این است که دو مرحله بازنشستگان و شاغلین را
به موازات هم پیش ببریم .باور ما همیشه این بوده که در بحرانها
بهترین تصمیمات گرفته شود و گره گشا باشد و با توجه به فرمایشات
مقام معظم رهبری و دستورات ریاست جمهوری این اتفاق با کیاست
و درایت مدیران پیش خواهد رفت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :این صندوق به
یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر خدمات میدهد ،از مهمترین اعضای
نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور و دومین مرکز اقتصادی و بیمهای
کشور است .تقی زاده تصریح کرد :این صندوق دربخش اقتصادی
پنج هلدینگ زیرمجموعه دارد .بیشترین تاثیر گذاری در بخش فوالد،
صنعت نفت کشور و گردشگری کشور است .صندوق بازنشستگی
کشوری موقعیت ویژهای دارد به نحوی که هم در فضای اجتماعی و
هم اقتصادی کشور تاثیر گذار است.
بنابر اعالم روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری ،وی با
اشاره به اینکه تسهیالت وام ضروری با اعتبار دو هزار میلیارد تومان
برای  ۴۰۰هزار بازنشسته زیرپوشش فراهم شده است ،گفت :تا آخر
اسفندماه امسال حدود  ۲۰۰هزار بازنشسته وام خود را دریافت خواهند
کرد .همچنین ،افزایش سفرهای سیاحتی و زیارتی و تغییردر ساختار
بیمهای اتفاق خواهد افتاد.
تقی زاده با بیان اینکه مهمترین هدف صندوق برقراری تعادل

بین منابع و مصارف است ،گفت :درکنار مدرسه سازی که ازاقدامات
خوب دولت وخیرین دربخش خصوصی است ،پیشنهاد میکنم با
توجه به افزایش تعداد سالمندان توسعه و ساخت خانههای سالمندی
و بازنشستگی در دستور کار قرارگیرد و از خیرین دعوت میکنم در
این اقدام پسندیده و خداپسند پیشقدم شوند .با هم بودن برای خدمت
به مردمی که شایسته خدمت هستند بیشتر از قبل باید مورد توجه
قرار گیرد.
گفتنی است در سفر مدیرعامل صندوق بازنشستگی به اصفهان
کلنگ ساخت چهل و نهمین خانه امید در این شهر به زمین زده
شد.

شرایط و ضوابط پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمهشدگان تامین اجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی تاکید کرد که کمک هزینه ازدواج یکی
از تعهدات این سازمان است که به عنوان هدیه به بیمهشدگان
اجباری واجد شرایط که تشکیل خانواده میدهند ،پرداخت
میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی،
به استناد ماده  ۸۵قانون تأمین اجتماعی بیمهشده در صورت
احراز شرایط ذیل از کمک هزینه ازدواج بهرهمند میشود.
 -۱بیمهشده ظرف  ۵سال قبل از تاریخ ازدواج ،حداقل به مدت
 ۷۲۰روز سابقه کار داشته و حقبیمه این مدت از سوی کارفرما
پرداخت شده باشد.

 -۲در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمهشده با کارفرما قطع
نشده باشد.
 -۳ازدواج اول بیمه شده باشد.
 -۴ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.
همچنین مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر است با مجموع
حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف  ۲سال قبل
از تاریخ ازدواج تقسیم بر  ،۲۴در صورتیکه مبلغ محاسبه شده
کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد ،مبلغ قابل پرداخت
به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش مییابد.
الزم به ذکر است در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده

سازمان تامین اجتماعی بوده و واجد شرایط باشند ،پرداخت کمک
هزینه ازدواج به هردو نفر انجام میپذیرد.
خاطرنشان میسازد ،بیمه شدگان تامین اجتماعی که سالهای
قبل ازدواج کردهاند و در زمان ازدواج شرایط فوق را داشتهاند و
کمک هزینه مذکور را دریافت نکردهاند میتوانند برای دریافت
آن اقدام کنند.
بیمه شدگان میتوانند برای ثبت نام الکترونیکی دریافت
تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از جمله کمک هزینه
ازدواج به سایت این سازمان به نشانی  www.tamin.irبخش
میز خدمت غیرحضوری مراجعه کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف و ضبط بیش از  ۵۰۰تن
انواع مواد مخدر طی  6ماه اول امسال
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی
کشور گفت :مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران
مرگ با جدیت ادامه مییابد.
به گزارش ایسنا ،سردار محمد مسعود زاهدیان در
نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان،
افزود :اشراف دقیق اطالعاتی و تقویت یگانهای
مبارزهای از مهمترین اقدامات و برنامههای پلیس مبارزه
با مواد مخدر در کشور است.
وی در جمع مدیران دادگستری ،دادستانها و فرماندهان نظامی و انتظامی
هرمزگان خاطرنشان کرد :در نیمه نخست امسال نیروی انتظامی و دیگر سازمانها
بیش از  ۵۰۰تن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ضبط کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور با اشاره به اینکه این میزان
پنج درصد بیشتر از پارسال است ،تصریح کرد :در همین مدت مأموران نیروی انتظامی
هرمزگان نیز ۳۸تن و  ۸۰۰کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند که  ۸درصد بیشتر
از مدت مشابه پارسال است .سردار زاهدیان اظهار کرد :با افزایش میزان کشفیات
مواد مخدر در کشور ،مقابله با قاچاقچیان و عوامل توزیع در دستور کار مسئوالن
دستگاههای مرتبط قرارگرفته است .وی با اشاره به اینکه بخشی از مواد مخدر در
هرمزگان از دریا قاچاق میشود ،اضافه کرد :توسعه و تجهیز یگانهای دریابانی در
این استان از اولویتهای کاری پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور است .در ادامه معاون
مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز در این نشست
گفت :در چهل سال گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر  ۳۸۰۰شهید تقدیم اسالم و
انقالب کرده است .اسداله هادینژاد افزود :تاکنون تالشها و برنامههای زیادی برای
مقابله با سوداگران مرگ در کشور انجا م شده است .وی خاطرنشان کرد :برای مقابله
جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در دریا از ظرفیتهای موجود در سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ایران استفاده خواهیم کرد .همچنین معاون قضایی
دادستان کل کشور در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان گفت:
برای برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر در کشور ،استانها بیشتر ارزیابی میشوند.
سعید عمرانی افزود :اتاقهای فکر برای ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر در مبارزه
شکلگرفته است و با هماهنگی دستگاههای مقابلهکننده برنامههای جدیدی اجرا
میشود .همچنین استاندار هرمزگان در پایان این نشست گفت :وجود مواد مخدر
تهدیدی جدی برای اجتماع امروز و بهویژه خانوادهها به شمار میرود .فریدون همتی
افزود :مصرف مواد مخدر نباید به یک امر عادی بین مصرفکنندگان تبدیل شود
و مسیر مقابله با آنان باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود .وی اظهار کرد:
هرمزگان ۲۴۰۰کیلومتر مرز خشکی ،ساحلی و مرز جزایر دارد که از اهمیت ویژهای
نسبت به دیگر استانها برای مقابله با سوداگران مرگ برخوردار است .استاندار
هرمزگان خاطرنشان کرد :ایجاد جادههای ساحلی در هرمزگان به تأمین امنیت سواحل
کمک میکند .وی اضافه کرد :تا پایان امسال از مسئوالن سه شهرستان استان که
بیشترین فعالیت و اقدامات مقابلهای با سوداگران مرگ داشتهاند قدردانی میشود.
در این نشست مهمترین برنامههای دستگاههای مقابلهکننده با مواد مخدر در کشور
تا پایان امسال بررسی شد.

شرایط امریه سربازی وزارت علوم

برای دانشآموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشآموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد تا  ۸آبان فرصت دارند نسبت به
امریه سربازی وزارت علوم اقدام کنند .به گزارش ایسنا ،مرکز جذب اعضای هیات
علمی وزارت علوم بر اساس مجوزهای اخذ شده در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه
نیروی امریه خود از بین دانشآموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد بهصورت
امریه خدمت سربازی در مراکز تابع استانها و تهران در رشتههای مورد نیاز دعوت
به همکاری کند.
متقاضیان امریه سربازی وزارت علوم که تمایل دارند به عنوان امریه در مرکز جذب
اعضای هیات علمی وزارت علوم خدمت سربازی خود را سپری کنند ،تا  ۸آبان ماه
 ۱۳۹۷فرصت دارند با مراجعه به سایت این مرکز نسبت به ثبت درخواست و مدارک
مورد نیاز اقدام کنند .همچنین نتایج اولیه متقاضیان جذب امریه سربازی در وزارت
علوم  ۱۱آبان ماه اعالم میشود .خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهدا ،جاویداالثرها،
جانبازان ،آزادگان و فرزند رزمندگان با حداقل  ۶ماه سابقه جبهه) ،ایتام ،افراد متاهل،
افراد معاف از رزم ،افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ،نخبگان،
استعدادهای برتر ،حافظان قرآن و قاریان برتر ،دارای حداقل  ۶ماه سابقه بسیجی
فعال و دارای شرایط مورد اشاره در فراخوان (قسمت مهارتهای مورد نیاز) در اولویت
ثبتنام در سرباز امریه وزارت علوم قرار دارند.

شناسایی و دستگیری اعضای باند
توزیع اسکناس تقلبی در خراسان جنوبی
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت :اعضای یک باند تهیه و توزیع
اسکناس تقلبی در سطح چند شهر این استان با اقدام پلیس شناسایی و دستگیر
شدند.
به گزارش ایرنا ،فرماندهی انتظامی خراسان رضوی به نقل از سرهنگ پاسدار
ابراهیم قربانزاده گزارش داد :با دریافت گزارشهایی مبنی بر توزیع اسکناسهای تقلبی
 100هزار ریالی در سطح شهرستانهای مشهد ،قوچان و فاروج موضوع در دستور کار
پلیس قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان آگاهی قوچان در عملیاتی با ردزنی اطالعاتی یکی از عامالن
اصلی این باند را که جوانی  27ساله است چهره زنی و مورد شناسایی قرار دادند .متهم
دستگیر و از او  25میلیون ریال اسکناس  100هزار ریالی تقلبی کشف شد.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ادامه داد :دو متهم دیگر پرونده نیز
در مشهد دستگیر شدند و از مخفیگاه آنها  28میلیون و  500هزار ریال اسکناس تقلبی
به دست آمد .وی گفت :تحقیقات تخصصی برای کشف زوایای پنهان این پرونده،
شناسایی و دستگیری دیگر اعضای باند تهیه و توزیع اسکناسهای تقلبی ادامه دارد.
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فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

دستگیری  ۸۵نفر از دالالن بازار ارز

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

کالهبرداری  ۱۲شرکت لیزینگ خودرو از مردم

 706هزار و  788نفر امسال متولد شدند
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه
امسال  706هزار و  788نفر در کشور متولد شدند.
به گزارش ایرنا ،سیف اهلل ابوترابی افزود :از متولدان  6ماهه امسال در کشور
 364هزار و  397نفر پسر و  342هزار و  391نفر دختر بودند و نسبت جنسی
پسران از ثبت رویداد والدت در این مدت  106،6نفر به ازای تولد هر 100
دختر بودده است.
وی ادامه داد :همچنین در  6ماه امسال  77درصد از متولدان از ساکنان
شهرها بودند و نسبت ثبت والدت در مهلت قانونی به ثبت تا یک سال پس از
وقوع  98،7درصد است و میزان عمومی (ناخالص) والدت در کشور  17،8به
ازای هر هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کشور است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال در مورد انتخاب محبوب ترین نامها برای
نوزادان متولد شده نیز گفت :در این مدت خانوادههای ایرانی محبوب ترین
نامها برای فرزندان پسر خود را به ترتیب از بین نامهای امیرعلی ،محمد،
علی ،امیرحسین ،حسین ،ابوالفضل ،امیرعباس ،محمدطاها ،محمدحسین و
کیان برگزیدند.
وی اضافه کرد :همچنین در این مدت محبوب ترین نامها برای دختران
شامل فاطمه ،زهرا ،حلما ،زینب ،یسنا ،آوا ،نازنین زهرا ،باران ،ریحانه و فاطمه
زهرا است .ابوترابی گفت :با توجه به اینکه ماه محرم در  6ماهه نخست امسال
قرار داشت ،در این مدت فراوان ترین نامهای پسر در دهه محرم شامل امیر
حسین ،حسین ،امیرعلی ،محمد ،علی ،ابوالفضل ،امیر عباس ،محمد حسین،
علی اصغر و محمد طاها بود.
وی ادامه داد :فاطمه ،زهرا ،حلما ،زینب ،نازنین زهرا ،یسنا ،فاطمه زهرا،
آوا ،رقیه و رها نیز فراوان ترین نامهای انتخابی برای دختران در دهه محرم
بودند.
ابوترابی خاطر نشان کرد :در  6ماهه نخست امسال یک میلیون و  220هزار
و  918شناسنامه برای افراد باالی  15سال صادر شده است و  194هزار و 968
شناسنامه المثنی نیز برای افرادی که شناسنامه خود را گم کرده اند ،صادر شد
که  12هزار و  639شناسنامه المثنی مربوط به افراد زیر  15سال بوده است.
در حال حاضر جمعیت کشور از مرز  81میلون نفر گذشته است.
آگهی تغییرات شرکت پارس غزاله پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت 445890
و شناسه ملی  14003742169به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  17/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :خانم هما حق
شناس به شماره ملی  0061618624و آقای سیدابوالفضل حسینی به شماره ملی
 4899727674به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2سال انتخاب شدند.
آقای علی اکبر هرائینی به شماره ملی  0060551186به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا خیری ابربکوه به شماره ملی  1461395224به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266827

__________________________
آگهی تغییرات شرکت ایتوک تات با مسئولیت محدود به شماره ثبت  405184و
شناسه ملی  10320559248به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 01/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :خریدو فروش ،نصب و راه اندازی ،طراحی و اجرا
در زمینه خدمات شهری و فضای سبز اعم از مبلمان شهری و وسایل بازی کودکان
و تجهیزات ورزشی و وسایل مورد نیاز پارکها ،نگهداری و احداث فضای سبز ،تهیه
و کاشت گل وگیاه ،تهیه لوازم و تجهزات و ماشین آالت راه سازی و خاکبرداری و
خاکریزی و انجام پروژههای مرتبط با تاسیسات برق و اجرای سیستم روشنائی پارکها،
معابر وخیابانها ،انجام عملیات رنگ آمیزی یا زیبا سازی و پاکسازی و شستشوی
نماهای شهری ،سندپالست ،نورپردازی ،آذین بندی .در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم آدرس شرکت به تهران-تهرانپارس-بلوار شهید
ناصر کاظمی (بلوار شاهد ) – خیابان هوشنگ قره زادنیا ( 162شرقی) -پالک 5
– طبقه چهارم  -واحد  12کد پستی  1654744723تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .آقای مهدی سلیمانی کدملی کدملی  0081989016با پرداخت
 29000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد .خانم هاله محمودی کدملی
 0081989016با پرداخت  1000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به  31000000ریال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا بشرح ذیل است آقای حمید شاه
قلیان قهفرخی  1602642389دارنده  100000ریال سهم الشرکه عباس بیگدلی صدر
 0063281538دارنده 900000ریال سهم الشرکه مهدی سلیمانی دارنده 29000000
ریال سهم الشرکه هاله محمودی دارنده  1000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266828
__________________________
آگهی تغییرات موسسه خیریه قدر علوی به شماره ثبت  19479و شناسه ملی
 10861733984به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1394
و مجوز شماره 6656/1302/53/14 - 594مورخ  30/10/95پلیس اطالعات و امنیت
عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس
تهران شهر تهران -شهرک شهید محالتی -خیابان امام سجاد -بلوار شاهد -پالک
-0طبقه همکف  -کدپستی  1955773999تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه

رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری  ۸۵دالل ارز و پلمپ ۱۲
شرکت لیزینگ خودرو خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سردار حسین رحیمی ،در حاشیه شانزدهمین طرح

رعد در خصوص برخورد با دالالن و سوداگران ارز و سکه در جمع
خبرنگاران گفت :بنا به درخواست بانک مرکزی و دولت جمعآوری
دالالن و سوداگران ارز و سکه در دو مرحله انجام شده و  ۸۵نفر از
دالالن بازار ارز شناسایی و دستگیر شدند .وی با بیان اینکه این افراد
سابقهدار هستند و در گذشته نیز به دلیل داللی و اختالل در بازار ارز
دستگیر شده بودند ،گفت :این افراد پس از آزادی با وقاحت تمام
به اخالل در بازار ارز و ایجاد فضای روانی در این خصوص اقدام
کرده بودند که چهارشنبه  2قبل توسط پلیس شناسایی و دستگیر
شدند ،از این افراد نیز  ۲۴۰هزار دالر ۱۷۵ ،هزار دینار ،بیش از پنج
هزار لیر و  ۴۵۲۰یورو و هشت کیلو طالی آب شده کشف و ضبط
شده است .رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد :پلیس به تمام
افرادی که قصد التهاب در بازار ارز را دارند هشدار داده و با سوداگران
برخورد قاطع میکند ،این عملیاتها طی رزوهای آینده نیز ادامه

خواهد داشت .سردار رحیمی تاکید کرد :هر گونه خرید و فروش ارز در
خیابان ،کوچهها و تقاطعهای محل فروش ارز ممنوع است و خرید و
فروش فقط در صرافیها و بانکها مجاز است .وی در بخش دیگری
از صحبتهایش با اشاره به برخورد با شرکتهای لیزینگ خودرو که
اقدام به کالهبرداری کرده بودند ،گفت ۱۲ :شرکت لیزینگ خودرو
که اقدام به کالهبرداری از افراد کرده بودند؛ شناسایی و مدیران آنها
بازداشت شدهاند ،البته دو نفر از مدیران این شرکتها متواری هستند.
وی با بیان اینکه نکات بسیاری در خصوص این شرکتهای لیزینگ
خودرو وجود دارد ،خاطرنشان کرد :به مردم هشدار میهیم در هنگام
ثبت نام در شرکتهای لیزینگ خودرو دقت الزم را داشته و به
تبلیغات این شرکتها اعتنا نکنند .وی با بیان اینکه در تهران مشکل
قاچاق سوخت وجود ندارد ،گفت :بر اساس آخرین نظرسنجیها
احساس امنیت در تهران از رتبه بسیار باالیی برخوردار است.

معاون سازمان بهزیستی کشور خبرداد

خشونت خانگی؛ علت  ۳۰درصد تماسها با اورژانس اجتماعی!
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با
بیان اینکه  ٣٠درصد تماسها با اورژانس اجتماعی
تا پایان مردادماه مربوط به «خشونت خانگی»
بوده است ،گفت ۵٢ :درصد از کودکان خشونت
دیده دختر و  ۴٨درصد پسر بودهاند .به گزارش
ایسنا ،حبیباهلل مسعودیفرید ،ضمن تشریح

آخرین وضعیت عملکرد اورژانس اجتماعی افزود:
تا پایان مرداد ماه سال جاری  ۱۲۰هزار و ۵۵۰
تماس با خط تلفنی  ١٢٣برقرار شده و  ۲۶هزار
و  ۳۰۰نفر نیز در مراکز مداخله در بحران پذیرش
شدهاند .وی با بیان اینکه خودروهای خدمات
سیار به  ۶۷هزار و  ۷۰۰نفر خدمات تخصصی

ارائه کردهاند ،افزود ۲۳۰ :هزار و  ۷۱۰نفر نیز از
سوی پایگاههای خدمات اجتماعی شناسایی شده
و برای آنها پرونده تشکیل شده است .معاون امور
اجتماعی سازمان بهزیستی  ٣٠درصد از تماسها
با اورژانس اجتماعی را مربوط به خشونت خانگی
دانست و اظهار کرد ۵٢ :درصد از کودکان خشونت

دیده دختر و  ۴٨درصد پسر بودهاند .همچنین ۵۷
درصد از عامالن اعمال خشونت نیز پدران بودهاند.
خدمات اورژانس اجتماعی از طریق مراکز مداخله
در بحران ،خودروهای خدمات سیار ،خط تلفنی
 ١٢٣و پایگاههای خدمات اجتماعی در اختیار
شهروندان قرار میگیرد.

کشف  7تن گوشت چرخ کرده با برچسبهای جعلی
حدود هفت تن گوشت چرخ کرده با برچسبهای جعلی که با
سنگدون مرغ یخ زده و چربی تهیه و وارد بازار میشد ،کشف شد.
به گزارش جام جم آنالین ،دکتر اسماعیلی معاون دادستان تهران و
رئیس دادسرای ویژه جرایم پزشکی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و
سیما افزود :براساس گزارش مردمی ،ماموران دامپزشکی به همراه
ماموران کالنتری وارد انباری واقع در خیابان صیادی ،میدان بهشت
جنب مجموعه ورزشی شهید رجایی در منطقه  16تهران شدند و در
محل حدود هفت تن گوشت چرخ کرده با مارکهای جعلی کشف

کردند .وی گفت :این گوشتهای چرخ کرده با استفاده از سنگدون
یخ زده مرغ و با اضافه کردن چربی تولید میشد و با برچسبهای
جعلی یکی از شرکتهای تولید پروتئین (یکی از شهرها) وارد بازار
میشد .رئیس دادسرای ویژه جرایم پزشکی افزود :این انبار که از
نظر محیطی بسیار کثیف و غیر بهداشتی بود ،متعلق به یکی از
شرکتهای معروف است که در اجاره فردی بوده که وی نیز از
این مکان برای تولید این گوشتهای چرخ کرده جعلی و فاسد
با بکار گرفتن چهار کارگر استفاده میکرده که این فرد هم اکنون

بشرح فوق اصالح گردید .اساسنامه جدیدی مشتمل بر 42ماده و  33تبصره تصویب و
جایگزین اساسنامه قبلی گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()266829

__________________________
آگهی تغییرات موسسه خیریه قدر علوی به شماره ثبت 19479
و شناسه ملی  10861733984به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  18/08/1394و مجوز شماره6656/1302/53/14 - 594
مورخ  30/10/95پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :نصرا ...فتحیان کد ملی  4650311039بسمت
رئیس هیئت مدیره آقای حسین اخوان کد ملی 0381174352
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم ناهید مهینی محمدزاده کد
ملی  0045564892بسمت خزانه دار خانم کبری احمدی کد ملی
 0036322695بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند .کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور مؤسسه با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره،خزانه
دار و مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه
قابل انجام خواهد بود .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()266830
__________________________
آگهی تغییرات شرکت بندار سوبان سامانه سهامی خاص به شماره ثبت
 443295و شناسه ملی  10320901720به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  04/05/1397و مجوز شماره  330638/97مورخ 03/07/1397
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت
به نشانی استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-محله سیدخندان-کوچه یکم-.خیابان عطار-پالک -56طبقه اول-
کدپستی  1541643913تغییر یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271364
__________________________

آگهی تغییرات شرکت صنایع چراغ جلوی اتومبیل مدرن سهامی
خاص به شماره ثبت  87200و شناسه ملی  10101316184به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نام شرکت به " گروه پژوهش صنعت
مدرن " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()271365

متواری است.
وی گفت :این افراد  60هزار برچسب جعلی انواع مختلف
شرکتهای تولید پروتئین و برچسب سالمت بهداشت جعلی را
نیز در همان محل تولید میکردند و بعد از بسته بندی گوشتهای
چرخ کرده با زدن این برچسبها آنها را با عنوان گوشت چرخ کرده
گوساله وارد بازار میکردند.
اسماعیلی افزود :ماموران برای معدوم سازی این گوشتهای
چرخ کرده جعلی ،اقدام میکنند و همه این هفته معدوم میشود.

__________________________
آگهی تغییرات شرکت پیشرو طب مایا سهامی خاص به شماره ثبت
 436079و شناسه ملی  10320856605به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  05/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی
تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-محله ستارخان-کوچه آوا -خیابان ستارخان-پالک  -707مجتمع
بازاربزرگ سنتی ستارخان -1.61-طبقه اول کدپستی  1453643568تغییر
یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()271366
__________________________
آگهی تغییرات شرکت پخش ارس سهامی خاص به شماره ثبت 45537
و شناسه ملی  10100908638به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  04/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی
 شهر تهران-محله زنجان شمالی -خیابان شادمهر-خیابان آزادی-پالک-409طبقه سوم -واحد  19کدپستی  1456614559تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271367
__________________________
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت پروژه سفیر کبیر با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  421755و شناسه ملی  10862058309به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/04/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :محل شرکت به استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی
 شهر تهران-محله دامپزشکی-کوچه ایمانی-خیابان طوس-پالک -52طبقه پنجم-واحد  10کدپستی  1345967885تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271368
__________________________
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت عمران سفیر کبیر با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  421757و شناسه ملی  10862058288به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران
 بخش مرکزی  -شهر تهران-محله دامپزشکی-کوچه ایمانی-خیابانطوس-پالک -52طبقه پنجم-واحد  10ک.پ  1345967885تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271369

7

جامعه

ید شماره ( -67شماره پیاپی )773
یکشنبه  29مهر  - 1397دور جد 

معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران خبر داد

دستگیری  11تبهکار حرفهای به اتهام تصادفهای ساختگی و زورگیری از رانندگان خودروها در اتوبانهای تهران
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
تهران بزرگ از دستگیری باند  ۱۱نفره مجرمین
سابقه داری خبر داد که با ایجاد تصادف ساختگی
اقدام به دهها فقره اخاذی و زورگیری از رانندگان
کرده بودند.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ کارآگاه احمد نجفی،
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اعالم خبر فوق اظهار داشت :در
تاریخ  ۲۶بهمن  ۱۳۹۶یکی از شهروندان با مراجعه
به کالنتری  ۱۵۱چیتگر به مأمورین اعالم کرد که
توسط سرنشینان یک خودرو پراید و به بهانه اینکه
با یک عابر پیاده تصادف کرده و از محل تصادف
متواری شدم ،مورد اخاذی قرار گرفتم.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری
پرونده جهت رسیدگی و ادامه تحقیقات در اختیار
اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
شاکی پرونده پس از حضور در اداره پنجم پلیس
آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :ساعت
 ۷:۳۰صبح با خودروی شخصی در اتوبان آزادگان در
حال تردد بودم که ناگهان در الین کندروی بزرگراه
یک عابر پیاده به ماشین من نزدیک شد و از قسمت
آیینه خودرو با ماشین برخورد کرد.
وی گفت :بالفاصله ماشین را متوقف کرده و
قصد داشتم تا جهت بررسی تصادف از ماشین پیاده
شوم که این شخص ( عابر پیاده ) با تکان دادن
دست عنوان کرد که اتفاق مهمی برایش نیفتاده و
مشکلی ندارد و از من خواست تا ادامه مسیر دهم.
شاکی تصریح کرد :با اطمینان از صحت و
سالمت این شخص به مسیر خود ادامه داده اما هنوز
مسافت زیادی نرفته بودم که ناگهان یک پراید سفید
با دو سرنشین با بوق زدن و روشن کردن چراغ مرا
مجبور به توقف کرد.
وی گفت :پس از توقف ،این دو نفر مرا از ماشین

پیاده کرده و به نزدیک خودروی خودشان بردند و با
نشان دادن جوانی که بر روی صندلی عقب خودرو
دراز کشیده و از ناحیه دست اظهار ناراحتی و درد
میکرد ،مدعی شدند که من از محل تصادف فرار
کردم.
مالباخته تصریح کرد :در ادامه ،به بهانه انتقال
مصدوم به بیمارستان یکی از آنها سوار ماشین بنده
شد و در طی مسیر با جوسازی و ترساندن مرا مجبور
کرد تا به بهانه پرداخت هزینه درمانی بیمارستان
مبلغ  ۳میلیون تومان را به حساب اعالمی از سوی
آنها واریز کنم؛ پس از واریز پول این شخص مدعی
شد که خودشان فرد مصدوم را به بیمارستان منتقل
خواهند کرد و پس از آن به سرعت از ماشین پیاده
شده و در ادامه هر سه نفر با خودرو پراید از محل
متواری شدند.
با آغاز رسیدگی به پرونده و انجام اقدامات ویژه
پلیسی،کارآگاهان اداره پنجم موفق به شناسایی تعداد
دیگری از مالباختگانی شدند که دقیقا به همین شیوه
و شگرد مورد اخاذی قرار گرفتند.
یکی از این مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :با خودروی شخصی در اتوبان شهید همت در
حال تردد بودم که با یک عابر پیاده تصادف کردم ....
زمانیکه از من درخواست واریز پول شد متوجه شدم
که تصادف صرفا یک ظاهرسازی است.در چندین
مورد مشابه ،تعدادی از مالباختگان زمانیکه متوجه
موضوع اخاذی شده و قصد تماس با پلیس را داشتند،
سارقین آنها را مورد ضرب وشتم قرار داده و با تهدید
سالح سرد از آنها زورگیری کرده بودند.
وی گفت :قصد داشتم تا طی تماس تلفنی با
 ۱۱۰موضوع را به پلیس اطالع دهم که ناگهان
مورد ضرب وشتم قرار گرفتم طوریکه به علت شدت
ضربه وارد شده به صورت بیهوش شدم ؛ در همان
زمانیکه زیر دست و پای سارقین افتاده بودم ،آنها با

تهدید سالح سرد اقدام به گرفتن رمز عابربانک من
کرده و پس از سرقت کارت عابربانک تمامی وجوه
داخل حساب را خالی کردند.
با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان
و بهره گیری از اطالعات بدست آمده از زمان و
محدودههای وقوع سرقت ،کارآگاهان موفق به
شناسایی یکی از خودروهای مورد استفاده از سوی
سارقین شدند.
خودروی پراید شناسایی شده متعلق به همسر
یکی از مجرمین سابقه دار و حرفهای بنام محسن (
 ۲۷ساله ) بود که به صورت قولنامهای خریداری شده
و در اختیار سارقین قرار گرفته بود .با شناسایی تصویر
محسن از سوی تعدادی از شکات و مالباختگان،
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی با انجام اقدامات
ویژه پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه محسن در
شهرستان شهریار – منطقه خادم آباد شدند .
با شناسایی محسن به عنوان یکی از اعضای
گروه سارقین که در بیشتر سرقتها حضور و
مشارکت مستقیم داشت ،کارآگاهان اداره پنجم
پلیس ضمن هماهنگی با شعبه اول بازپرسی
دادسرای ناحیه  ۳۴تهران و اخذ نیابت قضایی به
شهرستان شهریار اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه
موفق به دستگیری محسن شدند.
محسن در همان مراحل اولیه دستگیری لب به
اعتراف گشود و با اعتراف به دهها فقره اخاذی و
سرقت از رانندگان ،دیگر همدستان و اعضای گروه
را معرفی کرد و عنوان داشت که با انواع خودروهای
سواری متعلق به اعضای گروه و در قالب گروههای
دو یا  ۳نفره اقدام به اخاذی و زورگیری از رانندگان
در پوشش ایجاد تصادف ساختگی کردند.در زمان
دستگیری متهمین و در بازرسی از مخفیگاههای آنها
تعداد زیادی عابربانک متعلق به سایر افراد کشف شد
که در تحقیقات از متهمین مشخص شد که این

گروه از سارقین حرفهای با شناسایی افراد بالمکان و
معتاد ،با پرداخت مبلغ ۱۰۰هزار تومان اقدام به افتتاح
حساب بانکی کرده و با بهره گیری از حسابهای
بانکی متعلق به افراد بالمکان و معتاد نسبت به
اخاذی و سرقت از مالباختگان اقدام میکردند .نهایتا
با شناسایی تمامی اعضای گروه که همگی آنها در
منطقه خادم آباد سکونت داشتند ،تعداد  ۱۰عضو
دیگر این گروه از سارقین که تمامی آنها بارها به
اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت ،مواد مخدر ،نزاع
و درگیری ،اخاذی به شیوه ایجاد تصادف ساختگی
و  ...دستگیر و روانه زندان شده بودند ،شناسایی و
طی چند عملیات جداگانه در همان مرحله دستگیری
اولین متهم پرونده (محسن ) دستگیر و به اداره پنجم
پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
تنها در یکی از حسابهای متعلق به متهمین،
بیش از  ۲۰۰میلیون تومان شناسایی شد ؛ همچنین
یک باب منزل خریداری شده از پول حاصل از
سرقتها نیز در شهرستان شناسایی و برابر دستور
قضایی توقیف شد  .سرهنگ کارآگاه احمـد نجفی،
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :با توجه به
اعتراف صریح متهمین به دهها فقره سرقت و اخاذی
به شیوه ایجاد تصادف ساختگی ،سوابق متهمین در
اجرای جرایم مختلف بویژه در انجام سرقتهای
مشابه ،شناسایی دهها مالباخته در همان مراحل اولیه
تحقیقات و به منظور شناسایی دیگر و شکات پرونده،
هماهنگیهای الزم با مقام قضایی جهت انتشار
بدون پوشش تصاویر این گروه  ۱۱نفره از سارقین
انجام شده است .وی از همه شکات و مالباختگان
که موفق به شناسایی متهمین شدند دعوت کرد تا
جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره
پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت
اسالمی مراجعه کنند.

آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت مکانیک سفیر کبیر با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  484565و شناسه ملی  10190014720به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس :تهران ،محله
دامپزشکی کوچه ایمانی ،خیابان طوس پالک ،52طبقه پنجم ،واحد
 10کد پستی  1345967885انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271370

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  01/07/1397کلیه سرمایه تعهدی
شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قدس ()271374

آگهی تغییرات شرکت مارون برج ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  524312و شناسه ملی  10860571486به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  30/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سید آیت اله حسینی با
کدملی  1911657038بعنوان رئیس هیئت مدیره  -فضل اله شیرعلی با
کدملی  1860972861بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره -بتول حسینی با کدملی
 1911922858بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271371

آگهی تغییرات موسسه بنیاد غیر دولتی توسعه کارآفرین زنان و جوانان
به شماره ثبت  19016و شناسه ملی  10100642228به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  25/04/1397و مجوز وزارت
کشور بشماره  105333مورخ  14/6/97تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و
حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  29/12/96به تصویب رسید .آقای
سیدمحمدجعفر مرعشی شوشتری به کدملی - 1755197608آقای ناصر
براتی به کدملی - 3621175865خانم مهوش طیرانی بابایی به کدملی
- 0931316431خانم زهرا عمرانی طبرستانی به کدملی - 0451312260
خانم زهرا رهایی به کدملی  0057110123بعنوان اعضا اصلی هیأت مدیره
و خانم ماهرخ فالحی به کدملی  2691016439و خانم مرسده نادری به
کدملی  0061201979بعنوان اعضا علی البدل هیأت مدیره بمدت  2سال
انتخاب شدند آقای کاظم کاشفی پور به کدملی  1376958104بعنوان
بازرس اصلی وآقای مجید برومند به کدملی  0052846253بعنوان بازرس
علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271375

____________________

____________________

____________________

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ایده گستران بلند مرتبه
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  156274و شناسه ملی
 10101990090به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  20/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آدرس جدید شرکت:
استان تهران – شهر تهران – پل رومی – کوچه ایران – خیابان
شهید احمدلطیفی پالک  11طبقه همکف کد پستی____________________ 1964753110 :
وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن گمبرون سهامی خاص به
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران شماره ثبت  224802و شناسه ملی  10102660148به استناد
()271372

____________________

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/07/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیئت مدیره  2نفر
میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()271376
____________________

آگهی تغییرات شرکت بلند مرتبه کامران سهامی خاص به شماره ثبت
 211970و شناسه ملی  10102534010به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  23/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان دکتر باهنر
خیابان عمار پالک 24مجتمع نیاوران پارک طبقه  4واحد  404کد پستی
 1935676082تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
آگهی تغییرات موسسه بنیاد غیر دولتی توسعه کارآفرین زنان
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات و جوانان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  19016و شناسه
غیرتجاری تهران ()271373
ملی  10100642228به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ

____________________
25/04/1397و مجوز وزارت کشور بشماره  105333مورخ 14/6/97
آگهی تغییرات شرکت سرا گستران الماس سهامی خاص تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سیدمحمدجعفر مرعشی شوشتری
به شماره ثبت  533و شناسه ملی  10187001402به استناد به کدملی 1755197608 :بعنوان رئیس هیأت مدیره -خانم مهوش

ضارب طلبه همدانی دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان همدان گفت :عوامل انتظامی در کمترین زمان عامل ضرب و جرح طلبه همدانی و
همسرش را دستگیر کردند .به گزارش ایرنا ،سردار بخشعلی کامرانی بیان کرد :این فرد معتاد به خارج از استان گریخته
بود که با تالش اطالعاتی پلیس ،شناسایی و دستگیر شد .وی افزود :هنوز متهم به همدان منتقل نشده بنابراین اظهار
نظر در مورد علت و انگیزه جرم پس از تحقیقات پلیسی منعکس میشود .این فرد معتاد به شیشه دوشنبه  2هفته
قبل به یک روحانی که در همسایگی آنها در منطقه خضر شهر همدان زندگی میکرد حمله ور شده سپس با ورود به
داخل حیاط منزل مسکونی با استفاده از سالح سرد  2ضربه چاقو به همسر وی وارد کرد .ضارب هنگام فرار با عجله
و هراس از محل جرم با دختر بچهای که در کوچه در حین بازی بود برخورد و وی را نیز مجروح کرده است .این
متهم دارای سابقه کیفری است اما طبق اظهارات طلبه مجروح و پدر متهم آنها سالها بدون هیچ مشکل و تنشی با
هم همسایه بوده و ارتباط داشتند .وضعیت جسمی طلبه همدانی روبه بهبود است اما همسر وی در بیمارستان بعثت
شهر همدان تحت عمل جراحی قرار گرفت .دی ماه سال  95نیز هنگام مشاجره و درگیری یک مرد و زن در مالء
عام ،طلبه نهاوندی برای وساطت و پایان دادن به این مشاجره اقدام به مداخله و امر به معروف میکند که طرف مقابل
با عصبانیت به روحانی جوان حمله ور شده و با ضرب و شتم به این طلبه آسیب وارد میکند.

فرمانده انتظامی فارس اعالم کرد

دستگیری  4متهم فروش مشروبات الکلی مرگبار در شیراز
فرمانده انتظامی استان فارس گفت :با تالش ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی فارس،
اعضای باند  4نفره فروش مشروبات الکلی سمی در شیراز بازداشت شدند .به گزارش ایسنا ،سردار
احمدعلی گودرزی ،افزود :پیش از این یک کامیون حامل  1540لیتر مشروبات الکلی سمی در شیراز
توقیف و  2نفر در این ارتباط دستگیر شده بودند .وی با اشاره به تبعات ناشی از تولید و توزیع مشروبات
الکلی دستساز در فارس و کشور ،گفت :با توجه به حساسیت موضوع ،شناسایی و دستگیری عامالن
اصلی تهیه و توزیع مشروبات سمی در دستور کار قرار گرفت .فرمانده انتظامی استان فارس ،با بیان اینکه
در شیراز بر اثر مصرف مشروبات الکلی تاکنون  4نفر فوت کرده و  35نفر مسموم شدهاند ،افزود :ماموران
پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان فارس از نخستین لحظات وقوع این حادثه فرآیند تحقیقات را
آغاز کردند و آن را مورد پیگیری جدی قرار دادند .ماموران پس از تحقیقات فنی و تخصصی مطلع
شدند که دو نفر عامل و سرکرده اصلی پخش مشروبات الکی حامل مواد سمی "پترولیوم اتر" در یکی
از استانهای شمالی کشور خود را از دید پلیس مخفی کرده اند .گودرزی تصریح کرد :ماموران پلیس
اطالعات با اخذ نیابت قضایی به آن استان اعزام و در یک عملیات ضربتی موفق شدند هر دو متهم
را دستگیر و به استان فارس انتقال دهند .فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه این متهمان سرکرده
اصلی توزیعکننده مشروبات دستساز سمی بودهاند ،گفت :متهمان در بازجویی فنی و تخصصی به جرم
خود اقرار و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شدند .پلیس استان
فارس بدون اغماض با توزیع کنندگان مشروبات الکی برابر قانون برخورد میکند .بنا بر اعالم روابط
عمومی پلیس فارس ،برابر نظر مدیر کل پزشک قانونی استان فارس مصرف هر  10سی سی از 1540
لیتر مشروبات الکی سمی مکشوفه میتواند یک نفر را به کام مرگ بفرستد که پلیس با اقدامات فنی از
مرگ  154هزار نفر جلوگیری کرد.

طیرانی بابایی به کدملی 0931316431 :بعنوان نایب رئیس هیأت
مدیره -خانم زهرا عمرانی طبرستانی به کدملی0451312260 :
بعنوان خزانه دار -آقای ناصر براتی به کدملی  3621175865بعنوان
مدیرعامل انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر
است :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و
خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر
بنیاد معتبر خواهد بود .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271377

____________________

آگهی تغییرات شرکت مارون برج ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 524312و شناسه ملی  10860571486به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  30/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سید آیت اله
حسینی با کدملی  1911657038فضل اله شیرعلی با کدملی  1860972861بتول
حسینی با کدملی  1911922858بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند حسین عطایی کچوئی کدملی  1171193657به سمت بازرس
اصلی و امیر عطایی کچوئی دارای کدملی  1171336128به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271378

____________________

آگهی تغییرات شرکت خدماتی افق ابیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 132268و شناسه ملی  10101755533به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  02/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمد درویشی
ابیانه بشماره ملی  0075042150با پرداخت مبلغ 350000ریال به صندوق شرکت
سهم الشرکه خود را از مبلغ  599.650.000ریال به مبلغ  600.000.000ریال
افزایش داد آقای حسن علی نظری بشماره ملی  0042438853با پرداخت مبلغ
 90.000.000ریال بصندوق شرکت به شرکت وارد و در ردیف شرکاءقرار گرفت
آقای حمیدرضا علیرضائی بشماره ملی  0072523840با پرداخت مبلغ 10.000.000
ریال به صندوق شرکت به شرکت وارد و در ردیف شرکاءقرار گرفت خانم فرشته
شفیعی ابیانه بشماره ملی 0030744946و آقای محمدعلی نظری بشماره ملی
0082852723و خانم سارا علی نظری بشماره ملی 0075482665و خانم سبا علی
نظری کدملی  0021943842هر کدام بتنهایی با پرداخت مبلغ  200.000.000ریال
به صندوق شرکت به شرکت وارد و در ردیف شرکاء قرار گرفتند.در نتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ  999.650.000ریال به مبلغ  2.000.000.000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح یافت .پس از تغییرات فوق اسامی
شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان بشرح زیر است ) :آقای محمد درویشی ابیانه دارنده
مبلغ  ) 600.000.000آقای حسین درویشی ابیانه دارنده مبلغ  ) 100.000.000آقای
دانیال درویشی ابیانه دارنده مبلغ  ) 100.000.000خانم زهرا جلیلی مقدم دارنده مبلغ
 ) 100.000.000خانم شراره بلقدر دارنده مبلغ  ) 100.000.000خانم فرشته شفیعی
ابیانه دارنده مبلغ  ) 200.000.000خانم سارا علی نظری دارنده مبلغ 200.000.000
) خانم سبا علی نظری دارنده مبلغ  ) 200.000.000آقای حسن علی نظری دارنده
مبلغ  190.000.000محمد علی نظری دارنده مبلغ  ) 200000000آقای حمیدرضا
علیرضائی دارنده مبلغ  10.000.000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()271379
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علمی  -پزشکی
تاثیر مثبت داروهای ضدافسردگی
در پیشگیری از آلزایمر

افراد مبتال به زوال عقل با
احتمال ابتال به افسردگی نیز مواجه
هستند و به همین دلیل در نهایت
ممکن است مجبور به مصرف
داروهای افسردگی شوند.
به گزارش ایسنا ،متخصصان در
یک مطالعه جدید دریافتند این داروها
میتوانند نه تنها برای درمان افسردگی تجویز شوند بلکه در درمان زوال عقل نیز اثربخش
هستند .طبق اعالم انجمن آلزایمر آمریکا از میان هر  ۱۰فرد  ۶۵سال به باال یک نفر به
بیماری آلزایمر که نوعی از زوال عقل به حساب میآید ،دچار است .این اختالل با از دست
رفتن قدرت حافظه و داشتن مشکل در انجام فعالیتهای روزمره شناخته میشود .عالوه بر
این ،افراد مبتال به آلزایمر اغلب با مشکالت سالمت روان به ویژه افسردگی درگیر هستند.
بر همین اساس ،پزشکان ممکن است مصرف بازدارندههای بازجذب سروتونین ()SSRI
که نوعی داروی افسردگی است را به بیماران مبتال به زوال عقل توصیه کنند .به تازگی
گروهی از متخصصان کانادایی به مکانیزمی دست پیدا کردند که نشان میدهد SSRI
رشد تودههای مرتبط با زوال عقل را در مغز متوقف میکند .به گفته محققان یافتههای
بدست آمده میتواند برای مبتالیان به بیماری آلزایمر که از این گروه از داروها مصرف
میکنند ،امیدبخش باشد .محققان کانادایی اظهار داشتند :این یافتهها نه تنها تاکید کننده
فوائد این دارو برای بیماران مبتال به افسردگی و آلزایمر است بلکه میتواند به روند کشف
و تولید داروهای درمانی این دو بیماری در آینده کمک کند .به گزارش مدیکال نیوز تودی،
در این مطالعه ،محققان کانادایی بررسی کردند چگونه  SSRIبر تودههای بتا آمیلوئید در
مغز تاثیر میگذارد .محققان انواع مختلف از  SSRIرا با میزانهای متفاوت مورد بررسی
قرار دادند که مشخص شد فلوکستین و پاروکستین بیشترین اثربخشی را دارند و به ترتیب
 ۷۴.۸و  ۷۶درصد از رشد پالکهای بتا آمیلوئید جلوگیری میکنند.

توصیه متخصصان تغذیه
به مصرف  2وعده ماهی در هر هفته
انجمن قلب امریکا توصیه میکند که
باید هفتهای دو بار ماهی مصرف شود چراکه
مملو از پروتئین ،اسیدهای چرب اُمگا ۳و
ویتامین هاست.
به گزارش مهر ،کارشناسان تغذیه
مصرف زیاد ماهی را توصیه میکنند ،اما
نسبت به خواص مکملهای روغن ماهی که
حاوی اسیدهای چرب اُمگا ۳هستند مطمئن
نیستند .در ادامه به برخی فواید روغن ماهی اشاره میشود.
کمک به مبتالیان به بیماری آسم :تحقیق جدید دانشگاه روچستر نشان میدهد
محصوالت حاوی اسید چرب اُمگا ۳موجب کاهش تولید آنتی بادیهای مسبب آسم و آلرژی در
بدن میشوند .اگرچه در مبتالیان حاد این بیماریها که استروئیدهای خوراکی مصرف میکنند به
دلیل وجود عنصر دارویی ،از بروز فواید ممانعت میشود.
تقویت متابولیسم :محققان در ژاپن دریافته اند روغن ماهی موجب فعال سازی گیرندهها
در دستگاه گوارش موشها میشود در نتیجه سلولها در سیستم عصبی برای متابولیز چربی ذخیره
میشوند.
دانشمندان به یک گروه از موشها غذای چرب حاوی روغن ماهی دادند ،درحالیکه به گروه
دیگر رژیم غذایی فاقد این مکمل داده شد .آنها دریافتند موشهای تغذیه شده با روغن ماهی  ۵تا
 ۱۰درصد وزن کمتری داشتند.
تقویت سیستم ایمنی :طبق یافته محققان در آزمایش سال  ۲۰۱۳بر روی مکمل ها ،روغن
ماهی دارای خواص تقویت کننده سیستم ایمنی است که میتواند برای افراد دارای نقص ایمنی
مفید باشد .به گفته محققان ،روغن ماهی موجب ترغیب فعالیت سلولهای سفید خون در تقویت
سیستم ایمنی میشود.
مقابله با افسردگی :مشخص شده است که مکملهای روغن ماهی موجب تسکین عالئم
افسردگی خفیف و متوسط میشوند.
همچنین افراد مبتال به افسردگی تک قطبی بعد از خوردن یک یا دو گرم مکمل در روز با کاهش
عالئم مواجه بودند.
حفاظت از قلب :امگا ۳-همواره با سالمت بهتر قلب مرتبط بوده است ،اگرچه مطالعات اخیر
نشان میدهد مصرف حدود  ۳۰۰میلیگرم اُمگا ۳-از طریق رژیم غذایی یا مکملها مفید است اما
مصرف بیش از این اندازه آن فایدهای ندارد.
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تاثیر پوشیدن لباسهای پشمی بر خواب بهتر
متخصصان خواب در یک
مطالعه جدید مدعی شدند
پوشیدن لباس پشمی هنگام
خواب بیشتر از «شمردن
گوسفندها» میتواند در حل
مشکل بیخوابی موثر باشد.
به گزارش ایسنا ،نتایج
این مطالعه نشان میدهد که
پوشیدن لباس پشمی هنگام خواب به داشتن خواب
بهتر کمک میکند.
در این بررسی آمده است پوشیدن لباس پشمی
هنگام خواب به بدن کمک میکند تا وضعیت آسایش
دمایی خود را حفظ کند.
متخصصان استرالیایی برای بررسی دقیق این
فرضیه آزمایشاتی را روی دو گروه از افراد مسن و جوان
انجام دادند.
این تیم تخصصی مشاهده کردند افراد جوانی
که هنگام خواب شلوار پشمی به تن داشتند نسبت

به افرادی که شلوار پنبهای
پوشیده بودند به طور متوسط
چهار دقیقه سریعتر به خواب
رفتند .عالوه بر این ،مدت زمان
خواب آنان در طول شب هفت
دقیقه بیشتر شد ه بود.
در مطالعه دوم مشخص شد
پوشیدن شلوار پشمی میتواند
اثرگذاری بیشتری بر افراد  ۶۵تا  ۷۰سال داشته باشد.
به گفته متخصصان لباس پشمی باعث میشود
فرد پس از  ۱۲دقیقه به خواب برود در حالی که با
لباس پنبهای این زمان به  ۲۲تا  ۲۷دقیقه افزایش
پیدا میکند.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت ،متخصصان میگویند
زندگی در عصر مدرن باعث شده داشتن خواب مطلوب
و باکیفیت به یک چالش جدی تبدیل شود .در نتیجه
هر راهکاری که در جهت رفع این مشکل باشد میتواند
بر سالمت روان و جسم تاثیر داشته باشد.

راهکارهایی سـاده برای رفع تیـرگی قوزک پا
تیرگی ناحیه اطراف قوزک پا یا دیگر نواحی بدن طبیعی
است اما گاهی این حالت شدید است و روی زیبایی فرد تأثیر
منفی میگذارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،یکی از مشکالت رایج
زیبایی که شاید شما هم درگیر آن شده باشید ،تیرگی نواحی
اطراف قوزک پاست .این تیرگی در برخی افراد به نسبت شدید
است و ممکن است سبب بروز مشکالتی شود.
دکتر محمد فصیحی دستجردی در این باره میگوید :در
طب سنتی هر قسمتی که لک تیره دارد ،دلیل بر سردی و
خشکی مزاج یا افزایش سودا در بدن است که خونرسانی
را محدود میکند .هر نوع روغن موضعی یا روغنی که گرم
و مرطوب باشد مثل روغن کنجد ،زیتون ،سیاهدانه ،بادام
شیرین ،شترمرغ و اگر تیرگی تازه و کم است ،حتی روغنهای
مالیمتری مثل گل بنفشه میتواند مؤثر باشد .هر شب باید
ناحیه چرب شود و روی آن جوراب بپوشند تا روغن روی
پوست تا صبح استراحت کند .اگر الیه ضخیم و قدیمی است
و ناحیه پینه بسته برای باز کردن عروق باید از بادکش و زالو
کمک گرفت.
دکتر محمدعلی نیلفروشزاده در این باره میگوید :تیرگی
ناحیه اطراف قوزک پا یا دیگر نواحی بدن طبیعی است اما
گاهی این حالت شدید است و روی زیبایی فرد تأثیر منفی
میگذارد .برخی خانمها سعی میکنند با کرمهای آرایشی
تیرگی را بپوشانند اما این کار راه حل خوبی نیست چون کرم
پاک میشود و ظاهر خوبی ندارد .به هر حال تیرگی نشانه
بیماری نیست و تنها دلیل آن ضخیم شدن پوست ناحیه
است و برخالف باور عامه مردم لک نیست.برخی افراد از
نظر ژنتیکی مستعد این تیرگیها هستند .گاهی نیز به دنبال
تحریک و فشار زیاد پوست دچار تیرگی میشود و در کسانی
شایعتر است که عادت به چهارزانو نشستن دارند.
در طب سنتی هر قسمتی که لک تیره دارد ،دلیل بر سردی
و خشکی مزاج یا افزایش سودا در بدن است که خونرسانی
را محدود میکند .هر نوع روغن موضعی یا روغنی که گرم
و مرطوب باشد مثل روغن کنجد ،زیتون ،سیاهدانه ،بادام
شیرین ،شترمرغ و اگر تیرگی تازه و کم است ،حتی روغنهای
مالیمتری مثل گل بنفشه میتواند مؤثر باشد
برای درمان ،راهکارهای مختلفی وجود دارد ،مث ً
ال گفته

میشود لیزر و میکرودرم ابریژن میتواند به کاهش تیرگی
کمک کند اما طبق تحقیقات این روشها چندان مؤثر
نیست.
لیزر فرکشنال شاید بتواند تا حدی ضخامت پوست را
کم کند ،اما باید مراقب نحوه استفاده از لیزر و درجه آن بود
زیرا این کار میتواند سبب تحریک پوست ناحیه و ضخیمتر
شدن پوست و تیرگی آن شود .استفاده از کرمهای الیهبردار
و پیلینگ با اسید میوه هم میتواند تا حدی تیرگی را کم کند.
گاهی داروهای خوراکی و ضدلک تجویز میشود که البته
چندان مؤثر نیستند.
کرمهای حاوی روشنکنندههای پوست که عناصری مثل
الکتیک اسید و شیرینبیان و عصاره گریپفروت و کوجیک
اسید و ...دارند میتوانند در روشن شدن پوست مؤثر باشند.
اسکراپ هم با برداشتن سلول مرده میتواند مفید باشد
اما اگر سایش زیاد باشد ،ممکن است سبب بدتر شدن
اوضاع شود .نپوشیدن جوراب وقتی پا درون کفش است و
خشکی هوا در فصل زمستان نیز میتواند باعث ضخامت
الیه شاخی شود .در این صورت الیه شاخی ضخیم ،ترکدار
و پوستهپوسته میشود .دلیل این مساله خشکی ساده یا انواع
اگزما ،پسوریازیس یا برخی بیماریهای کراتیدرماست که
زمینه خانوادگی دارند .برای درمان میتوان از ترکیبهای
کراتولوتیک ،اوره همراه با کرمهای مرطوبکننده و
چربکننده و صابونهای مالیم استفاده کرد.
گ پا به شرطی که مالیم کشیده شود هم
استفاده از سن 
میتواند الیه شاخی را کاهش دهد ولی بعد از استفاده از آن
حتم ًا باید پوست را چرب کرد .تیرگی در چینها و نواحی زیر
بغل ،کشاله ران و زیر سینهها و میان پاها هم شایع است.

استعمال سیگار؛ علت اصلی ابتال به زخم معده!
یک فوق تخصص گوارش مصرف سیگار ،الکل و
قرص هایی از جمله ژلوفن را عامل ایجاد و تشدید
زخم معده خواند .به گزارش مهر ،همایون واحدی فوق
تخصص گوارش در رابطه با شایع ترین عوامل ایجاد
زخم معده گفت :مهمترین دلیل ایجاد زخم معده یا
بهطور شایع تر زخم اثنی عشر ،میکروب معده است که
از طریق آب یا غذای آلوده وارد بدن میشود .واحدی
مصرف مشروبات الکلی را عامل دیگر زخم معده خواند
و عنوان کرد :به عالوه مصرف سیگار نیز از علل عمده
ابتال به این بیماری است .وی استفاده از برخی داروها
از جمله قرصهای ضد التهابی را از دیگر عوامل زخم
اثنی عشر دانست و تصریح کرد :مصرف قرص هایی
همچون ژلوفن و دیکلوفناک نیز موجب التهاب ،ایجاد و
تشدید زخم معده میشود .این متخصص گوارش اظهار
کرد :برخی بیماریها نیز از جمله بیماریهای ریوی،
خونی و التهابی موجب بروز زخم معده خواهند شد.
واحدی همچنین ایجاد زخم معده یا اثنی عشر را در
مردان شایع تر از زنان دانست.
وی برای پیشگیری از این بیماری توصیه کرد :بهتر
است برای پیشگیری از ابتال به زخم معده از مصرف
سیگار ،الکل و غذاهای پر حجم امتناع شود .وی
احساس درد در سر دل را یکی از عالئم این بیماری

خواند و اضافه کرد :بسیاری از بیماران این درد را داشته
و این نشانه با مصرف غذا یا استفاده از داروهایی
همچون شربت معده برای ساعتی رفع میشود .این
متخصص گوارش با بیان اینکه در افراد باالی  ۴۵سال
عالئمی از جمله الغری و مصرف سیگار هشدار از زخم
معده میدهد ،تصریح کرد :برای درمان این دسته از
بیماران با توجه به شرایط سنی آنان ،آندوسکوپی و
مصرف دارو میتواند موثر باشد.
واحدی با اشاره به درمان افراد با سن پایین تر،
ابراز داشت :در افراد جوان تر در صورت نبود عالئم
شدید یا خون ریزی غیر طبیعی معده ،میتوان با دارو و
تستهای پزشکی بیمار را درمان کرد.

تاثیر مصرف کافئین
بر افزایش تحمل درد

مطالعات نشان میدهد که مصرف مرتب کافئین
توانایی بدن را برای تحمل درد افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،گروهی از متخصصان علوم
پزشکی دانشگاه آالباما در آمریکا با بررسی روی ۶۲
ِ
زن و مرد  ۱۹تا  ۷۷ساله میزان کافئین دریافتی آنان
از مصرف قهوه ،چای ،نوشابه ،نوشیدنیهای انرژیزا
و شکالت را ثبت کردند.
گروهی از این افراد به طور میانگین در طول روز
 ۱۷۰میلیگرم کافئین دریافت کردند که معادل دو
فنجان قهوه است .همچنین برخی از این افراد بیش
از  ۴۰۰میلیگرم کافئین در طول روز دریافت کرده
بودند.
پس از گذشت هفت روز ،محققان به سنجش
میزان تحمل درد در افراد شرکتکننده اقدام کردند.
روی دست این افراد وسیلهای قرار داده شد که باید
هنگام احساس درد و غیر قابل تحمل بودن آن دکمه
موجود روی دستگاه را فشار میدادند.
این متخصصان همچنین فاکتورهایی همچون
جنسیت ،نژاد ،استعمال مواد دخانی و مصرف الکل که
میتواند بر احساس درد تاثیر بگذارد ،کنترل کردند .به
گفته آنها ،هرچه میزان مصرف کافئین بیشتر باشد،
بدن در برابر درد تحمل بیشتری دارد.
متخصصان اظهار داشتند :رژیم غذایی میتواند
عامل مداخله کننده مفیدی در کاهش احساس درد
باشد .همچنین تنها کافئین این خاصیت را ندارد و
رژیمهای غذایی گیاهی نیز میتوانند در افزایش
آستانه تحمل درد موثر باشند.

مثبت مصرف «آووکادو»
و «تخم مرغ» بر کاهش وزن

متخصصان تغذیه برای کاهش وزن مصرف چند
ماده خوراکی را معرفی میکنند.
به گزارش مهر ،شاید کاهش وزن با مصرف مواد
خوراکی پرچرب و پرکربوهیدرات عجیب به نظر
برسد اما در ادامه به برخی از این مواد خوراکی که
به الغری کمک میکنند اشاره میشود:
آووکادو :آووکادو منبع غنی چربیهای سالم،
بویژه اسید اولئیک مونواشباع نشده هست که در
روغن زیتون هم یافت میشود .وجود فیبر و پتاسیم
نیز از دیگر مواد مغذی موجود در آووکادو هستند .به
گفته محققان این میوه سبز جایگزین سالم تری برای
مارگارین و کره است.
سیب زمینی آب پز :در بسیاری از رژیمهای
غذایی فعلی کربوهیدراتها به طورکامل حذف
میشوند .اما باید بدانید که سیب زمینی حاوی مقدار
کمی از تمامی مواد مغذی موردنیاز بدن است .عالوه
بر سیب زمینی ،مصرف شلغم و سایر سبزیجات
ریشهای هم توصیه میشوند.
میوه ها :اکثر میوهها سرشار از فیبر بوده و
دارای میزان انرژی کمی هستند که آنها را تبدیل به
جایگزین خوبی برای اسنکهای پرکالری مینماید.
تخم مرغ کامل :تخم مرغ به خاطر داشتن
میزان باالی کلسترول و چربی معروف است اما این
ماده غذایی منبع خوب پروتئین باکیفیت همراه با
کالری کم است.
مغزیجات آجیلی :مغزیجات آجیلی مملو از
چربی هستند و منبع گیاهی خوب پروتئین محسوب
میشوند .یک غذای سالم برای قلب بوده و اکثراً
حاوی اسیدهای چرب امگا ،۳-فیبر و ویتامین E
هستند.

