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یادداشت
استراتژی آمریکا نسبت به ایران
دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

آیا دولت فعلی آمریکا ،تمام مراحل استراتژی خود نسبت به ایران را روی کاغذ
آورده است؟ آیا چنین تقسیم بندیای امکان پذیر است؟ در فرآیند چنین طراحیای
مجهوالت کدامند؟ عمق شناخت آمریکایی نسبت به ایران بر این پایه بنا نهاده شده
است که :ایران بازی گری غیرمتقارن ( )Asymmetricاست .از این منظر ،ایران
شباهت هایی به بازی گری ویتنامیها دارد که توانستند بر ژاپن ،کره ،چین ،فرانسه و
آمریکا در مقاطع گوناگون به لحاظ جنگهای چریکی فائق آیند .گستردگی سرزمینی،
کوهستانی بودن سرزمین ،روحیه تقابلی و فراموش نکردن گذشته ،کار نظامی با ایران
را سخت میکند و نه تنها کشمکش حل نمی شود بلکه تقابل را وارد مسائل جدید
سیاسی میکند .ایر ِان خیلی ضعیف نیز در میان مدت به نفع روسیه و شاید چین و در
نتیجه بر خالف منافع غرب میتواند باشد .بنابراین ،به نظر میرسد مادامی که از جانب
ایران تحریکی صورت نپذیرد ،راه حل نظامی برای حل و فصل اختالفات سیاسی ،م ّد نظر آمریکا نباشد .ماندن در برجام نیز ،ظاهر
روابط سیاسی با اروپا و به اصطالح "جامعه بین الملل" را حفظ میکند و بهانه تقابل نظامی با برنامه هستهای را از واشنگتن میگیرد.
عالوه بر این ،راه حل نظامی ،زمانی موثر است که اختالفات سیاسی را حل کند .ریشه اختالفات ایران و آمریکا،از نوع فکری-فلسفی
هست .برنامه هستهای ظاهر قضیه است .در صورت برخورد نظامی با این اختالف فکری ،مسئله در کوتاه مدت حل میشود اما تضاد
اصلی به طرف زیرزمینی شدن میرود.
در مقیاسی کوچک تر ،تضاد میان ایران و آمریکا از نوع تقابلی بود که در جنگ سرد میان مسکو و واشنگتن برقرار بود .اندیشهها و
استراتژیهای  ، George Kennanروس شناس مشهور آمریکایی بود که راهبرد غرب نسبت به کرملین ،شوروی و کمونیسم را
طراحی کرد Kennan .معتقد بود مقابله با شوروی و کمونیسم راه حل نظامی ندارد .شوروی و آنچه بر آن حاکم است ،ریشۀ تاریخی
دارد Kennan .سیاست مداران آمریکایی را طی دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰دعوت به صبر ،رهیافت بلند مدت با یک راهبرد متکی به
س ّد نفوذ ( )Containmentنظامی ،سیاسی و اقتصادی نمود Kennan .اعتقاد داشت مشکالت شوروی ریشه در درون خودش
دارد و آمریکا باید آن ریشهها را علنی کند .او در نوشتههای خود به کرات از فعل  Frustrateیا به ستوه آمدگی استفاده میکند .تشدید
تضادها و تحدید نظامی-اقتصادی مبنای تفکرات  Kennanدر برخورد با مخالفین ایدئولوژیک آمریکاست .به نظرمی رسد استراتژی
آمریکا نسبت به ایران به شدت تحت تاثیر این راهبردهای قدیمی  Kennanاست .چه آن هایی که اعتقاد به تعامل با ایران داشتند
(کلینتون و اوباما) و چه آن هایی که تقابل را در پیش گرفتند(بوش پدر ،بوش پسر و ترامپ) همگی با زیر بناهای تشدید تضاد ها ،به
ستوه آوردن و تحدید نظامی-اقتصادی عمل کردند .بسیاری معتقدند که دستگاه دیپلماسی آمریکاُ George Kennan ،دومی که
چنین میراث تئوریکی برای سیاست خارجی آمریکا به جای گذاشته باشد ،عرضه نکرده است.
از  ۱۳۷۸به بعد رفتار آمریکا نسبت به ایران ،عموم نمادهای  Kennanرا دارد .تمام دولتهای آمریکا در تعریفی که از ماهیت
جمهوری اسالمی دارند مشترک هستند .تفاوت میان کلینتون با ترامپ ،درصد بندی فشار است کما اینکه تفاوت نیکسون و ریگان
نسبت به شوروی و کمونیسم ،درجۀ فشار آنها بود .در متون تخصصی سیاست خارجی ،آمریکاییها سه نوع نتیجه برای آن هایی که
در مقابلشان قرار میگیرند را تعریف کرده اند که در قالب رومانی ،شوروی و چین در زیر بحث میشود:
الف :رومانی .ظهور گورباچف در شوروی در سال  ۱۹۸۵و سخنان نوین او ،ناخودآگاه مردم رومانی را به آگاهی تبدیل کرد .حزب
کمونیست رومانی ۴۲ ،سال بر آن کشور حکم راند و نتایج گسترده این حکمرانی ،ناکارآمدی و فساد گسترده بود .در جوالی  ،۱۹۸۹یک
کشیش در شهر  Timisoaraکه ساکنان آن اقلیت مجاری بودند ،طی یک سخنرانی که با سرعت به گوش همه رومانیائیها رسید،
پرده از جزئیات فساد و نا کارآمدی در کشور برداشت .این کشیش مجاری  ،Laszlo Tokesبالفاصله به یک روستا تبعید شد ولی
موج تظاهرات  ،اعتصابات و اعتراضات ،کل رومانی را در برگرفت .در مدت شش ماه ،بحران رومانی به آنجا رسید که چائوشسکو ،رئیس
حزب کمونیست رومانی در حین فرار دستگیر شد و بالفاصله محاکمه و پس از سه روز در روز کریسمس در  ۲۵دسامبر  ۱۹۸۹اعدام شد.
تجربه رومانی سه نکته حائز اهمیت دارد:
 )1عموم مردم ،ریشه مشکل را در شخص چائوشسکو و همسر او  Elenaتفسیرکردند و حذف آنها را سر آغاز حل مشکالت
م یدانستند؛
 )2دستگاه اطالعاتی و امنیتی رومانی نیز در ناخودآگاه خود ،دو فرد مزبور را مسئول نارساییها م یدانستند و آغاز اعتراض آنها
هم محتاج یک جرقه بود تا دستگاه اداری و امنیتی کشور نیز به مردم بپیوندد؛
 )3مردم رومانی  ۴۲سال شرایط سخت و محرومیت را تجربه کرده بودند و دستگاه امنیتی ،تجربه مقابله با حجم گسترده اعتراضات
تسری پیدا کردن تظاهرات و اعتراضات ،آنها را غافلگیر کرده بود و چون مردم ،شخص را هدف قرار داده بودند ،حذف
را نداشت و ّ
آنها نه تنها سهل بلکه موجب از هم پاشیدن سیستم کمونیستی شد.
ب) شوروی .برخالف رومانی ،مردم شوروی در برابر خود یک سیستم تنومند سیاسی ،امنیتی و اقتصادی با توان مندیهای قابل
توجه تکنولوژیک میدیدند .بخش هایی که در درون و اطراف حاکمیت زندگی میکردند از امکانات ویژهای برخوردار بودند ولی عامه
مردم در محرومیت بودند به طوری که به عنوان مثال هر شهروند سالی یک جفت کفش دریافت میکرد و نیز مدت هفت سال باید در
انتظار تحویل یک اتومبیل مسکوویچ میماند .این در حالی بود که هیأت حاکمه نه تنها شاهانه زندگی میکرد بلکه اکثریت در سواحل
دریای سیاه ،ویالهای اختصاصی خود را داشتند .کانون حاکمیت  ۲۵نفره  ،Politburoبخشهای قابل توجهی از دستگاه حزبی،
امنیتی ،نظامی و علمی -تکنولوژیک را نمک گیر کرده بود .ظهور گورباچف تناقضات ساختاری شوروی را برمال کرد و تداوم آن را
زیر سوال برد .شوروی ده هزار موشک قاره پیمای هستهای داشت ولی از تامین مواد غذایی شهروندان خود ناتوان بود .به قول مورخ
سرشناس  ، Paul Kennedyشوروی نتوانست میان تعهدات حفظ سیستم و پاسخگویی مدنی ،توازن ایجاد کند .مردم از فساد و
ناکارآمدی و تبعیض آگاه بودند ولی عده بسیاری از این وضعیت منتفع میشدند.
تجربه شوری سه نکته حائز اهمیت دارد:
 )۱مردم سیستم را مقصر م یدانستند نه افراد را و قیام علیه یک سیستم سخت تر از قیام علیه افراد است؛
تسری داد و جامعه روس برای همراهی با او به سوی
 )۲گورباچف اختالفات درون حاکمیت را به سطح اجتماعی و عمومی ّ
تشکل و سازماندهی روی آورد به طوری که طی سه سال پس از ظهور گورباچف ،حدود دویست هزار تشکل ،اعالم موجودیت کرده
بود .گورباچف به تدریج دچار یک تناقض بنیادی شد چون از یک طرف رئیس  Politburoبود ،یعنی رئیس حزب حاکم و از سوی
دیگر ،طرفدار مطالبات عامه مردم؛
 )۳این وضعیت مبهم با کش و قوسهای فراوان به ظهور افرادی مانند یلتسین مساعدت بخشید که خواستار یک طرفه شدن
مسائل شدند و نهضت رفرم گورباچف را نافرجام دانسته و خواستار تغییر سیستم شدند .تجربه شوروی ،تجربهای تدریجی و فرسایشی
در تغییر سیستم و مبارزه با فساد و نا کارآمدی بود.
پ) چین ۲۲ .سال حاکمیت حزب کمونیست چین از سال  ۱۹۴۹تا  ،۱۹۷۱فقر ،محرومیت ،حاشیه نشینی ،ناکارآمدی و فساد را
به ارمغان آورد .در سال  ۱۹۷۱چوئن الی ،بر خالف مائو که هیچ تجربه جهانیای نداشت ،زمینههای گفت و گوی درون حزبی را
فراهم کرد .چین از دو سو دچار بحران بود)۱ :ناکارآمدی و فقر و محرومیت داخلی و  )۲تهدیدهای مرزی و سیاسی شوروی ،رقیب
کمونیستیاش.
چوئن الی که تجربه زندگی وتحصیل در ژاپن ،انگلستان و فرانسه در دهۀ بعد از جنگ جهانی اول را داشت ،فردی به مراتب
پیچیده تر و شهری تر از مائو بود .با بیماری مائو از سال  ،۱۹۷۰چوئن الی توانست مدیریت فکر و سیاست گذاری درون حزب کمونیست
را در دست گیرد .او معمار سیاست همزیستی مسالمت آمیز با غرب بود که سفر تاریخی نیکسون را به چین در سال  ۱۹۷۲معماری کرد.
کیسینجر که طرف مذاکره چوئن الی طی چندین دوره بود ،او را نماینده کل حاکمیت چین م یدانست که در ذهن خود ،حدود و ثغور
مذاکره را یک تنه با آمریکا و کیسینجر پیش برد .چوئن الی در سال  ۱۹۷۶فوت کرد و مدیریت اندیشههای او به دنگ شیائو پینگ
سپرده شد .عادی کردن رابطه با آمریکا ،بحران خارجی چین با شوروی را حل کرد و از سال  ۱۹۸۰به بعد چینیها به مدیریت اوضاع
داخلی و کاهش بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و ناکارآمدی و فساد پرداختند.
تجربه چین سه نکته حائز اهمیت دارد:
تسری نداد .رهبران چین با تاثیر
 )1حاکمیت چین از گستردگی فساد و ناکارآمدی آگاه بود ولی اختالفات درون خود را به جامعه ّ
پذیری از فرهنگ و نظام باورهای کنفوسیوسی ،در درون حزب کمونیست با یکدیگر بحث کردند و به اجماع رسیدند .مریضی مائو در
اوایل دهه  ۱۹۷۰و مرگ او در نیمۀ آن دهه ،کاریزمای حاکمیتی را از میان برد و قدرت به دست زور آزمایی میان فراکسیونهای درون
حاکمیت افتاد .مردم پس از مائو با سیستم رو به رو بودند و نه فرد؛
 )۲چینیها هیچ گاه به اندازه روسها کمونیست نشدند و سایه سنگین ناسیونالیسم چینی و مکتب کنفوسیوس بر کمونیسم وجود
داشت .حزب کمونیست ،چین را باالتر از ایدئولوژی قرار داد .ایدئولوژی را تفسیر پذیر ولی فقر چین را غیرقابل تحمل م یدانست .حزب
کمونیست ،اختالفات درون خانوادگی را به جامعه منتقل نکرد و مسئولین چینی با مردم عموما با یک منطق و متد تعامل کردند .حزب
کمونیست ،فراکسیونهای متعددی داشت و رهیافتها نسبت به بحرانها متفاوت بودند ولی عموما آنچه که بیرون از حزب میگفتند و
مینوشتند حاکی از وحدت بیان و هدف و ملیت و سرزمین بود؛
 )۳حزب کمونیست چین با استفاده از فضیلت ابهام که در فرهنگ چینی وجود دارد و میتوان چند سویه با الفاظ کار و بازی کرد،
نه تنها تاکتیکها بلکه استراتژیها را تغییر داد و حتی در تفاسیر خود از کمونیسم و منافع ملی چین ،به سوی تغییر پارادایمیک رفت.
چین سیاست خارجی را تغییر مسیر داد و ورود به نظام اقتصادی و سیاسی بین الملل را یک ضرورت استراتژیک برای آینده مردم چین
قلمداد کرد .وقتی درون حاکمیت این توافق حاصل شد ،عملیاتی و عمومی کردن آن نیز سهل بود .چین در برخورد با بحران فساد و نا
کارآمدی و فقر ،هم تاکتیک و هم استراتژیهای خود را تغییر داد ولی از اینها مهم تر ظرفیت تغییر اندیشهها را نیز داشت زیرا که معتقد
بود تامین منافع یک کشور تابع شرایط است و نه ایدئولوژی .چین ساختار سیاسی خود را حفظ کرد و دچار ساختارشکنیهای رومانی و
شوروی نشد و به یک ابرقدرت اقتصادی ،نظامی از طریق همکاری و تعامل دست یافت.
هرچند ایران از منظر سطح قدرت در مقام چین یا شوروی نیست ولی بازی گری ،پیچیده و انعطاف پذیر است .رفتار شناسی
حاکمیت و مردم ایران سهل نیست .آمریکایی ها ،مبانی نظری  Kennanرا نسبت به ایران( Operationalizeعملیاتی یا اجرایی)
کرده اند و میکنند .اما نسبت به نتایج آن صرفا سناریو سازی میکنند .این سناریوها هم بازهی زمانی گسترده دارند ،هم متغیرهای
مجهول فراوان دارند و هم در یک ساختار درختی ،تابع راهبردهای خُ رد هستند .در هر صورت ،منطق سیاست آمریکا روشن است:
ضعیف کردن تدریجی ایران ،جلوگیری از افزایش منابع مالی ملی ،منع سرمایه گذاری خارجی ،به تعویق انداختن توسعه ملی ،تشدید
ناکارآمدیها و Operationalizeکردن رهیافت  Frustrationکه توسط  Kennanنسبت به شوروی طراحی شده بود .نتیجۀ
عملی سیاست آمریکا در دوران جنگ سرد این بود که قدرت نظامی آمریکا گسترش یافت ،بر اروپا مسلط شد و در هر نقطهای از
جهان با کمونیسم رقابت کرد.
نتیجه راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران  :تسلط بر اعراب ،توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل ،فروش اسلحه،
به حاشیه راندن موضوع فلسطین ،تعویق بازسازی سوریه ،مجبور کردن کشورهای عربی به برون سپاری امنیت ملی خود و تزریق
درآمدهای نفتی آنان به  Research&Developmentدر بخش ITو ( Artificial Intelligenceهوش مصنوعی) آمریکا.
موضوع قدرت سه قسمت دارد :کسب قدرت ،حفظ قدرت و بسط قدرت .مورد سوم به مراتب پیچیده تر از موارد اول و دوم است.
جنگ تعرفه ها ،تحریم روسیه ،استراتژی مقابله با ایران ،همکاری با هند و افزایش قدرت نظامی در راستای بسط قدرت آمریکا است.

ید شماره ( -69شماره پیاپی )775
دوشنبه  28آبان  - 1397دور جد 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور عراق:

راه مقابله با توطئههای بدخواهان حفظ اتحاد ملی ،شناخت صحیح دوست و دشمن ،ایستادگی
مقابل دشمن وقیح ،تکیه بر نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت در عراق است
رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند:
راه غلبه بر مشکالت و مقابله با توطئههای
بدخواهان ،حفظ اتحاد ملی در عراق ،شناخت
صحیح دوست و دشمن ،ایستادگی مقابل
دشمن وقیح ،تکیه بر نیروی جوانان و حفظ
و تقویت ارتباط با مرجعیت است.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
عصر شنبه  26آبان در دیدار برهم صالح
رئیس جمهوری عراق و هیات همراه با ابراز
خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات
پارلمانی در عراق و انتخاب رئیس جمهوری
و نخست وزیر و مسئوالن دیگر و ایجاد ثبات
و استقرار ،تاکید کردند :راه غلبه بر مشکالت و
مقابله با توطئههای بدخواهان ،حفظ اتحاد ملی
در عراق ،شناخت صحیح دوست و دشمن و
ایستادگی مقابل دشمن وقیح ،تکیه بر نیروی
جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت
است.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای دیدار با
تبریک به برهم صالح بهدلیل برگزیده شدن
برای مسئولیت بزرگ ریاست جمهوری در
کشور مهم عراق به ارتباطات ریشه دار و عمیق
و تاریخی دو ملت ایران و عراق اشاره کردند
و گفتند :ارتباطات دو ملت بی نظیر است که
نمونه بارز آن ،پیاده روی بزرگ اربعین است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به حضور
بیش از دو میلیون زائر ایرانی در راهپیمایی
اربعین امسال خاطرنشان کردند :دلهای همه
زائران ایرانی پس از بازگشت مملو از تشکر از
میهماننوازی مردم عراق بود و این نشانگر
بزرگواری حداکثری عراقیها در میزبانی از
زائران ایرانی است و این میهمان نوازی و
ارتباط همراه با مهر و محبت میان دو ملت جز

با زبان هنر قابل بیان نیست.
رهبر انقالب اسالمی با تشکر صمیمانه از
رئیس جمهوری ،نخست وزیر و دیگر مسئوالن
و ملت عراق به دلیل میهماننوازی کم نظیر در
ایام اربعین ،به رنج و محنت مردم عراق در
دورانهای گذشته اشاره کردند و گفتند :اکنون
که ملت عراق بعد از دورانهای استبدادی،
صاحب کشور است و استقالل و حق رای
و انتخاب دارد ،برخی دولتها و کشورهای
بدخواه به دنبال آن هستند تا مردم عراق طعم
این پیروزی و دستاورد بزرگ را نچشند و عراق
و منطقه روی آرامش را نبینند.
حضرت آیت اهلل خامنهای تاکید کردند :تنها
راه مقابله با این توطئه ها ،حفظ و تقویت اتحاد
میان گروههای عراقی اعم از عرب و ُکرد و
شیعه و سنی است.
رهبر انقالب اسالمی ،شناخت دقیق و
صحیح دوست و دشمن را در سیاست خارجی
بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند :برخی
دولتها در منطقه و در خارج از منطقه به شدت
نسبت به اسالم ،شیعه و سنی و عراق ،بغض

و کینه دارند و در امور داخلی عراق دخالت
میکنند که باید مقابل آنها با قدرت ایستاد
و درخصوص ایستادگی برابر دشمن وقیح و
صریح به هیچ وجه مالحظه نکرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای درخصوص
همکاریهای دو جانبه میان ایران و عراق
تاکید کردند :مسئوالن جمهوری اسالمی برای
گسترش همکاریها با عراق بسیار مصمم و
محکم هستند و من هم به این موضوع عمیقا
معتقدم.
ایشان با اشاره به ظرفیتهای فراوان دو
کشور برای گسترش همکاریها ،افزودند:
عراق عزیز ،قوی ،مستقل و پیشرفته برای
ایران بسیار مفید است و ما در کنار برادران
عراقی خود خواهیم بود.
ایشان ضرورت حفظ و تقویت ارتباط با
مرجعیت را بسیار مهم خواندند و گفتند :ارتباط
با مرجعیت در مراحل و مقاطع مختلف کارساز
و گره گشا خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی تکیه بر جوانان را
زمینه ساز انجام کارهای بزرگ دانستند و

افزودند :نمونه بارز نتایج فوق العاده تکیه بر
جوانان ،شکل گیری حشدالشعبی در جریان
مبارزه با تروریسم تکفیری بود که باید آن را
حفظ کرد.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس
جمهوری نیز حضور داشت ،برهم صالح رئیس
جمهوری عراق ،دیدار با رهبر انقالب اسالمی
را افتخاری بزرگ دانست و گفت :من با یک
پیام صریح و آشکار به تهران آمده ام مبنی
بر اینکه عوامل و عناصر پیوند دهنده دو ملت
ایران و عراق ،ریشه در تاریخ دارد و غیرقابل
تغییر است .رئیس جمهوری عراق با اشاره به
مذاکرات خود در تهران خاطرنشان کرد :ما به
دنبال گسترش بیش از پیش همکاریها در
همه زمینهها و ارتقای آن به سطحی هستیم
که در شان روابط اجتماعی و فرهنگی و مصالح
مشترک دو ملت باشد.
برهم صالح خدمت به زائران حسینی در
اربعین را افتخاری برای دولت و ملت عراق
دانست و با تاکید بر این که عراق کمکها و
حمایتهای ایران را در دوران مبارزه با استبداد
صدامی و در دوران مبارزه با تروریسم تکفیری
فراموش نخواهد کرد ،افزود :ما حکمت و
عقالنیت و تدبیر مرجعیت را یک نعمت
بزرگ برای ثبات و آرامش و پیشرفت عراق
میدانیم.
وی مهمترین اولویت مسئوالن عراقی در
دوران جدید را بازسازی و احیای زیرساخت
ها ،مبارزه با فساد ،ارائه خدمات مناسب به
مردم عراق ،اصالحات داخلی و تقویت اتحاد
ملی برشمرد و تاکید کرد :ما بنا داریم عراق
را به یک کشور قوی در منطقه تبدیل کنیم و
امید داریم بتوانیم از همکاریها و ظرفیتهای
جمهوری اسالمی برای بازسازی عراق بیش از
گذشته بهره مند شویم.

واکنش آمریکا به سازوکار ویژه مالی اروپا؛ از انکار تا تهدید
اتحادیه اروپا ،دشواراما مصمم در مسیر
ایجاد سازوکارهای تازه برای اجرایی شدن
( SPVسازوکار ویژه مالی ) و حراست از
دستاوردهای برجام است .این تالش اما
از سوی مقامات آمریکایی با واکنشهای
مختلفی مواجه شده است ،از انکار تا
اعتراض  ،از تمسخر تا تهدید اروپا.
به گزارش ایرنا ،تحریمهای ایران چقدر
اثرگذار است؟ این پرسشی است که از آغاز
خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران در
رسانهها و محافل سیاسی داخل و خارج
مطرح بوده است .پرسشی که تردیدهای
جدی در میزان اثرگذاری این تحریمها و
کارایی آنها در تحقق اهداف آمریکا را به
وجود آورده است.
گرچه در اثربخشی تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران شکی نیست اما میزان این
اثرگذاری با توجه به شواهد موجود محل
پرسش است .اقتصاد ایران که پیش از آغاز
تحریمهای آمریکا ،شرایط متالطمی را
تجربه میکرد پس از آغاز دور دوم تحریمها
به آرامش نسبی رسیده است.
بازارهای ایران دستکم در حوزه ارز و طال
روزهای آرامی را میگذراند ،اروپا در تالش
است تا سازوکار ویژه خود برای ارتباط مالی
با ایران را به مرحله اجرا نزدیک تر کند.
این میان اما کاخ سفید هرروز ادعای تازهای
درباره اثرگذاری این تحریمها و سازوکار
اروپا مطرح میکند .دلیل این توصیفات
هرچه باشد نتیجه را میتوان با قاطعیت
ناکامی آمریکا در بهم ریختن اقتصاد ایران،
حداقل در کوتاه مدت دانست.
هرچند نباید فراموش کرد که آمریکا
هم در اثربخشی تحریمهای خود بیشینه
حربههای سیاسی ،اقتصادی و رسانهای را
به کار میبندد .ابتدا از تحریم نشدن دارو
و مواد غذایی در ایران میگوید و پس از
آشکار شدن دروغ خود وزیر امورخارجه
ایران را هدف هجمه قرار میدهد .از دیگر
سو سازو کار مالی ایران و اروپا را مورد

تمسخر قرار میدهد اما با جدی تر شدن
اجرا آن را انکار و در تازه ترین واکنشها
اروپا را تهدید میکند.
 SPVو آمریکا ،از انکار تا
اعتراض

تابستان سال جاری و در بحبوحه
تالش اروپا برای ایجاد سازوکار مالی به
منظور ادامه مشارکت در اقتصاد ایران ،جان
بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن
تمسخر این تالش ها ،گفت در نهایت تعداد
معدودی از شرکتهای کوچک از اروپا به
کار با ایران ادامه خواهند داد.
بولتون در آغاز پاییز اما به لحن تهدید
با اروپا سخن گفت و در واکنش به تصمیم
اتحادیه اروپا برای ایجاد نظام مالی با ایران
افزود :اتحادیه اروپا در لفاظی کردن قوی و
در اجرا ضعیف عمل میکند .ما پیشرفت
این ساختار (مالی) که هنوز وجود ندارد و
تاریخ مشخصی هم برای بهوجود آورد آن
ارائه نشده ،زیر نظر داریم .اجازه نمیدهیم
اروپا یا هرکس دیگری از بند تحریمهایمان
فرار کند.
با جدی تر شدن اقدامات ایران و اروپا در
ایجاد سازوکارهای تازه و ویژه مالی با ایران،
برایان هوک رییس گروه «اقدام ایران» در
وزارت امور خارجه آمریکا ،روز پنجشنبه 24
ک های ،موسسات و شرکتهای
آبان بان 
اروپایی را که قصد همکاری با سازو کار
مالی اتحادیه اروپا را دارند تهدید کرد و
گفت :اقدامات آنها در حکم ارسال سیگنال
نامناسب در زمان نامناسب است.
گرچه از جزییات حساب ویژه ایران با
اروپا که به  SPVشهرت یافته اطالعات
دقیقی در دست نیست اما به نظر میرسد با
جدی تر شدن این تالشها و نزدیک شدن
سازوکار مورد اشاره به مرحله اجرا ،کاخ
سفید هم از مرحله تمسخر آن به انکار و
سپس اعتراض و تهدید رسیده است.

اروپا در پی استقالل مالی و
سیاسی از آمریکا

تقلیل انگیزه قاره سبز در حفظ برجام و
تعامالت خود با ایران ،به یک عامل یعنی
حمایت از توافق هسته ای ،ساده سازی
مساله است .اروپا در پی مستقل سازی
اقتصاد و حتی سیاست خود از آمریکاست
تا از آسیبهای یکجانبه گریهای آمریکا
در امان بماند .سو قاره سبز از زمان روی
کار آمدن دونالد ترامپ تاجر کاخ سفید بیش
از گذشته اطمینان حاصل کرده است که
چندان نمی تواند به قولها و قراردادهای
ترامپ امیدوار و دلخوش بماند .از همین رو
در تالش است زمان برای استقالل را از
دست ندهد .این میان صرف نظر از انگیزه
اروپا ایران میتواند به نتیجه بخش بودن
تالشهای قاره سبز امیدوار بماند.
گرچه پیش شرطهای این امیدواری
هم در داخل و هم در خارج با چالشهای
بسیاری روبروست .از بی اعتمادی بخشی
از بدنه سیاسی در ایران به اروپا تا دالرها
و ریال هایی که برای کم رنگ سازی این
پیش شرطها در خارج از مرزهای ایران
خرج میشود.
گروهها و گرایشهای بسیاری در داخل
ایران ،بی تمایل به قطع رشته ارتباطی ایران
و اروپا نیستند تا هم مسیر هرگونه تعامل با
بیرون مرزها را ببندند و هم دولت را این بار

به سبب بدعهدی اروپا مورد سرزنش قرار
دهند .ایستادن اروپا بر سر عهد برجام هم
برای آمریکا و هم رقبای منطقهای ایران
گران آمده و برای عبور قاره سبز از ایران
حاضر به هر گشاده دستی و ارائه امتیاز
هستند.
فاکتورهای پیروزبخش در نبرد
برجام

این روزها برجام میدان جنگ سردی
را میماند که یک سوی آن اروپا است و
ایران تا برجام را از دست درازی ترامپ
مصون دارند و از سوی دیگر آمریکا
و رژیم صهیونیستی و برخی حاشیه
نشینهای خلیج فارس هستند تا ایران را
به قعر انزوای بین المللی رهنمون شوند.
شرط عقل و انصاف در این جنگ نابرابر
حمایت از سربازان خط مقدم یعنی تیم
دیپلماسی است .نباید فراموش کرد که
تهدید اروپا از سوی آمریکا ،یا تمایل این
قاره بر عبور از آمریکا حتی در بُعد نظامی
(در قالب تشکیل اروپا) دستاورد قابل
انکاری نیست و نتیجه سالها و ماهها
تالش تیم وزارت خارجه ایران است.
شفاف سازیهای مالی داخلی و محافظت
از دستاوردهای برجام هم میتواند اروپا را
در تسریع اجرای سازوکارهای ویژه مالی
با ایران و ناکام سازی بیش از پیش
آمریکا یاری رساند.

اقتصادی
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 14/5میلیون تومان؛ قیمت اوراق وام  ۱۰۰میلیون تومانی مسکن و وام جعاله
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در این روزها حدود  ۶۰هزار تومان
است در نتیجه تهرانیها برای اخذ وام مسکن  ۱۰۰میلیون تومانی به
عالوه وام جعاله باید حدود  ۱۴.۵میلیون تومان هزینه کنند.
به گزارش ایسنا ،در این روزها قیمت اوراق تسهیالت مسکن از ۵۸
هزار تا  ۶۰هزار تومان شناور است .البته قیمت تنها یکی از تسهها که
سررسیدش رو به اتمام است به حدود  ۵۴هزار تومان رسیده است .اما
قیمت دیگر تسهها حدود  ۶۰هزار تومان است .قیمت امتیاز تسهیالت
مسکن مهر ماه  ۱۳۹۵حدود  ۵۸هزار و  ۷۰۰تومان و قیمت تسه دی
ماه  ۱۳۹۵حدود  ۵۹هزار تومان است .همچنین قیمت امتیاز تسهیالت
مسکن تیر ماه  ۵۹ ،۱۳۹۶هزار و  ۴۰۰تومان و قیمت تسه فروردین و
شهریور ماه  ۱۳۹۷حدود  ۶۰هزار تومان است .این قیمتها نسبت به
هفته گذشته چندان تغییری نداشته است.
آن گونه که از قیمت آپارتمان مشاوران امالک مشخص است در
طی ماههای گذشته قیمتها بسیارافزایش یافته و حتی میتوان گفت
بیش از دو برابر شده است و این موضوع خانه دار شدن را برای افراد
متوسط یا متوسط رو به پایین سخت و حتی غیر ممکن کرده است.
به طوری که تهرانیها با  ۱۲۰میلیون تومان وام مسکن به عالوه وام
جعاله هم به راحتی نمیتوانند صاحب خانه شوند.
با توجه به قیمتهای امتیاز تسهیالت مسکن که بیان شد با قیمت
حدودی هر برگ تسه  ۶۰هزار تومان زوجهای تهرانی برای دریافت وام
 ۱۰۰میلیون تومانی مسکن باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری
کنند ،آنها باید  ۱۲میلیون تومان صرف خرید این  ۲۰۰برگ کنند .به

این مبلغ با احتساب  ۲۰میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید  ۴۰برگ
تسه بهادار  ۶۰هزار تومانی خرید دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان اضافه
میشود .در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام  ۱۲۰میلیون تومانی
مسکن ،حدود  ۱۴میلیون و  ۴۰۰هزار توما ن صرف کنند.
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از
 ۲۰۰هزار نفر جمعیت زندگی میکنند ،میتوانند تا سقف  ۸۰میلیون
تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید  ۱۶۰ورق بهادار
خریداری کنند که با این حساب باید  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار تومان بابت
خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
برای خرید اوراق وام جعاله ،در مجموع برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون
تومانی باید  ۱۲میلیون تومان پرداخت کنند .عالوه بر این زوجهای
ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر  ۲۰۰هزار نفر میتوانند برای
گرفتن  ۶۰میلیون تومان وام مسکن  ۱۲۰برگ بهادار خریداری کنند
که باید هفت میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.

همچنین برای دریافت  ۲۰میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید
دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام
 ۸۰میلیون تومانی  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار تومان از سوی زوجین باید
پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف  ۶۰میلیون تومان و غیر
زوجهایی که در مراکز استانهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا
سقف  ۵۰میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای ساکن در سایر مناطق
تا سقف  ۴۰میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید
 ۱۰۰ ،۱۲۰و  ۸۰برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس
ایران خریداری کنند .با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید
این اوراق هفت میلیون و  ۲۰۰هزار تومان ،افراد ساکن در مراکز استان
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت مبلغ شش میلیون تومان و افراد گروه سوم
مبلغ چهار میلیون و  ۸۰۰هزار تومان پرداخت کنند .البته در صورت
تمایل برای دریافت وام  ۲۰میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون
و  ۴۰۰هزار تومان دیگر هم بپردازند .اوراق تسهیالت مسکن توسط
بانک مسکن منتشر میشود .این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران
را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است .مدت اعتبار اوراق
تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است .این اوراق با توجه
به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.
در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از
تسهیالت آن استفاده نکند ،نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه
پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

محمود حجتی ،وزیر جهادکشاورزی:

با تمهیدات اندیشیده شده امسال مشکل جدی به نام آنفلوانزای پرندگان نداریم
وزیر جهادکشاورزی گفت :امسال با
تمهیداتی که در پیش گرفتیم ،خوشبختانه
مشکل جدی در خصوص شیوع آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان وجود ندارد .به گزارش ایرنا،
محمود حجتی گفت :ویروس آنفلوانزای مرغی
در داخل هست و ما نیز با این موضوع دست و
پنجه نرم میکنیم .وی افزود :با اقدام هایی که
انجام دادیم ،اکنون وضعیت ما نسبت به مدت
مشابه پارسال خیلی بهتر است و امیدواریم که
شرایط گذشته تکرار نشود .با شیوع بیماری
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغ
تخمگذار صنعتی و بومی سال گذشته بیش از
 26میلیون قطعه مرغ معدوم شد؛ در سال 95
نیز به دلیل این بیماری  11میلیون قطعه مرغ

معدوم شده بود .ویروس آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان با سویه  H1N1که بین انسان و
پرندگان مشترک است ،در آغاز ماه ژوییه سال
 2005میالدی و بر اساس گزارشهای رسمی
از جانب دولتها به سازمان بهداشت جهانی
دام (او.آی.یی) مبنی بر همه گیری ویروس
 H5N1در نواحی مرز برخی کشورها اعالم
شد .در پایان همان ماه روسیه و قزاقستان نیز
گسترش آنفلوآنزای پرندگان را در کشورهای
خود گزارش کردند و گفتند که عامل بیماری،
ویروس  H5N1است .از زمان نخستین
گزارشهای شیوع این ویروس در میان
پرندگان در روسیه که دامنه شیوع آن فقط به
صورت محدود در سیبری بود ،این ویروس به

آگهی تغییرات شرکت ویرا مهیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  371636و
شناسه ملی  10320216005به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 24/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :هیئت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر
را به سمت مدیرعامل و یک نفر را از بین خود به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب
و همچنین میتواند برای سایر اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید و ضمن ًا
مدیرعامل میتواند با حفظ سمت رئیس هیئت مدیره نیز باشد و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .محمدجواد بوبه تام به شماره ملی  0451580109با پرداخت
مبلغ  50000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت .علیرضا بوبه
تام به شماره ملی  0450588807با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ  950000000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000
ریال به مبلغ  1500000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل میباشد :یارمحمد گودرزی به
شماره ملی  4131100193دارای مبلغ  250000000ریال محمدرضا گودرزی به
شماره ملی  4131100533دارای مبلغ  250000000ریال محمدجواد بوبه تام به
شماره ملی  0451580109دارای مبلغ  50000000ریال علیرضا بوبه تام به شماره
ملی  0450588807دارای مبلغ  950000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284908

__________________
آگهی تغییرات شرکت آودیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 245133و شناسه ملی  10102857960به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  11/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم معصومه خراز به شماره ملی  2290903523با دریافت مبلغ
000/600/289ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ
 000/000/200ریال کاهش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ
 000/600/298/1ریال به مبلغ  000/000/000/1ریال کاهش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .اسامی شرکا
و سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه :خانم معصومه خراز
بشرح فوق و خانم الهام شیدایی ک.م  0071321251مبلغ دویست
میلیون ریال و آقای پیمان خدام ک.م  0052826244مبلغ ششصد
میلیون ریال .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()284909
__________________
آگهی تغییرات شرکت آذین پتروپارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 192156و شناسه ملی  10102341140به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  23/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر
تهران ،عباس آباد-اندیشه ،خیابان سینک ،خیابان شهید برادران کاووسی فر،

سمت غرب گسترش یافت .در سالهای 2014
تا  2015صنعت طیور آمریکا بابت بیماری
آنفلوانزا  2میلیارد و  300میلیون دالر خسارت
دید .با وجود آنکه شیوع آنفلوانزای پرندگان به
شدت شیوع آنفلوانزای انسانی در بین انسانها
نیست و بسیار سخت از پرنده به انسان منتقل
میشود اما در صورت انتقال ،درصد تلفات و
کشندگی آن باالست و به همین دلیل ،مجامع
بین المللی بر کنترل این بیماری بسیار تاکید
دارند .در همین ارتباط ،برای کنترل این ویروس
خطرناک توافق هایی میان سه سازمان خواربار
و کشاورزی ملل متحد ( ،)FAOسازمان
جهانی بهداشت ( )WHOو سازمان بهداشت
جهانی دام ( )OIEصورت گرفته است.

گوشت به اندازه کافی وارد کردیم

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درخصوص
واردات گوشت به ایرنا ،گفت :به اندازه کافی
گوشت وارد کشور میشود و مشکلی در این
خصوص نداریم.
حجتی افزود :با توجه به حجم مناسب
واردات ،پاسخ اینکه قیمت گوشت کاهش
مییابد یا نه را باید از سیستم عرضه پیگیری
کنیم.
رییس سازمان دامپزشکی کشور در نشست
خبری ،گفت که کشتی سردخانه دار حامل پنج
هزار تن گوشت قرمز برزیل چهارشنبه این
هفته وارد میشود و در سواحل جنوبی کشور
پهلو میگیرد.

اعالم  8کاالی جدید مشمول دریافت ارز رسمی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامهای به  ۳۱استان اسامی  ۸کاالی جدید
مشمول دریافت ارز رسمی را اعالم کرد.
به گزارش میزان ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامهای به  ۳۱استان و جنوب
استان کرمان اسامی هشت کاالی جدید را مشمول دریافت ارز رسمی کرد.
در این نامه آمده است :پیرو نامه شماره  ۶۰ .۱۹۷۶۸۰مورخ  ۹۷.۷.۲۵به پیوست تصویر
نامه شماره  ۶۰ .۲۱۲۴۹۱مورخ  ۱۳۹۷.۰۸.۱۴مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقالم
موضوع تبصره ( )۱ماده ( )۱مصوبه شماره  .۶۳۷۹۳ت ۵۵۶۶۳ ،.ه .مورخ  ۹۷.۵.۱۶هیات
محترم وزیران ارسال و به اطالع میرساند:
 - ۱ردیفهای  ۴و  ۵نامه شماره  ۶۰ .۱۹۷۶۸۰مورخ  ۹۷.۷.۲۵به شماره تعرفههای
 ۴۸۱۱۹۰۲۰و  ۴۸۱۹۲۰۱۰به گروه کاالیی  ۲تغییر یافت.
 - ۲ردیف  ۹نامه شماره  ۶۰ .۱۹۷۶۸۰مورخ  ۹۷.۷.۲۵به شماره تعرفه ۷۲۱۰۱۲۰۰
صرفا جهت کاربرد صنایع روغن نباتی و شیر خشک اطفال مشمول گروه کاالیی یک
میشود.
 - ۳تعرفههای جدول ذیل به لیست تکمیل گروه کاالیی یک اضافه میشود.

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی خبر داد

کشف  ۲۳۰تن برنج احتکار شده
به ارزش  2میلیارد تومان در خراسان شمالی

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی ،از کشف  ۲۳۰تن برنج احتکار شده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار علیرضا مظاهری با اعالم این خبر اظهار کرد:
در پی گزارش واصله مبنی بر احتکار کاالی اساسی برنج توسط سودجویان در یکی از
انبارهای حواشی شهرستان بجنورد ،اقدامات پلیسی در این رابطه آغاز شد.
وی افزود :در این راستا اکیپی از مأموران پلیس آگاهی و کارشناسان سازمان
صنعت ،معدن و تجارت و نماینده سازمان تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی در
محل موردنظر حاضر شدند و انبار شناسایی و مالک آن دستگیر شد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی اظهار داشت :در بازرسی از انبار مذکور مقدار
تقریبی  ۲۳۰تن برنج وارداتی به ارزش تقریبی  ۲۰میلیارد ریال کشف و در اجرای
دستور مقام قضایی انبار توسط پلیس پلمپ شد.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت :متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پلیس بااقتدار و جدیت با اخاللگران
اقتصادی برخورد میکند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت
غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو ،موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن  ۱۱۰به
پلیس اطالع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

پالک  ،47برج میترا ،طبقه پنجم ،واحد  2کد پستی  1577953141تغییر یافت تغییر یافت .و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284913
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284910
__________________
__________________
آگهی تغییرات شرکت آماج خواه سهامی خاص به شماره ثبت

آگهی تغییرات شرکت احیای جاده ابریشم سهامی خاص به شماره
ثبت  167871و شناسه ملی  10102103940به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  26/10/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :محمد فراهانی به شماره ملی 0519896912به
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرناز احمدی شماره
ملی 0051747243به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و علی فراهانی
به شماره ملی 0017093783به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور شرکت از قبیل
چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .موسسه حسابرسی فراز مشاور به
شناسه ملی 10100218400به سمت بازرس اصلی و سمیه قاسمی
به شماره ملی 0075294771به سمت بازرس علیالبدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284911
__________________
آگهی تغییرات شرکت احیای جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت
 167871و شناسه ملی  10102103940به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  25/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی
 شهر تهران-هفت تیر-کوچه قابوسنامه-خیابان شهید محمد بخشی موقر-پالک -16طبقه دوم-واحد  4کدپستی  1588833876تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284912
__________________
آگهی تغییرات شرکت سینا بین الملل نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 322662و شناسه ملی  10103589938به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  20/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نشانی شرکت به آدرس:
استان مازندران  -شهرستان بهشهر  -بخش مرکزی  -دهستان میان کاله  -آبادی
شهرک صنعتی بهشهر فاز 1و - 2محله شهرک صنعتی  -خیابان اصلی  -خیابان
شهرک صنعتی فاز یک  -پالک  0طبقه همکف  -به کدپستی 4865173618

 115393و شناسه ملی  10101590135به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  14/07/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای مجید زند به کدملی  ،0077727134خانم
فاطمه مطربی به کدملی  0035647991و آقای نعمت اله زند به
کدملی  0048826375بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2
سال انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284914
__________________

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه و ذخیره محبان ولی
عصر عج به شماره ثبت  2992و شناسه ملی  10100203681به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  21/09/1396ومجوز  1742مورخ
 18/11/96سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تراز و بیالن
منتهی به سال مالی  1395مورد تصویب قرار گرفت .آقای محمدصادق
توتونچیان جلیل  2291522671بازرس اصلی آقای ابوالقاسم شرافت
طلب عباس  0033913390بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
تعیین شدند .آقای سیدعلی اکبر توکلی طباءزواره ک.م ،1189015595
آقای سیدحسن میرپنهان ک.م  ،0940233861آقای محمود اخوان
فومنی ک.م ، 2669222498آقای حسین زارع ک.م  2295819891و
کریم متحدان ک.م  2290057304بعنوان اعضا اصلی وعزت اله فرجی
ک.م ،0420031200مهدی متحدان ک.م  2296469671و علی متحدان
ک.م  0054570425بعنوان اعضا علی البدل برای مدت دو سال تعیین
شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()284915
__________________

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه و ذخیره محبان ولی
عصر عج شماره ثبت  2992و شناسه ملی  10100203681به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  21/09/1396و مجوز
 1483مورخ  27/10/96سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :سرمایه موسسه به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت که به
صورت نقدا و مساوی توسط هیئت امناء تامین گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()284916
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جامعه

ید شماره ( -69شماره پیاپی )775
دوشنبه  28آبان  - 1397دور جد 
دادستان تهران خبر داد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

جزئیات مدت زمان سربازی
در شرایط مختلف

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت :طبق ماده ،4
ستادکل نیروهای مسلح میتواند خدمت وظیفه عمومی را افزایش یا کاهش دهد که
در حال حاضر خدمت سربازی در جمهوری اسالمی  18تا  24ماه است.
به گزارش مهر ،سردار موسی کمالی درخصوص مدت خدمت دوره ضرورت،
اظهار داشت :طبق قانون خدمت وظیفه عمومی ،مدت خدمت دوره ضرورت 24
ماه است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :کل مدت
سربازی در ایران  30سال است که به چهار دوره ضرورت ،احتیاط ،ذخیره اول و
ذخیره دوم تقسیم میشود.
وی ،مدت دوره ضرورت را  2سال دانست و گفت :همه افراد ذکور از  18تا 51
سالگی در شمول قانون خدمت وظیفه عمومیاند؛ چه کسانی که خدمت کرده ،چه
کسانی که معافیت گرفتهاند.
این مقام ارشد ستادکل نیروهای مسلح به ماده  4پرداخت و تصریح کرد :طبق
ماده  ،4ستادکل نیروهای مسلح میتواند مدت خدمت سربازی را افزایش یا کاهش
دهد؛ بر این اساس در حال حاضر خدمت در جمهوری اسالمی ایران  18تا  24ماه
است.
سردار کمالی اعالم کرد :خدمت وظیفه عمومی در مناطق امنیتی  18ماه و در
مناطق محروم  19ماه است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ،خاطرنشان کرد:
خدمت در سایر مناطق کشور  21ماه است؛ اما خدمت در دستگاههای دولتی به جز
یگانهای حفاظت  24ماه بوده و خدمت در یگان حفاظت نیز عادی محسوب شده
و  21ماه است.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

معافیت  2تا  6ماهه برای سربازانی
که دچار بیماری میشوند

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از معافیت دو تا شش ماهه برای
سربازانی خبر داد که به علت برخی بیماریها برای مدت کوتاهی درگیر بیماری
هستند و نمیتوانند خدمت سربازی انجام دهند.
به گزارش ایلنا ،سردار ابراهیم کریمی با اعالم این خبر گفت :سطح سالمت
مشموالن برای رویارویی با مسائل مربوط به دوران سربازی در اولویت قرار دارد و
وضعیت جسمی آنان توسط پزشکان معتمد و آموزش دیده سنجیده میشود و در
صورت تایید سالمتی ،مشمول در ردیف سربازان سالم قرار میگیرد و در غیر این
صورت معافیت دائم یا معافیت از رزم برای آنان در نظر گرفته میشود.
وی افزود :در صورت تشخیص سالمت کامل توسط پزشک ،وضعیت فرد به دفاتر
خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )۱۰+اعالم و سایر مراحل اعزام به خدمت آن
انجام میشود و در مواردی که مشمول ادعای بیماری کرده و با معاینه اولیه پزشکی
قابل تشخیص نیست ،برای بررسی بیشتر از سوی وظیفه عمومی به بیمارستانهای
تخصصی ارجاع داده میشود .جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا درخصوص
نحوه برخورد با سربازانی که رژیم غذایی خاصی دارند ،اظهار داشت :مشموالنی که
به مواد غذایی خاصی حساسیت دارند مانند افراد مبتال به بیماری سیلیاک که قادر
به هضم پروتئین گندم نیستند؛ از نظر سطح سالمت در شورای پزشکی وظیفه
عمومی بررسی میشوند .این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :با توجه به مدارک و
سوابق پزشکی که فرد مبتال به بیماری سیلیاک ارائه میدهد و همچنین اقدامات
پاراکلینیکی مانند :آندوسکوپی ،پاتولوژی و ...که در مراکز درمانی وابسته به نیروهای
مسلح انجام میشود؛ بیماری مشمول توسط پزشک متخصص بررسی و در صورتی
که تایید شود ،برابر ضوابط آییننامه پزشکی برای مشمول در شورای پزشکی وظیفه
عمومی رای بر معافیت دائم پزشکی صادر میشود .کریمی اضافه کرد :مشموالنی
که به علت برخی از بیماریها نظیر شکستگی و ...تنها برای مدت کوتاهی درگیر
بیماری هستند و نمیتوانند خدمت سربازی را در آن دوره انجام دهند از معافیت
دو تا شش ماهه برای معالجه بهرهمند میشوند و بعد از اتمام زمان معافیت موقت،
مجددا وضعیت سالمت فرد بررسی و تصمیمگیری صورت میگیرد.

احضار  ۱۵۰۰متهم به اخالل در امور اقتصادی طی  3ماه گذشته
پاسخ به شبهات درباره اجرای حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی

دادستان تهران با اشاره به صدور  ۶کیفرخواست در
حوزه صرافان و ارز ارسال آنها به دادگاه ،گفت :این
اقدامات بزرگی است که صورت گرفته ،ولی به دلیل
محدودیت وقت در بیان این موارد ،مردم فکر میکنند
کارهای کمی صورت گرفته است.
به گزارش میزان ،عباس جعفری دولت آبادی
دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئوالن امور
مالیاتی به شبهات مطرح شده در رابطه با اجرای حکم
وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی پاسخ داد و
اظهار کرد :این واکنشها در دو بخش قابل بررسی
است ،در بخش معاندین و رسانههای خارج از کشور،
انتظار اینکه مخالفت کنند امری طبیعی بود؛ اما در
داخل کشور نیز برخی مطالبی منتشر شد.
وی در واکنش به این ادعا که اجرای این حکم در
مورد افراد اصلی نبوده است ،گفت :وحید مظلومین و
محمد اسماعیل قاسمی سابقه دستگیری داشتند ،در
سال  ۹۰که ایشان تبرئه شد از کوتاهی دستگاه قضایی
نبود بلکه قوه قضاییه در تمام مراحل پرونده را پیگیری
میکرد ،ولی به لحاظ مشکالتی که در رسیدگی در
دادگاه رخ داد این متهم تبرئه شد.
دادستان تهران با بیان اینکه عدهای مدعی شدند
که اجرای حکم اعدام مظلومین به دلیل اقداماتش در
سال  ۷۰بوده است ،گفت :اعدام ایشان به دلیل سال
 ۷۰نیست و این فرد در آن سال تبرئه شده است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با ادعای اینکه خرید
و فروش سکه جرم نیست ،خاطرنشان کرد :اتهام وحید
مظلومین اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق
بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور بوده
است و اینکه عنوان میشود به دلیل خرید و فروش
سکه اعدام شدهاند ،حرف بی پایهای است .وی گفت:
ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی که
این افراد از متهمان اصلی بودهاند و هیچ مغایرتی
ندارد .در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم
در بخش غیردولتی پرونده تشکیل دادهایم ،بنابراین
اینکه عدهای با انتشار برخی اخبار مدعی شدهاند

که این افراد عوامل اصلی نیستند ،درست نیست.
جعفری دولتآبادی ادعای عدم نمایش اجرای حکم را
مضحک خواند و گفت ۲ :نفر از معاونان دادستان تهران
در مراسم اجرای حکم حضور داشتند ،ع دهای در آنجا
شاهد بودند و فیلمبرداری شده ،جنازهها تحویل گردیده،
فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و صدا و
سیما در پخش اینگونه گزارشها سیاستهای روشنی
دارد و اینکه ع دهای مدعی هستند که حکم اجرا نشده
ادعای مضحکی است .وی با قدردانی از زحمات پلیس
در این پرونده تصریح کرد :پلیس در بخش تکمیلی
این پرونده زحمات زیادی کشید وظیفه خود میدانم
از زحمات سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ و
سردار لطفی رئیس آگاهی تهران بزرگ و همکارانشان
در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکر کنم .دادستان
تهران افزود :وقتی شعب ویژه را تشکیل دادیم تاکید
کردیم که سه عنصر دقت ،سرعت و قاطعیت مورد
توجه قرار خواهد گرفت حال امروز که حکم را اجرا
کردیم از زود اجرا شدن آن گله میکنند .وی با اشاره
به کارنامه موفق دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به
پرونده اخاللگران اقتصادی اخیر گفت :فقط ظرف سه

ماه گذشته ۱۵۰۰ ،نفر احضار شده ۶۹ ،کیفرخواست
صادر گردیده و حداقل  ۱۵۰نفر حداقل بازداشت و ۴۸
مورد حکم نیز اجرا شده است .البته پروندههای دیگری
در دستور کار و در حال تکمیل شده است و به محض
تکمیل شدن اعالم میکنیم .دادستان تهران با اشاره به
صدور  ۶کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز و ارسال
آنها به دادگاه ،افزود :این اقدامات بزرگی است که
صورت گرفته ،ولی به دلیل محدودیت وقت در بیان
این موارد ،مردم فکر میکنند کارهای کمی صورت
گرفته است .وی اعالم کرد :امروز سه عنصر سرعت،
دقت و قاطعیت اساس قوه قضاییه در مبارزه با فساد را
تشکیل میدهد؛ و هر حکمی که صادر شود در غیر از
اعدام ،قطعی است و اجرا میشود و در اعدام نیز پس
از تایید دیوان عالی قابل اجرا خواهد بود .جعفری دولت
آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشتیهای جدید
در رابطه با اخالل در نظام اقتصادی کشور ،تصریح
کرد :مسئوالن امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه
انجام دادهاند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی
کاهش یافته است .حداقل  ۱۹نفر از دالالن اصلی و
مرتبطین با فروشندگان و کسانی که مواد را در بازار آزاد

به چندین برابر قیمت میفروختند ،دستگیر شدهاند.
دادستان تهران ادامه داد :پرونده پتروشیمیها از
نمونههای اخالل در تولید کشور است ،بنابراین اگر
امروز در موضوع مصادیق اخالل ورود میکنیم عدهای
نگویند کاری نشده است بلکه همه کسانی که در
حوزه مصادیق  ۷گانه قانون مجازات اخالل در نظام
اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند ،حتما
طبق قانون تعقیب خواهند شد .جعفری دولت آبادی
با بیان اینکه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی
نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است،
گفت :در رابطه با گرانفروشی کالن همانطور که در
پرونده موبایلها ورود کردیم آمادگی داریم در مواردی
که گرانفروشی اخالل تلقی شود و سازمان یافته باشد،
ورود کنیم .جعفری دولتآبادی تصریح کرد :تا زمانی
که دستگاههای رسمی مثل تعزیرات و سازمان حمایت
از مصرف کننده وجود دارد ،دادستان نباید در وظایف
آنها دخالت کند ،ولی همانطور که مالحظه شد ورود
دادستانی در پروندههای گرانفروشی کالن همچون
ارز و موبایل به خوبی محسوس است و اگر دولت و
سایر دستگاهها وظیفهای به دادستانی در این بخش
اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت ،ولی تا زمانیکه
سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع
داشت در وظایف سازمانی ورود کنیم .وی در پاسخ به
سوالی در رابطه با عرضه کاالهای احتکار شده به بازار
بیان داشت :طبق آخرین تصمیمات گرفته شده احتکار
دو مرجع دارد که یکی از این مراجع سازمان تعزیرات
حکومتی به لحاظ وظایف ذاتی است که در مواردی
که احتکار معمولی باشد ورود میکند و مرجع دیگر
مدعیالعموم است که به لحاظ گزارشهای واصله و
احتکار کالن ورود میکند؛ اما در هر دو مورد ورود
دادستانی و تعزیرات ،تشخیص سازمان وزارت صنعت
و معدن و تجارت در رابطه با کاالی احتکار شده
ضروری است .دادستان تهران خاطرنشان کرد :هنوز
در مورد احتکار کالن ،پرونده قابل توجهی در تهران
نداشته ایم.

مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی (ره) تشریح کرد

جزئیات توزیع چند مرحلهای «سبدهای حمایت غذایی» تا پایان امسال

مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی (ره) جزئیات
توزیع بستههای حمایتی غذایی برای مددجویان کمیته امداد و سایر
نیازمندان را تشریح کرد و گفت ۹ :میلیارد تومان از طرف دولت
برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا ،آذر اسماعیلی افزود :بحث تامین نیازهای
معیشتی محرومین جزو دغدغههای نهادهای حمایتی است.
درجهت رفع کمبودهای غذایی مددجویان تحت پوشش و سایر
نیازمندان طی چند سال گذشته ،سبد حمایتی با کمک دولت
طراحی و در اختیار این افراد قرار میگیرد.
وی ادامه داد :طی جلسات برگزار شده ،سقف سبد حمایتی که
امسال در اختیار مددجویان و نیازمندان قرار میگیرد؛ مشخص شد.
مرحله اول نیز تاکنون در اختیار نیازمندان و مددجویان قرار گرفته
و تا پایان سال جاری طی چند مرحله این سبد غذایی را در اختیار
این افراد قرار خواهیم داد.
مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان
اینکه سقف اعتباری که توسط دولت مشخص شد  ۹میلیارد تومان
است که به تناسب تعداد مددجویان و تعداد خانوار تحت پوشش و
نیازمندان توزیع خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چه مبلغی به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود؟ گفت :طی برنامهریزیهای
صورت گرفته پرداخت مبلغ سبد حمایتی به صورت پلکانی در
اختیار خانوادهها قرار میگیرد بدین ترتیب که برای خانوادههای
یک نفره  ۱۰۰هزار تومان ،دو نفره  ۱۵۰هزار تومان ،سه نفره ۲۰۰
هزار تومان ،چهار نفره  ۲۵۰هزار تومان ،پنج نفر به باال  ۳۰۰هزار
تومان به حساب یارانه پرداخت میشود.
وی تاکید کرد :مبلغ سبد حمایتی جدا از مبلغ مستمری و یارانه
است که به صورت نقدی به کارت سرپرستان خانوار واریز میشود
اما قابل برداشت نیست و باید در قالب کاالهای اساسی از جمله
گوشت ،مرغ ،برنج و روغن از فروشگاههای مشخص تهیه شوند.

مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت :در
سال جاری  ۲میلیون و  ۷۰هزار خانوار تحت پوشش بوده که مرحله
اول سبد غذایی برای آنها واریز شده است .سقفی از طرف دولت
برای کمیته امداد مشخص نشده و نیازمندانی که شناسایی شوند از
سبد حمایتی بهرهمند خواهند شد.
اسماعیلی تاکید کرد :استفاده از مبالغ واریزی سبد حمایتی
تاریخ مشخصی ندارد و دریافت کنندگان محدودیت زمانی برای
استفاده از آن ندارند و هر زمان که بخواهند میتوانند با مراجعه
به فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای روستایی نسبت به خرید
اقالم اساسی اقدام کنند .هماهنگی با فروشگاهها صورت گرفته و
امیدواریم در اجرا و عملیات بدون مشکل انجام شود.
به گزارش ایسنا ،وی اظهارکرد :تمام افراد تحت پوشش کمیته
امداد و افرادی که در نوبت حمایت کمیته امداد قرار دارند؛ میتوانند
سبد حمایتی را دریافت کنند .مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد
امام خمینی (ره) با بیان اینکه توزیع سبد غذایی یکی از برنامههای
پایهای است گفت :آرزوی ما این است که این برنامه تداوم داشته
باشد .یکی از مشکالت اساسی نیازمندان فقر غذایی است و
حتما باید مسئولین مرتبط برنامهریزیهای الزم را در این زمینه
داشته باشند .تاکنون در قالبهای مختلف از جمله رفع سوء تغذیه
کودکان زیر هفت سال و رفع سوء تغذیه زنان باردار تحت پوشش

کمیته امداد به مسئله فقر غذایی توجه شده است و بحث سبد
غذایی در چند سال گذشته جزو طرحهای موفق بوده که موجبات
رضایتمندی را در جامعه هدف فراهم کرده است.
اسماعیلی گفت :همه تالش ما این است که توزیع سبد حمایتی
بدون وقفه تداوم داشته باشد و بتوانیم خانوارهای تحت پوشش
را مورد حمایت قرار دهیم بویژه در شرایط کنونی که مشکالت
اقتصادی وجود دارد رسیدگی به بحث تغذیه نیازمندان و محرومان
جزو دغدغههای اصلی کمیته امداد است و تاکنون موفق شدهایم با
کمک دولت این نیازها را پوشش دهیم.
وی با اشاره به اینکه توزیع سبد غذایی برای اقشار کم
درآمد است اظهار کرد :اولویت اول با مددجویان تحت پوشش
سازمانهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد است که تاکنون
اجرا شده است .سقفی برای نیازمندان مخصوصا در کمیته امداد
قائل نشدهایم و افراد نیازمندی که شناسایی شوند مشمول سبد
حمایتی خواهند بود .خانوادههای فاقد سرپرست ،خانوادههای فاقد
درآمد مشخص و عمدتا زنان سرپرست خانوار و سرپرست خانوار
از کار افتاده مشمول خدمات مختلف کمیته امداد از جمله سبد
حمایتی غذایی قرار میگیرند .مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد
امام خمینی (ره) در مورد توزیع سبد حمایت غذایی در مناطق
کم برخوردار تصریح کرد :در مناطق کم برخوردار عالوه بر سبد
حمایت غذایی ،کمیته امداد به طوری ویژه در بحث تغذیه فعال
است که از طریق منابع مالی داخلی کمیته امداد و با کمک خیریهها
و سازمانهای مردم نهاد صورت میگیرد .بنابراین در مناطق کم
برخوردار رسیدگی ویژهتری وجود دارد .اسماعیلی در مورد حمایت
خیرین از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و نیازمندان در زمینه
فقر غذایی گفت :تمامی نیازهای نیازمندان را دستهبندی میکنیم
و خیرین میتوانند در زمینه کمبود غذایی و گرسنگی پنهان در
کنار کمیته امداد قرار گیرند و با تماس و ارتباط با کمیته امداد در
قالبهای نقدی و کاالیی همراه ما باشند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد

صدور شناسنامه با پدرومادر فرضی برای  210کودک طی  6ماه اول امسال
سخنگوی ثبت احوال کشور گفت :برای  ۲۱۰کودک که پدر
و مادرشان نامشخص هستند و نمیتوان گفت که نامشروع متولد
شدهاند ،در  ۶ماه اول سال  ۹۷شناسنام ه با پدر و مادر فرضی صادر
شدهاست .بهگزارش ایلنا ،سیفاهلل ابوترابی گفت :راه دیگری جز این
راه برای تعیین هویت نوزادان فاقد والدین وجود ندارد .درباره نوزادان
غیرایرانی هم ،گواهی والدت اتباع ایرانی صادر میشود .اگر این
نوزاد در ایران متولد شده باشد و گواهی اتباع ایرانی را دریافت کرده
باشد و بعد از پایان  ۱۸سالگی به مدت یک سال از کشور خارج نشود
به خودی خود تابع دولت ایران میشود و شناسنامه ایرانی دریافت
میکند.وی افزود :برای نوزادی که پدر و مادر او نامشخص هستند
و نمیتوان گفت که نامشروع متولد شدهاند ،هنگام صدور شناسنامه

نام پدر و مادر فرضی انتخاب میشود؛ یعنی پدر و مادری که برای
او در شناسنامه ثبت میشود ،فاقد مشخصات است و صرف ًا نامشان
در شناسنامه کودک وجود دارد .در انتهای شناسنامه نیز ذکر میشود
که پدر و مادر فرد توسط بهزیستی به شکلی فرضی ثبت شدهاند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در زمینه از سر گرفته شدن
صدور کارت ملی هوشمند نیز بیان کرد :دستهای از افرادی که برای
کارت ملی هوشمند ثبتنام کردند و فاقد هرگونه کارت هستند؛ یعنی
حتی کارت ملی قدیمی هم ندارند ،تدابیری برایشان اندیشیده شده
تا براساس پیشبینیهای صورت گرفته ،بدنه قبلی همان کارتها
به آنها تحویل داده شود .افرادی که کارت خود را به هر دلیلی گم
کردهاند ،نیز جزو این گروه هستند و کارت ملی دریافت میکنند .تا

به امروز فرآیند ثبتنام بیش از  ۴۶میلیون و  ۶۰۰هزار نفر تکمیل
شده است و بیش از  ۴۳میلیون و  ۶۰۰هزار کارت هم صادر شده و
مابقی هم که کمتر از  ۱۵میلیون هستند ،ظرف چند ماه آینده فرآیند
دریافت کارت برای آنها انجام میشود و پایان سال  ۹۷پایان پروژه
کارت هوشمند ملی خواهد بود که البته نیاز به سازوکاری دارد و آن
هم تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات الزم است .در همین خصوص
وزیر کشور ،رئیس جمهوری و ثبت احوال پیگیر هستند.
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بازخوانی پروندههای مفاسد اقتصادی طی دهههای اخیر

پرونده هایی که با اعدام هم بسته نمی شوند!
پروندههای فساد اقتصادی که زندگی میلیونها تَن از مردم را به
صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است ،کم نیستند و
مجازاتهای اعدام تا حبسهای طوالنی هم نتوانسته مهر پایانی بر این
گونه پروندهها بزند.
به گزارش ایرنا ،در سالهای نخست پس از پیروزی انقالب اسالمی،
سوءاستفادههای اقتصادی عدهای از سرمایه داران را با حکم اعدام،
مصادره اموال ،خانه و کارخانه روبرو کرد .تب و تاب انقالب و مبارزه
با سرمایه داری به شعار نخست جامعه تبدیل شده بود؛ هنگامهای که
به نظر میآمد بسیاری از مستضعفان و فرودستان در این اندیشه بودند
که سایه سنگین سرمایه داری از زندگی آنها رخت خواهد بست و دیگر
شاهد این حجم از تضاد طبقاتی نخواهند بود و در فکر بدبین ترین آنها
هم خطور نمی کرد.
بنیاد نبوت
انقالب اسالمی به پیروزی رسیده بود ،سایه جنگ بر سر کشور
سنگینی میکرد ،زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود و افکار عمومی
هیچ توجهی به پروندههای ریز اقتصادی نداشت که البته به نظر نمی آید
چندان زیاد هم بوده باشند ،اما هنوز آتش تفنگهای جنگ خاموش نشده
بود که سرمایه داری چهره خود را عیان کرد و مردم ایران شاهد پرونده
فساد اقتصادی شدند؛ فسادهایی که روز به روز با ارقام بیشتر بزرگتر
میشدند که یکی از نمونههای نخست آن «بنیاد نبوت» بود که طعم تلخ
فساد اقتصادی را تجربه کرد.
نیمه دوم  1366خورشیدی« ،محمد جواد ایروانی» وزیر امور اقتصاد
و دارایی در گفت وگو با اصحاب رسانه از تخلفات و کالهبرداری بنیاد
نبوت پرده برداری کرد .فردای آن روز پس از اینکه رسانهها به صورت
گسترده به پوشش این خبر پرداختند و علت آن را عدم پرداخت مالیات
به دولت در پوشش فعالیتهای عام المنفعه عنوان کردند ،مسووالن این
بنیاد بازداشت شدند ،بنیادی که «میرحسین موسوی» نخستوزیر وقت
در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به ابعاد تازهای درباره
آن اشاره کرد و گفت« :فعالیت بنیاد نبوت تنها جنبه اقتصادی نداشتهاست
و شواهدی موجود است که این بنیاد با انگیزههای سیاسی برای دسترسی
به قدرت نیز در تالش بودهاست که با برخورد قاطع وزارت اقتصاد و
دارایی و قوه قضاییه جلوی آن گرفت ه شد».
به هرصورت جلسه دادگاه «سیدعلی موسوی» معروف به قمی
سرپرست بنیاد نبوت از  1367خورشیدی شروع شد تا در  25آبان همان
سال نوزدهمین و آخرین جلسه دادگاه ،آرای صادره را اعالم کند ،رایی که
به موجب آن موسوی قمیمصداق بارز ماده  88قانون تعزیرات دانسته
و مفسد شناخته و حکم آن اعدام اعالم شد .متهمان دیگر هم به تحمل
حبس تعزیری از  6ماه تا  2سال محکوم شدند اما این پایان ماجرای نبود
زیرا رای صادره جهت تنفیذ حکم به شورای عالی قضایی ارسال شد اما
طی  10ماه رسیدگی ،سرانجام موسوی قمی به تحمل  2سال حبس
تعزیری محکوم شد .به هر حال هر چند حکم این پرونده اجرا نشد اما
این پرونده را میتوان آغازی به محاکمههای اقتصادی مطرح دانست که
اگرچه در روزهای نخست غیرقابل باور بودند اما امروزه بخشی از زندگی
روزمره شهروندان شده و اینگونه پروندهها را امری عادی میپندارند.
اعدام مدیران شرکت سحر و الیکا
پس از پرونده بنیاد نبوت ،شرکتهای مضاربهای مانند قارچ سر
درآوردند که معروف ترین آنها «شرکت مضاربهای سحر و الیکا» بود؛
شرکت واردکننده بزرگ پارچه که با استفاده از ضعف بانکها اقدام به
جذب سرمایههای مردمی کرد و آنچنان قدرتمند شد که کشتیهای
بزرگ با بار پارچه مدام از بنادر کشور ترخیص میشدند اما به یکباره این
ت به تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کالن به پس
شرک 
اندازهای مردم محکوم شد و رای نهایی در مورد مدیران آن اعدام بود که
حکم نیز اجرایی شد تا درس عبرتی برای دیگران شود.
هرچند صاحبان شرکت سحر و الیکا اعدام شدند اما صاحبان
سرمایههای بر باد رفته پس از یک دهه انتظار و بیارزش شدن کامل
اندوختههای خود ،به طور قسطی سپردهها را از محل فروش داراییهای
شرکت دریافت کردند.
شوک بزرگ با اختالس  123میلیاردی
با شروع دهه  70خورشیدی ،سازندگی با تمام قدرت در کشور
در حال اجرا شدن بود اما اختالس 123میلیاردی در بانک صادرات
به یک بمب خبری تبدیل شد و افکار عمومی را به سمت خود جلب
کرد زیرا در آن زمان اعالم چنین رقمی بهعنوان اختالس بیسابقه بود.
پروندهای که «مرتضی رفیقدوست» به همراه «فاضل خداداد» متهمان
اصلی آن بودند؛ پروندهای که خیلی زود در 1371خورشیدی مفتوح
اعالم شد اما رای نهایی در  1374خورشیدی اعالم شد .دادگاهی
که فاضل خداداد را مفسد فیاالرض شناخت و به اعدام محکوم کرد
و مرتضی رفیقدوست متهم دیگر پرونده به حبس ابد محکوم شد تا
سرانجام در  1382خورشیدی مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد.
جزایری جوان
«شهرام جزایریعرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی  29ساله،
در 1381خورشیدی در جریان یکی از پروندههای جنجالی و بزرگ
اقتصادی بازداشت شد ،جوانی که رفت و آمدهای زیادی به مجلس
شورای اسالمی داشت و رشوههای زیادی به این و آن داده بود به
جرم تبانی در معامالت دولتی ،اغوای مسووالن بانکها ،تسهیل و
دریافت ارز ،عدم بهکارگیری تسهیالت در امر صادرات و واردات و
ایجاد رکود در امر صادرات واردات ،تهیه پیماننامههای غیرقانونی
و اخذ مقادیر قابل توجه ،به 11سال حبس تعزیری ،رد مبلغ 48
میلیون و 600هزارو185دالر به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت
صادرات ،پرداخت جزای نقدی معادل  2برابر مبلغ فوقالذکر
(97میلیونو200هزارو370دالر) به صندوق و محرومیت از فعالیت
بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه
تسهیالت بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.
اما این پایان راه جزایری نبود و در اوایل اسفند  1385خورشیدی در
جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش ،فرار کرد اما سه روز
پیش از آغاز  1386خورشیدی در عمان دستگیر شد تا حکم زندانش را
 2سال افزایش داده باشد.
در نهایت شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخالل در نظام
اقتصادی کشور تبرئه شود ،صبح جمعه  11مهر  1394خورشیدی
پس از گذراندن  13سال حبس در  43سالگی از زندان آزاد شد و
بار دیگر فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفت و سعی کرد حضور
فعالی در رسانهها داشته باشد اما به نظر میآمد که جزایری همچنان
خبرساز خواهد بود زیرا بار دیگر در  6مرداد  1397خورشیدی در حین
خروج غیرقانونی از خاک ایران در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرک
شناسایی و بازداشت شد تا همچنان سوژه بسیاری از خبرگزاریها
باشد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

پرداخت یارانه ۲۰۰هزار تومانی به کارگران و
کارمندان با حقوق کمتر از ۳میلیون تومان

حلقه فاطمی یا بیمه ایران
اواخر دهه  80خورشیدی پرونده «حلقه فاطمی یا بیمه ایران» بر
سرزبانها افتاد ،پروندهای که پای اشخاصی از «دولت مهرورزی» را به
میان کشید ،دولتی که به ادعای خودشان آمده بود تا صدای مظلومان
و مستضعفان باشند اما عدهای را چنان به ثروت و مقام رساند که داد
مستضعفان را درآورد.
به هرترتیب پرونده بیمه ایران مستقیم ًا پای یکی از نزدیک ترین
یاران و کلیدیترین اعضای کابینه دولت را میان آورد« .محمدرضا
رحیمی» که آن روزها در جایگاه معاون اولی قرار گرفته بود از طرف
برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی
شد .پروندهای که 'الیاس نادران' نماینده اصولگرای مجلس به جِد دنبال
آن را گرفت و و اعالم کرد« :اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که
سهسال در زندان هستند به صراحت ذکر شود» اما این پایان ماجرا نبود
و نادران در فروردین  ۱۳۸۹خورشیدی صراحت بیشتری از خود نشان داد
و با متهمکردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او
«رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها
تصمیمگیری میکرده است« ».حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار
مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبانها افتاد .نادران همان زمان
به مسووالن هشدار داد که «تقریب ًا تمام اعضای این حلقه به جز آقای
رحیمی دستگیر شدهاند و نباید کسی بهدلیل مسوولیت اجرایی مستثنا
شود»« .غالمحسین محسنیاژهای» سخنگوی قوهقضاییه در آذر ۱۳۸۹
خورشیدی اعالم کرد« :اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی ،معاوناول
رییس دولت است و او پس از بررسیهای قضایی و دریافت سخنان سایر
متهمان ،به دستگاه قضایی احضار خواهد شد» اما «احمد توکلی» هم به
س جمهوری در پرونده بیمه
کمک نادران آمد و بر متهمبودن معاون ریی 
تاکید کرد و به انتقاد شدید از مسووالنی پرداخت که به گفته او «جلو
رسیدگی به این پرونده» را میگیرند.
اگر چه رحیمی نیز به شکایت از نمایندگان مجلس پرداخت و رییس
دولت نیز از او پشتیبانی کرد اما رسیدگی به پرونده اختالس از شرکت
«بیمه ایران» از خرداد 1391خورشیدی در شعبه  ۷۶دادگاه کیفری استان
تهران آغاز شد و سرانجام هیات قضایی این شعبه او را به  ۱۵سال حبس
و جزای نقدی محکوم کرد که این حکم با اعتراض وی دیوان عالی
کشور رفت که دیوان ضمن تأیید محکومیت او ،مجازات حبس وی را به
پنج سال و  ۹۱روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عین ًا تأیید کرد.
اعدام؛ پایان راه مهآفرید امیرخسروی
یکی از بزرگترین فسادهای مالی ایران در اوایل دهه  90خورشیدی
اتفاق افتاد ،رقمی که تاکنون کسی خواب آن را نیز ندیده بود ،یعنی
سه هزار میلیارد تومان .متهم اصلی این پرونده «مهآفرید امیرخسروی»
با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایهگذاری
امیرمنصور آریا» و رییس هیأتمدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود،
فردی که گفته میشود دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
زنجان بوده و حتی نتوانسته تحصیل خود را به پایان برساند در یک
فرصت کم چنان ثروتی اندوخته کرد که نامش را با بزرگترین اختالس
در تاریخ ایران پیوند زد .اما مهآفرید امیرخسروی به تنهایی این اختالس
را یدک نکشید و پای «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی
و هفت بانک دیگر به آن باز شد .به این ترتیب که در شهریور ۱۳۹۰
خورشیدی رسانهها به نقل از برخی مسووالن ،از کشف فسادی بزرگ
ک خبر دادند که بر اساس آن «مهآفرید امیرخسروی» توانسته
در  2بان 
بود مبلغ سههزارمیلیاردتومان از شبکهبانکی ایران اختالس کند و هرچه
پیگیری پرونده جلوتر رفت ،اسامی و نامهای بیشتری به پرونده اضافه
شد .انتشار دهنده این خبر «محمد جهرمی» مدیر عامل وقت بانک
صادرات بود و اختالسی که از آن صحبت میشد از بانک صادرات شعبه
اهواز صورت گرفته بود .در پی تشکیل پرونده قضایی در این باره جمع ًا 15
جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسههای نخستین با حضور تمام متهمان
پرونده و وکالی آنها تشکیل شد اما به تدریج محاکمهها به صورت فردی
یا چنده نفره ادامه یافت تا اینکه رای نهایی صادر شد و دادگاه پس از 15
جلسه در نهایت چهار تَن از متهمان را به اعدام 2 ،تَن را به حبس ابد و
بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد 2
تَن دیگر نیز حکم برائت صادر شد.
پرونده در پی اعتراض متهمان و وکالی آنها به شعبه  13دیوان
عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار تَن را تایید
کرد .البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای
اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم
برائت صادر شد اما احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود،
تغییر نکرد و مهآفرید امیرخسروی در سوم خرداد 1393خورشیدی اعدام
شد و خاوری به کانادا گریخت.
زندگی زنجانی در هالهای از ابهام
اگر همه این پروندهها را یک طرف قرار دهیم پرونده فساد بزرگ نفتی
سنگینی بیشتری دارد؛ پروندهای که نام «بابک زنجانی» را مطرح کرد؛
نامی که در اواخر دولت دهم به عنوان جوان میلیاردری که ساعت 100
میلیون تومانی دست میکرد ،شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران
آن عکس یادگاری میانداخت ،در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت
داشت ،مصاحبه میکرد ،دستو دلبازیهایش را به رخ میکشید  ،بر سر
زبانها افتاد و خیلی زود معروف شد.
روی کار آمدن دولت یازدهم کافی بود تا پشت پرده هایی از این
جوان دست و دل باز فاش شود؛ هنگامی که «بیژن نامدار زنگنه» به
عنوان وزیر نفت خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل
سخن گفت.
در نهایت زنجانی در تاریخ  ۹دی  ۱۳۹۲خورشیدی توسط دادستانی
کل کشور بازداشت شد .براساس اظهارهای زنگنه ،نمایندگان مجلس و
کمیسیون اصل  ،۹۰اتهامات وی بدهی بیش از  2و نیم میلیارد یورو به
وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه
به بانک ملی تاجیکستان بود .نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب،
ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طال مطرح شد.
زنجانی مالک و رییس هیأت مدیره «هلدینگ سورینت» به
سرمایهای بالغ بر  25هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده بود و میگفت
این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» به دست آورده
ت پرده یا سفارشهای آقایان از باال در کار
و هیچگونه دستهای پش 
نبوده است اما از این حجم از پول تنها بوی نفت به مشام میرسید.
به هرترتیب بابک زنجانی در 1392خورشیدی بازداشت و در دادگاه
به اعدام محکوم شد اما مسووالن همچنان منتظر بازپرداخت بدهیهای
زنجانی هستند زیرا اعدام او برای مردم پول نمی شود.
پروندههای تو در توی مرتضوی
«سعید مرتضوی بازداشت شد» ،خبری که بسیار عجیب به نظر
میآمد .قاضی که با ماجرای کهریزک طی سالهای گذشته نام او بر سر
زبانها افتاده بود در دولت احمدی نژاد وجههای دیگر از خود به نمایش

گذاشت و در زمره نزدیکان خاص و ویژه رییس جمهوری وقت قرار
گرفت .مرتضوی در اواخر دوران احمدینژاد به مدیرعاملی سازمان تامین
اجتماعی منصوب شد که به رغم اعتراضها و حتی استیضاح وزیر کار تا
آخر در این سمت باقی ماند.
و اما مرتضوی در چندماه حضورش در صدر سازمان تامین اجتماعی
با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی روبرو شد .ماجرای تحقیق و
تفحص از دوران ریاست او در تامین اجتماعی که به گزارش 80
صفحهای و  80هزار سند مالی و اداری منتج شد حکایت از فساد و
اختالس و عدم شفافیت مالی این سازمان در دوران مرتضوی داشت که
مهمترین بخشهای این گزارش به ارتباط بحثانگیز و مشکوک سازمان
تامین اجتماعی در دوران مرتضوی با بابک زنجانی مربوط میشود.
مرتضوی همان فردی است که در دوران دولت اصالحات دهها
نشریه را توقیف کرد ،در 1277خورشیدی دادگاه مطبوعات را عم ً
ال برای
مدتی تعطیل کرد ،با حکم یا دخالت او دهها فعال سیاسی ،دانشجویی
و مطبوعاتی بازداشت شدند ،نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در
پرونده فروش سؤاالت کنکور از طرف تیم تحقیق و تفحص مجلس
هفتم در 1387خورشیدی مطرح شد ،در پرونده انتقال دهها تَن به
بازداشتگاه کهریزک و قتل سه تَن (محسن روحاالمینی ،محمد کامرانی
و امیر جوادیفر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات
1388خورشیدی ،به عنوان متهم ردیف اول ،دادگاهی شد و به زندان و
انفصال دائم از احراز شغل قضا محکوم شد.
صندوق ذخیره فرهنگیان
فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان که در خصوص
مبلغ آن ارقامی میان هشت تا  16هزارمیلیارد عنوان میکنند یکی دیگر
از فسادهایی بود که در سالهای اخیر به وجود آمد.
ی دولتآبادی» دادستان عمومی و انقالب
پدیدهای که «عباس جعفر 
تهران در مهرماه 1395خورشیدی آن را نمونهای از فساد اقتصادی اعالم
کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسووالن نهفته
است.
در جریان این پرونده ،چند نفر بازداشت شدند و یکی از متهمان اصلی
این پرونده با حدود  500میلیارد تومان بدهی از کشور گریخت تا بار دیگر
فرار خاوری را برای مردم تداعی کند.
واگذاری امالک در شهرداری تهران
فسادی که این بار در شهرداری تهران رخنه کرده بود؛ ماجرایی که از
آن با عنوان امالک نجومی یاد میکنند؛ یعنی واگذاری امالک به برخی
واقعی آنها .موضوعی
افراد خاص با قیمتهایی به شدت پایینتر از قیمت ِ
که نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک
سایت خبری افشا شد .مدتی بعد ،مدیر این سایت با شکایت «محمدباقر
قالیباف» و «مهدی چمران» شهردار و رییس وقت شورای شهر تهران،
بازداشت شد تا اینکه سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعالم کرد
که  200آپارتمان ،خانه ویالیی و زمین شهرداری تهران ،در مجموع
 2هزار و  200میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد که در مجموع  45نفر چنین امالکی
دریافت کردهاند و باید قراردادهای آنها باید ابطال شود.
سلطانی که اعدام شد
ماجرای فسادهای اقتصادی نقطه پایانی ندارد و هر زمان به شکلی در
میآید .این بار در قامت سکه هایی که قرار بود اوضاع اقتصادی کشور را
متزلزل سازند ماجرا از این قرار بود که از زمستان سال گذشته با افزایش
شدید قیمت سکه و ارز در بازار و پیش آمدن بحران ارزی قوه قضائیه و
دولت تصمیم به برخورد جدی با دالالن بازار ارز و سکه گرفتند .در همین
راستا اقدامهای پلیسی و اطالعاتی به شکل گستردهای در بازار آغاز شد.
در جریان همین اقدامات پلیسی «محمدرضا مظلومین» بازداشت شد تا
آغاز فروپاشی یکی از مهمترین باندهای داللی ارز و سکه شود اما او با
قرار وثیقه آزاد و از کشور گریخت.
فعالیتهای دالالن با آغاز  1397خورشیدی متوقف نشد و قیمت
ارز و سکه نیز روند صعودی به خود گرفت و بازار سکه نیز وضعیت
آشفتهای داشت و قیمت سکه از سه میلیون تومان هم عبور کرد و به پنج
میلیون تومان هم رسید تا اینکه در این آشفته بازار رییس پلیس تهران از
دستگیری مردی با  2تن سکه طال در پایتخت خبر داد و او را «سلطان
سکه» نامیدند؛ فردی که بنا به گفته پلیس تهران «نوچههای خود دستور
داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه ،تمام
سکههای موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ
سکه باشد» .هرچند بعد اعالم شد از او  2تن سکه گرفته نشده ،بلکه
«این فرد و پسرش بیش از  2تن خرید و فروش کردهاند».
ماجرا به همین جا نیز ختم نشد تا اینکه در اواخر تیرماه محسنی
اژهای در نشست خبری هویت سلطان سکه را افشا کرد و گفت« :او
وحید مظلومین است که به همراه پسرش محمدرضا مظلومین در بازار ارز
و سکه فعالیت داشته است».
البته سلطان سکه به تنهایی دستگیر نشده و در ادامه این پرونده
تعدادی دیگری نیز پای میز محاکمه رفتند .یکی از این افراد «اسماعیل
قاسمی» معروف به محمد سالم بود ،داللی که هم در بازار ارز و هم در
بازار سکه فعالیت میکرد و با وحید مظلومین همکاری تنگاتگی داشت.
سرانجام این  2تَن به جرم افساد فیاالرض از طریق تشکیل شبکه
فساد ،اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملههای
غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن ارز و سکه محکوم به اعدام
شدند و بنا به اعالم دادسرای عمومی و انقالب تهران این حکم سحرگاه
چهارشنبه  23آبان  1397خورشیدی اجرا شد.
فرجام سخن
درکنار تمام این پروندههای مشهور ،فسادهای ریز و درشت دیگری
در سالهای اخیر مطرح شده که افکار عمومی را متوجه خود کرده است
و این پایان راه چنین فسادهایی نیست ،اما نباید فراموش کرد که مرز
میان سیاست و اقتصاد بسیار باریک و مبهم است زیرا معادلههای سیاسی
در مفاسد اقتصادی که روی داشتههای اقتصادی یک ملت اثرمی گذارد،
سایه انداخته است؛ فسادهایی که با سوء استفاده از خألهای موجود در
شاکله نهادهای نظارتی و اجرایی بزرگترین اختالسهای کشور را رقم
میزنند و به صورت متوسط در هر دهه و همزمان با رشد لجام گسیخته
نقدینگی به وجود میآیند .از دیدگاه کارشناسان شفافیت اطالعاتی و
ایفای نقش واقعی رسانهها میتوانند به محدود کردن فساد در کشور
کمک کنند .البته تردیدی نیست که در تمام دنیا ،فساد مالی وجود دارد اما
نحوه برخورد با این پدیده بسیار مهم و حیاتی است به نحوی که عکس
العمل دولت و حساسیت جامعه و رسانهها به عنوان رکن چهارم دمکراسی
میتواند باعث کاهش چنین فسادهایی شود.

وزیر کار از اختصاص
بستههای  100تا  300هزار
تومانی به افراد تحت پوشش
نهادهای حمایتی و کارمندان
خبر داد .به گزارش ایرنا ،محمد
شریعتمداری گفت :حداقل
معیشت و دستمزد وضعیت
مطلوبی ندارد که برای اصالح
این مشکل در سه مرحله و
متناسب با وضعیت خانوار
بستههای حمایتی بین  100تا  300هزار تومان در دولت تعیین شده که به
گروههای هدف پرداخت خواهد شد.
شریعتمداری افزود :بستههای حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش
کمیته امداد ،سازمان بهزیستی یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها
هستند تعلق خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه «یک سبد کاالیی متنوع با اختیار خرید کاالهای مختلف
در اختیار این افراد قرار خواهیم داد» ،گفت :برای کارکنان دولت نیز یک
سیاست جبرانی اتخاذ شده که بهطور متوسط مبلغ  200هزار تومان به کسانی
که حقوقشان زیر  3میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق
میگیرد.
شریعتمداری افزود :قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت
شود تا این سازمان بستههای حمایتی را به دریافتکنندگان درآمد زیر 3
میلیون از قشر کارگر یا مستمریبگیران این سازمان تخصیص دهد .وی گفت:
بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی ،رانندگان،
زنبورداران ،صیادان و ...که در این دو گروه نبودند پیشبینی شده است که با
همان شرط درآمد زیر  3میلیون تومان در اختیار آنها قرار میگیرد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خبر داد

توقف پرداخت دستی
و کاغذی عوارض خروج از کشور

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از امکان
پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور و توقف
پرداخت به صورت دستی یا کاغدی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ مجید
صمدی در این باره اظهار کرد :با تالشهای پلیس
مهاجرت و گذرنامه و همکاری بانک ملی و سایر
سازمانهای دخیل در امور مالی ،پرداخت عوارض
خروج مسافرتی به صورت الکترونیکی کلید خورد که در راستای تسهیل در
ترددهای مرزی ،جلوگیری از هرگونه آسیب و تخلف احتمالی ،جعل فیشهای
کاغذی و تزاحم بین مردم و پلیس و  ،...بسترهای پرداخت الکترونیکی عوارض
خروج از کشور فراهم شده است.
رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا گفت :پرداخت عوارض خروج مسافری
به صورت دستی (کاغذی) متوقف و سامانههای پرداخت الکترونیکی به همه
مرزهای رسمی کشور متصل شده است.

 2میلیون و  700هزار تومان؛
میانگین «حقوق» فرهنگیان!

معاون توسعه مدیریت و
پشتیبانی وزارت آموزش و
پرورش سقف و کف دریافتی
فرهنگیان را اعالم و جزئیاتی
از تسهیالت بانکی به آنها را
ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،علی
الهیار ترکمن ،درباره سقف و
کف دریافتی فرهنگیان اظهار
کرد :حقوق معلمان بر اساس سابقه ،مدرک و منطقه جغرافیایی تعیین میشود زیرا
تابع قانون مدیریت خدمات هستند.
وی افزود :دریافتی فرهنگیان از دو میلیون و  ۱۰۰هزار تومان تا پنج میلیون است؛
البته تعداد آنها که دریافتی باال دارند ،کم است؛ ولی میانگین دریافتی فرهنگیان حدود
دو میلیون و  ۷۰۰هزار تومان است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگیان
در احکام حقوقی تفاوتی با سایر کارکنان دولت ندارند گفت :آنچه باعث این تفاوت
است ،دریافتیهای رفاهی ماهانه جداگانه از احکام است .ما در آموزش و پرورش غیر
از عدد حکم ،چیز دیگری نداریم که پرداخت کنیم.
الهیار ترکمن درباره وامهای اعطایی به فرهنگیان نیز اظهار کرد :غیر از وام
صندوق ضروری که در اختیار ادارت کل آموزش و پرورش است ،وامهایی را در تفاهم
با بانکهای کشور طراحی و در حال اجرا داریم که از جمله آنها وامهای بانک ملی
 ۲۵ ،۱۵و  ۵۰میلیون تومانی با سود  ۱۲درصد است.
وی افزود :بانک رسالت نیز تسهیالتی با کارمزد  ۲درصد تا سقف  ۲۰میلیون
تومان میپردازد که حجم آن نسبت به وامهای بانک ملی کمتر است .رایزنیهایی با
بانکهای دیگر هم داشتیم که اگر به سرانجام برسند ،اعالم خواهیم کرد.

جامعه

6
دستگیری  14عضو یک شرکت هرمی
به اتهام تالش برای کالهبرداری در رباطکریم
فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری اعضای  14نفره یک شرکت هرمی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ شهرام پورسعادت گفت :مأموران پلیس آگاهی با دریافت اطالعاتی مبنی
بر تبلیغات گسترده یک شرکت هرمی در زمینه بازاریابی شبکهای غیرمجاز فعالیت میکند ،بررسی
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .وی افزود :مأموران محل دقیق فعالیت شرکت هرمی را در
شهر رباط کریم شناسایی و پس از تشکیل یک تیم عملیاتی و هماهنگی قضائی وارد مخفیگاه شده و
 14نفر اعضای شرکت را دستگیر و جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند .بنابراعالم
پایگاه خبری پلیس ،این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف
پکهای آموزشی ،کیس ،مانیتور ،کتابچه و جزوههای آموزشی در خصوص فعالیت این شرکت شدند.
سرهنگ پورسعادت تصریح کرد :متهمان در بازجوییهای پلیسی جرم خود را قبول داشته و در ادامه
اقرار کردند برای عضوگیری و اعتمادسازی آنها ،کار خود را قانونی جلوه میدادند که با هوشیاری
پلیس شناسایی و پس از تشکیل پرونده ،تحویل مرجع قضائی شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

تعداد جراحیهای زییایی نامتعارف
در کشور ما از اکثر کشورهای دنیا بیشتر است

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به برخی اعمال جراحی زیبایی نامتعارف و منتسب به
حیوانات گفت :تعداد اعمال جراحی زییایی نامتعارف در کشور ما نسبت به اکثر کشورهای
دنیا بیشتر است .به گزارش ایلنا ،ایرج حریرچی با اعالم این مطلب اظهار داشت :متاسفم
که برخی از همکاران ما برخی اعمال جراحی زیبایی نامتعارف را انجام میدهند که مالک
قانونی ،علمی و اخالقی برای آنها وجود ندارد .وی با بیان اینکه در مناطق محروم و کمتر
خیر برای برخی اعمال جراحی استفاده کنیم،
توسعه یافته کشور مجبور هستیم از پزشکان ّ
افزود :انتظار داریم که همکاران ما بجای انجام اعمال غیر ضروری ،به خدمت رسانی به
مردم کشور در مناطق محروم بپردازند .بنابر اعالم وبدا ،معاون کل وزارت بهداشت با اشاره
به مالحظات قانونی برخی اعمال جراحی زیبایی نامتعارف خاطرنشان کرد :مجازاتهای
تشدید شده و مضاعف برای بروز عوارض اعمال جراحی زیبایی وجود دارد و از برخی
انجمنهای علمی پزشکی نیز درخواست کردهایم که با مواردی که مطابق با اخالق و
موازین علمی و قانونی نیست ،حتما برخورد شود.

ید شماره ( -69شماره پیاپی )775
دوشنبه  28آبان  - 1397دور جد 

انتقام مرگبار دختر فریب خورده با پاشیدن اسید روی خواهر پسر اغفالگر در تهران!
دختر کینه جو که پس از آشنایی با یک پسر جوان
فریبش را خورده و رها شده بود به خاطر انتقامجویی
روی صورت خواهر وی اسید پاشید و باعث مرگ او
شد .این دختر انتقامجو در برابر قضات شعبه دهم دادگاه
کیفری استان تهران قرار گرفت تا به اتهام قتل عمد
محاکمه شود.
به گزارش ایران ،حادثه اسید پاشی سال  93در یکی
از بوستانهای جنوب تهران رخ داد .خیلی زود مصدوم
به بیمارستان انتقال یافت ،متهمان که دو دختر جوان
بودند خیلی زود دستگیر شدند.دختر جوان در بازجویی
به کارآگاهان گفت :چند ماه قبل با پسر جوانی دوست
شدم او مدتی بعد به من تعرض کرد واز این ماجراها فیلم
وعکس تهیه کرده بود که همین موضوع باعث ترس و
نگرانی من شده بود بعد از مدتی پسر جوان غیبش زد .تا
اینکه خواهر اورا پیدا کردم و در یک بوستانی در جنوب

تهران به همراه خواهرم با او قرارگذاشتم تا درباره این
موضوع با او صحبت کنم اما باهم درگیر شدیم بعد مایع
شویندهای را که همراهم بود روی صورتش ریختم.
این متهم بعد از چند روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد
تا اینکه مصدوم در بیمارستان به خاطر عمق جراحتی
که داشت فوت کرد و عامل اسید پاشی این بار به اتهام
قتل عمد وخواهرش که در این درگیری حضور داشت به

اتهام معاونت در قتل دستگیر شدند.
این متهم و خواهرش پس از صدور کیفرخواست
در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست
قاضی قربانزاده و با حضوریک مستشار پای میز محاکمه
ایستادند .در آغاز جلسه اولیای دم خواستار قصاص عامل
جنایت شدند سپس متهم در جایگاه ایستاد وگفت :برادر
مقتول با من رابطه برقرار کرده بود اما بعد از این ماجرا
ناپدید شد .من وقتی با خواهر مقتول برسر این ماجرا در
پارک باهم درگیر شدیم مواد شوینده را برروی صورتش
ریختم نمیدانستم این مواد اسید است و باعث مرگ او
میشود .خواهر اوهم در برابر قضات ایستاد و با تکرار
حرفهای خواهرش گفت من هم نمیدانستم این مواد
اسید است .ما قصد قتل نداشتیم.
پس از پایان اظهارات متهمان ،قضات برای صدور
حکم وارد شور شدند.

رهایی دانشآموز  10ساله؛  3ساعت پس از ربوده شدن با دستگیری  3آدمربا در شیراز
3مرد ناشناس بعد از سدکردن راه سرویس مدرسه،
یکی از دانشآموزان را ربودند اما مأموران پلیس 3ساعت
بعد از این کودکربایی ،در عملیاتی ویژه آدمربایان را
دستگیر کردند و کودک ربودهشده را به خانوادهاش
تحویل دادند.
به گزارش ایران ،این حادثه ساعت 7:45صبح در بلوار
بعثت شیراز اتفاق افتاد .ماجرا از این قرار بود که سرویس
یکی از مدرسههای شیراز پس از سوارکردن دانشآموزان
به سوی مدرسه در راه بود اما در بلوار بعثت ناگهان یک
پژو  405جلوی سرویس مدرسه پیچید و راه آن را سد

کرد3 .مرد ناشناس از پژو بیرون آمدند و وارد سرویس
مدرسه شدند .آنها با تهدید راننده یکی از دانشآموزان را
که 10سال دارد ،از سرویس پیاده کردند و با خود بردند.
بهدنبال این حادثه ،تحقیقات برای شناسایی آدمربایان
و نجات دانشآموز ربودهشده آغاز شد .سردار احمدعلی
گودرزی ،فرمانده انتظامی استان فارس در اینباره
گفت :با توجه به اهمیت موضوع ،مراتب بهصورت
ویژه در دستور کار قرار گرفت و طرح مهار در سراسر
استان فارس به اجرا گذاشته شد .در این عملیات همه
امکانات ازجمله گشت هوایی برای شناسایی و دستگیری

آدمربایان استفاده شد و در شرایطی که 3ساعت از این
آدمربایی میگذشت ،مأموران موفق شدند خودروی پژو
 405را در یکی از ایست و بازرسیهای شهرستان نیریز
متوقف و هر 3آدمربا رادستگیر کنند.
وی ادامه داد :پسر بچه 10ساله با هوشیاری و سرعت
عمل پلیس در سالمت کامل از چنگ آدمربایان نجات
یافت و به آغوش خانوادهاش بازگردانده شد .به گفته
سردار گودرزی ،متهمان در بازداشت بهسر میبرند و
تحقیقات از آنها برای روشنشدن انگیزهشان از این
آدمریایی ادامه دارد.

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه و ذخیره محبان ولی تکمیل امضا گردیده است اصالح گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
عصر عج موسسه به شماره ثبت  2992و شناسه ملی  10100203681شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284920
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()291229
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  21/09/1396ومجوز ____________________ 1742
____________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گلخانهای بهشت گل شهریاربه
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه درسا سهامی خاص به شماره
مورخ  18/11/96سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شماره ثبت  1074و شناسه ملی  10100122362به استناد صورتجلسه مجمع
آقای سیدعلی اکبر توکلی طباءزواره ک.م 1189015595به عنوان ثبت  435461و شناسه ملی  10320854962به استناد صورتجلسه
عمومی عادی سالیانه مورخ  30/04/1396و مجوز شماره  139986مورخ
رئیس هیئت مدیره ،آقای سیدحسن میرپنهان ک.م 0940233861به هیئت مدیره مورخ  11/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای  19/5/96اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،آقای محمود اخوان محسن پورخداداده ،کدملی  3874346722بسمت مدیرعامل و -ترازنامه و صورتهای ملی سال 95به تصویب مجمع عمومی رسید .اقای
مرتضی بهمن پور به شماره ملی  0046455711و خانم پروانه غالمی اهنگران
فومنی ک.م 2669222498به سمت قائم مقام مدیرعامل ،آقای عضو هیئت مدیره و آقای کریم سیف انزان  ,کدملی 1670186555
به شماره ملی  1249758742و اقای فرزاد جنانی به ش ملی 0061897965
حسین زارع ک.م  2295819891به سمت خزانه دار تعیین گردیدند .بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای میالد مری موگوئی ،به سمت اعضای اصلی وشهریار بهمن پور به شماره ملی  0013365721و
الف :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دونفر از پنج کدملی  4900260258بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شهرزاد بهمن پور به شماره ملی  0010604081به سمت اعضا علی البدل
هیت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند .خانم معصومه غالمی
نفر هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر میباشد .ب :مکاتبات انتخاب شدند مقرر گردید که امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و
اهنگران به شماره ملی  1249492300به عنوان بازرس اصلیو اقای جمشید
اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر میباشد .سازمان ثبت
تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقد قرارداد و عقود غالمی اهنگران به شماره ملی  0055906771به عنوان بازرس علی البدل
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .حجت اله قلی تبار سرپرست
اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان
()284917
با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع
____________________
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجارتی هداراد سهامی خاص به شماره اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284921
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()291230

ثبت  110837و شناسه ملی  10101545614به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  22/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه
شرکت از مبلغ  12500000000ریال به مبلغ  50000000000ریال منقسم به
 500000سهم 100000ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات
حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق
الذکر تکمیل امضاء گردیده است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284918

____________________

آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه درسا سهامی خاص به شماره ثبت
 435461و شناسه ملی  10320854962به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  11/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :آقای فرزاد امان امرغان کدملی  0011347597به عنوان بازرس اصلی
و آقای منوچهر علمداری بادلو کدملی  1532980868به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()284919

____________________

آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه درسا سهامی خاص به شماره ثبت  435461و
شناسه ملی  10320854962به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 11/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از مبلغ 60000000000
ریال به مبلغ  60600000000ریال منقسم به  60600سهم بی نام 1000000
ریالی ازمحل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه
بشرح مذکور اصالح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر

____________________

آگهی تغییرات شرکت بهران برج سیما با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 374614و شناسه ملی  10320254151به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  23/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی،
شهر تهران ،دردشت تهرانپارس ،کوچه شهید احمد باجول ،میدان پنجم،
پالک  ،31طبقه دوم کدپستی  1651618334تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()291228

____________________

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی تدبیر پویان عصر سهامی
خاص به شماره ثبت  411238و شناسه ملی  10320621866به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  07/07/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :اقای مهران احمدی بریس کدملی  1466555785به
سمت رئیس هیئت مدیره  -اقای میالد احمدی بریس کد ملی
 0080419399به سمت نایب رئیس  -اقای شهریار احمدی بریس
کد ملی  1462620302به سمت مدیر عامل  -آقای رستم احمدی
بریس کد ملی 1462613195به سمت عضو هیئت مدیره  -اقای
حامد احمدی بریس کد ملی  0080844121به سمت عضو هیئت
مدیره  -اقای وحید احمدی بریس کد ملی  1450371582به سمت
عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد واوراق بهادارو تعهد اور
شرکت به امضا مشترک مدیر عامل ویکی از اعضا هیئت مدیره همراه

___________________

آگهی تغییرات شرکت اقیانوس ابی با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 70975و شناسه ملی  10101159032به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  26/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای جمشید ناظر
به شماره ملی  4609352362با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان
سهم الشرکه خود را به مبلغ  25.000.000ریال افزایش داد .آقای کاوه
ناظر به شماره ملی 0081856083 :با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  10.000.000ریال افزایش داد .خانم
سکینه رونق بخش شماره ملی  2619266513با پرداخت مبلغی به صندوق
شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  10.000.000ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از  59.500.000ریال به  100.000.000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکا
ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :آقای جمشید ناظر کد
ملی  4609352362دارنده مبلغ  25.000.000ریال آقای کاوه ناظر کد ملی
 0081856083دارنده مبلغ  10.000.000ریال آقای رضا قاسمی کد ملی
 0042893895دارنده مبلغ  40.000.000ریال خانم سکینه رونق بخش کد
ملی 2619266513دارنده مبلغ 10.000.000ریال خانم پرستو ناظر کد ملی
 0058085645دارنده مبلغ 5.000.000ریال آقای امیرعلی قاسمی کد ملی
 0441028322دارنده مبلغ  5.000.000ریال خانم طراوت قاسمی کد ملی
 0016172523دارنده مبلغ  5.000.000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()291231
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خبر داد

پاکسازی ۷۰نقطه حاشیهنشین پرخطر در دستور کار پلیس
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت :پاکسازی  ۷۰نقطه
حاشیهنشین پرخطر در دستور کار پلیس قرار دارد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ محمد بخشنده (رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
تهران بزرگ) ،درباره جمعآوری معتادان متجاهر و خردهفروشان معتاد از اطراف
مدارس گفت :برابر تدابیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ تیمهایی از پلیس مبارزه
با مواد مخدر از ابتدای مهرماه تا شعاع هزارمتری مدارس را تحت پوشش قرار
داده است و تمام معتادان در این محدوده دستگیر و به مراکز بازپروری و گرمخانه
متتقل شدهاند .همچنین خردهفروشان مواد مخدر نیز که در نزدیکی مدارس بودند،
شناسایی و دستگیر شدند .وی با بیان اینکه این طرح همچنان ادامه دارد و تاکنون
نیز نزدیک به هزار خرده فروش و معتاد متجاهر از اطراف مدارس جمع آوری
شدهاند ،خاطرنشان کرد ۷۰ :نقطه حاشیهنشین پرخطر در شهر تهران وجود دارد.
اولویت پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز مدارسی است که در این  ۷۰محله وجود دارد
و تاکنون نیز بیش از  ۵۰۰معتاد متجاهر از اطراف مدارس در این مناطق جمع آوری
شدهاند .همچنین  ۲۵۰خرده فروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدهاند.
جمعآوری  ۳کیلو مواد از اطراف مدارس
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه حدود  ۳کیلو مواد از
خردهفروشان معتادان و خردهفروشان مواد در طرح پاکسازی از اطراف این مدارس
کشف و ضبط شدهاست ،تصریح کرد :انواع مواد مخدر از جمله شیشه ،هروئین،
گل و تریاک از این خرده فروشان کشف و ضبط شده است .سرهنگ بخشنده
درباره برنامه پلیس برای برگزاری کالسهای پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای
آن در دانشگاهها ،گفت :طی تفاهمنامههایی که با دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد
داشتیم کارشناسان پلیس برای برگزاری جلسات در خصوص پیشگیری از اعتیاد در
دانشگاهها حضور دارند .همچنین پلیس برنامههای مختلفی برای پیشگیری از اعتیاد
در کارگاهها ،کارخانجات ،پادگانها ،شهرداری و  ...در دستور کار دارد .همچنین در
برخی از مدارس کارشناسان ما کلمه "نه گفتن" را براساس جامعه هدف آموزش
میدهند .خوشبختانه این برنامهها تاثیرات بسیار خوبی داشته و تقاضا از سوی
مدارس برای حضور کارشناسان ما در حال افزایش است .همچنین  ۸۴کالنتری
در مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد که بر اساس نیاز مدارس خدمات ارائه
میدهند .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ درباره میانگین شیوع سن
اعتیاد در تهران گفت :در حال حاضر میانگین اعتیاد  ۲۴سال است و مشکالت
اقتصادی ،فقر و تبلیغات در فضای مجازی و ماهوارهها ،کنجکاوی ،حاشیهنشینی،

مهاجرت ،عدم نظارت و کنترل والدین بر فرزندان و  ...را میتوان از دالیل شیوع
اعتیاد دانست .همچنین ریسک جوانان و بیکاری را هم میتوان به این عوامل
اضافه کرد.
گل  ۵برابر حشیش توهمزا است
سرهنگ بخشنده در پاسخ به این سوال که عوامل اجتماعی موثر در بروز اعتیاد
در بین افراد جامعه چیست؟ گفت :بخشی از عوامل تاثیرگذار در مصرف مواد مخدر
عوامل اقتصادی و فقر است ،اما در حال حاضر با وجود فضای مجازی و تبلیغات
گسترده که در خصوص مصرف مواد به ویژه گل صورت میگیرد ،نمیتوانیم بگوییم
طیف وسیعی از مردم به دلیل مشکالت اقتصادی گرفتار اعتیاد شدهاند ،چراکه اغلب
افرادی که به ماده مخدر گل اعتیاد دارند ،شمال شهرنشین هستند و تمکن مالی
دارند .همچنین تبلیغات گسترده این ماده در فضای مجازی باعث افزایش گرایش
جوانان به این ماده مخدر شده است ،در حالیکه گل  ۵برابر حشیش توهمزا است،
اما به دلیل تبلیغات مثبتی که در خصوص این مواد در فضای مجازی میشود،
مصرف این مواد افزایش پیدا کرده است .وی با بیان اینکه امروز مصرف مواد مخدر
شامل طیف خاصی نمیشود ،ادامه داد :در پلیس مبارزه با مواد مخدر روزانه به طور
میانگین  ۱۵۰نفر را دستگیر میکنیم که اغلب خردهفروش مواد مخدر هستند،
متاسفانه در سالهای گذشته معتادان صرفا یک نوع ماده مخدر را مصرف میکردند،
اما امروز معتادان هر نوع مادهای را که در دسترسشان قرار بگیرد مصرف میکنند،
البته به صورت میانگین تریاک همچنان رتبه اول را در میان مصرفکنندگان ماده
مخدر دارد و هروئین ،شیشه ،حشیش و گل در رتبههای بعدی قرار دارند .وی
تصریح کرد :همانطور که گفتم معتادان همه نوع مواد مصرف میکنند و در حال
حاضر قبح این موضوع در بین معتادان از بین رفته است و بعضا هر نوع ماده مخدری
که بتوانند تهیه کنند ،را مصرف میکنند .در چنین شرایطی قطعا به زمان بیشتری
برای ترک این معتادان نیز نیاز است .بازار و قیمت مواد نیز در حال حاضر در نوع
مصرف مواد در بین معتادان تاثیرگذار است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پاسخ به این سوال که چرا با
توجه به تالش شبانهروزی پلیس برای برهم زدن پاتوقهای توزیع مواد مخدر ،اما
باز هم برخی از مناطق شهر در بین معتادان و فروشندگان مواد مخدر به عنوان پاتوق
معرفی میشود ،خاطرنشان کرد :این موضوع صرفا مربوط به کشور ما نیست و در
سایر کشورها نیز این مشکل وجود دارد و مناطقی به عنوان پاتوق معتادان هست و
زمینههای مختلفی برای تشکیل این امر وجود دارد.

عدم پیشبینی مجازات در قانون برای مواد جدید
سرهنگ بخشنده با بیان اینکه بیکاری و مشکالت اقتصادی یکی از عللی
است که افراد به خردهفروشی مواد مخدر اقدام میکنند ،گفت :مشکالت اقتصادی
باعث شده تا به طور مثال فرزند فروشنده موادی که در زندان است یا اعدام شده،
دوباره مانند پدر اقدام به فروش مواد مخدر کند از سوی دیگر بلندپروازی و طمع
زیاد برخی از افراد نیز باعث شده تا در این عرصه وارد شوند ،برخی از فروشندگان
مواد مخدر بدون اینکه مشکل مالی داشته باشند و فقط به دلیل اینکه تمایل دارند
ثروت بیشتری داشته باشند ،اقدام به این کار میکنند .وی ادامه داد :از سوی
دیگر به راحتی میتوان یک موتورسیکلت تهیه کرد ،در حالی که هیچ نظارتی بر
خرید و فروشش نیست و از آن برای خرید و فروش مواد استفاده کرد و وقتی هم
توسط ماموران بازداشت میشوند ،چون در مقادیر کم اقدام به فروش مواد مخدر
کردهاند با توجه به اینکه قانون برای افرادی که کمتر از  ۵۰گرم مواد سنتی یا گل
حمل میکنند ،بازدارنده نیست و همچنین با توجه به اینکه در قانون برای برخی
مواد جدید از جمله پیشسازهای مواد روانگردان و ابزار آالت مصرف مانند پایپ
مجازاتی در نظر گرفته نشده ،این افراد آزاد میشوند.
او با تاکید براینکه در تهران  ۷۰منطقه حاشیهنشین وجود دارد ،تصریح کرد:
این محالت در حوزه استحفاظی  ۲۱کالنتری هستند ،در این مناطق با توجه به
مشکالت اقتصادی و بافت جغرافیایی افراد ساکن بیشتر در معرض وقوع جرم از
جمله خرید و فروش و مصرف مواد مخدر هستند.

فحاشی و ضرب و شتم پزشک در حال خدمت توسط پدر و همراهان پسربچه بیمار درون یک بیمارستان در مشهد!
یک پزشک در یکی از درمانگاههای مشهد از سوی همراهان یک
بیمار مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفت و به شدت مجروح شد .به
گزارش ایرنا ،سروش احمدی مدیر روابط عمومی نظام پزشکی مشهد
گفت :حمله یکی از همراهان بیمار به یک پزشک در درمانگاه 'سالمت'
واقع در بلوار هدایت مشهد رخ داد که در این حادثه دکتر 'محسن
امیرآبادی 'بر اثر ضربه چاقوی جوان همراه بیمار به سرش به شدت
مجروح شد .در این حادثه پزشک از مرگ نجات یافت اما ضارب متواری
شده است .پزشکی که مورد حمله قرار گرفت درباره این حادثه گفت :در
حالی که مشغول ویزیت یک بیمار قلبی بودم ،به من اطالع دادند کودکی
که نیاز به بخیه دارد به درمانگاه مراجعه کرده است.

وی افزود :برای معاینه کودک به اتاق دیگر رفتم و پس از معاینه وی
و مشاهده شرایط غیرحاد ،به والدینش گفتم پس از اتمام ویزیت بیمار
قبلی ،پیشانی کودک را بخیه خواهم زد.
این پزشک در ادامه افزود :در این فاصله پدر کودک به اتاق مراجعه
کرد و با فحش و ناسزا درمانگاه را ترک کرد .من پس از اتمام معاینه
بیمار علت پرخاشگری و توهین پدر کودک را جویا شده و خواستار
رسیدگی مسئوالن درمانگاه به این مسئله شدم لذا برای تمدد اعصاب
برای لحظاتی کوتاهی به خارج از محل کارم رفتم .پزشک مضروب گفت:
در این هنگام با تهدید فردی ناشناس مبنی بر بازگشت فوری به درمانگاه
جهت ادامه معاینات مواجه شدم و در حالی که تصمیم به برگشت داشتم

آگهی انحالل شرکت یکتا نو آوران زرین پاسارگاد با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  388250و شناسه ملی  10320382656به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  23/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و محمد خلیلی قمی به شماره ملی
 0067228852به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه
استان تهران شهر تهران خیابان میرداماد شمس تبریزی شمالی طبقه اول
واحد  8کدپستی  1919913451میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()291232

____________________

آگهی تغییرات شرکت پردازش هوشمند هیراد سهامی خاص
به شماره ثبت  337915و شناسه ملی  10103777005به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  25/05/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :آقای کامران موذن صفائی کد ملی 1289504571 :به
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود ذهبیون کد
ملی 1287768180 :به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی یزدانی
کد ملی 1289076261 :به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب
گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از
قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر
عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا" همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()291233

____________________

هنگام عبور از کنار وی ضربه شدیدی به سرم زد و گریخت .پس از ورود
به کلینک متوجه خونریزی شدید در ناحیه سر که گویا بر اثر کشیده شدن
چندین نوبت چاقو بود.
وی افزود :با این حال شکایتی از این فرد نکردم اما پیگیری جدی
موضوع را از طریق نظام پزشکی و مسئوالن ذیربط جهت پیشگیری از
تکرار چنین حوادث ناگواری برای سایر همکارانم در بخش بهداشت و
درمان دارم .علی بیرجندی نژاد رئیس نظام پزشکی مشهد نیز گفت :به
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی مشهد ماموریت داده ایم موضوع
را با جدیت تمام برای احقاق حقوق پزشک مجروح و همچنین جامعه
پزشکی پیگیری کند.

الشرکه خود را به میزان  10000000000ریال افزایش داد .سرمایه
شرکت از مبلغ  1250000000ریال به  30000000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید .اسامی و میزان سهم
الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح فوق میباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()291234

____________________

آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری پارس ذوب آداک (سهامی
خاص) به شماره ثبت  2249و شناسه ملی  10320143884به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم مژگان قادری دره باغی به شماره ملی
 0075927391به عنوان بازرس اصلی و خانم فریبا فروتن اقدم به
شماره ملی  3874015386به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند .آقایان احمد سلیمانی به شماره ملی
 1189731932و حسین سلیمانی به شماره ملی  0066950767و
ابوالفضل سلیمانی به شماره ملی  1189591782به عنوان اعضای هیأت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .حجت اله قلی تبار سرپرست
ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت ()291235

____________________

دستگیری معاون مالی آموزش و پرورش مانه
و سملقان به اتهام اختالس  500میلیون تومانی
یکی از معاونان آموزش و پرورش مانه و سملقان بازداشت شد .به گزارش ایسنا به نقل
از روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی ،مسلم محمدیاران دادستان عمومی و انقالب
بجنورد ،در حاشیه هفتمین نشست مدیران قضایی استان با اعالم خبر بازداشت معاون مالی آموزش
و پرورش مانه و سملقان ،تصریح کرد :پس از بررسیهای دقیق و گزارش دستگاههای نظارتی از
جمله سازمان بازرسی کل استان ،معاون مالی آموزش و پرورش مانه و سملقان به اتهام اختالس،
دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی ،تضییع اموال دولتی و پولشویی بازداشت شد .محمدیاران
خاطرنشان کرد :در این خصوص پرونده قضایی ،تشکیل و به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان مانه و سملقان ارجاع گردیده و متهم این پرونده پس از تفهیم اتهام با صدور
قرار تأمین کیفری بازداشت موقت روانه زندان شد .وی درباره میزان مبلغ اختالس شده اظهار کرد:
مطابق بررسیهای صورت گرفته ،مبلغ اتهامی اختالس  5میلیارد ریال است که تحقیقات تکمیلی
در خصوص شناسایی افراد احتمالی مرتبط در دادسرا همچنان ادامه دارد.

جان باختن زن  32ساله بر اثر صاعقه در باشت
بخشدار مرکزی شهرستان باشت گفت :بر اثر برخورد صاعقه با کوه و ریزش کوه یک خانم در
منطقه کوهستانی و صعب العبور این شهرستان فوت کرد .به گزارش ایسنا ،مهرداد انبازپور افزود:
متاسفانه برخورد صاعقه به کوه باعث کشته شدن یک نفر در یکی از روستاهای شهرستان باشت
شده است .وی بیان کرد :بر اثر برخورد صاعقه با کوه و ریزش آن یک خانم به نام زهرا محمدی
 32ساله فوت کرده است .بخشدار مرکزی شهرستان باشت تصریح کرد :این حادثه در ساعت 7.30
دقیقه الی  8صبح در منطقه کوهستانی و صعب العبور «میانه» در  60کیلومتری شهرستان باشت
رخ داده است .در حال حاضر نیز جنازه فرد متوفی به سردخانه شهرستان باشت منتقل شده است.
پیش از این فرماندار شهرستان باشت گفته بود زن جوان باشتی بر اثر صاعقه جان خود ار از دست
داد .مسعود حسینی افزوده بود این زن جوان به نام سیده زهرا محمدی در منطقه عشایری «هزیم»
شهرستان باشت جان خود را بر اثر صاعقه از دست داد.

نجات  6نفر از برف و کوالک در قله توچال
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از نجات شش تن از برف و
کوالک در قله توچال خبر داد .به گزارش ایسنا ،سیدجالل ملکی گفت :آتشنشانان از گم شدن
عدهای در ارتفاعات توچال با خبر شده که برای جستجو و نجات آنان وارد عمل شده و موفق شدند
 ۲۷نفر از این افراد را نجات داده و به پایین منتقل کنند .وی با بیان اینکه برخی از این افراد ادعا
میکردند که گروهی دیگر را حین صعود به قله توچال مشاهده کرده اما آنان را در حین بازگشت
ندیدهاند گفت :با توجه به این ادعا گروهی از عوامل امداد و نجات آتشنشانی که در ایستگاه ۵
توچال مستقر هستند در شرایط تاریکی هوا و مه و کوالک شدید جستجو برای یافتن این افراد
را نیز آغاز کردند .سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود :سرانجام
مدتی پس از جستجو ،آتشنشانان شش نفر شامل سه مرد و سه زن را که در جان پناه قله توچال
محبوس شده بودند نجات داده و با کمک عوامل تله کابین توچال به پایین منتقل کردند .ملکی
با بیان اینکه در این میان دو خانم دچار سرمازدگی شدید شده بودند ،اظهار کرد :با توجه به برف و
کوالک شدیدی که در این منطقه وجود داشت احتماال اگر این افراد خود را به جان پناه نمیرساندند
یا تا صبح در جان پناه میماندند احتمال خسارت جانی بیشتری برایشان وجود داشت.

استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  13/06/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()291237

____________________

آگهی تغییرات شرکت خاک سرزمین آریا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  452222و شناسه ملی  14003968040به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1396
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیئت مدیره به 3
نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()291238

____________________

آگهی تغییرات شرکت آتا باتری پدیده شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  407154و شناسه ملی  10320581527به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  25/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرستهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-
جمهوری اسالمی-کوچه رم-خیابان جمهوری اسالمی (د)-پالک -691پاساژ
یگانه-طبقه چهارم-واحد  -403کدپستی  1134838165تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()291239

آگهی تغییرات شرکت دانش نوآوران ارگ با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  434786و شناسه ملی  14003292744به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  10/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل ____________________
آگهی تغییرات شرکت اکسیر گستر پارس با مسئولیت محدود
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ،شهرستان تهران،
بخش مرکزی ،شهر تهران ،فاطمی ،خیابان بابا طاهر ،بن بست کیوان ،به شماره ثبت  293809و شناسه ملی  10103304311به استناد
پالک  ،21-طبقه اول ،واحد  3کد پستی  1414653498تغییر یافت و ماده صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  08/12/1396تصمیمات
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ذیل اتخاذ شد :آدرس شرکت به نشانی تهران گمرک خ برادران جوادیان
خ مسعود مدرس پ  111مجتمع اداری و تجاری ماهان واحد  103ط
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()291236
سوم کدپستی  1335616161تغییر یافت در نتیجه ماده قانونی اساسنامه
____________________
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ره آوران پارس آراد سهامی اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()291240

آگهی تغییرات شرکت فردا روز با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 156629و شناسه ملی  10101993630به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  10/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
معزالدین تقی زاده به شماره ملی  0039929248با پرداخت مبلغی به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  10000000000ریال
افزایش داد .آقای محمد رضا سرمدی به شماره ملی 0558916848
با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان
 10000000000ریال افزایش داد .آقای محسن میراب زاده اردکانی به
شماره ملی  4449536861با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم خاص به شماره ثبت  452272و شناسه ملی  14003969021به
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علمی  -پزشکی

کنترل دیابت با کاهش مصرف گوشت

محققان معتقدند :کاهش
مصرف گوشت میتواند در کنترل
عالئم دیابت موثر باشد.
به گزارش ایسنا ،محققان
آمریکایی بار دیگر در تایید
خواص رژیمهای غذایی گیاهی
برای سالمت ،اظهار داشتند :در
مبتالیان به دیابت کاهش مصرف
گوشت میتواند به کنترل گلوکز خون و حفظ سالمتی کمک کند.
دیابت نوع دو از جمله بیماریهایی است که میتوان تاثیرات منفی ناشی از
آن را با مصرف دارو و تغییر در سبک زندگی تا حدودی تعدیل کرد .هرچند بدون
کنترل صحیح پیامدهای جدی متوجه بیمار میشود .به طور مثال ،دیابت خطر
بیماری قلبی ،نارسایی کلیوی و از دست دادن قدرت بینایی را افزایش میدهد.
دیابت عالوه بر تاثیرات روی سالمت جسم میتواند با پیامدهای جدی روانی
نیز همراه باشد .خطر ابتال به افسردگی در میان مبتالیان به دیابت نوع دو ،تقریبا
دو برابر بیش از عموم مردم است.
در این بررسی ،گروهی از محققان به منظور فهم تاثیر کاهش مصرف
فرآوردههای گوشتی در کنترل گلوکز خون و بهبود وضعیت جسمی به تحلیل
اطالعات بدست آمده در مطالعات موجود پرداختند.
شواهد علمی وجود دارد که نشان میدهد مصرف مقدار قابل توجهی از گوشت
قرمز خطر ابتال به دیابت نوع دو را افزایش میدهد .همچنین ،رژیمهای غذایی
سرشار از سبزیجات ،میوهها ،خشکبار و دانهها که حاوی مقدار کمی از گوشت
هستند میتوانند خطر ابتال به این بیماری را کاهش دهند .درنتیجه ،به گفته
محققان ،رژیم غذایی گیاهی میتواند بهترین گزینه در پیشگیری و کنترل دیابت
باشد.

عوامل موثر در ابتال به سرطان

عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی
گفت :آمار ابتال به سرطان در کشور
ما کمتر از میانگین جهانی است ولی
سرعت رشد سرطان در کشورهای
جهان سوم از جمله ایران بیشتر
است.
ب ه گزارش مهر ،پدرام فدوی،
عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی
در آستانه برگزاری کنگره ساالنه کلینیکال انکولوژی و سومین کنگره بینالمللی
کلینیکال انکولوژی اظهار داشت :این کنگره که در آذر ماه سالجاری برگزار میشود
همه موضوعات مرتبط با سرطانهای توپر به غیر از سرطانهای مرتبط با خون
ث و گفتوگو قرار میگیرد.
مطرح و موردبح 
دبیر اجرایی کنگره ساالنه کلینیکال انکولوژی و سومین کنگره بینالمللی
کلینیکال انکولوژی با اشاره به اینکه سرطانهای غیرخونی شامل انواع سرطانهای
پروستات ،سینه ،مری ،معده و  ...است گفت :جدیترین دستاوردهای علمی در حوزه
درمان سرطان دراین کنگره توسط اساتید و صاحبنظران برجسته ارائه میشود.
عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی با اشاره به اینکه ساالنه حدود  90تا  100هزار
مورد جدید ابتال به سرطان در کشور داریم ،عنوان کرد :آمار ابتال به سرطان در کشور
ما کمتر از میانگین جهانی است ولی سرعت رشد سرطان در کشورهای جهان سوم
از جمله ایران بیشتر است.
فدوی آلودگی محیطی که در صدر آن آلودگی هوا و غذا است و همچنین آلودگی
ناشی ازکودهای شیمیایی از عوامل خطر اصلی در بروز سرطان است که البته تغذیه
نامناسب و کیفیت بد زندگی نیز در ایجاد این بیماری اثرگذار است.
وی با اشاره به اینکه درصدی از دالیل ابتال به سرطان قابل پیشگیری است،
گفت :چاقی یکی از فاکتورهای خطر ابتال به بسیاری از سرطانها است همچنین
با مصرف رژیم غذایی مناسب همچون مصرف میوه و سبزیجات فراوان و کنترل
استفاده از روغنهای نامناسب در پیشگیری از سرطان میتوان اقدام کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه ژنتیک در  90درصد
از سرطانها تاثیری ندارد ،گفت :البته عمده سرطانها در اثر تغییر ژنتیکی ایجاد
میشوند ولی سرطان چندان ارثی نیست و تنها بخش کمی از سرطانها ممکن
است از طریق وراثت منتقل شوند.
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ماساژ درمانی؛ راهکاری ساده و مناسب برای تقویت عضالت

رئیس انجمن پزشکان ورزشی
ایران میگوید :ماساژ درمانی یکی
از روشهای مناسب برای کاهش
التهابات ،تقویت عضالت و تمدد
اعصاب برای ورزشکاران حرفهای
قبل از شرکت در تورنمنتهای
حساس و مهم است.
به گزارش ایسنا ،دکتر داود
رضا شفاعت افزود :یکی از روشهای علمی در دنیا برای
کاهش التهابات و تقویت عضالت بدون استفاده از دستگاه
و ابزار خاصی ماساژ درمانی است که امروزه در کشورهای
آسیایی بویژه جنوب شرقی این روش طرفداران زیادی
دارد .در اکثر کشورهای اروپایی نیز جامعه پزشکی تالش
میکنند از طریق ماساژ درمانی بدون استفاده از داروی
خاصی بر بسیاری از بیماریهای اسکلتی  -عضالنی غلبه
کنند و با برطرف کردن التهابات و مواد زائد ذخیره شده در
عضالت ورزشکاران را از نظر بعد روانی برای مسابقات
حساس و مهم آماده کنند.
وی گفت :در کشور ما متاسفانه هنوز روش ماساژ
درمانی جایگاه خود را در بین تیمهای ورزشی پیدا نکرده
است و اکثر فدراسیونها شناخت علمی نسبت به این روش
ندارند و تصورشان بر این است که تنها از طریق فیزیوتراپی
میتوان آسیبهای اسکلتی و عضالنی را مرتفع کرد .در

حالی که ماساژ درمانی روش
مناسب و کمهزینه برای تقویت
عضالت و افزایش روحیه
ورزشکاران است.
شفاعت تصریح کرد :از طریق
ماساژ درمانی میتوان محلی که
عضالت دچار چسبندگی است با
گرم کردن باز کرد ،التهابات را از
بین برد و با تقویت عضالت ورزشکار را برای شرکت در
یک تورنمنت مهم آماده کرد .همچنین ماساژ درمانی روش
مناسبی برای تمدد اعصاب ،رفع خستگی و کسالت بعد از
تمرینات است و سبب میشود ورزشکار با روحیه خوبی خود
را برای تمرینات بعدی آماده کند.
رئیس انجمن پزشکان ورزشی ایران در پایان در پاسخ
به این پرسش که برگزاری همایش ملی ماساژ درمانی چه
تاثیری در شناسای جایگاه ماساژ در بین تیمهای ورزشی
دارد ،اظهار کرد :ما وظیفه داریم به لحاظ علمی با برگزاری
چنین همایشهایی جایگاه ماساژ درمانی را به جامعه
ورزشی معرفی کنیم ،حال این که فدراسیونهای ورزشی
چقدر در چنین همایشهایی مشارکت داشته باشند و از
دستاوردهای علمی آن بهره ببرند ،بستگی به عالقمندی
آنها دارد .هدف ما کمک به جامعه ورزشی و ارایه خدمات
درمانی با کمترین هزینه است.

عفونتهای مکرر ،گرایشهای غیرمعمول و سندرم پای بیقرار
از نشانههای کمبود آهن در بدن

گاهی اوقات افراد با کمبود آهن مواجه میشوند و ممکن
است برخی عالئم در آنها بروز کند که دانستن این عالئم به
تسریع بهبودی آنها کمک میکند.
به گزارش فارس ،با توجه به از دست رفتن خون در
الگوهای رژیم غذایی ضعیف ،برخی از ما ممکن است کمبود
آهن را تجربه کرده باشیم.
براساس گزارش «مدیکال دیلی» ،یکی از عالئم رایج
کمبود آهن خستگی دائم است .در اینجا با برخی عالئم دیگر
آشنا خواهید شد.
عفونتهای مکرر
گلبولهای قرمز به انتقال اکسیژن به طحال که یکی از
اعضای مبارز با عفونت است ،کمک میکنند.
از طرفی به هنگام کمبود آهن ،گلبولهای سفید خون
قوی نبوده و به خوبی تولید نمیشوند زیرا به اندازه کافی
اکسیژن ندارند و همین امر موجب میشود فرد بیشتر به
عفونتها حساس شود.
گرایشهایغیرمعمول
«پیکا» یا هرزه خواری وضعیتی است که شخص به
گرایشهای غیرمعمول مانند خوردن خاک رس ،گچ ،خاک
و کاغذ رو میآورد.
همچنین تحقیقات نشان داده ،افرادی که تمایل به قورت

بر پیشگیری از آسم

نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد ،مصرف
ماهی در دوران کودکی میتواند خطر بروز آسم را به
میزان قابل توجهی دفع کند.
به گزارش فارس ،نتایج یک بررسی جدید نشان
میدهد ،مصرف ماهی در دوران کودکی میتواند
خطر بروز آسم را به میزان قابل توجهی دفع کند.
براساس این مطالعه که به تازگی صورت گرفته،
مصرف ماهی قزلآال و ساردین به میزان قابل توجهی
میتواند عالئم آسم در کودکی را کاهش دهد.
این پژوهش که توسط محققان استرالیایی صورت
گرفته بیانگر آن است ،رژیم غذایی سالم به عنوان
یک درمان بالقوه برای التهاب تنفسی کاربرد دارد.
ماریا پامیکال محقق ارشد این تحقیق از دانشگاه
التروب میگوید« :پژوهشها نشان داده است ،نمک
و روغن میتواند عالئم بروز آسم را شدیدتر کند؛ به
همین میزان رژیم غذایی سالم در دفع آن کمک
میکند».
در سال  ،2011تعداد  300میلیون نفر در سطح
جهان به این بیماری مبتال بودند و این بیماری حدود
 250مورد مرگ و میر را سبب شد.
تغییر روند زندگی ،افزایش مصرف فستفودها و
چاقی از عواملی موثر در شیوع آسم است.

برخی نشانههای سنگ کلیه
دادن قطعات یخ دارند ممکن است با کمبود آهن مواجه
باشند.
تعدادی از بیمارانی که سطح آهن بدنشان به حالت طبیعی
برگشته بود میل به این گرایشها در آنها محدود شد .طی
سالها این عالئم در میان زنان باردار کامال رایج بود.
سندرم پای بیقرار
سندرم پای بیقرار نوعی اختالل خواب است که در آن،
فرد مبتال دچار احساس ناخوشایند در پاها میشود و آن را
به صورت احساس گزگز ،مورمور ،سوزش ،درد و کشش یا
حرکت حشرات روی پوست توصیف میکند و بیمار برای
کاهش حس ناچار است پای خود را تکان دهد یا بکشد.

تاثیر مثبت «میو ه به» بر تقویت معده و افزایش نشاط

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد گفت :مصرف میوهی «به» ،شادیآور و مقوی معده
است لذا مصرف آن برای افرادی که از رفالکس معده یا
به اصطالح ترش کردن گالی ه دارند ،به ویژه به صورت رب
بسیار موثر است.
به گزارش ایسنا ،سید کاظم کاظمینی ،متخصص طب
ایرانی ،میوه «به» را از میوههای پاییزه ذکر کرد و گفت:
مصرف این میوه که در طعمهای شیرین ،ترش و میخوش
وجود دارد ،از خواص زیادی برخوردار است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان این
که مصرف «به» و فرآوردههای آن بعد و قبل از غذا تاثیراتی
خالف یکدیگر میگذارند ،تصریح کرد :مصرف رب ،مربا،
خورشت بهآلو و دمنوش به در هنگام خالی بودن معده ،منجر
به یبوست و در صورت پر بودن معده ،ملین خواهد بود.
وی از خواص دیگر این میوه به تاثیر آن بر ویار حاملگی
یاد کرد و گفت :این میوه برای زنانی که دارای تهوع و ویار
در دوران حاملگی هستند ،موثر است و در این رابطه توصیه
میشود هر روز صبح چند لقمه نان برشته را در رب این میوه
بزنند و آهسته آهسته میل کنند.
کاظمینی با بیان این که زیادهروی در مصرف این میوهی
پاییزی به ویژه به صورت خام منجر به بروز سکسکه میشود،
اضافه کرد :لعاب «بهدانه» که یکی از قسمتهای این میوه
محسوب میشود ،برای برطرف شدن خشکی حلق و گلو و
سرفههای ناشی از خشکی و گرمی نیز مفید است.
میوه به یا بهی دارای گوشت خشک و کرکی است که
طعمی ترش و تقریب ًا گس دارد.
به سرشار از ویتامینهای آ و ب ،و امالح آهکی و تانن
است .به دارای پروتید ،گلوسید ،لیپید و آب است و صد
گرم آن تولید  112کالری انرژی میکند .این میوه مقوی
معده و متوقف کننده اسهالهای ساده و خونی است .در
ورم حاد در رودهها ،خونریزیهای قاعدگی و بواسیری،

تاثیر مثبت مصرف ماهی در کودکی

اثر موثری دارد .به ضمن تقویت اعمال دستگاه گوارش،
مخاط و سرفه کام ً
ال موثر است .دم کرده برگهای به برای
تسکین سرفه شهرت فراوان دارد .وقتی به پخته میشود
بو و طعمی خوش دارد .برای کمپوت مناسب است و
بصورت مربا و مارماالد نیز کاربردی عالی دارد.
به سرشار از ویتامینهای آ و ب و امالح آهکی و تانن
است .به دارای پروتید ،گلوسید ،لیپید و آب است و صد گرم
آن تولید  ۱۱۲کالری انرژی میکند .به مقوی قلب ،معده و
اعصاب است و دمنوش آن آرامبخش است.
درخت به درختی است از تیره گل سرخیان ،جزو
دسته سیبها که پشت برگ هایش کرک دار است .آنرا
در سراب و میانه ،هیوا ،در رامیان و کتول ،شغال ،در
الهیجان و دلیجان و رودسر ،توچ و در رامسر و شهسوار،
سنگه مینامند .درخت به ،در خاکهای خشک و خیلی
آهکی خوب نمیروید و نیازمند به خاک ژرف است.
میوه به دارای مقدار زیادی فیبر غذایی ،پتاسیم ،قند
و ویتامین  Cو فاقد چربی است .بیشترین ویتامینها
در به ،ویتامین  Cو بعد از آن ویتامین  Aاست- .در
برخی نقاط جهان دانههای به را خشک میکنند و به
همراه مقدار کمی آب میپزند که به عنوان داروی سرفه
کاربرد دارد.

سنگ کلیه تودههای سختی هستند که در مجاری
ادرار تشکیل میشوند و در صورت گیر کردن و
دشواری به هنگام عبور از مجرا میتوانند موجب بروز
عالئم دردناکی شوند.
به گزارش مهر ،مرکز پزشکی دانشگاه مریلند
آمریکا به برخی از عالئم شایع سنگ کلیه به شرح
زیر اشاره میکند:
 درد مداوم در یک ناحیه از پشت بدن در حولقسمت کمر که به سمت کشاله ران کشیده میشود.
این درد برخی اوقات تسکین یافته اما مجددا بازمی
گردد.
 احساس ناراحتی که با هیچ نوع تغییری درموقعیت بدن تسکین نمییابد.
 حالت تهوع و استفراغ. ادرار خونی. تکرر ادرار یا احساس داشتن ادرار یا درد وسوزش در زمان ادرار کردن.
 تب و لرز که میتواند نشانه عفونت باشد و نیازبه درمان توسط پزشک دارد.

راهکارهای ساده
برای پیشگیری از التهاب لثه

لثههای ناسالم میتوانند متورم ،قرمز و دردناک
باشند .به گزارش مهر ،موارد شایع تحریک کننده
لثهها شامل بهداشت نامناسب دندان ها ،تغذیه بد،
پروتزهای بد و عوارض جانبی برخی داروها است.
محققان و متخصصان راههای کمک به پیشگیری
از لثههای متورم را موارد زیر عنوان میکنند:
 مصرف رژیم غذایی متعادل که شامل انواع میوهو سبزیجات است.
 اجتناب از مصرف مواد غذایی که میتواند به زیرلثهها برود مثل پاپ کورن و چیپس.
 پرهیز از مصرف هرگونه دهان شویه که موجبتحریک لثهها میشود.
 مسواک زدن و استفاده منظم از نخ دندان. -مراجعه دورهای به دندانپزشک هر  ۶ماه یکبار.

