جدیدترین جزئیات بستـه حمایتی دولـت

صفحه 4

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

پایان امسال؛ آخرین فرصت ثبتنام برای پرداخت جریمه ریالی به جای خدمت سربازی
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبرداد

احتساب ۷۵درصد مدت خدمت وظیفه عمومی سربازان دوران جنگ
بـهعنـوان خدمـت داوطلبـانـه

صفحه 5

صفحه 6
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سیدحسین موسویان:
شکست کارزار فشار
به پنج دلیل تحریمهای حداکثری ترامپ علیه ایران
ضدایرانی ترامپ
دسترسی ایران به
شکست خواهد خورد سوئیفت قطع نخواهد شد

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

معلوم نیست صدا و سیما کی میخواهد
از حالت یکطرفه بودن خارج شود

صفحه 2

بلومبرگ گزارش داد

موافقتآمریکابادرخواستمعافیت ۸کشور
ازتحریـ مخریـدنفـتایـران

آخرین روند پرداخت «وام ضروری»
 5میلیونتومانیباکارمزد 4درصد

واقساط ۳۶ماهبهبازنشستگانکشوری

صفحه 3

رئیس سامانه بهداشت  ۱۹۰وزارت بهداشت خبر داد

معدومسازی بیش از  ۹۱تن انواع مواد
غذایی فاسد ،غیرقابل مصرف و تاریخ
مصرف گذشته طی  6ماه اول امسال

صفحه 5

جان باختن دلخراش دختربچه  1/5ساله
بر اثر سقوط از بالکن طبقه چهارم یک واحد مسکونی
با سهلانگاری شوهرخالهاش در تهران

صفحه 7

جزئیات فرار زندانی سابقهدار

با کمک و شلیک هوایی  4شرور مسلح
از درون یک بیمارستان در تهران!

صفحه 6

رهایی دختربچه  3ساله با دستگیری
زوج ماجراجوی بدون فرزند
و کودکربای همدستشان
پس از  2ماه در کرج
صفحه 7

صفحه 2

صفحه 2

معاون رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

صفحه 3

در دورههای گذشته بین ۱۴تا ۱۸درصد مردم زیر خط فقر
بودهاند اکنون به ۱۸تا ۳۵درصد رسیده است
صفحه 4

متوسط افزایش  ۲۰درصدی
حقوق کارکنان در سال آینده
صفحه 3
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت:

تشخیص زودهنگام سرطان از راهبردهای
مهم شناسایی به موقع بیماران ،افزایش
اثربخشی مداخالت و کاهش هزینههاست
صفحه 4
امکانپرداختبیمهاختیاریدارندگان
کارت پایان خدمت برای بهرهمندی
از مزایای قانون تامین اجتماعی صفحه 4

دستگیری تبهکار حرفهای قبل از
کالهبرداری  10میلیارد تومانی فروش
یک گاراژ با اسناد جعلی در شمال تهران

صفحه 5

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

دستگیری بیش از  ۶۵۰سارق
و مالخر در جریان هفدهمین مرحله
از طرح رعد در پایتخت

صفحه 5

آخرین روند پرداخت «وام ضروری»
 5میلیونتومانیباکارمزد 4درصد

واقساط ۳۶ماهبهبازنشستگانکشوری

صفحه 3

مسمومیت  974نفر و جان باختن
 ۸۵نفر از آنها بر اثر مصرف
مشروباتالکلی دستساز و تقلبی
از۱۵شهریور تا  ۹آبان!
صفحه 5
دستگیری عامل مرگ  27عقاب
صحرایی در سروستان فارس

صفحه 6

دستگیری  3دختر  ۱۸تا  20ساله
به اتهام سرقت خودروهای لوکس
پس از طرح دوستی با صاحبان خودروها
در غرب تهران
صفحه 6
پسر  25سال ه جنایتکار پس از فرار از شهرستان و معرفی خود به پلیس در تهران:

پدر  65سالهام را به قتل رساندهام،
عذاب وجدان لحظهای رهایم نکرد
آمدهام خود را تسلیم کنم
صفحه 7

سياسي

2
یادداشت
به پنج دلیل تحریمهای ضدایرانی ترامپ
شکست خواهد خورد
دکتر سیدحسین موسویان
عربستان و متحدانش پیش از این ادعا کرده بودند
که برای جبران هرگونه کمبود نفت آماده اند ،اما
کارشناسان اعتقاد دارند که آنها ظرفیت جبران کامل
نبود نفت ایران را در بازارهای جهانی ندارند .از ماه
می (اردیبهشت ماه) و خروج ترامپ از برجام ،صادرات
نفت ایران روزانه به یک و نیم میلیون بشکه کاهش
یافته و بهای سبد نفتی «اوپک» (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) افزایش یافت
و به  ۷۶دالر رسیده است .اگر پیش بینیها مبنی بر تداوم این افزایش تا بشکهای
 ۱۰۰دالر درست باشد ،در صورت کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون
بشکه در روز ،باز هم تهران میتواند کاهش درآمد خود را جبران کند.
حداقل  ۵دلیل وجود دارد که استراتژی دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در
اعمال تحریمها علیه ایران شکست خواهد خورد .به گزارش تسنیم ،سید حسین
موسویان ،سفیر سابق ایران در آلمان و مذاکره کننده سابق هستهای ایران و
پژوهشگر فعلی دانشگاه پرینستون آمریکا مقالهای را در خبرگزاری رویترز نوشته
است که در ادامه میآید .دور جدید تحریمهای ضد ایرانی آمریکا  ۱۳آبان ماه (۴
نوامبر) به اجرا در میآید ،این تحریمها پس از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم
به «برجام» تخفیف پیدا کردند .هدف واقعی دولت ترامپ ازبازگرداندن تحریمها
این است که برجام را نابود ،اقتصاد ایران را متالشی ،نقش منطقهای ایران بویژه
درسوریه و عراق و یمن را حذف و نهایتا سقوط نظام حکومتی فعلی ایران را جشن
بگیرد .ضمن اینکه موضع رسمی کاخ سفید این است که از طریق زور و تحریم،
ایران را به پای میز مذاکره دوجانبه کشانده تا اینکه توافقی جدید که نام ترامپ را
یدک بکشد ،حاصل شود .حداقل پنج دلیل وجود دارد که استراتژی ترامپ شکست
خواهد خورد .۱ :ایاالت متحده تالش میکند صادرات نفت ایران را به صفر برساند،
اما اکنون مشخص شده که این کار در عمل غیرممکن است چرا که هیچ جایگزین
مناسب و قابل دوامی برای صادرات روزانه دو نیم میلیون بشکه نفت ایران وجود
ندارد .عربستان و متحدانش پیش از این ادعا کرده بودند که برای جبران هرگونه
کمبود نفت آماده اند ،اما کارشناسان اعتقاد دارند که آنها ظرفیت جبران کامل نبود
نفت ایران را در بازارهای جهانی ندارند .از ماه می (اردیبهشت ماه) و خروج ترامپ
از برجام ،صادرات نفت ایران روزانه به یک و نیم میلیون بشکه کاهش یافته و
بهای سبد نفتی «اوپک» (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) افزایش یافت و به
 ۷۶دالر رسیده است .اگر پیش بینیها مبنی بر تداوم این افزایش تا بشکهای ۱۰۰
دالر درست باشد ،در صورت کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون
بشکه در روز ،باز هم تهران میتواند کاهش درآمد خود را جبران کند .۲ .تنشهای
تجاری اخیر بین چین و آمریکا ،جنگ تجاری ترامپ با چین و تحریم اقتصادی
روسیه از سوی آمریکا میتواند احتمال همکاری پکن و مسکو را با آمریکا علیه
ایران کاهش دهد .عالوه بر این ،کاخ سفید نمیتواند بر همکاری با اتحادیه اروپا نیز
که گفتگوهای هستهای را در سال  ۲۰۰۳با ایران آغاز کرد چندان حساب کند چرا
که «برجام» برای اتحادیه اروپا به مثابه یک دستاورد قابل توجه در عرصه سیاست
خارجی است .همچنین اتحادیه اروپا به طور فزایندهای تحریمهایی از این دست را
تهدیدی علیه هویت و استقالل خود میداند .به همین دلیل «برونو لومیر» وزیر
دارایی فرانسه گفت :نتیجه این بحران در خصوص ایران فرصتی برای اروپا خواهد
بود تا استقالل نهادهای مالی خودش را داشته باشد .به این ترتیب ما میتوانیم با
هر کس که میتوانیم تجارت کنیم .در گذشته ،همکاری با قدرتهای بزرگ در
ایجاد یک سیاست کارآمد برای ایران نقش بسیار مهمی داشت -۳ .تحریمهای
آمریکا بستر را برای یک تغییر تاریخی در سیستم پولی و مالی جهانی ایجاد کرده
است .چندین دهه است که دالر آمریکا بر بازار بین المللی مالی تسلط دارد ،اما
خروج آمریکا از توافق هستهای ایران و غرب کشورهایی مانند روسیه ،چین ،هند
و ترکیه را بر آن داشته است تا از پولهای ملی خود برای معامله با ایران استفاده
کنند .اگر اروپا در ایجاد یک نظام مالی مستقل از دالر آمریکا موفق شود ،سایر
کشورها میتوانند از «یورو» برای تجارت با ایران استفاده کنند و این اقدام از تسلط
دالر بر بازارهای جهانی خواهد کاست -۴ .سایر امضا کنندگان «برجام» ،توافق
هستهای ایران و غرب را «ابزاری علیه یکجانبه گرایی آمریکا» میدانند .برجام یک
توافقنامه چندجانبه است که از سوی قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
متحد پشتیبانی میشود؛ قطعنامهای که تیم ترامپ به طور یکجانبه از آن خارج شد و
اکنون تالش میکند سایر کشورهایی را که آن را اجرا میکنند ،مجازات کند .هرگونه
تسلیم در برابر واشنگتن در این خصوص رویکرد کنونی آمریکا را تشدید خواهد کرد.
برای جلوگیری از این امر ،ایران و هم جامعه بین المللی قصد دارند برجام را به
عنوان یک نیاز استراتژیک حفظ کنند -۵ .متحدان قدرتمند آمریکا همچون اروپا
و ژاپن همچنان از برجام حمایت میکنند .فقط تعدادی از متحدان منطقهای یعنی
عربستان سعودی و امارات عربی متحده و اسراییل از تصمیم ترامپ برای خروج از
برجام حمایت کرده اند .سایر بازیگران مهم منطقهای مانند ترکیه ،عمان و عراق
همچنان از توافق حمایت میکنند .در عین حال ،تحوالت سایر بحرانهای منطقه
نیز به نفع آمریکا و متحدانش نیست مثال «بشار اسد» رییس جمهوری سوریه که
مورد حمایت ایران و روسیه است در حال پیروزی در جنگ است؛ آمریکا در جنگ
افغانستان شکست خورده ،عربستان در جنگ یمن پیروز نبوده و درمحاصره اقتصادی
قطر شکست خورده است .این تحوالت ،راه تهران را برای دور زدن تحریمهایی
که واشنگتن تحمیل میکند ،هموار خواهد کرد .در شش دهه گذشته ،آمریکا قدرت
بالمنازع منطقه بوده است .اما اجرای موفق برجام و سیاستهای یکجانبهگرایانه
ترامپ ،موجب شکاف در روابط آمریکا و اروپا و همگرایی بیشتر قدرتهای جهانی
بلوک شرق و اروپا و نیز قدرتهای منطقهای همچون ایران و ترکیه و عراق شده
است .به عالوه ،برجام به معیاری برای سایر قدرتهای جهانی بویژه اروپا ،چین،
روسیه و هند تبدیل شده تا معاهدات بین المللی را بدون حضور آمریکا به پیش
ببرند .این موضوع در کنار عقب نشینی واضح آمریکا از سایر معاهدات بین المللی
میتواند نظام بین المللی را از یک جهان تک قطبی به رهبری آمریکا به یک جهان
چند قطبی سوق دهد که سایر قدرتهای جهانی و نیز قدرتهای منطقهای نقش
اساسی ایفاء خواهند کرد؛ لذا پیش بینی میشود که دور دوم تحریمهای آمریکا علیه
ایران وتحمیل فرامرزی آن ،نه تنها به هدف اصلی خود نخواهد رسید بلکه مناقشات
خاورمیانه را نیز افزایش خواهد داد.
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علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

معلوم نیست صدا و سیما کی میخواهد
از حالت یکطرفه بودن خارج شود

به گزارش جماران؛ علی مطهری ،نایب رئیس مجلس
شورای اسالمی ،در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«از فضائل برنامه ثریا در شبکه یک سیما شنیده
بودم اما ندیده بودم تا اینکه چند روز پیش به طور
اتفاقی این برنامه را دیدم و دریافتم هر آنچه درباره
آن میگویند صحیح است .در آن برنامه دو مهمان و
یک مجری هر سه بر اشتباه بودن مذاکرات و توافق
برجام پای میفشردند و این که نظام هرچه زودتر
باید پای خود را از این منجالب بیرون بکشد و چون
میدیدند که ترکش این تیر به مقام رهبری نیز میخورد
هرچند دقیقه یک بار هم میگفتند البته مقام ایشان که
نمیتواند دائم وارد مسائل شود و تعیین تکلیف کند ،و
بدینوسیله تقصیر را به گردن دولتیها میانداختند.
معلوم نیست صدا و سیما کی میخواهد از این حالت
یکطرفه بودن خارج شود و حرف طرف مقابل را هم
پخش کند تا مردم بفهمند مذاکره و توافق برجام که از

ابتدا تا انتهای آن با نظر رهبری انجام شد اشتباه نبود
بلکه اشتباه بعد از توافق انجام شد که بخشی از نظام
به خاطر جنگ قدرت و احیان ًا منافع اقتصادی مصمم به
اجرا نشدن برجام بود تا مبادا به نفع رقیب سیاسیاش
تمام شود .اگر کل نظام یکپارچه و متحد بود و از مواهب
برجام مانند سرمایهگذاری شرکتهای خارجی استفاده
میکرد ترامپ هم نمیتوانست به آسانی از آن خارج
شود .با همه این احوال ،همین برجام موجود امروز اروپا
و بلکه اکثر کشورهای جهان را در مقابل آمریکا قرار
داده و آمریکا را منزوی کرده است و از طرفی کشورها
به فکر کنار گذاشتن دالر در مبادالت تجاری خود
افتادهاند .اما با شناختی که از طرز فکر آقای دکتر علی
عسکری رئیس سازمان صدا و سیما دارم بعید میدانم
که ایشان از این گونه برنامهها رضایت داشته باشد و به
احتمال قریب به یقین برنامههایی مثل ثریا از جاهایی
بر او تحمیل میشود».

شکست کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران
دسترسی ایران به سوئیفت قطع نخواهد شد

مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا که در زمینه
مسایل ایران فعالیت دارند' ،مایک پمپئو' ،وزیر خارجه
دولت 'دونالد ترامپ' را به ادامه دسترسی ایران به
سوئیفت متقاعد کردند.
به گزارش جماران؛ 'واشنگتن فری بیکن' نوشت،
واشنگتن با تسلیم در برابر اروپا و ایران ،امتیازاتی بزرگ،
از جمله دسترسی به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین
بانکی(سوئیفت) به ایران می دهد که به واسطه آن ،فشار
ناشی از تحریم های پیش رو علیه تهران کاهش می
یابد.
این تارنمای اطالع رسانی آمریکایی جمعه  11آبان
به نقل از افراد آگاه از مساله اعالم کرد ،مقامات ارشد
وزارت خارجه آمریکا که در زمینه مسایل ایران فعالیت
دارند' ،مایک پمپئو' ،وزیر خارجه دولت 'دونالد ترامپ' را
به ادامه دسترسی ایران به سوئیفت متقاعد کردند.
به گفته این مقامات ،در حالی که ترامپ و شخصیت
های عالیرتبه کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های
شدیدتر علیه ایران در تالشند ،گفته می شود ،وزارتخانه
های خارجه و خزانه داری آمریکا تسلیم فشار متحدان
اروپایی و ایران شده اند .احتماال ایران به انجام تعامالت
بانکی از طریق سوئیفت ادامه خواهد داد و دولت آمریکا
نیز با تمدید معافیت تحریمی چندین کشور ،امکان ادامه

خرید نفت آنها را از ایران فراهم خواهد کرد.
طبق گزارش های دریافتی ،این امتیازات موجب
خشم مقامات آمریکایی مخالف ایران و حتی کاهش
مشارکت 'جان بولتون' ،مشاور امنیت ملی آمریکا در روند
اجرای تحریم های  4نوامبر( 13آبان) شده است.
یکی از کارکنان ارشد کنگره آمریکا به واشنگتن فری
بیکن گفت :کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران از
هم پاشید .مقامات دولت به ما می گفتند ،با توجه به
اینکه ایران مجبور خواهد شد صادرات نفت خود را
به صفر برساند ،دادن امتیازاتی در زمینه دسترسی به
سوئیفت کار درستی است .اکنون آنها می گویند ،دقیقا
االن شروع یک کارزار طوالنی است ،دادن امتیازاتی در
زمینه سوئیفت و انرژی به ایران کار درستی است.
به گفته یکی از مشاوران کنگره آمریکا ،بازماندگان
دوره 'باراک اوباما' در وزارت خارجه با هدف پیوستن
احتمالی دوباره به توافقنامه هسته ای ایران در آینده،
به روند متقاعد کردن پمپئو به حمایت از این امتیازات
کمک کردند.
گفته می شود ،این امتیازات شامل معافیت چین،
کره جنوبی و هند از تحریم های آمریکاست .قرار است
روزهای آینده جلساتی برای بررسی جزییات امتیازات
جدید به ایران برگزار شود.

یادداشت

ترس و توسعه نیافتگی
دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

به نظر می رسد که رشد
فردی ،نتیجه پنج نوع آزادی
است:
-۱آزادی ارتباطات
-۲آزادی سازماندهی
-۳آزادی بیان
-۴آزادی متفاوت فکر

کردن
 -۵آزادی تولید ثروت
در ده کشور اول ازنظر نوآوری در جهان ،این پنج نوع
آزادی در میان کشورها مشترک است .نوآوری شهروندان
این کشورها ،محصول سیستمی از این نوع آزادیها است که
به وجود آمده است .انسانها محصول این سیستمها هستند.
در کشوری که سیستم درست نشده باشد ،کانونهای قدرت
از آزادی شهروندان نگران می شوند .وقتی ما به سوییس
فکر می کنیم که مقام اول نوآوری جهانی را دارد ،حتی نام
چند نفراجرایی را هم نمی توانیم به یاد بیاوریم چون یک
سیستم به معنای مجموعه ای از قواعد پایدار مورد اجماع،
ایجاد کرده است که همه در هر جایگاهی و موقعیتی ،آن
قواعد را رعایت می کنند.
بخش نا خودآگاه ذهن که انبار انبوهی از یادگیریهای
مستقیم و غیر مستقیم است ،نقشی تعیین کننده در
سرنوشت یک فرد و در نهایت یک جامعه دارد .افراد از
کودکی درمحیط خانواده ،مدرسه ،جامعه ،رسانهها و
حکومت به تدریج می آموزند که از چه مسائلی باید بترسند
و حدود و محدودیتها کجاست .ذهن دائما محاسبه می
کند که پی آمد حرفی که می زند ،ارتباطی که برقرار می
کند ،گروهی که تشکیل می دهد ،درآمدی که دارد چیست
و چه نوع هراسی باید داشته باشد .به عنوان مثال در بعضی
از کشورها ،ارتباط با خارجی جرم محسوب می شود اما در
سال  ،۲۰۱۷کره جنوبی  ۵۲میلیون دالر برای البی در
قوه مجریه ومقننه امریکا هزینه کرد .در شهر واشنگتن
حدود  ۱۶۰۰۰شرکت رسمی ثبت شده وجود دارد که برای
افراد و دولتهای خارجی در دستگاه حکومتی آمریکا البی
می کنند .چرا شهروندان آمریکایی نمی ترسند که برای
خارجیها در درون حاکمیت خودشان تبلیغ و البی گری
کنند؟ چون حتی کار با خارجی قاعده مند است .حتی قانون
تا آنجا صریح نوشته شده است که فرزندان نمایندگان
مجلس می توانند شرکت البی داشته باشند.
اینکه افراد تا چه میزان نگران پیامدهای فعالیتهای
خود هستند به همان میزان کمتر برای نو آوری فکر می
کنند و سازماندهی می کنند .شهرداری لس آنجلس هم به
عزادارن عاشورا اجازه داد در مرکز شهر مراسم خود را برگزار
کنند و هم به حامیان پادشاه باستانی ایران ،کوروش .چرا هر
دو نوع سازماندهی آزادی دارند؟ چون سیستمی وجود دارد
که هراسی از سازماندهیهای متفاوت ندارد.
از قوی ترین انگیزههای انسانی ،بهتر شدن (Self-
 )Enhancementاست .اما این بهتر شدن نیاز به
محیط مستعد دارد که انسانها از کار و نوآوری نهراسند.
این محیط ،ذهن انسانها را در ناخود آگاه تربیت می کند.
در سال  ۱۸۹۰روان شناس و فیلسوفی به نام ویلیام
جیمز ( )William Jamesدر کتابی به نام اصول
روانشناسی ،عموم رفتار ،افکار و احساسات انسان را معطوف
به واکنشهای مغز کرد که از انبار خود استفاده می کند.
اینکه در بخش خود آگاه و نا خودآگاه انسان چه "انباشتی"
صورت گرفته سرنوشت او را رقم می زند.
ترس بر دو نوع است :معقول و نا معقول .ترس از
ندادن مالیات یک ترس واقعی و منطقی است اما ارائه
یک تفسیر متفاوت از یک موضوع نسبت به تفسیر اولیاء،
معلم ،رسانه ،جامعه و دولت نباید ترس به همراه داشته باشد
و این ترس نا معقول است .فردریک اسمیت زمانی که
دانشجوی دانشگاه بود مقاله ای برای یکی از کالسهای
خود نوشت و ایده ی تحویل محموله در عرض  ۲۴ساعت
را مطرح کرد .او برای این مقاله نمره  ۱۲گرفت و ایده او
غیر واقعی قلمداد شد .اما او نترسید و ایده را تست کرد و
هم اکنون شرکت  FedExبا  ۶۵۰هواپیما ،روزانه حدود
دو میلیون محموله را در سراسر جهان جا به جا می کند.
او آزادی بیان داشت که با او مخالفت شد ولی با آزادی
سازماندهی ،ارتباطات ،متفاوت فکر کردن و تولید ثروت،
تشکیالت عظیم و منحصر به فردی را ایجاد کرد .جایی
مانع او نشد و او فرصت پیدا کرد که ایده خود را آزمایش
کند .از این رو ،باید این سوال را مطرح کرد که تا چه میزان،
مجموعه یک جامعه در ناخودآگاه افراد ترس و پرهیز از
فعالیت را تزریق می کند و تا چه اندازه به آنها القاء می
کند که شجاع باشید ،سازماندهی کنید ،نظر بدهید ،متفاوت
باشید ،اگر شکست خوردید باز تالش کنید ،از نو آغاز کنید،
رشد کنید و ثروتمند شوید.
یکی از شاقولهای کلیدی توسعه یافتگی این است که
جوامع و دولتها چقدر فرد را می ترسانند و چقدر او را
تشویق می کنند؟ چقدر برای ترس ،سیستم درست کرده
اند و چقدر برای تشویق و یادگیری و ارتباط ،سیستم ایجاد
کرده اند؟ چقدر جامعه به افرادی که بسیار کارکرده و زحمت
می کشند پاداش منطقی و عملی می دهد و تا چه میزان ،به
آنها مظنون می شوند؟
فرصت دادن به انسان ها ،خیلی اعتماد به نفس ،عالقه
به رشد و پیشرفت ،احترام به انسان ،شأن ،علو طبع و
سیستم می طلبد .البته نیکولو ماکیاولی به اشتباه معتقد بود
که مردم باید بترسند.

اقتصادی
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یک میلیون و 78هزار تومان عیدی کارکنان در سال۹۸

کارکنان دولت برای سال آینده حدود
یک میلیون و  ۷۸هزار تومان عیدی
خواهند گرفت .البته این مبلغ قطعی نیست
و باید در زمان خود به تصویب هیات
وزیران برسد.
به گزارش ایسنا ،دولت برای بستن
الیحه بودجه سال آینده و پیشبینی
هزینهها ،برآوردهایی در رابطه با انواع
هزینهها به ویژه حقوق و پاداش پایان سال
خواهد داشت .بر این اساس در بخشنامه
بودجه درصد افزایش حقوق و میزان عیدی
را پیشبینی و به دستگاههای اجرایی اعالم
میکند تا براساس آن بتواند برآوردی از
هزینهها داشته باشد .در ادامه نیز در زمان
نهایی شدن الیحه و حتی در زمان تصویب
در مجلس هریک از این اعداد و ارقام
ممکن است دشستخوش تغییراتی شود.
این در حالی است که ضوابط بودجه سال

آینده نشان میدهد مبلغ پاداش پایان سال
(عیدی) برای بودجه  ،۱۳۹۸یک میلیون و
 ۷۸هزار تومان پیشبینی شده است که باید
به تصویب هیات وزیران برسد .مروری بر
روند پرداخت عیدی کارکنان در سالهای

اخیر از این حکایت دارد که دولت در سال
 ۱۳۹۰مبلغ  ۳۵۰هزار تومان ۱۳۹۱ ،مبلغ
 ۴۰۲هزار تومان ۱۳۹۲ ،مبلغ  ۵۰۳هزار
تومان ۱۳۹۳ ،مبلغ  ۶۰۳هزار تومان،
 ۱۳۹۴مبلغ  ۶۸۸هزار تومان ۱۳۹۵ ،مبلغ

 ۷۷۰هزار تومان و همچنین در سال ۱۳۹۶
مبلغ  ۸۵۰هزار تومان به کارکنان خود
عیدی پرداخت کرده است .عیدی کارکنان
برای سال جاری نیز براساس بودجه ۱۳۹۷
مبلغ  ۹۳۲هزار و  ۲۵۰هزار تومان در نظر
گرفته شده است.
مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و
همچنین ضریب حقوق شاغالن تعیین
میشود .براساس ماده ( )۷۵قانون مدیریت
خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای
هر سال  ۵۰۰۰است و از سوی دیگر
هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را
برای مشموالن قانون مدیریت خدمات
کشوری مشخص میکند و از ترکیب این
دو ،عیدی کارکنان تعیین میشود ،ولی
در نهایت در روزهای پایانی سال هیات
وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را
نهایی میکنند.

بلومبرگ گزارش داد

م خریـد نفـت ایـران
موافقت آمریکا با درخواست معافیت  ۸کشور از تحریـ 

پیش از این بیشتر کشورهای خریدار نفت ایران از جمله
خریداران آسیایی به دنبال اخذ معافیت از تحریمهای آمریکا
علیه ایران به ویژه برای خرید نفت و میعانات گازی بودند.
شبکه بلومبرگ به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که
در آستانه اجرای تحریمهای نفتی و بانکی علیه ایران ،واشنگتن
با اعطای معافیت به  8کشور برای ادامه خرید نفت از ایران
موافقت کرده است .به گزارش فارس ،شبکه خبری بلومبرگ به
نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا در ارتباط با تحریمهای
نفتی علیه ایران ،با اعطای معافیت تحریمی به  8کشور از جمله
کره جنوبی ،هند و ژاپن موافقت کرده است .پیش از این بیشتر
کشورهای خریدار نفت ایران از جمله خریداران آسیایی به دنبال
اخذ معافیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران به ویژه برای خرید
نفت و میعانات گازی بودند .بلومبرگ در ادامه نوشت؛ متحدان

نزدیک آمریکا از جمله ژاپن و کره جنوبی به همراه هند که
وابستگی زیادی به نفت ایران دارند این معافیت را دریافت
کردهاند اما انتظار میرود لیست کامل این معافیتها روز دوشنبه
منتشر شود .بلومبرگ به نقل از دو مقام آشنا به این موضوع
در ادامه نوشت؛ چین ،از واردکنندگان بزرگ نفت ایران ،اگر
چه همچنان در حال رایزنی با مقامات آمریکایی برای دریافت
معافیت است اما در این لیست حضور دارد .هویت  4کشور
دیگر هنوز شناسایی نشده است .بلمگبرگ جمعه گذشته نیز
از احتمال معافیت هند و کره جنوبی در برابر تحریمهای نفتی
ایران خبر داده بود .بلومبرگ در این راستا نوشت :این معافیت
حداقل ادامه عرضه مقداری از نفت ایران به بازارهای جهانی
را تضمین خواهد کرد و احتماال نگرانیها در مورد اختالل در
عرضه و فشار بیشتر به قیمتهای بینالمللی نفت را تنها پیش

آگهی تغییرات شرکت رخشا دیزل آسیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 309654
و شناسه ملی  10103473323به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/07/1396
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمد مطلب پورسنگستانی کد ملی 1375140256به
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم سولماز بالکانی کد ملی 1376552401
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای
محمد مطلب پور سنگستانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275500
_________________

آگهی تغییرات شرکت جلوه گاه ساخت رویا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  383959و شناسه ملی  10320334581به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  18/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت از  4نفر به 10نفر افزایش یافت وماده
مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275501
_________________

آگهی تغییرات شرکت خدماتی مهندسی مخابراتی و تصویری همرزمان شیرین
سهامی خاص به شماره ثبت  439975و شناسه ملی  10320876828به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  09/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :محل شرکت به آدرس :تهران -بخش مرکزی-شهر تهران-شهرک راه
آهن -خیابان محمد غزالی -خیابان مسیبی چنار بن -پالک -0مجتمع ارغوان 4
طلوع فجر -B4-B4طبقه همکف کدپستی  1498754664انتقال یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275502
_________________

آگهی تغییرات شرکت کوثر صنعت سرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 431902و شناسه ملی  14003057539به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  06/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مهدی پورانصاری
شوریجه به شماره ملی  0079675646با دریافت مبلغ 74000000ریال از
صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به مبلغ 44000000ریال کاهش داد.
آقای هادی پورانصاری شوریجه به شماره ملی  0014005859با دریافت
مبلغ 39600000ریال از صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به مبلغ
44000000ریال کاهش داد .آقای علیرضا پورانصاری شوریجه به شماره
ملی  0016666836با دریافت مبلغ 39600000ریال از صندوق شرکت ،سهم
الشرکه خود را به مبلغ 44000000ریال کاهش داد .آقای احسان کاظم به
شماره ملی  0062728946با دریافت مبلغ 13200000ریال از صندوق شرکت،
سهم الشرکه خود را به مبلغ 22000000ریال کاهش داد .خانم معصومه ملقب
به آنیتا ذکاء به شماره ملی  0052255123با دریافت مبلغ 13200000ریال

از انتخابات میان دوره در آمریکا آرام خواهد کرد .قیمت نفت
برنت از باالی  85دالر در هر بشکه که ماه گذشته تاکنون
 14درصد از ارزش خود را از دست داده است .دولت آمریکا
پیش از این تاکید کرده بود که به جز در موارد خیلی استثنایی
که مرتبط با مسائل انسان دوستانه باشد هیچ معافیت دیگری
در قبال تحریمها علیه ایران صادر نخواهد کرد .طی روزهای
گذشته بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین المللی بر ناتوانی
آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تاکید کرده
بودند .بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز ضمن هشدار درباره تبعات
افزایش قیمت نفت در صورت حذف نفت ایران از بازارهای بین
المللی،گفته بود که تهران با هر روش ممکن نفت خود را صادر
خواهد کرد و واشنگتن نمیتواند مانع از فروش کامل نفت ایران
در بازارهای بین المللی شود.

از صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به مبلغ 22000000ریال کاهش
داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 620400000ریال به440000000ریال
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء پس از
کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد :آقای مهدی پورانصاری شوریجه با کد
ملی 0079675646دارای 44000000ریال آقای هادی پورانصاری شوریجه
با کد ملی 0014005859دارای 44000000ریال آقای احسان کاظم با کد
ملی 0062728946دارای 22000000ریال خانم معصومه ملقب به آنیتا ذکاء
با کد ملی 0052255123دارای 22000000ریال آقای علیرضا پورانصاری
شوریجه با کد ملی 0016666836دارای 44000000ریال آقای عبدالرحیم
پورانصاری شوریجه با کد ملی 5149818453دارای 264000000ریال
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()275503
_________________

آگهی تغییرات شرکت سیرود کاال غرب با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  440060و شناسه ملی  14003495870به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  13/05/1397و مجوز
شماره  11 / 27925مورخ  19 /5/97سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای قاسم حسین زاده به کد ملی
 1581549881به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو آقای علی آقا
محمدزاده به کد ملی  1582610118به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره خانم مه پاره اعظمی به کد ملی  1580306853به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و عضو رای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
متفق ًا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا
رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار می
باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()275504
_________________

آگهی تغییرات شرکت جلوه گاه ساخت رویا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  383959و شناسه ملی  10320334581به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  18/07/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :آقای سید مهدی میر تهامی به شماره ملی 0082320314
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سیده صغری تهامی به شماره ملی
 0038796287به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد مهدی
زاده به شماره ملی  0453750362به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره (خارج از شرکا ) آقای بهزاد صداقت به شماره ملی 0039882721به
سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا ) آقای سید امیر عباس نصیری

آخرین روند پرداخت «وام ضروری»  5میلیون
تومانی با کارمزد  4درصد و اقساط  ۳۶ماه
به بازنشستگان کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری آخرین روند ارائه وام ضروری بازنشستگان کشوری را اعالم
کرد و گفت :قرار بود این وام به  ۴۰۰هزار بازنشسته کشوری تعلق بگیرد؛ بیش از  ۱۹۰هزار نفر واجد شرایط
مشخص شدند که وام را دریافت خواهند کرد .پیش بینی میشود ثبت نام مجدد برای ظرفیت باقی مانده
در ماه پایانی سال انجام شود .به گزارش ایسنا ،جمشید تقی زاده در جمع خبرنگاران از ثبتنام  ۲۳۴هزار
بازنشسته کشوری برای دریافت وام ضروری خبر داد و گفت :تا کنون  ۳۴هزار نفر وام خود را دریافت کرده
اند .وی افزود :وام ضروری پنج میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد و اقساط  ۳۶ماه به بازنشستگان واجد
شرایط کشوری که در سامانه بازنشستگان ثبت نام کرده باشند تعلق میگیرد .مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشوری با بیان اینکه از ابتدا تا پایان شهریورماه  ۲۳۴هزار نفر برای دریافت وام ثبتنام کرده بودند که بیش
از  ۱۹۰هزار نفر آنها واجد شرایط دریافت وام هستند اظهار کرد ۳۴ :هزار نفر در این ماه وام خود را دریافت
خواهند کرد و  ۲۶هزار نفر نیز در ماه قبل وام دریافت کرده بودند .تقیزاده افزود :قرار بود این وام به  ۴۰۰هزار
بازنشسته کشوری تعلق بگیرد که تاکنون بیش از  ۱۹۰هزار نفر واجد شرایط مشخص شدند که وام را دریافت
خواهند کرد و پیش بینی میشود ثبت نام مجدد برای ظرفیت باقی مانده در ماه پایانی سال انجام شود.

متوسط افزایش  ۲۰درصدی حقوق کارکنان
در سال آینده
با اعالم ضوابط بودجه سال  ،۱۳۹۸متوسط افزایش حقوق کارکنان  ۲۰درصد اعالم شده است؛ این رقم
نشان میدهد که افزایش حقوق میتواند متغیر و سقف آن حتی باالتر از  ۲۰درصد یا کمتر از آن باشد .این
در حالی است که بحثهایی برای افزایش تا  ۲۵درصد نیز مطرح بود .به گزارش ایسنا ،ضوابط مالی بودجه
سال آینده که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم و به دستگاههای اجرایی ابالغ شده است،
حاوی اعداد و ارقامی برای برآورد اولیه هزینههای دستگاهها در سال آینده است تا دولت بتواند بر اساس
آن هزینههای خود را نهایی و منابع الزم را پیشبینی و تامین کند .حقوق کارکنان به عنوان بخش اعظم
هزینههای جاری هر ساله متناسب با تورم ،افزایش یافته و البته همین درصد افزایش همواره از بخشهای
مهم هزینهایی در زمان تدوین الیحه بودجه به شمار میرود .آنچه در ضوابط بودجه سال آینده آمده است
از این حکایت دارد که دولت متوسط افزایش حقوق برای کارکنان را  ۲۰درصد اعالم کرده است و از
دستگاههای اجرایی خواسته تا بر این اساس هزینه حقوقی خود را برآورد کنند .اعالم "متوسط  ۲۰درصد"
نشان میدهد که درصد افزایش میتواند بیشتر یا کمتر از  ۲۰درصد باشد و تاکیدی بر افزایش پلکانی حقوق
برای سال بعد خواهد داشت .در مدت اخیر و در جریان بررسی ارقام بودجه ،ظاهرا در مورد میزان افزایش از
 ۲۰تا  ۲۵درصد بحثهایی مطرح بوده است .بر این اساس به نظر میرسد برای سال بعد نیز روش افزایش
حقوق با در نظر گرفتن سقف ،به طور پلکانی انجام شود .اینکه درصد افزایش درنهایت چه رقمی باشد با
رفتن الیحه به مجلس و بررسیهایی که در آنجا انجام میشود ،نهایی خواهد شد .برای سال جاری نیز دولت
میزان  ۱۰درصدی برای افزایش حقوق کارکنان به مجلس اعالم کرد ولی سرانجام طرح افزایش پلکانی
حقوق و تا سقف  ۲۰درصد مصوب و اجرایی شد که طبق آن حقوقها بین شش تا  ۲۰درصد افزایش پیدا
کرد؛ به طوری که افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند مشمول درصد باالتری از افزایش میشوند.

به شماره ملی 0056242921به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا
) آقای پیمان عیسی زاده به شماره ملی 0076579212به سمت عضو
هیئت مدیره (خارج از شرکا ) آقای محسن تپه رشی به شماره ملی
0081744765به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا ) آقای پیمان
رجبی به شماره ملی 0055593313به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از
شرکا ) آقای محمود حسینی علی آبادی به شماره ملی 5789777597به
سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا ) خانم سیده شمین میر محبوب
به شماره ملی 2595957910به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا
) برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک –سفته-برات-قراردادها و عقود با امضا مدیر عامل
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275505
_________________

آگهی تغییرات شرکت کوثر صنعت سرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 431902و شناسه ملی  14003057539به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  05/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای عبدالرحیم
پورانصاری شوریجه بشماره ملی  5149818453ساکن :تهران با پرداخت
مبلغ180400000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ
 264000000ریال افزایش داد .درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ440000000
ریال به مبلغ  620400000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
شرکت اصالح گردید .لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
آقای مهدی پورانصاری شوریجه با کد ملی  0079675646دارای118800000
ریال سهم الشرکه آقای هادی پورانصاری شوریجه با کد ملی 0014005859
دارای  83600000ریال سهم الشرکه آقای احسان کاظم با کد ملی
0062728946دارای  35200000ریال سهم الشرکه خانم معصومه ملقب به
آنیتا ذکاء با کد ملی 0052255123دارای  35200000ریال سهم الشرکه آقای
علیرضا پورانصاری شوریجه با کد ملی 0016666836دارای  83600000ریال
سهم الشرکه آقای عبدالرحیم پورانصاری شوریجه با کد ملی5149818453
دارای 264000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275506
_________________

آگهی تغییرات شرکت خدماتی اتشین مظاهر با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  191965و شناسه ملی  10102339236به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  31/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-محله سازمان برنامه شمالی خیابان دوم شرقی خیابان ورزی شمالی
پالک  47طبقه پنجم به کدپستی1483896616تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275507
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فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

دستگیری بیش از  ۶۵۰سارق و مالخر

در جریان هفدهمین مرحله از طرح رعد در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری  ۶۵۰سارق و مالخر در نقاط مختلف تهران
خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در اجرای هفدهمین مرحله از طرح
رعد در مقر پلیس پیشگیری فاتب برگزار شد گفت :همکاران من در مجموعه پلیس
پیشگیری فاتب و کالنتریهای سراسر پایتخت در هفدهمین مرحله عملیاتی طرح
رعد را به اجرا گذاشتند .وی با بیان این که در این مرحله از طرح و بر اساس قولی
که به مردم داده شده بود ،برخورد با سرقت به ویژه سرقتهای خرد در دستور کار
قرار گرفت افزود :طرح ویژه مبارزه با سرقت و برخورد با سارقان در پایتخت به
طور جد ادامه خواهد داشت .رحیمی با بیان اینکه همکاران من با انجام اقدامات
اطالعاتی فعالیت بسیاری از سارقان و مجرمان را در اجرای این مرحله تقریبا تحت
نظر داشته گفت :در مجموع  ۲۴۴حکم قضایی برای این طرح صادر شد که منجر
به دستگیری  ۶۵۰نفر از سارقان و مالخران در پایتخت شد .وی با بیان اینکه از
این افراد  7868فقره اموال سرقتی کشف و ضبط شده است خاطر نشان کرد :در
مجموع  1118پرونده در این خصوص تشکیل شده و  ۲۰۲دستگاه انواع خودرو و
موتور سیکلت مسروقه نیز کشف و ضبط شد .رحیمی از انهدام  ۲۶باند سرقت در
اجرای این طرح خبر داد و گفت :برخی از افراد دستگیر شده به شکل باندی فعالیت
داشتند که رسمی شدهاند .رئیس پلیس پایتخت با بیان این که بالغ بر  ۵۰درصد از
دستگیرشدگان پیش از این نیز سابقه دستگیری داشتهاند گفت :بررسی سوابق این
افراد نشان داد که افراد سابقه دار پیش از این در مجموع  ۹۳۷بار دستگیر شده بودند
که این نشان میدهد برخی از این سارقان چندین بار سابقه دستگیری داشتند به
طوری که تنها یکی از این افراد  ۱۳بار پیش از این دستگیر شده بود .به گفتهی وی
ارزش اولیه اموال مکشوفه از مجرمان بالغ بر  ۷۵میلیارد ریال است .فرمانده انتظامی
تهران بزرگ با بیان اینکه سرقتهای خرد از جمله موبایل قاپی ،و کیف قاپی در
ماههای اخیر کمی افزایش داشته است اظهار کرد :طرح ویژه مبارزه با سرقت نیز در
همین راستا به مرحله اجرا درآمده است .رحیمی وضعیت امنیتی پایتخت را مطلوب
ارزیابی کرد و گفت :دلیل اجرای طرح رعد  ،۱۷افزایش سرقتهای خرد و کیف
قاپی بود که خوشبختانه در طرح ویژه سرقت به دنبال کاهش آن هستیم اما در دیگر
جرایم نه تنها افزایشی نداشتیم بلکه بسیاری از شاخصهای ما کاهش وقوع را شاهد
بودهایم .وی درباره برخورد با قاچاق کاال در اجرای این طرح گفت :در این مرحله از
طرح رعد بیش از  ۱۱میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق کشف و ضبط شده و  ۲۲نفر
نیز دستگیر شدند .همچنین در این زمینه  ۴۳پرونده تشکیل شدند.
رحیمی دربارهی مهلت پلیس برای اجرای طرح کاهش نیز خاطر نشان کرد:به
دنبال اعالم اجرای سراسری طرح کاهش آلودگی هوای پایتخت شاهد آن بودیم که
صفهای طویلی مقابل مراکز معاینه فنی ایجاد شد که به همین دلیل و برای رضایت
مردم به شهروندان فرصت داده شد که معاینه فنی خود را اخذ کرده و به همین صورت
طرح به صورت ارشادی اجرا خواهد شد .به گفتهی رحیمی ،بحث معاینه فنی در کاهش
آلودگی هوا بسیار مهم است .وی دربار ه ساماندهی مسافربرها نیز گفت :ساماندهی
مسافربرها در دستور کار قرار دارد اما در این زمینه الزم است که شهرداری و پلیس با
یکدیگر همکاری کنند که خوشبختانه همکاری خوبی در این زمینه وجود دارد.

امکان پرداخت بیمه اختیاری دارندگان
کارت پایان خدمت برای بهرهمندی
از مزایای قانون تامین اجتماعی

با توجه به قانون اصالح تبصره ماده ١٤قانون کار و قانون استفساریه آن ،مدت خدمت
نظام وظیفه مشموالن قانون تأمین اجتماعی بهعنوان سابقه خدمتی پذیرفته میشود و
دارندگان کارت پایان خدمت که متقاضی بیمه اختیاری هستند میتوانند نسبت به ادامه
بیمهپردازی خود اقدام کنند .به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،بر
این اساس ،متقاضیان ادامه بیمه بهطور اختیاری درصورت تمایل میتوانند با مراجعه به هر
یک از شعب تأمین اجتماعی و ارائه کارت پایان خدمت ،با احراز سایر شرایط مقرر نسبت
به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه متعلقه
تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته و به تبع آن از تعهدات قانونی مربوطه
شامل بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،فوت و خدمات درمانی بهرهمند شوند.

افزایش 10درصدی
حقوق مستمریبگیران روستایی و عشایر

افزایش 10درصدی حقوق مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر از سوی بیمه اجتماعی مصوب و اعالم شد .به گزارش فارس،
در راستای اجرای بند (ج) تبصره « »۱۲ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کشور،
مستمری مهرماه مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و
عشایر با ۱۰درصد افزایش به حساب این افراد واریز شد .سوگند سهیلی ،مدیرکل
تعهدات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر ضمن اعالم این خبر
گفت :مابهالتفاوت افزایش مستمریها 6ماهه اول امسال نیز هفته آینده بهحساب
مستمریبگیران واریز میشود.
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جدیدترین جزئیات بسته حمایتی دولت

یک مسئول ارشد دولتی به تشریح
جدیدترین جزئیات توزیع بسته حمایتی
پرداخت و گفت :افراد تحت پوشش کمیته
امداد ،بهزیستی و ایثارگران مستمری بگیر
در مرحله اول مشمول هستند.
به گزارش جام جم آنالین ،دوم آبان ماه
سال جاری هیأت دولت بسته حمایتی از
خانوارهای کم درآمد را تصویب کرد .زمزمه
بسته حمایتی از زمانی آغاز شد که نرخ ارز
در ماههای پایانی سال  ۹۶شروع به افزایش
کرد و به تبع آن قیمت کاالها و خدمات
مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی
روبهرو شد .بدین منظور مسئوالن دولتی از
 ۴ماه پیش به فکر تهیه بسته حمایتی از
خانوارهای کم درآمد و افراد تحت پوشش
افتادند.
یکی از عمدهترین مباحث تدوین
بسته حمایتی مربوط به منابع آن بود که
سناریوهای مختلفی مطرح شد اما در نهایت
تأمین منابع از محل افزایش نرخ خوراک
پتروشیمیها ،فوالدیها و پاالیشگاهها در
دولت مصوب شد ۲۹(.مهرماه ابالغ شد)
قرار است خوراک واحدهای گفته شده
برمبنای نرخ تسعیر دالر  4200تومانی و
مابهالتفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعیر
در سامانه نیمای بانک مرکزی محاسبه
شود.
آخرین جزئیات بسته حمایتی نشان

میدهد توزیع سبد کاال به خانوارهای
هدف به صورت تدریجی و مرحلهای انجام
خواهد شد .در همین باره یک مسئول ارشد
دولتی ،با بیان اینکه قرار است از محل
افزایش قیمت خوراک تا پایان این ماه
بخشی از منابع مالی سبد حمایتی تأمین
شود ،اظهار داشت :این سبد شامل اولین
گروه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد،
بهزیستی و ایثارگرانی است که از دولت
مستمری دریافت میکنند.
وی افزود :همچنین دومین گروه
دهکهایی که کمتر از  3میلیون تومان
درآمد خانوار آنها باشد مشمول این طرح
خواهند بود .همچنین سومین گروه
مشموالن کارمندان دولت بوده که زیر 3

میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
این مقام ارشد دولت با اشاره به اینکه 3
تا  4میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای
حمایتی همچون کمیته امداد ،بهزیستی و
ایثارگران هستند گفت :حدود  500هزار
خانوار ایثارگر (مستمری از بنیاد شهید
دریافت میکنند) وجود دارد.
این مقام آگاه دولتی از شناسایی
دهکهای پایین درآمدی با  ۵مدل بیان
کرد و افزود :این افراد از طریق بانکهای
متعدد اطالعاتی شناسایی شده که رقم آنها
حدود  6تا  7میلیون و  400هزار خانوار
هستند که البته روی یک میلیون و 300
هزار خانوار آنها همچنان اختالفنظر وجود
دارد که به زودی با تطبیق اطالعات و

راستیآزمایی وضعیت آنها را نیز مشخص
میشود.
وی با تأکید بر اینکه منابع در نظر گرفته
شده صرف ًا برای خرید کاالهای اساسی و
مایحتاج غذایی خانوار است ،عنوان کرد:
سازوکار پرداخت آن مشخص شده و پول
به حساب کارت یارانه یا کارتی مجزا به
حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و
آنها نیز میتوانند بر اساس  10قلم کاالی
در نظر گرفته شده خرید کنند.
این مسئول ارشد دولتی با اشاره به
ویژگیهای در نظر گرفته شده برای
کاالهای مشمول بسته حمایتی یادآور شد:
کاالهای مدنظر داخلی بوده ،قیمت مناسب
داشته و فقر غذایی را جبران خواهد کرد که
میتواند شامل گوشت ،لبنیات ،رب گوجه،
حبوبات ،روغن و نظایر آن باشد .قرار است
کمیتهای متشکل از مسئوالن وزارت رفاه،
جهاد کشاورزی و صمت اقالم سبد حمایتی
را تعیین کنند.
وی با تاکید بر اینکه سعی بر این است در
آبان ماه اولین سبد حمایتی میان گروههای
هدف (کمیته امداد ،بهزیستی و ایثارگران)
توزیع شود ،خاطر نشان کرد :ارزش بسته
حمایتی حدود  ۱۰۰هزار تومان است .در
صورتی که منابع کافی تزریق شود پس از
ارائه کامل به گروههای اعالم شده ،مرحله
دوم آن نیز شروع خواهد شد.

معاون رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

در دورههای گذشته بین  ۱۴تا  ۱۸درصد مردم زیر خط
فقر بودهاند اکنون به  ۱۸تا  ۳۵درصد رسیده است
معاون رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه در دورههای گذشته بین  ۱۴تا  ۱۸درصد مردم
زیر خط فقر بودند ،گفت :این میزان امروزه به  ۱۸تا ۳۵
درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا ،احمد میدری در نشست «دام فقر،
در جستجوی راه رهایی»با بیان اینکه فقر محصول
تسلط منافع یک گروه به گروههای دیگر جامعه است
که میتواند در سطح جهانی یک کشور یا منطقه باشد
افزود :در سطح جهانی تسلط نظامیان و سرمایه داری از
جمله مصداقهای ایجاد کننده فقر است.
وی با بیان اینکه بعد از نظامیان ،بانکداران بزرگترین
عوامل فقر در دنیا هستند تصریح کرد :به ویژه از اواخر
 ۱۹۸۰سرمایه داری مالی با ابزارهای مختلف به انتقال
منافع مردم به بخش سرمایه داری مالی دست زد و
کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که به این دلیل تعداد
فقرایش افزایش نیافته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران تسلط منافع
برخی گروهها باعث ایجاد فقر شده است ،اظهار کرد:
زمانی که از تحوالت آگاهی نداشته باشیم ،به راهکاری
اساسی نیز دست پیدا نمیکنیم .در ایران چند عامل
باعث ایجاد فقر شدند که یکی از آنها منافع دستگاههای
اجرایی و نظام بروکراسی کشور بوده است ،اما در واقع
بین نهادهای عمومی و دولت تفاوتی وجود ندارد .برای
مثال در آموزش و پرورش که با بودجه محدود اداره
میشود ،میبینیم که همین دستگاه اجرایی تسلط بر
منابع مختلف ،باعث ضربه به منافع مردم شده است.
میدری با بیان اینکه در برخی از نقاط کشور به ازای
هر  ٣۵کودک یک معلم وجود دارد اما این وضعیت در

برخی از نقاط تهران به ازای هر  ۵کودک یک معلم
است توضیح داد :در همین وضعیت باید دید گروه
کوچکی از مدیران مدارس چگونه میتوانند یک مدرسه
غیرانتفاعی داشته باشند و به این ترتیب معادالت را
برهم زنند .به همین ترتیب در بخش درمان ،پزشکان
متخصص نیز قدرت بیشتری از پزشکان عمومی دارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در دستگاههای
اجرایی نیز دستگاههایی وجود دارند که قدرتمندترند،
تصریح کرد :در ایران بخش بانکی از قدرت بیشتری
برخوردار است .از سال  ۱۳۷۹قانون بانکداری خصوصی
به تصویب رسید اما در کشورهای دیگر نیز اگر چه
بانکهای خصوصی وجود دارند اما بانک مرکزی قدرت
کنترل بیشتری دارد ،اما به خاطر منافع قدرت بانکهای
خصوصی توان نظارت بانک مرکزی را میگیرند.
معاون رفاه وزارت رفاه با بیان اینکه امروز شاهد
رکود گسترده ،توزیع نابرابر تسهیالت و سوداگری در
بخش ارز و مسکن هستیم ادامه داد :همه این موارد
محصول نظام بانکی هستند ،بخشهای صنعتی هم به
همین شکل است که آنها نیز بدون لحاظ کردن توسعه
پایدار در کشور دست به تاسیس پتروشیمی میزنند.
میدری با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی
نابرابری و فقر در ایران ،قدرت یک بخش نسبت به
سایر بخش هاست اظهار کرد :با وجود گذشت سالها از
تدوین آمایش سرزمین ،هنوز به آن نرسیدهایم و علت
اصلی این قضیه قدرت پایتخت نشینان است ،چرا که تا
وقتی بخشی از منابع مالی را در تهران نگه دارند شاهد
مکش نیروی انسانی و امکانات و سرمایه به سمت
تهران هستیم.

وی در ادامه توضیح داد :برای مثال هزینه شهرداری
در تهران به ازای هر نفر ،حدود  ۲.۵برابر اصفهان و شش
برابر شهری  ۳۰۰هزار نفری است .اگر چه نظام اداری
بارها اعالم میکند که میخواهیم پایتخت را انتقال
دهیم ،اما به دلیل قدرت نفوذ و ساختار تصمیمگیری
تغییر واقعی رخ نمیدهد.
این اقتصاددان با اشاره به دیگر وجوه نابرابری اظهار
کرد :یکی دیگر از وجوه بارز نابرابری در تصمیمات
بین الزمانی است .برای مثال در مورد منابع آبی و
سیاستهای محیط زیستی ممکن است تصمیمی
در کوتاه مدت باعث رضایت خاطر برخی شود .این
در حالی است که برخی از این سیاستها به ویژه در
حوزه آب باعث شده است تا امروزه کشور با بحران
در عرصه محیط زیست روبهرو شود؛ همین مثال در
مورد صندوقهای بازنشستگی نیز وجود دارد به طوریکه
وقتی سن بازنشستگی کاهش یافت و اعالم شد که
افراد میتوانند از قبل از  ٣٠سال بازنشسته شوند ،این
مسئله باعث شده تا موضوع امروز تبدیل به بحران شود،
به طوری که دولت ساالنه  ۶۰هزار میلیارد برای جبران
ضرر دو صندوق بازنشستگی باید هزینه کند.
معاون رفاه وزارت رفاه عنوان کرد :در دورههای
گذشته بین  ۱۴تا  ۱۸درصد مردم زیر خط فقر بودند که
این میزان امروزه به  ۱۸تا  ۳۵درصد رسیده است ،زمانی
که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند شاهد تغییری
در سیاستگذاریها نخواهیم بود و نباید انتظار داشته
باشیم نرخ فقر کاهش یابد.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت:

تشخیص زودهنگام سرطان از راهبردهای مهم شناسایی به موقع بیماران،
افزایش اثربخشی مداخالت و کاهش هزینههاست

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت
بهداشت با اشاره به وضعیت غربالگری سرطان در کشور،
گفت :در خصوص جراحی تخصصی سرطان ،به طور کلی در
سطح کشور کمبود وجود دارد که با تدوین برنامه سطحبندی
خدمات سرطان و تربیت هدفمند نیروهای تخصصی سرطان
تالش میکنیم تا در طی سالهای آینده کیفیت این خدمات
افزایش یابد.
به گزارش ایسنا ،دکتر مهدی شادنوش گفت :تشخیص
زودهنگام سرطان ،یکی از راهبردهای مهم جهت شناسایی به
موقع بیماران ،افزایش اثربخشی مداخالت و کاهش هزینهها
است ،اما برای اینکه یک آزمایش یا روش بالینی به عنوان روش
غربالگری برای تشخیص زودهنگام استفاده شود ،باید دارای
چندین خصوصیت باشد؛ ساده و ارزان بوده ،مقبولیت عمومی
و حساسیت باال داشته و در صورتی که بیماری با این روش

پیدا شد ،درمان مناسبی در علم پزشکی برای آن وجود داشته
باشد .حال در صورتی که بیماری با این روش پیدا شد و درمان
مناسب هم وجود داشت ،درمان بهگونهای باشد که طول عمرش
افزایش یافته یا دست کم کیفیت زندگی بیمار بهتر شود.
وی با بیان اینکه به همین دلیل است که سازمان بهداشت
جهانی روشهای غربالگری را فقط برای سرطانهای پستان،
روده بزرگ و دهانه رحم پیشنهاد داده است،افزود :وزارت
بهداشت نیز متناسب با شرایط کشور این برنامهها را پس از طی
مراحل آزمایشی ،در نظام سالمت در دست اجرا دارد.
شادنوش با اشاره به شرایط غربالگری در زمینه سرطان معده
نیز اظهار کرد :در خصوص سرطان معده با اینکه این سرطان
بیشترین بروز را در مردان در کشور داراست ،اما هنوز آزمایش
یا روشی برای غربالگری آن که دارای مشخصات مذکور باشد،
برایش توصیه نشده است تا به عنوان روش غربالگری پیشنهاد

شود .البته در سالهای اخیر آزمایشهایی برای این بیماری نیز
در دسترس قرار گرفته است که توسط مراکز تحقیقاتی در دست
بررسی هستند و در صورت تایید اثربخشی ،میتوانند در سطح
نظام بهداشتی درمانی کشور نیز توصیه شوند.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت
بهداشت در ادامه در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر کمبود
امکانات تخصصی سرطان در استان خراسان جنوبی ،گفت :در
حال حاضر خدمات شیمی درمانی ،رادیوتراپی و جراحی سرطان
در این استان ارائه میشود .البته در خصوص جراحی تخصصی
سرطان ،به طور کلی در سطح کشور کمبود وجود دارد که
معاونت درمان با تدوین برنامه سطح بندی خدمات سرطان و با
همکاری معاونت آموزشی در حال برنامهریزی دورههای ویژه،
جهت تربیت هدفمند نیروهای تخصصی سرطان است تا در طی
سالهای آینده کیفیت این خدمات افزایش یابد.
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رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

دستمزد کارگران قبل از مذاکرات مزد  ۹۸ترمیم شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار تشکیل
جلسه ترمیم مزد کارگران پیش از برگزاری جلسات دستمزد
سال  ۱۳۹۸شد و از وزیر کار خواست که تصویب آییننامه
تبصره  ۱ماده  ۷قانون کار در هیات وزیران را پیگیری کند.
به گزارش ایسنا ،فتحاله بیات با اشاره به برگزاری اولین
نشست وزیر کار با تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار کرد:
آقای شریعتمداری در اولین حرکت مثبت و روبه جلویی که
داشت نمایندگان همه تشکلها اعم از کارگری و کارفرمایی
را به حضور پذیرفت و مطالب آنها را در خصوص ترمیم حقوق
و دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی و تامین اجتماعی شنید.
وی ادامه داد :وزیر بر لزوم اجرای سه جانبهگرایی و اتخاذ
تصمیمات با اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تاکید دارد و
به همین دلیل در ابتدا با دعوت تشکلها نشان دادند که
میخواهد سه جانبه گرایی را رعایت کند.
رئیس اتحادیه کارگر ان قراردادی و پیمانی گفت :با
سابقهای که وی در بحث تولید و صنعت و بازرگانی و تجارت
دارد ،موضوعات روز را دنبال میکند و به خوبی از وضعیت
امروز کارگران آگاه است ،به همین دلیل دغدغه بهبود معیشت
خانوارهای کارگری را دارد.
بیات با بیان این که کارگران بزرگترین مصرف کننده

تولیدات داخلی هستند ،گفت :طبعا تقویت قدرت خرید
کارگران موجب رونق تولید و بازار کار میشود و این موارد
موضوعاتی است که به هم مرتبطند و امیدواریم ایشان با
اشرافی که نسبت به مسایل روز و افت قدرت خرید کارگران
دارد در جهت ارتقای معیشت کارگران گام بردارد.
این مقام مسئول کارگری در عین حال اصالح تبصره ۱
ماده  ۷قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت :قبال آیین
نامه تبصره  ۱ماده  ۷قانون کار با حضور آقای مشیریان معاون
روابط کار به تصویب رسید و این آیین نامه سقف زمانی سه
سال را برای قراردادها تعیین کرد که در زمان آقای ربیعی به

هیات وزیران رفت ولی عملیاتی نشد ،لذا انتظار داریم آقای
شریعتمداری تصویب آییننامه در هیات وزیران را پیگیر ی
کند چرا که برای اجرا مصوبه هیات وزیران را میخواهد.
وی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته
آینده ابراز خرسندی کرد و گفت :ماههاست که نمایندگان
کارگری برای برگزاری جلسات شورای عالی کار لحظه
شماری میکنند و آقای شریعتمداری با اعالم تشکیل جلسات
شورای عالی کار نشان داد که مصمم است تا صدای کارگران
را بشنود و از هیچ تالشی برای تحقق مطالبات آنها دریغ
نکند .بیات تاکید کرد :اگر تا قبل از شروع جلسات دستمزد
 ۱۳۹۸برای ترمیم حقوق کارگران اقدام شود ،هم کارفرمایان
بخش خصوصی نسبت به افرایش دستمزد معترض نخواهند
شد و هم دست مذاکرهکنندگان برای حقوق و دستمزد سال
 ۱۳۹۸بازتر خواهد بود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در
اولین دیدار خود با تشکلهای کارگری و کارفرمایی ،از
برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و
آمادگی خود را برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی اعالم
کرد.وی با اشاره به توزیع بستههای حمایتی دولت گفت که
نیمی از جمعیت ایران این بستهها را دریافت خواهند کرد.

رئیس سامانه بهداشت  ۱۹۰وزارت بهداشت خبر داد

معدومسازی بیش از  ۹۱تن انواع مواد غذایی فاسد ،غیرقابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته طی  6ماه اول امسال
رئیس سامانه بهداشت  ۱۹۰وزارت بهداشت ،گفت :بیش
از  ۹۱تن انواع مواد غذایی فاسد ،غیر قابل مصرف و تاریخ
مصرف گذشته در پی تماسهای مردمی با سامانه بهداشت
 ١٩٠در  ۶ماهه اول سال  ۱۳۹۷معدوم شد.
به گزارش ایلنا ،محراب آقازاده با اعالم این خبر گفت:
همزمان با فعالیتهای بازرسان بهداشت محیط در بازرسی از
اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ،شکایتهای
مردمی در اولویت کار بازرسان قرار گرفته که در این میان،
مردم نیز همگام با بازرسان کشوری نسبت به این اماکن و
مراکز ،حساس شده و با دقت بیشتری فعالیتهای روزمره خود
را مدیریت میکنند.
وی افزود :سامانه بهداشت  ۱۹۰نیز هم راستا با این برنامه و
با فعالیتهای شبانه روزی خود ،نسبت به اخذ اخبار و شکایات
مردمی اهتمام ورزیده و ضمن پاسخگویی ،مشاوره و راهنمایی
تماس گیرندگان ،نسبت به ثبت  ۵۰۴۸۵خبر و شکایت اقدام
کرده است و تاکنون به بیش از  ۹۹درصد این اخبار و شکایات
رسیدگی شده است.
رئیس سامانه بهداشت  ۱۹۰وزارت بهداشت ،ادامه داد:
بیشترین شکایتها از حوزه تحت پوشش دانشگاههای علوم
پزشکی مشهد ( ۱۲درصد) ،شهید بهشتی (  ۱۲درصد) ،ایران

( ۱۰درصد) ،شیراز ( ۱۰درصد) و اصفهان ( ۷درصد) بوده و
به ترتیب از شهرهای تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،کرج،
قم ،تبریز ،یزد ،کرمان و قزوین بیشترین تماس و شکایت در
سامانه ثبت شده است.
وی بیان کرد :شکایت از اماکن مسکونی دارای فعالیت غیر
مجاز و غیر بهداشتی با  ۱۵درصد ،اغذیه فروشی و ساندویچ
و پیتزا  ۹درصد و نانواییها نیز با  ۹درصد ،در صدر اخبار این
سامانه قرار گرفتند .آقازاده گفت :بیشترین نوع خبر که مردم
به سامانه اعالم کرده اند مربوط به عرضه مواد غذایی صنفی
سنتی فاسد ،عرضه مواد غذایی بسته بندی شده فاقد تاریخ
مصرف معتبر و دفع غیر بهداشتی فاضالب بوده است.
وی افزود :اقدامات قانونی معمول در زمینه این شکایتها
منجر به رفع نقص  ۱۷درصد از اماکن و مراکز ،ابالغ اخطار
و ارائه مهلت رفع نواقص غیر بحرانی  ۱۶درصد و مکاتبه و
معرفی متخلفین به مراجع قضایی به میزان  ۱۲درصد بوده
است.
رئیس سامانه بهداشت  ۱۹۰وزارت بهداشت ،گغت :سه
درصد اخبار ،شکایات منجر به کشف ،جمع آوری و معدوم
سازی  ۹۱۳۵۸کیلوگرم انواع کاالهای آسیبرسان (شامل مواد
غذایی فاسد ،تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف) به

مصرف کننده شد .جنسیت تماس گیرندگان نیز  ۷۳درصد
آقایان و  ۲۷درصد خانمها بوده است.
گفتنی است ،سامانه بهداشت  ۱۹۰وزارت بهداشت به طور
شبانه روزی و در تمام ایام هفته ،آماده دریافت شکایتهای
مردمی در زمینه موضوعات مختلف بهداشت محیط و بهداشت
حرفهای از جمله تخلفات مورد مشاهده در اماکن عمومی و
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی میباشد و هموطنان میتوانند
از اقصی نقاط کشور با شماره گیری تلفن  ۱۹۰با این سامانه
تماس گرفته و شکایات بهداشتی خود را مطرح کنند تا در
اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.

سرپرست سازمان اورژانس خبر داد

مسمومیت  974نفر و جان باختن  ۸۵نفر از آنها
بر اثر مصرف مشروباتالکلی دستساز و تقلبی از۱۵شهریور تا  ۹آبان!

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت :از۱۵شهریورماه تا  ۹آبان
ماه ۹۷۴ ،نفر در کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز
دچار مسمومیت شدند واز این تعداد ۸۵ ،نفر جان خود را ازدست
دادند.
به گزارش جام جم آنالین ،دکتر پیرحسین کولیوند با اعالم این
خبر افزود :در این بازه زمانی  ۹۷۴نفر به مراکز درمانی استانهای
البرز ،تهران ،مرکزی ،فارس ،کردستان ،کهگیلویه و بویر احمد،
هرمزگان ،خراسان شمالی و قزوین مراجعه کرده اند و بیشتر تعداد
مسمومیتها به ترتیب مربوط به استانهای البرز ،هرمزگان و
خراسان شمالی بوده است.
وی تصریح کرد :متاسفانه ۲۹ ،نفر در استان البرز ۲۶ ،نفر در
استان هرمزگان ۱۱ ،نفر در استان تهران ۷ ،نفر در استان خراسان

شمالی ۶ ،نفر در استان فارس ۳ ،نفر در استان مرکزی ۲ ،نفر در
استان کهگیلویه و بویر احمد و یک نفر در قزوین بر اثر مسمومیت با
الکل جان خود را از دست دادند.
کولیوند خاطرنشان کرد :از  ۹۷۴نفر که دچار مسمومیت شده
اند ۱۱ ،نفر هنوز در مراکز درمانی بستری هستند اما  ۸۷۸نفر پس از
دریافت خدمات درمانی ،ترخیص شدهاند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه  ۹۱درصد از
مسمومین ،مرد بوده اند ،گفت :در  ۵۵روز گذشته و از مجموع ۹۷۴
نفر مسموم ۹۲ ،درصد معادل  ۸۸۳نفر مرد و  ۸درصد معادل  ۹۱نفر
زن بوده اند .همچنین  ۹۲درصد از افراد فوت شده مرد و  ۸درصد
زن هستند.
دکتر کولیوند بیشترین تعداد مسمومیت با الکل در  ۵۵روز گذشته

را مربوط به محدوده سنی  ۲۱تا  ۳۰سال عنوان کرد و افزود :بیشترین
مسمومین به ترتیب در محدوده سنی  ۲۱تا  ۳۰سال با  ۴۹درصد،
محدوده سنی  ۳۱تا  ۴۰سال با  ۲۳درصد ،محدوده سنی  ۱۱تا
 ۲۰سال با  ۱۶درصد ،محدوده سنی  ۴۱تا  ۵۰سال با  ۹درصد و
محدوده سنی باالی  ۶۱سال با  ۳درصد بوده اند .سرپرست سازمان
اورژانس کشور در پایان تاکید کرد ۳۳ :درصد از مسمومین با الکل در
بازه زمانی مذکور ،دیالیز شده اند که بیشترین تعداد دیالیز مسمومین
مربوط به استان هرمزگان ،البرز و تهران بوده است.

دستگیری تبهکار حرفهای قبل از کالهبرداری  10میلیارد تومانی فروش یک گاراژ
با اسناد جعلی در شمال تهران

جاعل حرفهای پس از مرگ مالک گاراژ
10میلیارد تومانی در شمال تهران نقشه
کشید با جعل مدارک و سند گاراژ آن را
بفروشد اما در یکقدمی اجرای نقشهاش
ناکام ماند .به گزارش همشهری ،مدتی

قبل کارآگاهان پلیس آگاهی تهران به
اطالعاتی دست یافتند که از فعالیت یک
جاعل حرفهای در پایتخت حکایت داشت.
مرد جاعل که از متهمان معروف اداره مبارزه
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی بود و
پیش از این چندبار توسط کارآگاهان دستگیر
شده بود ،بهتازگی از زندان آزاد شده و طبق
بررسیهای انجام شده ،فعالیت مجرمانه
خود را از سر گرفته بود .کارآگاهان مخفیگاه
و محل فعالیت این مرد را حوالی میدان ملت
شناسایی کردند و با دریافت دستور قضایی
راهی آنجا شدند .با دستگیری علیرضا
45ساله ،مأموران به بازرسی مخفیگاه وی
پرداختند و در آنجا با دهها مهر جعلی مربوط
به سازمانهای مختلف ازجمله مهر دفاتر
مقامات بلندپایه ،مراکز مختلف نظامی،
انتظامی ،قضایی ،اسناد رسمی ،اتحادیهها،
اداره ثبت ،وزارتخانههای مختلف ،مراکز

آموزشی مربوط به دانشگاه آزاد و آموزش
و پرورش ،بیمارستانها و ...مواجه شدند.
همچنین در این محل اسناد جعلی زیادی
که به طرز کامال حرفهای و با استفاده از این
مهرها جعل شده بود ،کشف شد .اما در میان
همه این اسناد ،سند مالکیت جعلی یک
گاراژ در منطقه زعفرانیه توجه کارآگاهان
را جلب کرد .آنها در ادامه تحقیقات متوجه
شدند که صاحب این گاراژ مدتها قبل
فوت کرده و جاعل حرفهای با اطالع از این
موضوع تصمیم گرفته خودش را صاحب این
ملک معرفی کرده و آن را بفروشد .تحقیقات
کارآگاهان نشان داد که علیرضا با استفاده
از تجهیزاتی که داشت ،سند مالکیت این
گاراژ را که دستکم 10میلیارد تومان ارزش
داشت به نام خود جعل کرده و پس از آن با
معرفی خود بهعنوان صاحب ملک توانسته
بود مشتری خوبی پیدا کند و در حال انجام

مقدمات فروش گاراژ به مشتریاش بود که
دستگیر شد.
به گفته سرهنگ جهانگیر تقیپور،
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی تهران ،این متهم آخرینبار اوایل
سالجاری و به اتهام جعل اسناد دستگیر و
روانه زندان شده بود که طبق بررسیهای
کارآگاهان بهتازگی و با تأمین قرار قانونی
از زندان آزاد شده و فعالیت مجرمانه خود
را ازسر گرفته بود .کار اصلی او جعل سند و
فروش اسناد جعلی به مشتریانش بود اما در
این میان تصمیم گرفته بود گاراژ میلیاردی
را نیز با استفاده از اسناد جعلی بهفروش
برساند که در نقشهاش ناکام ماند .به گفته
وی ،متهم در جریان بازجوییها به جرم
خود اعتراف کرد و برای ادامه تحقیقات
در اختیار اداره 13پلیس آگاهی تهران قرار
گرفت.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

پایان امسال؛ آخرین فرصت ثبتنام

برای پرداخت جریمه ریالی به جای خدمت سربازی
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد که تا پایان امسال برای
بهرهمندی از جریمه ریالی سربازی فرصت وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،سردار ابراهیم کریمی درباره اجرای طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده
اظهار کرد :در سال آتی هیچ تصمیمی برای ادامه اجرای طرح جریمه ریالی سربازی اتخاذ نشده
و این طرح تنها تا پایان امسال اجرا خواهد شد .وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون  ۲۴هزار
نفر از طرح جریمه ریالی سربازی بهره مند شده اند ،گفت :آمارها نشان می دهد که هرسال تعداد
متقاضیان طرح جریمه ریالی سربازی در مقایسه با سال قبل کاهش چشمیگری داشته است و
این نشان میدهد که افرادی که تمایل به استفاده از این طرح داشتند در همان سالهای نخست
اقدامات الزم را انجام دادهاند .جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه تنها تا
پایان امسال برای بهره مندی از این طرح زمان وجود دارد ،افزود :تمامی افرادی که تا پایان سال
 ،۹۷هشت سال یا بیشتر غیبت داشته باشند ،میتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+درخواست
خود را ثبت کنند تا پس از راستی آزمایی و تایید مدارک و اظهارات آنان کارت معافیت از سربازی
خود را دریافت کنند .کریمی از متقاضیان و افراد واجد شرایط خواست ثبت نام در این طرح را
به روزهای پایانی سال موکول نکنند و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند .به گفته وی،
امکان پرداخت نقدی و اقساطی جریمه ریالی برای متقاضیان وجود دارد.

جانشین پایگاه دریابانی کیش خبر داد

توقیف  ۲لنج صیادی به اتهام حمل  ۲۱هزار لیتر
سوخت قاچاق در  ۱۵مایلی جنوب شرق جزیره کیش
جانشین پایگاه دریابانی کیش از
کشف  ۲۱هزار لیتر سوخت قاچاق توسط
دریابانان و توقیف دو فروند لنج صیادی
خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ علی اصغر
جمالی اظهار کرد :در راستای مبارزه با
قاچاق کاال ،دو اکیپ از عوامل گشت
دریایی ناوگروه شناوری برای انجام گشت دریایی در سطح حوزه استحفاظی اعزام و
در  ۱۵مایلی جنوب شرق جزیره کیش به دو فروند لنج صیادی که در حال گذر به
سمت مرز بودند ،مشکوک میشوند.
وی با اشاره به این که لنجها در حال خروج از مرزهای جمهوری اسالمی بودند
تا سوخت قاچاق ذخیره شده در لنج را به شناورهای بیگانه که در خارج از آبهای
سرزمینی جمهوری اسالمی ایران بودند ،انتقال دهند تاکید کرد :لنجهای ذکر شده
پس از چندین مایل فاصله از اسکلههای فرعی در حال خروج از آبهای ایران بودند
که توقیف و محموله آنان مورد بررسی قرار گرفت.
جانشین پایگاه دریابانی کیش تصریح کرد :پس از بررسیهای اولیه شناورهای
مذکور مشخص شد در یخچالهایی که برای نگهداری ماهیهای صید شده استفاده
میشد مقدار قابل توجهی سوخت گازوئیل بوده و با توجه به محرز شدن سوخت قاچاق
و بررسی دقیقتر از این شناور ،تعداد  ۴مخزن پر از گازوئیل در قسمت خن هر دو
شناور مشاهده شد .وی با اشاره به اینکه در رابطه با توقیف این شناورهای به ظاهر
صیادی  ۵نفر دستگیر شده اند ،ادامه داد :از ابتدای امسال  ۸شناور که دو فروند آن
لندینگرافت و  ۶فروند شناور ماهیگیری بودند ،توقیف و  ۷۰هزار لیتر سوخت قاچاق از
آنها کشف و ضبط و  ۴۰نفر قاچاقچی سوخت در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع
قضائی شده است .جانشین پایگاه دریابانی کیش با تقدیر از همکاری قوه قضائیه
افزود :با دستور قضایی سوختهای قاچاق شناورها تخلیه و به مخازن شرکت ملی
نفت جزیره کیش انتقال داده شد .سرهنگ جمالی پدیده قاچاق را یک عمل خالف
شرع و ضربه به اقتصاد ،هویت ملی و برنامه ریزی کشور دانسته و اشاره کرد :اگر
امروز در مرزها با این پدیده به شدت مقابله نشود ،زمینه ساز تضعیف تولید داخلی و
ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد

افزایش حقوق کارمندان در دستور کار دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت :افزایش حقوق کارمندان در دستور کار دولت
است و به زودی نتیجه آن اعالم خواهد شد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،جمشید
انصاری در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود :بررسی افزایش حقوق به کمیسیون اجتماعی
دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است .وی گفت :بعد از اعالم
نتیجه از کمیسیون اجتماعی این موضوع به هیئت دولت ارجاع میشود و در آنجا تصمیم
گیری نهایی انجام خواهد شد .انصاری افزود :نیازی به ارسال این پرونده به مجلس نیست
و تصمیم هیئت دولت در این خصوص الزم االجرا و قانونی است.

سخنگوی سازمان ثبتاحوال خبر داد

آغاز صدور کارتهای هوشمند ملی تولید داخل
تا پایان آبان

سخنگوی سازمان ثبتاحوال کشور گفت :کارتهای هوشمند ملی با تولید داخل تا پایان
آبانماه کلید خواهد خورد؛ ضمن اینکه تعرفه صدور کارت ملی هیچ تغییری نسبت به گذشته
نکرده است .به گزارش تسنیم ،سیفاهلل ابوترابی درباره فرایند ورود کارتهای هوشمند ملی
داخلی اظهار کرد :تمام مراحل مقدماتی برای این بخش انجام شده و با توجه به توافقی
که با مسئوالن چاپخانه دولتی انجام شده است نخستین مرحله از کارتهای هوشمند ملی
تولید داخل تا پایان آبان صادر میشود .وی درخصوص کیفیت کارتهای تولید داخل گفت:
این کارتها هیچ تفاوتی به لحاظ کیفیت ،مقاومت و امنیت با کارتهایی که در گذشته وارد
کشور میشد ،ندارد و چهبسا کیفیتشان بهتر است .هماکنون 46میلیون و 500هزار نفر از
هموطنان برای دریافت کارت هوشمند ملی خود ثبت نام کردهاند که از این تعداد 44میلیون
و 500هزار نفر کارت خود را دریافت کردهاند.

6
جزئیات فرار زندانی سابقهدار با کمک و شلیک هوایی
 4شرور مسلح از درون یک بیمارستان در تهران!
به دنبال فرار یک مجرم سابقه دار از بیمارستان امام خمینی(ره) رئیس مرکز اطالع
رسانی پلیس پایتخت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ بابک نمک شناس با تأیید خبر فرار یک مجرم سابقهدار
از بیمارستانی در مرکز تهران گفت :حوالی ساعت  11چهارشنبه  9آبان یکی از
مجرمان محکوم به زندان برای انجام اقدامات درمانی به همراه یکی از مأموران بدرقه
سازمان زندانها به بیمارستانی در مرکز تهران منتقل شده بود؛ اما به محض ورود به
محوطه بیمارستان ،چهار نفر مسلح به سالح کمری با شلیک چهار تیر هوایی و تهدید
مامور بدرقه زندانی را فراری دادند.
وی با بیان اینکه هر پنج نفر با یک دستگاه خودور سواری از محل متواری شدند،
تصریح کرد :این زندانی از مجرمان سابقه دار در زمینه شرارت ،سرقت مسلحانه و
نزاع و درگیری بود که در اختیار سازمان زندانها قرار داشت .نمک شناس با اشاره به
اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری این فرد گفت :تحقیقات و اقدامات ویژه
پلیسی برای دستگیری این فرد و افرادی که او را در فرار از بیمارستان همراهی کرده
بودند ،در دستور کار ماموران پلیس پایتخت قرار گرفته است.

جراحت شدید کودک  ۱۰ساله بر اثر حمله یک خرس
در کوه مشرف بر شهر دستنا در چهارمحال و بختیاری
مسئول روابط عمومی اورژانس
استان چهارمحال و بختیاری گفت:
کودک  ۱۰ساله در کوه مشرف بر شهر
دستنا مورد حمله خرس قرار گرفت و به
شدت زخمی شد.
به گزارش مهر ،محسن ابراهیمی
اظهار کرد :کودک  ۱۰سالهای که با
خانواده خود برای تفریح به کوه مشرف بر شهر دستنا رفته بود متاسفانه مورد حمله
خرس قرار گرفت و از ناحیه پا به شدت مصدوم شد.
وی افزود :پس از تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس استان بالفاصله یک دستگاه
آمبوالنس اورژانس  ۱۱۵محل اعزام شد و کارشناسان فوریتهای پزشکی پس
از انجام اقدامات درمانی مناسب ،مصدوم را به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل
کردند .ابراهیمی به خانوادهها توصیه کرد؛ حتیالمقدور از بردن کودکان و افراد با توان
جسمانی ضعیف به ارتفاعات و مناطق بکر طبیعی و مکانهایی که احتمال زندگی
حیات وحش در آنها وجود دارد ،خودداری کنند و دست کم در صورت چنین اقدامی،
مراقبت الزم را از کودکان خود در این مناطق انجام دهند.

آگهی تغییرات شرکت سیرود کاال غرب با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  440060و شناسه ملی  14003495870به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  13/05/1397و مجوز شماره 11 / 27925
مورخ  19 /5/97سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :در خصوص تفویض اختیارات اعضای هیئت مدیره مقرر
گردید :هریک از اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء در شرکت می
توانند تمام یا قسمتی از اختیارات یا حق امضاء خود را به هریک ازشرکاء
یا اشخاص غیر برای هر مدت که صالح بدانند تفویض نمایند و همچنین
اعضای هیات مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیار خود را به مدیرعامل
تفویض نمایند و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.
تعداد اعضای هیئت مدیره بین  2تا  10نفر تعیین گردید و ماده مربوطه
در اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275508

جامعه

ید شماره ( -68شماره پیاپی )774
یکشنبه  13آبان  - 1397دور جد 

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبرداد

احتساب ۷۵درصد مدت خدمت وظیفه عمومی سربازان دوران جنگ بهعنوان خدمت داوطلبانه
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح از احتساب سهچهارم معادل
۷۵درصد مدت خدمت وظیفه عمومی سربازان
دوران جنگ بهعنوان خدمت داوطلبانه خبر
داد.
به گزارش مهر ،سردار موسی کمالی
درباره نحوه احتساب مدت حضور سربازان در
جبهه برای بهرهمندی از تسهیالت رزمندگی

اظهار کرد :در قانون یکسری تسهیالت مانند
تسهیالت مربوط به کنکور و ...برای رزمندگان
داوطلب پیشبینی شده است که این امر سبب
نارضایتی برخی از افرادی شده بود که دوران
مدت خدمت سربازی خود را در جبهههای
جنگ تحمیلی گذرانده بودند که در همین
راستا ستاد کل نیروهای مسلح در دیماه
سال  ۸۸ابالغیهای صادر کرد که براساس آن

دستگیری عامل مرگ  27عقاب صحرایی در سروستان فارس

مدیر کل محیط زیست استان فارس از دستگیری عامل
مرگ  27عقاب صحرایی خبر داد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل محیط زیست استان فارس ۸ ،آبان خبر تلفات گروهی
عقابهای گردنه غنیمی سروستان استان فارس در شبکههای
مجازی منتشر شد و بسیاری از فعاالن محیط زیست را نگران
کرد .در این خبر آمده بود حدود  ۳۰بهله عقاب بر اثر مصرف
الشه مرغهای تلفشده حاشیه جاده سروستان جان خود را از
دست دادند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت :این
حادثه به دلیل مصرف مرغهای آلوده و بیمار اتفاق افتاده

زیرا یک واحد مرغداری تعدادی مرغ آلوده را در مسیر جاده
سروستان رها کرده بود که هنوز نمیدانیم الشه مرغها به
سموم آلوده بوده یا آنها را به دلیل بیماری از مرغداری خارج
کرده بودند بر همین اساس باید تا اعالم نتیجه نهایی دامپزشکی
منتظر بمانیم .سعید محمودی در مورد آخرین وضعیت و تعداد
عقابهای تلفشده گفت :با توجه به اینکه عقابها به صورت
اجتماعی و گروهی زندگی میکنند و عمدت ًا الشهخوار هستند
همگی از این مرغهای آلوده تغذیه کرده بودند.
او با اشاره به اینکه در این حادثه ۳۵عقاب مسموم شده
بود ،گفت۲۷ :عقاب تلف شدند و سایر عقابهای مسموم نیز

در کلینیک محیط زیست استان فارس تحت درمان هستند و
تعدادی از آنها نیز رهاسازی شدند.
به گفته محمودی ،برای پیشگیری از بروز تلفات دیگر در
ط
حیات وحش استان ،الشه مرغهای مسموم از سوی محی 
زیست استان سوزانده و دفن شدند تا سایر حیوانات از آن
استفاده نکنند.
مدیرکل محیط زیست استان فارس گفت :هماکنون الشه
تعدادی از مرغهای آلوده نیز از سوی دامپزشکی تحت ارزیابی
و بررسی قرار گرفته است تا نتیجه آزمایشات کالبدشکافی و
سمشناسایی را اعالم کنند.

دستگیری  3دختر  ۱۸تا  20ساله به اتهام سرقت خودروهای لوکس پس از طرح دوستی با صاحبان خودروها در غرب تهران

رئیس کالنتری  ۱۵۸کیانشهر از دستگیری سه سارق دختر خودروهای
لوکس پایتخت در محله کیانشهر خبر داد .به گزارش ایلنا ،سرهنگ سید
امین موسویپور (رئیس کالنتری  ۱۵۸کیانشهر) گفت :در پی گشتزنی
هدفمند واحدهای گشت تیم عملیات کالنتری  ۱۵۸کیانشهر در محدوده
خیابان صالحی یک دستگاه خودرو کیا (اوپتیما) که سهشب قبل از زمان

حادثه در محدوده خیابان شریعتی تهران به سرقت رفته بود ،توسط
ماموران کالنتری کشف میشود .سرهنگ موسوی پور افزود :با مراجعه
مالک خودروی سرقتی در کالنتری مشخص شد که مدارک یک دستگاه
خودرو توسان سفید رنگ در داخل خودرو سرقت شده وجود داشت که
مالک خودرو اوپتیما نسبت به وجود مدارک خودرو دیگر در اتومبیل خود
اظهار بی اطالعی کرد .طی تماس با مالک خودرو توسان مشخص شد
که این خودرو دقیقا در زمانی که خودرو اول به سرقت رفته ،مورد سرقت
واقع شده است .رئیس کالنتری  ۱۵۸کیانشهر درباره نوع سرقت خودروها
توضیح داد :سارقان که سه دختر  ۱۸تا  ۲۰ساله و همچنین فرزندان طالق
بودند ،در محدوده کیانشهر با سوار شدن بر خودروهای لوکس و پس از
ریختن طرح دوستی با مالک خودرو ،در موقعیت زمانی مناسبی که مالکان
خودرو برای خرید از ماشین پیاده میشدند ،نسبت به سرقت خودروها اقدام

میکردند .سرهنگ موسوی پور تصریح کرد :پس از انجام سرقت ،سارقان
خودروهای سرقتی را به منزل یکی از متهمان در محدوده خیابان صالحی
منتقل میکردند .با تحت نظر گرفتن منازل محدوده خیابان مذکور مخفیگاه
سارقان خودرو توسط ماموران کالنتری  ۱۵۸کیانشهر شناسایی و هر سه
متهم که هر سه آنها با هم دوست بوده اند توسط پلیس دستگیر شدند.
باتوجه به اینکه این خودرو مقابل درب خانه یکی از این سارقان پارک
بوده انگیزه خود را از این کار تفریح اعالم کردند و با توجه به اینکه فروش
خودرو برایشان مقدور نبود ،صرفا هدف خود را لذت جویی و دور دور اعالم
کردند .رئیس کالنتری  ۱۵۸کیانشهر با اشاره به اعالم محل خودرو توسان
توسط متهمان گفت :با اعالم محل خودرو توسان که توسط سه سارق
مورد سرقت قرار گرفته بود ،با کشف خودرو سرقتی دوم این خودرو به مانند
خودرو سرقتی اول (اوپتیما) به مالکان خود تحویل داده شد.

دوربینهای مدار بسته و سرویس دهی به تمام مکانهای دولتی و خصوصی در استاد نجات الهی -پالک  40طبقه همکف کدپستی  1599686111تغییر
زمینه فعالیت شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه غیرتجاری تهران ()279940
_____________________
اصالح شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()275510
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به
_____________________
شماره ثبت  13995و شناسه ملی  10100527339به استناد صورتجلسه هیئت
آگهی تغییرات شرکت آرشام ماشین فرزام با مسئولیت محدود به شماره مدیره مورخ  15/07/1397و مجوز شماره  210134/97مورخه 18/7/97
ثبت  422027و شناسه ملی  10320733909به استناد صورتجلسه هیئت جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل موسسه به
مدیره مورخ  29/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :محل شرکت در استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،آرژانتین-ساعی،
واحد ثبتی تهران به آدرس بخش مرکزی  -شهر تهران-محله  17شهریور -خیابان سیزدهم ،خیابان شهید احمد قصیر ،پالک  ،38طبقه هشتم ،واحد 33
خیابان شهید ذکریا زنده دل-خیابان شهید یعقوبعلی جعفری-پالک -31طبقه کدپستی 1513755561 :تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279941
همکف-کد پستی 1371844971تغییر یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک
_____________________
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()275511
آگهی انحالل شرکت صدرا رایانه دنا سهامی خاص به شماره ثبت 225316
_____________________

آگهی تغییرات شرکت ایماکو شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  9851و شناسه ملی  10100405253به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  09/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد1 :
 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان انقالباسالمی خیابان فلسطین پالک  343ساختمان  141طبقه زیرزمین کد
پستی  1416934811تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()279938

_____________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی اردشیر رهنما به شماره
ثبت  472515و شناسه ملی  10100490547به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/04/1397و مجوز شماره
 180010/15/972مورخ  9/7/97وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه جدید مشتمل بر 52
ماده و  29تبصره تصویب وجایگرین اساسنامه قبلی گردید .سازمان
_____________________
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت وشه با مسئولیت محدود به شماره
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
ثبت  416950و شناسه ملی  10320686908به استناد صورتجلسه هیئت
تهران ()275509
_____________________
مدیره مورخ  14/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت
آگهی تغییرات شرکت توسعه دادههای ارتباطی پرشیا سیستم سهامی به تهران-مرزداران-خیابان فرشتگان-خیابان کوهسار-پالک -22طبقه
خاص به شماره ثبت  252596و شناسه ملی  10102930329به استناد اول-واحد  1کدپستی  1463838411تلفن 02144283451انتقال یافت
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/06/1397تصمیمات ذیل
و ماده سه اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اتخاذ شد :مشاوره و نظارت و اجرای پروژههای انفورماتیکی و فناوری
اطالعات و سیستمهای حفاظت الکترونیکی شامل تولید خریدو فروش واردات اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279939
و صادرات کلیه تجهیزات رایانه ای و سیستمهای حفاظتی سخت افزار و
تجهیزات شبکه و لوازم خانگی کامپیوتر وماشینهای اداری و رایانه ای و
دیجیتالی و سیستمهای نظارت تصویری دوربینهای مدار بسته و اخذوام از
بانکها و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و
مزایدات در زمینه موضوع فعالیت و ارائه خدمات در زمینه تعمیر و نصب و راه
اندازی تجیهزات شبکه رایانه ای و دیجیتالی و سیستمهای نظارت تصویری

سهچهارم مدت خدمت سربازی این افراد نیز
بهعنوان خدمت سربازی داوطلبانه محسوب
میشود .وی با بیان اینکه سربازانی که از
سوی ارتش ،سپاه پاسداران ،کمیته ،شهربانی،
ژاندارمری و وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد
سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی
دوران دفاعمقدس اعزام شدهاند ،مشمول این
ابالغیه میشوند ،گفـت :این افراد میتوانند از

تسهیالتی که برای خدمت سربازی داوطلبانه
درنظر گرفته شده است ،برای خود یا فرزندان
خود استفاده کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد
کل نیروهای مسلح افزود :بهعنوان مثال اگر
فردی ۱۶ماه از دوران خدمت سربازی خود را
در جبهه گذرانده باشد ،سهچهارم این مدت
یعنی معادل ۱۲ماه آن داوطلبانه خواهد بود.

_____________________

آگهی تغییرات شعبه خارجی شرکت خطوط هواپیمائی عراق به شماره
ثبت  1537و شناسه ملی  10100150193به استناد صورتجلسه درخواست
نماینده عمده شعبه شرکت خارجی مورخ  19/09/1396و بموجب مجوز
شماره  52362مورخ  3/10/1396سازمان هواپیمائی کشوری آدرس شرکت
به :تهران -بخش مرکزی -شهر تهران -ویال -خیابان شیرین -خیابان

و شناسه ملی  10102665098به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  20/03/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مذکور در تاریخ
فوق منحل اعالم گردید و خانم زهرا سلطانی صبح کدملی 0073459658
به نشانی :تهران خ مالصدرا پالک  242طبقه  6واحد  19کدپستی
 1435915616بسمت مدیرتصفیه تعیین گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279942
_____________________

آگهی تغییرات شرکت آیدین گوشت سبالن با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  418151و شناسه ملی  10320699130به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :خانم فرزانه محمدی به شماره ملی  3341232117با دریافت کلیه
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید .آقای
احمد قاسم زاده کلخوران به شماره ملی1466517972با دریافت کلیه
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید .سرمایه
شرکت از مبلغ  10000000000ریال به مبلغ 5000000000ریال
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .لیست شرکا بعد
از کاهش به شرح ذیل می باشد :آقای سینا طهرانی طریقت به شماره
ملی  0440679303مبلغ2500000000ریال آقای امیر حسین قاسم
زاده کلخوران به شماره ملی0020047398مبلغ2500000000ریال
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()279943
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رهایی دختربچه  3ساله با دستگیری زوج ماجراجوی بدون فرزند و کودکربای همدستشان پس از  2ماه در کرج
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان این که با تالش
شبانهروزی پلیس ،پرنیا کودک سه ساله کرجی که دو ماه پیش
ربوده شده بود در صحت و سالمت کامل به آغوش خانواده
بازگشت ،خاطرنشان کرد :متهمان دستگیر شده به جرم آدم
ربایی در اختیار پلیس آگاهی استان البرز تا انجام تحقیقات
تکمیلی قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،سردار عباسعلی محمدیان گفت :در پی
ارسال یک فقره پرونده فقدانی از کالنتری  ۴۱خرمدشت به
پلیس آگاهی مبنی بر مفقود شدن یک کودک سه ساله به نام
«پرنیا شیروانی» که در بعدازظهر روز شنبه  ۲۷مرداد در شنبه
بازار خرمدشت گم شده بود ،بالفاصله تالش برای شناسایی
ردی از فقدانی در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی اضافه کرد :با پیگیریهای بیشتر مشخص شد که عصر
همان روز مادر این کودک به همراه فرزندش در حال خرید در
بازار بود که ناگهان متوجه ناپدید شدن فرزندشان میشود.
این مقام ارشد انتظامی گفت :پلیس در این مدت به صورت
شبانهروزی پیگیر پرونده بود و با تشکیل جلسات تخصصی و
ویژه با حضور کارآگاهان خبره پلیس آگاهی استان ،سرنخهایی
از چند مظنون پرونده شناسایی کرده و با توجه به این که از
سراسر کشور تماسهایی با پلیس مبنی بر این که کودک سه
ساله را شناسایی کردهاند گرفته میشد بالفاصله ماموران با
دریافت نیابت قضایی به آدرسهای مورد نظر ،اعزام و پس

از دستگیری چندین نفر مظنون ،از وی رفع اتهام شده و آزاد
میشدند.
سردار محمدیان افزود :با توجه به حساسیت موضوع و
بازتاب گسترده این خبر در رسانهها ،تحقیقات همچنان با تالش
بیشتری ادامه داشت تا این که از طریق اقدامات فنی و گسترده،
به یک زوج جوان که اخیراً با یک کودک سه ساله مشاهده شده
بودند مشکوک شدند.
وی گفت :منزل این زوج جوان در جاده قزلحصار کرج به
صورت نامحسوس تحت مراقبت و کنترل قرار گرفت و ماموران
پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی وارد
منزل نامبردگان شده و در بازرسی از آن جا دختر مورد نظر را
که برای عدم شناسایی ،ظاهر وی را تغییر داده بودند و در یکی
از اتاقهای منزل پنهان کرده بودند ،شناسایی شد.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان این که با تالش
شبانهروزی پلیس ،این کودک سه ساله در صحت و سالمت
کامل به آغوش خانواده بازگشت ،خاطرنشان کرد :متهمان
دستگیر شده به جرم آدمربایی در اختیار پلیس آگاهی استان
البرز تا انجام تحقیقات تکمیلی قرار دارند.
پیش از این حاجی رضا شاکرمی ،دادستان عمومی و انقالب
البرز در تشریح جزییات ماجرا اظهار کرده بود ،پس از اعالم
گزارشی مبنی بر گم شدن دختربچهای سه ساله در شنبه بازار،
پرونده قضایی تشکیل و موضوع به پلیس آگاهی ارجاع شد

که پس از تکمیل تحقیقات و دستگیری فردی در این زمینه،
زوایای دیگری از پرونده روشن شد.
وی ادامه داد :پس از بررسیها مشخص شد که این
دختربچه ،توسط زوجی جوان که صاحب فرزند نشده بودند و با
همدستی فرد دیگری ،در شنبه بازار و زمانی که از پدر و مادرش
جدا شده بود ،ربوده میشود .زن و شوهر جوان در مدت سه ماه،
از دختر بچه نگهداری میکردند تا اینکه با اقدامات قضایی و
انتظامی ،فردی که با این زوج همکاری کرده بود دستگیر شد.
دادستان البرز خاطرنشان کرد :این فرد پس از دستگیری،
آدرس منزلی که پرنیا در آن نگهداری میشد را اعالم و با
اقدامات صورت گرفته ،کودک سه ساله به آغوش خانواده
بازگشت.

مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:

سالمت برنجهای هندی و تایلندی مورد تأیید است

مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
گفت :باید توجه کرد که برنجهای وارداتی که بهصورت رسمی و
با مجوز وارد کشور میشوند ،پروانه بهداشتی ورود سازمان غذا
و دارو را دارند .البته قرار است یک شناسه و کد رهگیری هم
روی بستهبندی آنها درج شود تا اصالتشان برای مصرفکننده
احراز شود .به گزارش مهر ،دکتر وحید مفید افزود :همچنین هنوز
همه واردکنندگان این اقدام را انجام ندادهاند و درخواست کردند
تا زمان اجرای تعریف کد را تمدید کنیم .به هر حال پیگیر ایجاد
کد و شناسه رهگیری روی بستهبندی برنجهای وارداتی هستیم
تا مردم بتوانند از طریق شناسه درج شده روی بستهبندی برنج،
اصالت آن را بهصورت آنالین دنبال کنند .وی با بیان اینکه تمام
پارامترهای کیفی برنجهایی که از کانال وزارت بهداشت وارد
میشوند و وزارت بهداشت به آنها مجوز میدهد ،بررسی و کنترل

میشوند ،افزود :بر این اساس اگر استانداردهای کیفیشان مطابق
با استانداردهای وزارت بهداشت باشد ،به آنها مجوز میدهیم و
مشکلی از نظر کیفیت ندارند .مفید تأکید کرد :این درحالی است
که بسیاری از برنجهایی که از کانالهای غیررسمی و بهصورت
قاچاق وارد کشور میشوند ،ممکن است مشکل داشته باشند و
نباید از آنها استفاده کرد .البته باید توجه کرد که واردکنندگان
برنجهای قاچاق ،وقتی نمیتوانند از وزارت بهداشت مجوز
واردات رسمی دریافت کنند ،محصولشان را بهصورت قاچاق
وارد میکنند که این محصول قطع ًا دارای مشکل است .مدیرکل
فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به
کشورهای صادرکننده برنج به ایران ،گفت :کشورهایی که تا به
حال بهصورت رسمی برنج از آنها به کشور وارد شده ،عمدت ًا شامل
هند ،پاکستان ،تایلند و بخشی هم از کشور اروگوئه بوده است.

البته گاهی از سایر کشورها هم درخواست واردات برنج وجود
داشته ،اما بنابه دالیلی که گفتم به آنها مجوز ندادهایم .مفید با بیان
اینکه روی کیسههای برنجهای وارداتی مجاز ،پروانه بهداشتی
ورود قرار دارد ،افزود :برچسب اصالت آنها نیز بارکدی است که ما
اصرار داشتیم همه آنها بارکد را روی کیسه نصب کنند تا از این
طریق بتوان اصالتشان را استعالم کرد .در این زمینه درخواست
تمدید وقت کردند .زیرا امکانات آن را در مبدأ نداشتند و قرار است
این امکانات را ایجاد کنند .البته همه برنجهای وارداتی پروانه
بهداشتی ورود دارند و از طریق این پروانه میتوان به اصالتشان
پی برد .سازمان غذا و دارو هم اگر موارد غیرمجازی را در سطح
عرضه ببیند ،حتم ًا اطالعرسانی میکند .بنابراین مردم در هنگام
خرید برنج وارداتی ،به شماره پروانه بهداشتی آن دقت کنند که
نشانه سالمت برنج است.

جان باختن دلخراش دختربچه  1/5ساله بر اثر سقوط از بالکن
طبقه چهارم یک واحد مسکونی با سهلانگاری شوهرخالهاش در تهران
همهچیز در یک لحظه رخ داد؛ مرد جوان 2دختر خردسال را روی دیوار بالکن طبقه چهارم گذاشت تا اطراف
را تماشا کنند اما در همین لحظه حادثهای هولناک رخ داد .به گزارش همشهری ،جمعه  4آبان به قاضی ولی
مرادی ،بازپرس جنایی پایتخت خبر رسید که دختری 1/5ساله از بالکن طبقه چهارم به پایین سقوط کرده و
جانش را از دست داده است .با دستور قاضی جنایی تحقیقات در اینباره آغاز و مشخص شد که دخترکوچولو
هلیا نام داشته و محل حادثه خانه خالهاش بوده است .بررسیها نشان میداد که پدر هلیا راهی سفر کربال
شده و مادر او به همراه هلیا به خانه خواهرش حوالی سی متری جی رفته بود .مادر به همراه خاله هلیا سرگرم
پاک کردن سبزی در داخل خانه بودند و هلیا کوچولو با دخترخاله کوچکش مشغول بازی .این درحالی بود که
شوهرخاله هلیا داخل بالکن سرگرم کشیدن سیگار بود« .توی بالکن سیگار میکشیدم و بچهها بازی میکردند.
وقتی سیگارم تمام شد دخترکوچکم پیش من آمد و مرا در آغوش کشید .بعد از او هلیا آمد و آن حادثه رخ
داد » .این ،اظهارات اولیه شوهرخاله هلیا نزد مأموران بود .او ادامه داد« :دختر من حدودا 2ساله است و با زبان
کودکانهاش از من خواست تا او را روی سکوی بالکن بنشانم .معموال او را روی سکو مینشاندم و با هم لحظه
فرود هواپیماها را تماشا میکردیم .من هم خواستهاش را اجرا کردم که همان لحظه هلیا هم از من خواست تا
او را کنار دخترخالهاش بنشانم .او یک سال و نیمه بود و میتوانست چند کلمه بگوید .وی ادامه داد« :هلیا را
برداشتم و کنار دخترم روی سکو نشاندم اما ناگهان پای دخترم لیز خورد و من به سرعت او را گرفتم تا از روی
سکو نیفتد .نمیدانم چه شد که هلیا با دیدن دستپاچه شدن من تعادلش را از دست داد و به پایین سقوط کرد.
همهچیز در یک لحظه رخ داد و من اصال نمیدانم چه شد که این حادثه وحشتناک رقم خورد ».پس از اظهارات
این مرد جوان ،قاضی جنایی دستور بازداشت وی را صادر کرد و کارشناسان ماموریت یافتند میزان سهلانگاری
و قصور این مرد را در مرگ دختربچه مشخص کنند.
پسر  25سال ه جنایتکار پس از فرار از شهرستان و معرفی خود به پلیس در تهران:

پدر  65سالهام را به قتل رساندهام ،عذاب وجدان
لحظهای رهایم نکرد آمدهام خود را تسلیم کنم

«من پدرم را به قتل رساندهام و عذاب وجدان لحظهای رهایم نمیکند ».این اعترافات پسری 25ساله است
که پس از فرار به پایتخت خودش را تسلیم پلیس کرد .به گزارش همشهری ،این حادثه پنجم آبانماه در یکی از
استانهای مرکزی کشور رخ داد و متهم به پایتخت فرار کرد .او اما بهشدت دچار عذاب وجدان شد و کابوس جنایت
لحظهای رهایش نمیکرد تا اینکه ساعت 22:20یکشنبه ششم آبانماه قدم در کالنتری ترمینال جنوب گذاشت و
خودش را تسلیم کرد .وی به مأموران گفت :پدرم 65ساله بود که گاهی با هم بحث میکردیم اما اختالفمان خیلی
جدی نبود .نمیدانم روز حادثه چه شد که من بهشدت عصبانی شدم و بیآنکه بخواهم جان او را گرفتم .وی ادامه
داد :روزحادثه باردیگر با هم درگیرشدیم که او عصبانی شد و به سمت من گوشتکوب پرتاب کرد .من هم کنترلم
را از دست دادم و با چاقو چند ضربه به او زدم .وقتی بهخود آمدم پدرم را غرق در خون دیدم .از ترسم فرار کردم
و از محل زندگیمان (یکی از شهرستانهای استان مرکزی) سوار بر اتوبوس شدم و خودم را به تهران رساندم اما
عذاب وجدان اجازه فرار به من نداد .مدام تصویر پدرم مقابل چشمانم است و کابوس میبینم .به همین دلیل تصمیم
گرفتم خودم را معرفی کنم .پس از اعترافات این پسرجوان ،پروندهای در این خصوص تشکیل و او بازداشت شد.
از سوی دیگر موضوع به قاضی ویژه قتل پایتخت گزارش شد و او دستور داد تا درخصوص صحت ماجرا تحقیق
شود .مأموران با انجام تجسسهای خود پی بردند که گفتههای پسرجوان حقیقت دارد و شنبه شب پنجم آبان،
مردی 65ساله در یکی از شهرستانهای استان مرکزی در درگیری با پسرش به قتل رسیده و متهمی که خودش
را معرفی کرده تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بود .به این ترتیب پرونده این جنایت برای انجام تحقیقات بیشتر به
دادسرای شهرستان مربوطه ارسال شد.

آگهی تغییرات شرکت آیدین گوشت سبالن با مسئولیت محدود به شماره مهسا تقوی نمین به شماره ملی  0078075912به ترتیب به سمت بازرس اصلی  ،95طبقه اول کد پستی  1457855191تغییر یافت و ماده مربوطه در
ثبت  418151و شناسه ملی  10320699130به استناد صورتجلسه مجمع و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .افراد ذیل به سمت اعضاء اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  22/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند :آقای ایرج طاهریان به شماره ملی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279948
 0031739148به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ،خانم نسرین
سلحشور به شماره ملی  0041559460به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو
هیئت مدیره ،آقای امیرعلی طاهریان به شماره ملی  0451477758به سمت مدیر
عامل و عضو هیئت مدیره ،خانم بهاره طاهریان به شماره ملی 0451234995
به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
– چک – سفته – برات -قراردادها و عقود با امضاء ایرج طاهریان و امیرعلی
طاهریان متفق ًا همراه مهر شرکت و در غیاب یکی از آنها نسرین سلحشور متفق ًا
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279946

شد :اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امیر حسین صدقی به شماره ملی 0440665434به سمت مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) آقای علی طهرانی طریقت به شماره
ملی 0069263132به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای امیر
حسین قاسم زاده کلخوران به شماره ملی  0020047398به سمت رئیس
هیئت مدیره آقای سینا طهرانی طریقت به شماره ملی  0440679303به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری
با امضا مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ____________________
آگهی تغییرات شرکت گل ترانس ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
 414086و شناسه ملی  10320661879به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
موسسات غیرتجاری تهران ()279944

____________________

آگهی تغییرات شرکت آیدین گوشت سبالن با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  418151و شناسه ملی  10320699130به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  22/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای
هیت مدیره به  4نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید آقای سینا طهرانی طریقت فرزند سعید به شماره ملی  0440679303با
پرداخت مبلغ2500000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای امیر حسین قاسم زاده کلخوران فرزند احمد به شماره ملی 0020047398
با پرداخت مبلغ2500000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار
گرفت .سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000ریال به مبلغ 10000000000
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .لیست شرکا بعد
از افزایش به شرح ذیل می باشد :خانم فرزانه محمدی به شماره ملی:
 3341232117مبلغ2500000000ریال آقای سینا طهرانی طریقت به شماره ملی
 0440679303مبلغ2500000000ریال آقای احمد قاسم زاده کلخوران به شماره
ملی1466517972مبلغ2500000000ریال آقای امیر حسین قاسم زاده کلخوران
به شماره ملی0020047398مبلغ2500000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279945

فوق العاده مورخ  10/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای صابر گلزاری دهنو
به شماره ملی  2200013388با پرداخت مبلغ  2500000000ریال به صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  2750000000ریال افزایش داد .آقای مازیار
گلزاری دهنو به شماره ملی  0011671424با پرداخت مبلغ 2500000000
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  2750000000ریال
افزایش داد .خانم نادیا میرزکی جدیدی به شماره ملی  4989390571با
پرداخت مبلغ  2500000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به
مبلغ  2750000000ریال افزایش داد .خانم مهتاب گلزاری دهنو به شماره ملی
 2200522177با پرداخت مبلغ  2،500،000،000ریال به صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را به مبلغ  2750000000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت
از مبلغ  1000000000ریال به 11000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه شرکت اصالح می گردد .اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان
بشرح فوق می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()279947

____________________

آگهی تغییرات شرکت یاران تجهیز سینا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  330512و شناسه ملی  10103695006به استناد صورتجلسه
____________________
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی ومدیریت نمایشگاهی توان مدار مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
سهامی خاص به شماره ثبت  145528و شناسه ملی  10101884585به استناد شد - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ،بخش مرکزی ،شهر
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  14/12/1395تصمیمات تهران ،توحید ،خیابان شهید منصور کاظم بیگی ،خیابان پرچم ،پالک

ذیل اتخاذ شد :خانم عشرت نصراللهی نیا به شماره ملی  1639242163و خانم

____________________

آگهی تغییرات شرکت نقشینه مهر میهن با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  381660و شناسه ملی  10320305175به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  31/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :بموجب سند صلح به شماره  106760مورخ  1397/. 27/6صادره
از دفتراسناد رسمی  422حوزه ثبتی تهران آقای علیرضا وعدهء به
شماره ملی  0082446628کلیه سهم الشرکه خود را به سرکار خانم
مونا خلیل زاده خوشخو شناسه ملی  0073473006واگذار نمود و
از شرکت خارج گردید در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل
نگردید .لیست شرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل می
باشد :آقای مهدی امیری ک.م  0060333006دارای  500000ریال
سهم الشرکه خانم مونا خلیل زاده خوشخو ک.م  0073473006دارای
 500000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279949

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راد پی سینا شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  428992و شناسه ملی  14002861529به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  17/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
محمود تقی پور به ش م  0055634613به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
خانم زهراء تردست به ش م  3539649417به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو
هیئت مدیره مهدی ارغائی به ش م  0054935245به سمت عضو هیئت مدیره
به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) امیر حسین خداکرم تهرانی به ش م
 0063598043به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) بهمن زرع کار به ش م
 0045595585به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) سیامک اردالن آیچی
به ش م  3761943105به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) تورج عبدی
به ش م  0064299481به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) نفیسه رمضان
زاده به ش م  0082130191به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) مرضیه
اخالقی اولقی به ش م  0082454061به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و
عقود با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()279950
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علمی  -پزشکی
 ۴نشانه باال بودن قند خون

«هایپرگلیسمی» به وضعیت باال بودن سطح گلوکز یا قند خون اشاره دارد که شاخص
تعیینکننده بیماری دیابت است .به گزارش ایسنا ،باال بودن قند خون یک تغییر متابولیکی نگران
کننده است و الزم است بیمار به سرعت تحت درمان قرار گیرد .درصورتیکه برای مدت زمان
طوالنی جهت کاهش قند خون اقدامی نشود ممکن است به اعصاب و اندامهای بدن آسیب جدی
وارد شود .سایت مدیکال دیلی در مطلبی در این باره منتشر کرد :از جمله عالئم و نشانههای مهم
باال بودن قند خون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از دست دادن آب بدن :احساس خشکی در دهان و تشنگی بیش از حد معمول میتواند
نشانه از دست دادن آب بدن ناشی از باال بودن قند خون باشد .همچنین به دلیل وجود قند مازاد
در خون ،بدن تالش میکند از طریق ادرار مقدار اضافی از مواد قندی را دفع کند که عارضه جانبی
آن از دست رفتن مقدار زیادی از آب بدن است.
کاهش ناگهانی وزن :گلوکز موجود در خون با کمک انسولین به انرژی تبدیل میشود.
درصورتیکه بدن میزان کافی انسولین ترشح نکند ،گلوگز در خون باقی میماند .در نتیجه ،به منظور
تامین انرژی ،بدن مجبور به سوزاندن چربی و ماهیچهها میشود .بنابراین ،زمانی که بدون هیچ
دلیلی مقدار قابل توجهی از وزن بدن کاهش پیدا کند الزم است سطح قند خون اندازهگیری شود.
احساس خستگی و درد :احساس خستگی فاکتور پیچیدهای است که میتواند نشاندهنده
باال و پایین بودن سطح قند خون باشد .در برخی مواقع احساس خستگی مداوم با درد در شکم،
بیحسی و گزگز شدن انگشتها همراه است .همچنین پوست با عالئم خشکی ،ترکیدگی و
احساس خارش دچار حساسیت میشود.
تاری دید :تاری دید میتواند یکی از نشانههای رتینوپاتی دیابتی باشد .این عارضه با ورم
عروق خونی در شبکیه شناخته میشود که از باال بودن سطح قند خون ناشی میشود .امکان ابتال
به این عارضه در تمامی مبتالیان به دیابت نوع یک و دو وجود دارد و به همین دلیل حداقل یکبار
در سال مراجعه به چشم پزشک به این بیماران توصیه میشود.

تاثیرگذاری بوی برخی میوهجات و ادویهجات بر وزن
شکی در اشتهابرانگیز بودن بوی انواع غذاها وجود ندارد ،اما خبر خوب این است که عکس ماجرا نیز
درست است و بوی برخی موادغذایی میتواند کاهشدهنده اشتها باشد و به کاهش وزن کمک کند .با
تعدادی از این مواد غذایی آشنا میشوید:
سیب سبز و موز :نتایج مطالعهای که بتازگی انجام شده نشان میدهد افراد مبتال به افزایش وزن
که هنگام گرسنگی سیب یا موز را بو کرده بودند بیشتر از کسانی که این کار را انجام نداده بودند ،وزن
کم کردند .یافتهها نشان میدهد بوهایی که شیرینی خفیفی دارند اشتها را کاهش میدهند .بنابراین اگر
سیب یا موز دم دست ندارید میتوانید بوی وانیل یا نعنا را امتحان کنید.
لیمو :براساس تحقیقی که در  SAGE Journalsمنتشر شد بوی خوشایند و انرژیزای لیمو
تحریککننده لیپولیز (تجزیه و شکست چربیها) است و میتواند باعث کاهش چربیهای بدن شود.
رازیانه :طبق تحقیقات موسسه عطردرمانی ساحل غربی ،رازیانه میتواند به عنوان یک مهارکننده
اشتها عمل کند .تحقیقات نشان میدهد استشمام بوی رازیانه با بهبود روند هضم بر کاهش وزن
تاثیرگذار است.
زنجبیل :تحقیقات موسسه ملی سالمت آمریکا نشان داد بوی زنجبیل مستقیم از زخیره چربی
بدنی کاسته و از بروز چاقی جلوگیری میکند.
قهوه :تحقیقی که در نشریه نیچر منتشر شد نشان داد صِ رف بوییدن قهوه باعث افزایش انرژی و
تمرکز میشود و روند سوختن چربیها را تحریک میکند.
گریپ فروت :براساس تحقیقاتی که نتایج آن در Neuroscience Lettersمنتشر شد
رایحه تلخ گریپفروت سرکوبکننده اشتهاست و با افزایش متابولیسم به کاهش وزن و تعادل سطح
کلسترول بدن کمک میکند.
خیار :محققان میگویند رایحه خیار با ایجاد آرامش و کاهش سطح اضطراب ،از پرخوری ناشی
از استرس جلوگیری میکند.
دارچین :مشخص شده است این ادویه دارای طبع گرم ،سطح قند خون را تنظیم و از میل زیاد به
غذا و اضافه وزن ناشی از آن جلوگیری میکند.

انا هلل و انا الیه راجعون
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجید توسلی رکن آبادی
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برخی راهکارهای پیشگیری از نارسایی قلبی

طبق گزارش جدید محققان،
افراد میانسالی که از چاقی ،فشارخون
باال و دیابت پیشگیری کرده باشند،
کمتر از سایر افراد در سنین باالتر
دچار نارسایی قلبی خواهند شد.
به گزارش مهر ،پژوهشگران
دریافته اند یک فرد  ۴۵ساله بدون
این سه فاکتور پرخطر اصلی به
اندازه  ۸۶درصد کمتر در معرض
نارسایی قلبی نسبت به سایر افراد دارای کنترل ضعیف بر وزن،
فشارخون و قند خون است.
دکتر جان ویکینز ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث
وسترن شیکاگو ،در این باره میگوید« :عادات و سبک زندگی
خوب به پیشگیری از چاقی ،فشارخون باال و دیابت در بسیاری
از افراد کمک میکند که اساس ًا به کاهش احتمال ابتال به
بیماری قلبی-عروقی در سنین باالتر منجر خواهد شد».
به گفته محققان ،هر اقدامی باید در جهت حفظ وزن سالم
بدن صورت گیرد که شامل پیروی از رژیم غذایی سالم برای
قلب و حفظ فعالیت فیزیکی ،و کنترل منظم فشارخون و
قندخون است.

در این مطالعه ،تیم تحقیق
دادههای  ۴مطالعه مربوط به قلب
را که بین سالهای  ۱۹۴۸تا ۱۹۸۷
در آمریکا انجام شده بود را مورد
بررسی قرار دادند.
در طول سالهای  ۲۰۰۷تا
 ،۲۰۰۸محققان وضعیت بالغ بر ۱۹
هزار زن و مرد را که سالمت قلب
شان در سن  ۴۵سالگی ارزیابی شده
بود را تحت نظر قرار دادند .محققان همچنین وضعیت قلبی ۲۴
هزار نفر دیگر را در سن  ۵۵سالگی پیگیری کردند.
یافتهها نشان داد در حدود  ۱۷۰۰نفر در سن  ۴۵سالگی و
در حدود  ۳۰۰۰نفر در  ۵۵سالگی مبتال به نارسایی قلبی شده
بودند .اما مردانی که در سن  ۴۵سالگی بدون فشارخون باال،
دیابت و چاقی بودند در مقایسه با مردانی که این مشکالت را
داشتند حدود  ۱۱سال بیشتر بدون نارسایی قلبی زندگی کردند.
در مورد زنان این فایده در حدود  ۱۵سال بودند.
به طورمیانگین زنان و مردان بدون هر یک از این سه فاکتور
مهم قلبی به ترتیب  ۳۸و  ۳۵سال بیشتر و بدون ابتال به
نارسایی قلبی عمر کردند.

تاثیر رژیم غذایی حاوی سبزیجات بر پیشگیری از نابینایی
طبق نتایج آخرین تحقیقات ،مصرف سبزیجات
پربرگ سبز تیره میتواند به پیشگیری از بیماری چشمی
دژنراسیون ماکوال ،علت اصلی نابینایی ،کمک کند.
به گزارش ایسنا ،در این مطالعه محققان موسسه
تحقیقاتی وستمید استرالیا به بررسی بیش از  ۲۰۰فرد
بزرگسال استرالیایی در یک دوره  ۱۵ساله پرداختند.
نتایج مطالعات آنها نشان داد نیترات موجود در سبزیجات
دارای برگهای سبز تیره و همچنین چغندر میتواند به
کاهش ریسک ابتال به بیماری چشمی دژنراسیون ماکوال
کمک کند« .بامینی گوپیناث» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :برای اولین بار تاثیرات نیترات موجود
در رژیم غذایی بر دژنراسیون ماکوال ارزیابی شده است».
وی در ادامه میافزاید« :ما دریافتیم افرادی که روزانه
 ۱۰۰تا  ۱۴۲میلیگرم نیترات سبزیجات مصرف میکنند،
در مقایسه با کسانی که کمتر از این میزان نیترات مصرف
میکنند ،با ریسک کمتر ابتال به عالئم اولیه دژنراسیون
ماکوال روبرو هستند».

به گفته محققان ،اسفناج به ازای هر  ۱۰۰گرم ۲۰
میلیگرم نیترات دارد ،درحالیکه چغندر به ازای هر ۱۰۰
گرم ۱۵ ،میلیگرم نیترات دارد.
بیماری دژنراسیون ماکوال به گروهی از بیماریهای
تخریب کننده شبکیه چشم اشاره دارد که موجب از بین
رفتن پیشرونده بینایی مرکزی میشود.
سن قوی ترین فاکتور پرخطر ابتال به این بیماری است
و معموال بعد از  ۵۰سالگی روی میدهد.

تاثیر مثبت باال رفتن از پلهها
بر سالمت قلب

مطالعه اخیر محققان نشان میدهد باال رفتن از پلهها
سالمت قلب را تقویت میکند.
به گزارش جام جم آنالین ،دکتر مارتین گیباال ،سرپرست
تیم تحقیق از دانشگاه مک مستر کانادا ،به بررسی این
موضوع پرداخت که چگونه ورزشکاران میتوانند بیشترین
بهره را از تمارین ورزشی شان ببرند.
تیم تحقیق دریافت هفتهای  ۳۰دقیقه باالرفتن از پلهها
میتواند به اندازه دوچرخه سواری برای مدت زمان مشابه
برای سالمت قلب مفید باشد .این مطالعه شامل  ۳۱زن سالم،
اما بی تحرک ،بود که تنها  ۱۰دقیقه در روز به مدت  ۳بار
در هفته و در طول شش هفته ورزش باالرفتن از پلهها را
انجام دادند.
در اولین تست ،شرکت کنندگان در جلسات  ۲۰ثانیهای
از پلهها بدون وقفه باال رفتند .سپس نتایج آن با شرکت
کنندگانی که در مدت مشابه رکاب زده بودند مقایسه شد.
در تست دوم ،افراد شرکت کننده در فواصل  ۶۰ثانیهای
پلهها را باال و پایین میرفتند.
محققان دریافتند در هر دو تست باالرفتن از پله ها،
آمادگی قلبی عروقی در مدت  ۶هفته به اندازه مدت مشابه
تمرین دوچرخه سواری بهبود یافته بود.
پژوهشگر و کارشناس طب سنتی:

طب سوزنی با افزایش انرژی و قوای
حیاتی بدن باعث افزایش هورمون رشد
شده و افزایش قد را تسریع میکند

توصیههای متخصص پوست و مو برای پیشگیری از بروز «اگزما»

متخصص پوست و مو گفت :توصیه میشود افرادی
که از قبل زمینه حساسیتهای پوستی دارند با شروع فصل
پاییز ،از مرطوبکنندهها بیشتر استفاده کنند.
به گزارش مهر ،محمد ایمانی اظهار داشت :فصل
پاییز شرع فصل خشکی هواست که این موضوع ارتباط
مستقیمی با خشکی پوست دارد که اگزماهای پوستی هم
رابطه زیادی با خشکی پوست دارند و افرادی که پوست
خشک دارند بیشتر در معرض اگزماهای پوستی قرار دارند.
وی افزود :توصیه میشود افرادی که از قبل زمینه
حساسیتهای پوستی دارند با شروع فصل پاییز استفاده
از مرطوب کنندهها را بیشتر کرده و شستشوی پوست با
صابونهای خاص گلیسیرینه را در برنامه روزانه خود قرار
دهند.
ایمانی ادامه داد :مصرف میوه و سبزی نیز میتواند به
کاهش خشکی پوست کمک زیادی کند؛ در مواقعی با
رعایت همین نکات ساده میتوان از بروز اگزما پیشگیری
به عمل آورد.
متخصص پوست و مو گفت :اگزما در واقع نوعی
حساسیت است که شروع آن با نوعی پوسته ریزی و ادامه

آن با دانههای آبدار است که پس از مدتی پوست حالت
چرمی به خود میگیرد ،آب برای پوست مبتال به اگزما
ضرری ندارد اما ترکیبات شویندهها باید به گونهای باشد
که پوشت را خشک نکند این افراد باید از شویندههای
غیرصابونی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مصرف برخی مواد غذایی باعث تشدید
اگزما میشود ،افزود :پیدا کردن این ماده غذایی حساسیتزا
با خود فرد است که باید در این زمینه دقت بیشتری به
خرج دهد.

برخی نشانههای مرتبط با بدکاری تیروئید
زمانیکه غده تیروئید به
خوبی کار نکند میتواند
موجب بروز مشکالت
متعددی شود.
به گزارش مهر ،تیروئید
غده کوچکی است که در
نزدیک قسمت ابتدای گردن
قرار دارد .وظیفه اصلی
آن ،تولید هورمونهای
کنترل کننده بسیاری از
عملکردهای بدن از جمله میزان سرعت کالری سوزی
و میزان سرعت تپش قلب است.
درصورتیکه تیروئید بیش از اندازه هورمون تولید کند،
سرعت متابولیسم بدن تشدید میشود .این مشکل که
به پرکاری تیروئید معروف است موجب بروز عالئمی
نظیر اضطراب و بیقراری ،کاهش وزن و تپش شدید قلب
میشود .حتی ممکن است ضعف ماهیچهها یا لرزش
دست و انگشتان هم اتفاق بیفتد.

کم کاری تیروئید زمانی
اتفاق میافتد که تیروئید به
اندازه کافی هورمون تولید
نکند .ممکن است فرد در
این حالت احساس خستگی
یا کسلی و حتی احساس
افسردگی داشته باشد .حتی
ممکن است فرد افزایش
وزن ،ضعف عضالت و
احتماال یبوست را نیز تجربه
کند .در هر دو حالت ،عالئم به ُکندی پیش میروند و
گاهی اوقات بالغ بر چندین سال به طول میانجامد .در
ابتدا ممکن است عالئم این بیماری تشخیص داده نشده
یا حتی با مشکالت دیگر سالمت اشتباه گرفته شوند.
در صورت بروز چنین مواردی با پزشک خود مشورت
کنید .یک آزمایش ساده خون همه چیز را مشخص
میکند و راه درمان ساده آن ،خوردن روزانه یک عدد
قرص قبل از صرف صبحانه است.

یک پژوهشگر و کارشناس طب سنتی گفت :عوامل محیطی
مانند تغذیه ،آب و هوا ،اقلیم ،بیماریها و ورزش ،در افزایش قد
تاثیرگذار است .به گزارش مهر ،مرتضی ترابی کارشناس طب
سوزنی و سنتی ،با بیان اینکه مهم ترین عامل افزایش قد در
انسان ترشح هورمون رشد است ،به تحقیقات صورت گرفته اشاره
کرد و افزود :بر اساس این تحقیقات طب سوزنی عالوه بر افزایش
هورمون رشد ،باعث تنظیم تمام هورمونهای بدن نیز میشود.
وی افزود :تحقیقات نشان میدهد طب سوزنی با افزایش
انرژی و قوای حیاتی بدن باعث افزایش هورمون رشد میشود و
بدین طریق رشد قد را تسریع میکند .به گفته این محقق ایرانی،
نقش طب سوزنی در رشد قد قبل از دوران بلوغ بسیار بارزتراست
از این رو کسانی که میخواهند از این روش استفاده کنند بهتر
است قبل از سن بلوغ و یا در آغاز دوره بلوغ درمان را شروع
کنند .وی تاکید کرد :میزان افزایش قد با طب سوزنی بستگی به
سن زمان شروع درمان دارد بنابراین هرچه زودتر شروع شود ،اثر
درمان بهتر است .ترابی ،میزان افزایش قد با طب سوزنی را منوط
به رعایت سه عامل زمان شروع درمان ،ژنتیک و مزاج و طبع افراد
تحت درمان دانست و گفت :در هر صورت باز بودن صفحات
رشد استخوانی که با گرافیهای رادیولوژی از استخوان مچ دست
بررسی میشود الزمه تاثیر اثر طب سوزنی بر روی افزایش قد
است .وی با اشاره به اینکه قد پدر و مادر بر اساس علم ژنتیک بر
میزان افزایش قد افراد تاثیر گذار خواهد بود ،گفت :همچنین در
مزاجهای گرم و خشک (صفراوی) و مزاجهای گرم و تر(دموی)
افزایش قد بیشتر از مزاجهای سوداوی(سردوخشک) و بلغمی(سرد
و تر) است .ترابی در عین حال عوامل محیطی تاثیر گذار نیز مانند
تغذیه ،آب و هوا ،اقلیم و بیماریها و ورزش را در افزایش قد بی
تاثیر ندانست و با بیان اینکه زمان درمان برای تحریک کافی و
موثر ایجاد رشد حداقل  ۳۰جلسه طب سوزنی بخ صورت روزانه یا
یک روز در میان و یا هفتهای دو بار است ،تاکید کرد :طب سوزنی
اگر به دست کارشناس مربوطه صورت گیرد نه تنها هیچگونه
عوارضی در پی نخواهد داشت بلکه باعث تعادل و تنظیم تمام
سیستمهای بدن شده و از بسیاری از بیماریها پیشگیری میکند.
این کارشناس طب سنتی و سوزنی با اشاره به تجربه  ۱۵ساله کار
بر روی رشد قد ،افزود :بعد از بسته شدن صفحات رشد استخوانی
که حدود  ۱۷تا  ۲۰سال است ،دیگر امکان افزایش قد وجود ندارد
و نباید فریب تبلیغات فضاهای مجازی را خورد.
وی گفت :برای پایان یافتن رشد قد نمیتوان عدد سنی
دقیقی بیان کرد چون در افراد مختلف و دختران و پسران متفاوت
است و روش تعیین دقیق آن ،بررسی بر روی گرافی مچ دست
است .لذا به نظر بنده ،در زمانی که امکان افزایش قد وجود دارد
بهترین و بی ضررترین و سالم ترین روش استفاده از طب سوزنی
و سنتی توسط کارشناس مربوطه است.

