رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

آخرینوضعیتطرحامریهسربازیجوانانروستایی
جزئیات مدت مرخصی سربازان تشریح شد

صفحه 4

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

معافیت نفرات برتر مسابقات جهانی و آسیایی از خدمت سربازی

صفحه 4

سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد

مشمـوالن غایـب مجـاز به ادامـه تحصیـل نیستنـد

صفحه 4
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معاون امور بیمه
سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور:

جامعه جوان فرصتی طالیی برای توسعه کشور است

واکنش سخنگوی وزارت خارجه
به اظهارات ضدایرانی وزیر
خارجه ومشاور امنیتملی
رئیسجمهور آمریکا
درباره آزمایشهای موشکی

صفحه 2

رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد

واریز سود سهام عدالت به حساب  ۵میلیون و 300هزار
تحتپوششکمیتهامدادوبهزیستی
صفحه 3
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خبر داد

تصویب پرداخت  7هزار میلیارد تومان

تسهیالتاشتغـالروستایی

صفحه 3

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 70درصد زندانیان 55 ،درصد طالقها

و  30درصد بیماری ایدز
ریشه در موادمخدر دارد

صفحه 5

رئیس سازمان بهزیستی هشدار داد

تولــد ساالنه  ۲۵تا  ۳۰هــزار
نـوزاد معلــول در کشـور

شناسایی کارگر قالبی
با  250خودروی لوکس

صفحه 6

دستگیری شیاد تبهکار
به اتهام کالهبرداری با راهاندازی
صفحه تبلیغاتی و فروش کفشهای کتانی
تقلبی به جای اورجینال در اینستاگرام

صفحه 7

صفحه 5

صفحه 2

فرماندار شوش:

عملیات اورهال نیشکر هفتتپه رو به اتمام
و کارخانه بزودی آغاز به کار میکند

اتصال کارتهای بانکی
به زیرساخت سوخت

صفحه 2

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

صفحه 3

معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی خبر داد

وجود  ۲۰هزار بیماری ژنتیکی
و فعالیت ۲۷۴مرکز مشاوره ژنتیک
در کشور
صفحه 4
بیمه ویـژه برای بازنشستگان
نیازمنـد کمک دولـت است

صفحه 4

صفحه 5

معاون امور بیمه سازمان تامین اجتماعی خبر داد

جزئیاتپرداخت
بستهغذایی
به بیمه شدگان
و بازنشستگان
تامیناجتماعی

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد

کشف انواع کاالی قاچاق
به ارزش یک میلیارد و  500میلیون تومان
صفحه 6

دستگیری خواستگار قالبی
به اتهام اغفال ،کالهبرداری
و سرقت طالجات زنان سادهلوح
با وعده ازدواج در یاسوج صفحه 3

وام خرید مسکن
باید حداقل  2برابر شود

صفحه 3

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی تشریح کرد

جزئیات شناسایی و دستگیری سرشاخه و  ۴نفر
از اعضای باند بزرگ جعل و فروش مدارک
دانشگاهی و مهارتی تقلبی از دیپلم تا دکتری

صفحه 6

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:
 ۳۰درصد موارد ترک تحصیل دانشآموزان به طالق ،اعتیاد،
مهاجرت ،فوت والدین و تنها  ۱۰درصد به مدرسه بر میگردد

صفحه 7

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد

مراجعه  61هزار و  389نفر به پزشکی قانونی

به علـت درگیـری و نـزاع
طی  7ماهه اول امسال در تهران

صفحه 5

دستگیری زن جنایتکار به اتهام قتل
و سوزاندن جسد همسر موقتش
با همدستی برادر و همسر سابقش در تهران!

صفحه 7
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سياسي
یادداشت

پاریس و یک شورش دیگر
غالمعلی دهقان
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
ج نبش موسوم به "ژیله ژونها" (جلیقه زردها) در
سومین شنبه هم از تکاپو دست برنداشت؛ بلکه با انسجام
و مقاومت بیشتر ،شوک بزرگی به اهالی پاریس و حتی
ب ه جهان سیاست وارد کرد .در میان کشورهای اروپایی،
فرانسه رکورددار شورشهای شهری است .هرچند یکی از
این تحرکات منجر به انقالب  ۱۷۸۹شد؛ ولی دیگر موارد
هم در سرنوشت این کشور موثر بوده است.
در قرن نوزدهم و در سالهای  ۱۸۳۰و  ۱۸۴۸و  ۱۸۷۱هم پاریس شاهد شورشهایی بود
که تاثیر قابل توجهی در این کشور داشت.
حتی در قرن بیستم هم دوباره این کشور در سال ۱۹۶۸دقیقا پنجاه سال پیش با شورش
گستردهای روبرو شد که به یک سرکوب خونین منجر شد.
جنبش اخیر فرانسویان که به جهت پوشش زرد معترضین ژیله ژون )جلیقه زرد) شهرت
یافته؛ دارای ویژگیهایی است که توجه اهالی سیاست را به خود به طور جدی جلب کرده
است .معترضین وابستگی خود را به احزاب چپ و راست تکذیب و اصوال در عمل نشان دادهاند
فاقد رهبری مشخص و یا اینکه حداقل رهبریتی شناختهشده هستند .قرائن و شواهد نشان
م یدهد بیشتر از طریق فیسبوک حرکت اعتراضی خود را سازماندهی کردهاند .معترضین
طرح پیشنهادی مکرون رئیسجمهور فرانسه مبنی بر افزایش مالیات بر سوخت را رد و آن را
عامل فقیر شدن بیشتر خود میدانند .آنان بیشتر ساکنین حومههای شهرهای بزرگ فرانسه
از جمله پاریس هستند .پرسش اساسی این است که آیا مکرون ازخواست خود عقبنشینی
میکند و یا اینکه سرکوبی از نوع سرکوب  ۱۹۶۸در راه است؟ به نظر میرسد اوضاع بحرانیتر
از تجمعات سالهای اخیر باشد.

اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا درباره
آزمایشهای موشکی ایران و واکنش سخنگوی
وزارت خارجه

مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری آزمایش موشکی ایران را رفتاری
تحریکآمیز و غیر قابل تحمل خواند.این اظهارات در حالی مطرح میشود که هنوز
مقامات کشورمان انجام آزمایش موشکی جدیدی را به طور رسمی اعالم یا تایید
نکردهاند.
جان بولتون ،در پیامی توییتری با طرح این ادعا که ایران به تازگی موشکهای
بالستیک میانبردی را که قادر به رسیدن به اسرائیل و اروپا هستند مورد آزمایش
قرار داده است ،گفت :این اقدام تحریک آمیز غیرقابل تحمل است.
به گزارش ایسنا ،همچنین وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه تازهترین اظهارات
خصمانه خود علیه ایران در پیامی توییتری آزمایش موشکی ایران را محکوم و آن
را مغایر قطعنامه  2231عنوان کرده است .به گزارش رویترز ،مایک پمپئو ،وزیر امور
خارجه آمریکا مدعی شد که آزمایش موشکهای میانبرد ایران که توانایی حمل
چندین کالهک موشکی منفجره را دارند تخطی از توافق بینالمللی هستهای تهران
میباشد و آن را محکوم کرد .در میان تنشهای میان واشنگتن و تهران در زمینه
موشکهای بالستیک ،پمپئو در پیامی توییتری هشدار داده است که ایران در حال
افزایش «آزمایش و تکثیر» موشکهایش بوده و از جمهوری اسالمی ایران خواست
«این اقدامات را متوقف کند».
پمپئو در ادامه این اظهارات ادعایی خود به جزئیاتی در مورد آخرین آزمایش
موشکی ایران اشاره کرد .او در پیام توییتری خود مدعی شد که ایران به تازگی
م وشکهای میانبردی را مورد آزمایش قرار داده است که قابلیت حمل چندین
کالهک موشکی منفجره را دارند.
وی سپس بر ادعای خود افزود :این آزمایش از قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
سازمان ملل تخطی کرده است .وزیر امور خارجه آمریکا سپس در ادامه این اظهارات
با در نظر گرفتن امضای توافق هستهای بینالمللی که توسط شورای امنیت به امضا
رسیده است ،گفت :ما این اقدام را محکوم میکنیم .ادعای پمپئو مبنی بر خالف
قطعنامه  2231بودن آزمایش موشکی جدید ایران در حالی مطرح میشود که خبر
آزمایش جدید موشکی در ایران از سوی هیچ مقام نظامی و دفاعی کشورمان اعالم
یا تایید نشده است.
هیچ قطعنامهای برنامه موشکی و یا آزمایشهای موشکی ایران
را ممنوع نکرده است
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای مایک پمپئو،
وزیر امور خارجه آمریکا که آزمایشهای موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت دانست ،اظهار داشت :برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر
اساس نیازهای کشور طراحی میشود .به گزارش ایسنا ،وی تاکید کرد :هیچ قطعنامه
ا ی در شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایشهای موشکی ایران را ممنوع
نکرده است .قاسمی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا افزود :جالب و البته مضحک
آنجاست به قطعنامه ای استناد میکنید که با خروج یکجانبه و غیر قانونیتان از
برجام نه تنها خود آن را نقض کردهاید بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق و یا
حتی اگر آن را اجرا کنند تهدید به تنبیه شدن و تحریم میکنید.
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اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور:

جامعه جوان فرصتی طالیی برای توسعه کشور است

جلسه شورای عالی جوانان به ریاست معاون اول رئیس
جمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت
برنامهریزی و سیاست گذاری مناسب برای اشتغال ،ازدواج
و مسائل فرهنگی جوانان گفت :جوانان با نیازها و مسائل
م ختلفی مواجه هستند که باید به طور دقیق به آنها
پ رداخته شود و برنامه ریزی مناسبی برای رفع نیازهای
آنان صورت گیرد.
معاون اول رئیسجمهور با یادآوری اینکه جمعیت ایران
جمعیتی جوان است ،از جامعه جوان به عنوان فرصتی طالیی
برای توسعه کشور یاد کرد و افزود :اگر به خوبی برای رشد و
شکوفایی و استفاده از ظرفیت جوانان برنامه ریزی نکنیم این
فرصت می تواند به یک نگرانی و تهدید تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه دشمنان در تالش هستند که امید
به آینده را از جوانان ایران سلب کرده و نسل جوان جامعه
را نسبت به آینده کشور مأیوس کنند ،افزود :وزارت ورزش
و جوانان و سایر دستگاه ها و نهادهای کشور وظیفه دارند
تالش و برنامه ریزی کنند تا جوانان نسبت به آینده کشور
و نظام امیدوار شده و نقش خود را به خوبی در توسعه کشور
ایفا کنند.
ج هانگیری یکی از وظایف مرتبط با جوانان را افق
گشایی پیش روی جوانان کشور دانست و اظهار داشت:
ما باید افق روشنی از آینده پیش روی جوانان قرار دهیم
و با برنامه ریزی مناسب برای شکوفایی قشر جوان کشور
تالش کنیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به گزارش
های ارائه شده در جلسه در خصوص عملکرد استان های
کشور در ساماندهی امور جوانان و پیشتازی استان های
آذربایجان شرقی ،سمنان ،گلستان و همدان ،از عملکرد
استانداران این استان ها قدردانی کرد و گفت :استانداران
در حقیقت نماینده عالی دولت و حاکم استان هستند و هر
گاه استانداران بر موضوعی تمرکز کرده اند ،شاهد عملکرد
مناسب و دستاوردهای خوبی بوده ایم از اینرو الزم است
که وزارتخانه ها اهمیت موضوعات ملی را برای استانداران
به خوبی تشریح کنند تا بتوانند از توان و ظرفیت استانداران
در حل مسائل مهم کشور استفاده کنند.
و زیر ورزش و جوانان نیز در این جلسه گزارشی از
اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی امور جوانان ارائه
کرد و گفت :در حال حاضر تعداد سمن ها و تشکل های
م رتبط با جوانان در کشور  ۲۱۰۰تشکل است و هدف
گذاری ما تا پایان دولت این است که تعداد این تشکل ها
به  ۴هزار تشکل برسد.
د ر این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی،
دادگستری ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،رئیس سازمان امور
اداری و استخدامی کشور ،معاون رئیسجمهور در امور زنان

و خانواده ،استانداران گلستان و همدان ،رئیس جمعیت
ه الل احمر ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی عضو در شورای عالی نیز حضور
داشتند ،نماینده وزارت ورزش و جوانان گزارشی از عملکرد
دستگاه های عضو شورا در حوزه جوانان ارائه کرد و به
ب یان توضیحاتی در خصوص میزان برگزاری جلسات
ستادهای استانی سراسر کشور و حضور دستگاه های عضو
در این جلسات طی سالهای  ۹۶و  ۹۷پرداخت.
د ر ادامه این جلسه موضوع اساسنامه مجمع ملی
سازمان های مردم نهاد جوانان مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات نماینده وزارت ورزش
و جوانان مبنی بر اینکه با تصویب این اساسنامه عملکرد
ت شکل های مردم نهاد حوزه جوانان شفاف سازی می
ش ود و برای آن قانون تدوین می گردد ،این اساسنامه
به تصویب رسید.
اختصاص شناسه ملی به سازمان های مردم نهاد جوانان
توسط وزارت کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات
نمایندگان دستگاه های مرتبط ،این موضوع به تصویب رسید.
پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر بازنگری در بازه سن جوانی
از  ۱۵سال تا  ۲۹سال به بازه  ۱۸سال تا  ۳۵سال نیز در
این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه
پیشنهادات دستگاه های عضو ستاد ،مقرر شد این پیشنهاد
بعنوان مصوبه پیشنهادی شورا تلقی شود و این مصوبه برای
بررسی های بیشتر به معاونت حقوقی ریاست جمهور ارجاع
گردد تا در صورت عدم مغایرت با قانون به عنوان مصوبه
قطعی شورا ابالغ گردد.
در این جلسه استاندار گلستان نیز گزارشی از جلسات
برگزار شده در راستای ساماندهی امور جوانان ارائه کرد و
گفت :استان گلستان از  ۱۶۰میلیارد تومان سهمیه اعتبار
روستایی ،حدود  ۴۰میلیارد تومان بیشتر یعنی  ۲۲۰میلیارد
تومان جذب کرده و بیشتر این اعتبار را در حوزه جوانان و
بوم گردی بکار گرفته که منجر به اشتغالزایی برای جوانان
استان شده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان گلستان از
 ۱۲درصد به  ۸درصد کاهش یافته تصریح کرد :تکلیف
ا ستان گلستان برای اشتغال زایی در سال جاری ایجاد
 ۲۰هزار فرصت شغلی است که مسئولین استان تاکنون
نزدیک به این رقم را محقق ساخته اند و هدف گذاری خود
را تا پایان سال ایجاد  ۳۰هزار فرصت شغلی قرار داده اند.
در این جلسه استاندار همدان هم از رشد تشکل های
م رتبط با جوانان در این استان خبر داد و افزود :تعداد
تشکل های مرتبط با جوانان از  ۱۶تشکل به  ۹۵تشکل
افزایش یافته و تعداد تسهیالت ازدواج نیز از  ۱۴هزار مورد
به  ۳۲هزار مورد افزایش یافته است.

فرماندار شوش:

عملیات اورهال نیشکر هفتتپه رو به اتمام و کارخانه
بزودی آغاز به کار میکند

فرماندار شوش با بیان اینکه حدود  95درصد از اورهال کارخانه نیشکر انجام شده است ،گفت :امیدواریم ظرف مدت  10روز
آینده کار اورهال کارخانه به اتمام برسد و بتوان کار را با تمام توان در این کارخانه آغاز کرد .به گزارش ایسنا ،عدنان غزی با اشاره
به پیگیریهای انجامگرفته در بحث حل مشکالت کارخانه نیشکر هفتتپه عنوان کرد :اخیرا تغییری در کارخانه نیشکر هفتتپه به
وجود آمد و مدیرعامل جدید این کارخانه معرفی شد .وی افزود :امیدواریم با تغییرات ایجاد شده و برنامههایی که مدیرعامل جدید
کارخانه برای فعالیت داده است ،شاهد حل مشکالت کارخانه نیشکر هفتتپه باشیم .فرماندار شوش با اشاره به بحث حقوق کارگران
نیشکر هفتتپه تصریح کرد :تا کنون دو ماه از حقوق معوق این کارگران به آنها پرداخت شده و بحث بیمه کارگران نیز حل شده
است .به محض اینکه کار در کارخانه آغاز شود ،ظرف مدت دو تا سه هفته آینده نیز دو ماه باقی مانده از مطالبات کارگران پرداخت
میشود .غزی ،در خصوص بحث اورهال کارخانه عنوان کرد :حدود  13میلیارد تومان هزینه اورهال این کارخانه است که تا کنون
حدود  95درصد کارخانه نوسازی و بازسازی شده است 5 .درصد باقی مانده از کارهایی که باید در بحث اورهال کارخانه انجام گیرد،
به حدود یک میلیارد تومان نیاز داشت که تامین اعتبار شده و کار اورهال رو به اتمام است .وی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
بیشتر سیستمهای کارخانه نوسازی و اورهال شدهاند و درصد کمی از کارخانه نیاز به نوسازی دارد ،امیدواریم ظرف چند روز آینده کار
اورهال کارخانه به اتمام برسد و بتوان کار را با تمام توان در کارخانه نیشکر هفتتپه آغاز کرد.

پیروز باشی پیروز
محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

آقای شهردار« ،پیروز»
ن ام ،از صمیم قلب آرزو
م یکنم پیروز باشید .شما
ب خشی از تالش صدساله
ما برای دموکراسی هستی،
دموکراسی در اداره شهرمان؛
و بیمناکیم که اگر پیروز
ن شوی ،حنای دموکراسی
رنگ ببازد .اولین شهردار شهرساز شهر ما ،بیمناکیم که
چون پیروز نشوی ،حنای تخصصگرایی هم بیرنگ شود.
نمیدانم چقدر به این اندیشیدهاید که دموکراسی و تخصص
در شما به هم گره خوردهاند و ناکامیات ،فراسوی شکست
شهردار است.
آقای شهردار ،در شهری زندگی میکنیم که پایدار نیست.
گسلهایش هیوالی زلزله را در خود نهان کردهاند .پالسکو
که فرو ریخت دانستیم آتشی زیر دریای این شهر خفته است.
بزرگراههایش باید خونی در رگهایش بدمند ،اما همه رگها
گرفتهاند .راستی پرسیدهای که از عمر آبخوان شهر ما که
تشنگی مردمان شهر را با آن فرومینشانیم چند سال باقی
مانده است؟ آیا میدانی که دیگر هیچ آبی در کوه و دشت و
دمن نزدیک این شهر باقی نمانده است که به اینجا منتقل
نشده باشد؟ شاید همه خشکیدند تا شهر ما زنده و سبز بماند.
آقای شهردار ،نه پول زیادی باقی مانده ،نه فضایی
ک ه همچون گذشته بفروشند تا خرج پروژههای عظیم و
دهانپرکن شود؛ تشت رسوایی «عمران بتونیستی» از بام
افتاده است .شهردار پیروز ،شهر ما نه دیگر تاب و توان
چاک چاک شدن با بزرگراهها دارد ،و نه میتوان معجزات
دوطبقه کرد؛ همه آنچه در سه دهه گذشته بزرگ ،چشمگیر
و دهانپرکن ساختهاند ،بر شادی ما نیفزوده است .گندابهای
ز بالهها ،اتالف زمانمان در میان خیابانها ،و سوزش
چشمانمان از دود و آلودگی ،گواه ناشادی ماست.
ی ازده سال پیش پژوهشی در سراسر کشور انجام
دادم که نشان میداد مردم در همه کشور ،شهرداری را
فاسدترین سازمان کشور میدانند .ما را حاجت به بتون و
میلگرد و آسفالت اگر هست ،به اندازه حاجتمان به رفع
فساد و برکشیدن شفافیت نیست .شهردار شهرساز ،سازوکار
ا نتخاب آدمها ،پیمانها و قراردادها ،صدور مجوزها و
معامالت را شفاف کنید .شهردار ،حنای نصیحتهایی که
به در و دیوار شهر میآویزند ،رنگ باخته است ،اخالق را
در کردار سازمانی شهرداری آقای شهرساز ببنیم ،خوشتر
است .شهرداران پیش از تو ،با مردم سخن نگفتند .خیلی
زود پیمانکاران و مطالبهگران پروژهها به دامشان انداختند.
اما شما با مردم سخن بگو ،از اینکه درآمد شهر چیست،
خرجش کدام است؛ زبالهاش از اندازه بیرون است ،و بازیافت
نمیشود .دست یکی از محققان اجتماعی را بگیر و با هم به
«گودهای زباله» اطراف شهر سر بزنید .کودکان و مهاجران
را ببین که چگونه الی زبالهها دست و پا میزنند و این
شهر از سامان دادن به صنعت و تجارت «طالی کثیف»
بازمانده است .مردی کن و در این سه سال ،بر بهسامان
کردن جمعآوری ،تفکیک و بازیافت زباله تهران متمرکز
باش ،پیروز میشوی.
شهردار پیروز ،پول یارانه بنزین و گازوئیل به جیب کثیری
از مردمان این شهر نمیرود ،اما بیشک دود گازوئیل و بنزین
ی ارانهای حلقوم خلق را دریده و نفسشان را بریده است.
جماعتی از اهل فکر اندیشههایی برای پایان دادن این بالهت
دارند؛ آنها را جدی بگیر و در میان دولتیان ،صدایشان باش.
هر چه بر افزودن خیابانها اهتمام کنی ،ماشینها همت تو
را فنا میکنند ،دوچرخهها را دریاب .شهردار شهرساز ،گیاهان
بومی شهر ما را از بیخ کنده و فضای سبزش را به چمن
آراستهاند ،و آب این آبخوان رو به تباهی را پای آن قربانی
م یکنند .باور کن گیاهشناسان این سرزمین میتوانند این
مصیبت را با گیاهان سازگار با کمآبی درمان کنند ،فقط باید
ت و پناهشان باشی تا پیش چمندوستان کم نیاورند.
پش 
شهردار ،پول بسیار پایان یافته ،اما مردم بسیار میدانند؛
اگر نیکاندیش ،نیکگفتار و نیککردار باشی ،مردمان خسته
از بیعقلیها ،عقالنیتی را که تو میدان دهی گرامی داشته،
سرمایهات میشوند.
آقای شهردار ،فقرا و ضعفای این شهر به پشتیبان نیاز
دارند ،نظام حمایت اجتماعی ،و برخی نیکاندیش و مردمدار
به طرح و اجرای دست مهربان حمایت اجتماعی اندیشیدهاند،
میدان بده تا شهر تو را به «مهربانی سیستماتیک» مزین
کنند .آقای شهردار ،قریب  400ساختمان سرای محله را به
سرای گفتوگو ،تعامل و جلب مشارکت مردم بدل کن؛ پیش
از آن نیز انبوه دشواریشان را دریاب.
حنای ساختوساز دیگر رنگی ندارد ،شهرداری «پیروز» را
اصالح سازوکارها شایسته است .عقالنیتی دیگر همراه مردم
و نخبگان ،بر بنیان شفافیت و پاسخگویی بر پا کنید .آقای
شهردار« ،خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی» ،سودای
ریاست جمهوری را اگر رها کنید ،ماندگار خواهید شد.
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رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد

واریز سود سهام عدالت به حساب  ۵میلیون و 300هزار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
ر ئیس کل سازمان خصوصیسازی از
واریز سود سهام عدالت پنج میلیون و ۳۰۰
هزار نفر افراد مشمول تحت پوشش کمیته
امداد و بهزیستی کشور خبر داد و گفت:
سود سایر گروههای مشمولین به مرور هر
ماه یا دو ماه یکبار پس از دریافت پول از
شرکتهای سرمایه پذیر پرداخت میشود.
ب ه گزارش روابط عمومی سازمان
خصوصیسازی ،علی اشرف عبداهلل پوری
حسینی با بیان این که برای دومین سال
م توالی سود سهام عدالت از شرکتهای
سرمایه پذیر وصول و به مشموالن پرداخت
میشود ،افزود :امسال در نخستین روز آذر
و همزمان در آستانه میالد پربرکت پیامبر
اعظم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)
دومین نوبت سود سهام عدالت به حساب
مشموالن واریز شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه روند پرداخت
س ود سهام عدالت در سال جاری نسبت
ب ه سال گذشته کمی متفاوت است،

اظهارداشت :پارسال در نوبت اول یک سوم
سود به تمامی مشموالن پرداخت شد اما
امسال سیاست بر این است که سود سهام
بصورت گروهی و کامل تسویه شود.
ر ئیس کل سازمان خصوصیسازی
گفت :سال گذشته  150هزار تومان سود

ب ه مشموالن دارای یک میلیون تومان
سهام پرداخت شد و اغلب این مشموالن
از محل تخفیف است بنابراین عزیزان در
ک میته امداد و بهزیستی از این تخفیف
برخوردار هستند.
وی افزود :سال گذشته نوبت اول 50

هزار تومان و نوبت دوم  100هزار تومان
س ود به این مشموالن پرداخت شد که
خیلی جلوه نکرد.
پوری حسینی تصریح کرد :امسال از ابتدا
 175هزار تومان به حساب کم درآمدترین
اقشار یعنی مشموالن زیرپوشش نهادهای
حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی واریز
و به مرور هر ماه یا دو ماه یکبار پس از
د ریافت پول از شرکتهای سرمایه پذیر
س ود سهام به بقیه اقشار مشمول جامعه
به نوبت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد :در حال حاضر تنها سود
س هام عدالت مددجویان کمیته امداد و
مستمری بگیران سازمان بهزیستی واریز و
سود بقیه اقشار جامعه هنوز پرداخت نشده
است .رئیس کل سازمان خصوصیسازی
یادآورشد :هم اکنون افزون بر پنج میلیون
و  300هزار نفر مشمولین زیر پوشش
کمیته امداد و بهزیستی کشور هستند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

ر ئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از
دوبرابر شدن وام خرید مسکن در راستای افزایش قدرت
خرید مردم خبر داد.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به
کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن بهدلیل افزایش
شدید قیمتها ،اظهار کرد :قرار بود در این رابطه سهشنبه
جلسهای با حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران
مجلس برگزار شود ،اما بهدلیل بحث بودجه که باید وزیر در
جلسه دولت حضور پیدا میکرد ،این جلسه به دوشنبه هفته
آینده موکول شده است.
و ی تصریح کرد :با توجه به افزایش قیمت مسکن،

که در حال حاضر بسته به تاریخ آن تقریب ًا بین  50تا 70
هزار تومان است ،متقاضی باید سود سنگین 17.5درصدی
تسهیالت مذکور را نیز پرداخت کند.

م شاغل خانگی در کشور که از سوی
و زارتخانه مشخص شده در  ۹استان
ا جرا شده و به زودی با اعالم نتایج به
استانهای دیگر نیز ابالغ میشود.
معاون توسعه کارافرینی و اشتعال وزارت
ت عاون ،کار و رفاه اجتماعی اصافه کرد:
ض مانتنامه بانکی از مهمترین مشکالت

متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی است
که این مسئله به عنوان یک مشکل مهم
ب ه صورت جدی از سوی وزارت تعاون
پ یگیری میشود و در این راستا در حال
ح اضر بانک توسعه تعاون تسهیالت تا
س قف  ۲میلیارد ریال را با دریافت سفته
پرداخت میکند.
منصوری گفت :تسهیالت سبب ایجاد
ا شتغال نمیشود بلکه در این خصوص
بازار محصوالت اهمیت دارد و در راستای
ف روش تولیدات روستایی باید مسئوالن
اقدامات الزم را انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه ۴۴۰۰
روستا از  ۴۹هزار روستای کشور به عنوان
روستای کانونی انتخاب شده اند ،گفت :در
دستور کار است که سال آینده یک هزار
روستا از این  ۴۴۰۰روستا معرفی شود.

اتصال کارتهای بانکی به زیرساخت سوخت
بانک مرکزی اعالم کرد :اجرای طرح
اتصال کارتهای بانکی به نظام مدیریت
م صرف سوخت کشور با بهره گیری از
ز یرساختهای تبادل داده و ابزارهای
ت سویه و پرداخت در نظام بانکی انجام
شد.
ب ه گزارش میزان به نقل از روابط
ع مومی بانک مرکزی ،اجرای طرح
اتصال کارتهای بانکی به نظام مدیریت
م صرف سوخت کشور با بهره گیری از
ز یرساختهای تبادل داده و ابزارهای
تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.
همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی
دولت ،بدون صرف یک ریال برای صدور

ک د ملی هر شخص ،فهرست کارتهای
ب انکی وی به نمایش درآمده و انتخاب
ی کی از آنها به عنوان کارت سوخت با
س هولت و بدون نیاز به ورود اطالعات
صورت میگیرد.
در ادامه هم میهنان میتوانند از کارت
بانکی خود هم برای سوخت گیری و هم
پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد
اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت
س وختگیری اثر گذار خواهد بود .سادگی
ظاهری و کاربرد آسان این راه حل ،نیازمند
ر فع مشکالت فنی پیچیده و هماهنگی
اطالعاتی سنگینی بوده که به فضل الهی
و با تالش دست اندرکاران ظرف مدت

پدرم پنج هزار تومان سال 88بهم داد تا سیب زمینی بخرم ،در راه گمش کردم و تا مدتها فکر میکردم
کجا افتاده ...اخیرا بین صندلی ماشین پیداش کردم .جالب بود وقتی فهمیدم اون موقع  25کیلو سیب زمینی
بهم میدادن و حاال  4کیلو !؟ پدرم اون سال مالیات حقوق ازش کسر شده بود و اسکناس هم تغییر نکرده بود،
پس چه اتفاق افتاده ,چه بالیی سر پولهای ما میاید...
تورم یا  Inflationیعنی افزایش قیمت همه کاالها و خدمات .تورم بدلیل کاهش عرضه
محصوالت(کاال و خدمات) ویا افزایش عرضه پول پدید میآید .در زمان جنگ جهانی اول در آلمان یک
روزنامه به قیمت  0.3مارک طی دوسال بعد یعنی در ژانویه  1921به  70میلیون مارک رسید .این اتفاق در
کشورهای دیگر همچون مجارستان نیز روی داد و اخیرا نیز ونزوال و ایران درگیر آن هستند.
وقتی دولتها به انتشار بیش از حد پول اقدام کنند ،میزان عرضه پول افزایش و تقاضا برای خرید باال
میرود و کاالها و خدمات در مدت کوتاهی گران یا بعبارتی قیمت واقعی خود را پیدا میکنند .فرض کنید
بانک مرکزی میزان پول نزد مردم را دو برابر کند ,بمرور سطح قیمتها دوبرابر میشود ,دستمزدها دوبرابر
میشود ولی تولید ،اشتغال ،قدرت خرید و تمایل به سرمایه گذاری بیشتر نمی شود .این پدیده را خنثا بودن
پول در اقتصاد مینامیم و اولین اثر آن ایجاد تورم و اثرات روانی در اقتصاد و جامعه میباشد.
وظیفه بانکهای مرکزی تا حدودی شبیه موسسه استاندارد است یعنی به مردم اطمینان دهند که پول
در دسترس آنها قابل اعتماد است بطوریکه سه ویژگی پول یعنی (وسیله مبادله ,وسیله سنجش و وسیله حفظ
ارزش) را داراست .لیکن تورم باعث میشود هر سه این موارد خدشه دار شود طوریکه مردم بجای پول رایج
از ارز دیگر کشورها (دالریزه شدن) یا معاوضه با طال و کاال (پول کاالیی) استفاده نمایند تا ارزش پول خود
را حفظ نمایند.
وقتی دولتها بخواهند اقدامات عمرانی کنند مثل ساخت مسکن ارزان یا نیروگاه یا برای سالمندان و
معلولین خدمات رفاهی ایجاد کنند یا حقوق جاری کامندان خود را پرداخت کنند باید منابع کافی از مالیات یا
فروش اوراق مشارکت داشته باشند ،با این وجود دولتها میتوانند فقط با چاپ پول هزینهها را پرداخت کنند
که در این حالت (مالیات تورمی) شکل میگیرد
مالیات تورمی  -مالیاتی فریبکارانه است زیرا از تمامی پولهای نقدی که مردم بصورت اسکناس یا در
حسابهای بانکی دارند اخذ میشود .اعم از اینکه قبال مالیات پرداخت کرده باشند یا نه ،هرروز و بصورت
مخفی و پیوسته ارزش پول آنها کم میشود .در این بین صاحبان داراییهای غیر نقدی کمتر آسیب میبینند
زیرا ارزش اموال آنها با کمی تاخیر به قیمت محاسبه میشود ولی افراد ضعیف و متوسط بیشترین آسیب
را خواهند دید.
راهکار :دولتها میتوانند از چهار روش اقدام به کنترل تورم نمایند:
 -1مدیریت صحیح هزینههای جاری :بطور مثال در ایران 80میلیون نفری بیش از  3میلیون کارمند
دولت وجود دارد درحالی که در ژاپن  145میلیونی کمتر از  350هزار کارمند وجود دارد
-2عملیات بازار باز(فروش اوراق مشارکت به مردم جهت توسعههای عمرانی و سرمایه گذاریهای کالن
در حوزههای دارای مزیت رقابتی بجای چاپ پول)
 -3تغییر نرخ ذخیره قانونی (تعدیل ضریب فزاینده با کنترل بانکها و موسسات مالی در دادن وام متناسب
با منابع واقعی خود)
 -4اصالح نرخ بهره واقعی پول بجای تعیین دستوری نرخ سود بانکها

یادداشت

سهم فقرا ،ثروتمندان و قاچاقچیان

بانک مرکزی اعالم کرد

کوپن کاغذی یا کارتهای جدید ،اتصال
ک ارتهای بانکی به زیرساخت رفاهی
کشور انجام شد ،در هفتهای که گذشت،
ب ه همت کارکنان بانک مرکزی ،شرکت
خ دمات انفورماتیک و بانکها ،استفاده
ا ز کارتهای بانکی موجود به جای
ک ارتهای سوخت میسر شد .در این
طرح به جای صدور کارت جدید سوخت،
ا ز طریق اتصال برخط به نظام پرداخت
ب انکی ،از کارتهای بانکی موجود هم
م یهنان به عنوان کارت سوخت استفاده
میشود .برای انجام این اتصال ،با همکاری
وزارت ارتباطات ،رابط کاربری بسیار ساده
و با کاربری آسان ایجاد شده که بر اساس

نرخ ارز و نرخ تورم همانند یک دومینو پشت سر هم عمل میکنند .یعنی از طرفی رشد نرخ ارز اثرات
تورمی از خود به جا میگذارد و از آن طرف ،افزایش نرخ تورم باید در نرخ ارز تخلیه شود تا نفع صادراتی
ایجادشده حفظ شود .این مساله را چطور باید تفسیر کرد؟
تورم داخلی باید از طریق مدیریت تقاضای کل و ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای توسعه ظرفیت
تولید کنترل شود .نرخ ارز نباید ابزار کنترل تورم باشد ،چون این کار نقش اصلی آن نرخ را که عالمتدهی به
تولید و صادرات و جایگزینی واردات است مختل میکند .این تقسیم کار ابزار سیاستگذاری تنظیم نرخ ارز را
هم آسانتر میکند چون وقتی تورم داخلی پایین است ،نرخ ارز معموال روندهای با ثباتتری دارد و تغییراتش
بیشتر به میزان بهرهوری تولید وابسته است .ولی وقتی مردم اطمینان داشته باشند که تورم به زودی کنترل
خواهد شد ،اثر شوکهای ارزی کمعمقتر و کمعمرتر خواهد بود چون جلوی اثر دومینو یا مارپیچ نرخ ارز و
نرخ تورم گرفته میشود .اصالح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست اصالحات اقتصادی قرار دارد .در کنار
این اقدام باید در جهت جدا کردن سیاست پولی از دولت و ایجاد استقالل برای بانک مرکزی و موظف کردن
آن به کاهش تورم در حد زیر  ۵درصد کوشید.
شفافتر کردن سیاستگذاری ،کارآتر کردن دستگاههای حاکمیتی ،کنترل فساد و بهبود محیط کسب و
کار گامهای مهم دیگری است که باید در این مرحله مد نظر باشد.
سیاستهای حمایتی هدفمند و متمرکز برای تامین زندگی گروههای کمدرآمد و انسجام جامعه مهماند
ولی باید همراه با کنترل دیگر هزینهها و ایجاد درآمد (به خصوص از طریق تشویق تولید) باشند تا اثر مبارزه با
تورم را خنثی نکنند .ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در چهار سال گذشته سیاست بسیار زیانباری برای اقتصاد
ایران بود .اگر دولت قیمت بنزین را باال میبرد ،بعد از یک شوک اولیه ،تورم سریعتر کنترل میشد چون
درآمد دولت باال میرفت و حتی اگر قسمتی از آن درآمد را به گروههای کمدرآمد منتقل میکرد ،با کسری
بودجه کمتری مواجه میشد .بههر تقدیر ،گذشته ،گذشته است .ولی باال بردن قیمت بنزین هنوز هم کار مهم
و درستی است و هرچه دولت در این کار تاخیر و تعلل کند ،هزینه بزرگتری به اقتصاد کشور و به محیط
زیست و سالمت جامعه تحمیل میکند

سیدمحمدرضامیرخانی

تصویب پرداخت  7هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی

و ی ادامه داد :ساز و کاری مشخص
ش ده تا تسهیالت متقاضیانی که تاکنون
دریافت نشده افزایش پیدا کند.
او با اشاره به اینکه تسهیالت اشتغال
ر وستایی در بخشهای خدمات ،آی تی،
گ ردشگری ،معادن کوچک ،کشاورزی
و دامپروری است ،گفت :الگوی توسعه

هادی صالحی اصفهانی

تورم چیست؟

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

م عاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
پ یش بینی طرحهای اشتغال روستایی در
ک شور در مجموع حدود  ۱۳۰هزار طرح
و میزان تسهیالت درخواستی متقاضیان
بیش از  ۱۷۰هزار میلیارد ریال است که تا
به امروز از این میزان درخواست  ۷۰هزار
م یلیارد ریال در بانکهای عامل مصوب
شده است.
ب ه گزارش ایسنا ،عیسی منصوری
د ر کارگروه تخصصی اشتغال استان
مرکزی اظهار کرد :وزارت کار درخصوص
تسهیالت روستایی  ۶۰هزار میلیارد ریال را
متعهد شده که تا کنون  ۷۰۰۰میلیارد ریال
از تعهد این وزارتخانه در مورد تسهیالت،
مصوب و بخش قابل توجهی نیز پرداخت
شده است.

درمان اقتصاد ایران چیست؟

یادداشت

وام خرید مسکن باید حداقل  2برابر شود
تسهیالتی که در حال حاضر پرداخت میشود ،جوابگوی
خرید نیست.
وی ادامه داد :برای میزان افزایش سقف وام خرید مسکن
باید محاسبات انجام شود ،از آنجاکه مسکن امسال حدود
 90درصد افزایش یافته است از این رو وام باید حداقل دو
ب رابر شود .در حال حاضر بانک مسکن انحصار پرداخت
وامهای مسکن را در اختیار دارد که در این راستا وام 160
میلیون تومانی با سود  6و  8درصدی را پس از یک سال
سپردهگذاری به زوجهای جوان پرداخت میکند .همچنین
م یتوان از طریق اوراق حق تقدم تسهیالت خرید مسکن
را دریافت کرد .عالوه بر پرداخت هزینه خرید اوراق مذکور

یادداشت

کوتاهی به نتیجه رسید.
طرحی که با اجرای آن از هزینه کرد
ه زاران میلیارد ریالی از منابع ملی و
عمدتا ارزی اجتناب شده و در کنار آن در
ز مان ارزشمند هم میهنان برای مراجعه
ح ضوری هم صرفه جویی به عمل آمد.
یکی از محورهای مهم اجرای این طرح،
ه ماهنگی بین دستگاهی برای اجرای
طرحی ملی در زمانی بسیار کوتاه است که
نویدبخش توسعه آن به سایر خدمات دولت
و اجرای موفق الگوهای دولت الکترونیکی
است؛ که با همکاری وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات و شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی انجام شد.

از یارانه روزانه بنزین

مهدی ناجی و پویا ناظران

دولت روزانه بیش از  ۴۰۰میلیارد تومان یارانه فقط برای مصرف بنزین توزیع میکند .از این ۴۰۰
میلیارد تومان یارانه ،بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان به دهک دهم جامعه (ثروتمندترینها) میرسد .سهم
دهک اول جامعه (فقیرترینها) چقدر است؟ فقط  ۱۰میلیارد تومان! سهم قاچاقچیان بنزین هم روزانه
حدود  ۸۰میلیارد تومان است.
اندازه و اهمیت این اعداد وقتی روشن میشود که بدانیم :بودجه کمیته امداد روزی  ۱۳میلیارد
تومان است .قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو  ۴۰میلیارد
تومان است.
مجموع درآمد فقیرترین دهک جامعه ،حدودا روزی  ۶۰میلیارد تومان است؛ یعنی حتی کمتر از
سهم ثروتمندان از یارانه بنزین! میزان درآمد مالیاتی دولت در سال  ۹۶روزانه  ۳۲۰میلیارد تومان بوده
است .بودجه عمرانی یک روز دولت نزدیک به  ۱۴۰میلیارد تومان است.
کنار هم قرار دادن این اعداد ،دنیا را پیش چشم هر انسان منصفی تیره و تار میکند .قصه خیلی
ساده و روشن است .تنها از محل بنزین ،دولت روزانه بر بیش از  ۴۰۰میلیارد تومان چشم میپوشد .در
لونقل عمومی
حالی که با این مبلغ ،میتواند به زندگی فقرا و درماندگان سروسامان دهد ،شبکه حم 
را متحول کند ،از فشار مالیاتی کسبوکارها در شرایط اقتصادی نامساعد کنونی بکاهد و به توسعه
تهای کشور بپردازد.
زیرساخ 
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جامعه

ید شماره ( -70شماره پیاپی )776
دوشنبه  12آذر  - 1397دور جد 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

یادداشت

داستان اقتصاددان و سیاستمدار
علی میرزاخانی

توماس ساول ،اقتصاددان و فیلسوف آمریکایی میگوید :درس اول اقتصاد «محدودیت منابع»
است اما درس اول سیاست ،نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است! به بیان واضحتر ،سیاستمدار
نمیتواند قبول کند یا این یا آن ،او میگوید هم این و هم آن! و چون در پلهای باالتر نشسته است
آنانی که در پلههای پایین نشستهاند از او اطاعت میکنند اما سیاستمدار فراموش میکند که قوانین
اقتصاد از دستورات او اطاعت نخواهند کرد .هر اقتصاددانی هم که محدودیت منابع را تذکر دهد
باعث تکدر سیاستمدار میشود.
سیاستمدار چون درس اول را نادیده میگیرد تصور میکند که درس دوم را هم میتوان نادیده
گرفت و از سیلی محکم اقتصاد در امان ماند؛ اما درس دو م شوخیبردار نیست! به همین دلیل ،این
سیلی را فقط دولت روحانی نخورده است دولت هاشمی و دولت احمدینژاد هم خوردهاند.
نمیتوان مخارج بودجه را باال برد و منابع بانکی را به روش دستوری تخصیص داد و هر جا هم
کم آمد به «چاپ پول» یا «اجازه اضافه برداشت به بانکها» متوسل شد و بدهی موسسات متقلب
را از محل هزاران میلیارد پول بیپشتوانه داد و نقدینگی را چندین برابر کرد و با این خیال خوش
بود که قیمتها هم ثابت خواه د ماند.
البته دالرهای نفتی همیشه به سیاستمدار ایرانی اجازه داده است فشار تورمی را به آینده پرتاب
کند اما این آینده را دیگر نمیتوان به آیندهای دورتر پرتاب کرد! اتفاقاتی که از اواخر سال گذشته
در اقتصاد ایران رخ داده است تاوان نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است .حال سؤال این است که
«درس اول اقتصاد» مقصر است یا «درس اول سیاست»؟

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

معافیت نفرات برتر مسابقات جهانی
و آسیایی از خدمت سربازی
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :طبق
ا بالغیه ستاد کل نیروهای مسلح ،نفرات سوم مسابقات
ج هانی و نفرات دوم و سوم مسابقات آسیایی از خدمت
سربازی معاف میشوند.
به گزارش ایلنا ،سردار ابراهیم کریمی در خصوص ضوابط و
مقررات مربوط به معافیت سربازان قهرمان ورزشکار اظهارکرد:
ب ه منظور ارائه تسهیالت بیشتر به ورزشکاران مدال آور
عرصههای جهانی و آسیایی که برای اعتالی نام کشور و اهتزاز
پرچم جمهوری اسالمی ایران تالش میکنند ،ضوابط و مقررات
جدیدی به قانون سرباز قهرمان اضافه شد .وی در تشریح مقررات مربوط به معافیت سربازی قهرمانان
ورزشی بیان داشت :عالوه بر معافیت هایی که در قانون سرباز قهرمان مصوبه سال  ۹۲به آنها اشاره شده،
طبق ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح همه نفرات سوم مسابقات قهرمانی جهانی و نفرات دوم و سوم
مسابقات بازیهای آسیایی نیز از خدمت سربازی معاف خواهند شد .سردار کریمی گفت :ورزشکارانی که
در سالهای گذشته موفق به کسب رتبه در مسابقات جهانی و آسیایی شده اند نیز میتوانند از تسهیالت
فوق بهره مند شوند .وی افزود :این دسته از افراد با معرفی نامه وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل
نیروهای مسلح میتوانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس )۱۰+برای معافیت از خدمت
اقدام کنند .جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اذعان کرد :ضوابط و مقررات مربوط به سرباز
قهرمان از سال  ۹۲اجرایی شده که طبق این ضوابط فقط نفرات اول تا سوم بازیهای المپیک ،نفرات
اول و دوم مسابقات قهرمانی جهانی ،نفرات اول بازیهای آسیایی و نفرات اول تا سوم مسابقات جام
جهانی فوتبال ،بسکتبال و والیبال میتوانستند از خدمت سربازی معاف شوند .این مقام مسئول بیان کرد:
همچنین طبق مقررات سرباز قهرمان سال  ،۹۲یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی که عناوین
اول تا سوم را در این بازیها کسب کرده اند از خدمت سربازی معاف میشوند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

آخرین وضعیت طرح امریه سربازی جوانان روستایی
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
درباره طرح «امریه سربازی جوانان روستایی» توضیحاتی ارائه
کرد .به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی درباره آخرین وضعیت
طرح امریه سربازی جوانان روستایی گفت که «اعطای امریه
سربازی به جوانان روستایی در حال حاضر یک طرح است که
ستاد کل نیروهای مسلح در حال بررسی آن است ».وی با بیان
اینکه «اعطای امریه سربازی به مشموالن روستایی هنوز اجرایی
نشده است» افزود« :هنوز چیزی در این مورد تصویب نشده،
بلکه تنها تفاهمی در این خصوص میان ستاد کل نیروهای
م سلح و معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری به امضاء
رسیده که در حال طی مراحل کارشناسی و بررسیهای الزم است ».کمالی درباره اینکه آیا امریه به
تمامی مشموالن سربازی ساکن در روستا تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ گفت « :قطعا اینطور نخواهد بود که
هر فردی که در روستا باشد امریه دریافت کند؛ شرایط دریافت این امریه جزو مواردی است که در حال
بررسی است ».رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همچنین درباره چگونگی اقدام
برای دریافت امریه ،جزئیات و زمان اجرای این طرح نیز گفت « :در حال حاضر باید جزئیات و نحوه اجرای
این طرح نهایی شود .همانطور که گفته شد هنوز این طرح اجرایی نشده است ،اما پس از نهاییشدن از
طریق رسانههای رسمی موضوع اطالعرسانی خواهد شد».

جزییات مدت مرخصی سربازان تشریح شد
رئیس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره مرخصی سربازان در
حین خدمت ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی ،درباره مدت مرخصی سربازان در طول سال گفت :بر اساس
قانون ،مدت مرخصی برای سربازان مجرد سالی  ۱۲روز و برای سربازان متاهل سالی یک ماه است.
وی با بیان اینکه به ازای هر صدکیلومتر فاصله تا محل خدمت نیز یک روز به مرخصی اضافه خواهد
شد ،گفت :همچنین سربازانی که در مناطق بد آب و هوای درجه دو ،درجه سه و درجه چهار خدمت می
کنند به ترتیب شش ،هشت و چهار روز به مدت مرخصیشان اضافه می شود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه سربازان باید از مدت
مرخصی خود در سربازی استفاده کنند ،اظهارکرد :مرخصی حق تمامی سربازان است و فرماندهان حق
ندارند که مانع از استفاده سربازان از حق مرخصی خود شوند و البته در مورد استفاده از آن و روزهای
مرخصی باید هماهنگیهای الزم انجام شود.
کمالی درباره اینکه آیا میتوان مرخصیهای معوق را هنگام تسویه از کل مدت سربازی کم کرد،
گفت :تنها  ۲۰درصد از مرخصیهای معوق برای آخر دوره ذخیره می شود ،بنابراین بهتر است سربازان از
مرخصی خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه روزهای تعطیل جزو مرخصی محسوب نمی شود ،گفت :افرادی که اقوام درجه
یکشان را در حین خدمت از دست بدهند ،ده روز مرخصی اضافه دریافت خواهند کرد.

بیمه ویژه برای بازنشستگان نیازمند کمک دولت است
۳۲هزار و  ۷۰۰بیمار صعبالعالج در میان بازنشستگان کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با
اشاره به ۳۲هزار و  ۷۰۰بیمار صعبالعالج در
م یان بازنشستگان کشور ،گفت :مجلس وجه
ک مک دولت در بیمه تکمیلی بازنشستگان را
حذف کرده که باید این وجه بازگردد و بیمه ویژه
برای بازنشستگان نیازمند کمک دولت است .به
گزارش ایسنا ،جمشید تقیزاده در دیدار با استاندار
کرمان با بیان اینکه آقای فدایی کارنامه خوب
و درخشانی در استان کرمان داشته ،خطاب به
وی اظهار کرد :پشتوانه مردمی و مدیریتی استان
م یتواند شما را بسیار کمک کند و صندوق
بازنشستگی نیز با تمام وجود در کنار استاندار
خواهد بود .وی در ادامه بیان کرد :برای نخستین
بار در کشور تفاهمنامهای امضاء کردیم که ۲۰
ه کتار زمین در مرکز استان آذربایجان غربی
برای ایجاد دهکده سالمت برای بازنشستگان
د ر اختیار قرار گیرد و تعهد کردیم مجموعه
رفاهی و تفریحی احداث کنیم و در صورتی که
استانداری کرمان آمادگی داشته باشد ،مقدمات
این تفاهمنامه را نیز به عنوان احداث دهکده
سالمت در جنوبشرق کشور به مرکزیت کرمان

ایجاد میکنیم که به بازنشستگان خدمات بدهند.
تقیزاده در بخش دیگری از سخنانش تصریح
کرد ۳۲ :هزار و  ۷۰۰نفر بیمار صعب العالج در
ب ین بازنشستگان کشور داریم که  ۲هزار نفر
مربوط به استان کرمان است و این افراد نیاز
ب ه حمایت دارند و کمک ویژهای از مجلس
برای سال  ۹۸درباره این افراد خواهیم گرفت.
وی تصریح کرد :مجلس وجه کمک دولت در

بیمه تکمیلی بازنشستگان را حذف کرده که باید
این وجه بازگردد و بیمه ویژه برای بازنشستگان
ن یازمند کمک دولت است .معاون وزیر کار،
تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سفرهای
بازنشستگان را بیش از دو برابر افزایش دادیم و
کار را ادامه خواهیم داد ،افزود :پرداخت تسهیالت
را نیز از  ۳۰۰هزار نفر در سال به  ۴۰۰هزار نفر
افزایش دادیم و مبلغ تسهیالت نیز افزایش داده

شده است .وی افزود :قصد داریم برای اشتغال
خانگی بازنشستگان با فرزندانشان تسهیالت
ک م بهره بدهیم که تشکلهای کانونهای
بازنشستگی که به زودی مصوب میشود ،کار
را اجرا میکنند و همه وظایف را به کانونها
تفویض میکنیم .تقیزاده در ادامه با اشاره به
اینکه ما از سرمایهگذاری منع شدهایم و دستور
رئیس جمهور خروج از بنگاهداری است ،گفت:
کار واگذاری شرکتها را در بورس و فرابورس
آ غاز کردهایم و عایدات این فروش را در
سرمایهگذاری خواهیم داشت .وی تصریح کرد:
در صورتی که پگاه کرمان طرح توجیهدار ارائه
کند ،مشکلی در سرمایهگذاری نخواهیم داشت
و اینگونه پروژهها را در اولویت سرمایهگذاری از
محل عایدات حاصل از فروش شرکتها خواهیم
گ ذاشت .وی گفت :در پتروشیمی به دلیل
اینکه سرمایهگذاری کالن میخواهد ،برای ما
امکانپذیر نیست .مجمع نمایندگان استان با وزیر
جلسه بگذارد و در صورتی که همه صندوقها
برای سرمایه گذاری جمع شوند ،ما نیز در کنار
آنها خواهیم بود.

سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد

مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نیستند
م قررات وظیفه عمومی داوطلبان آزمون دکتری 98
اعالم شد و بر این اساس؛ مشموالن غایب مجاز به ادامه
تحصیل نیستند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در
دانشگاه معافیت تحصیلی برای آنان صادر نخواهد شد و
دانشگاهها مجاز به نامنویسی از آنها نیستند.
به گزارش فارس ،براساس اعالم رسمی سازمان وظیفه
عمومی نیروی انتظامی ،داوطلبان مرد الزم است به هنگام
پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبتنام) ،شرایطی الزم
وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی را داشته باشند،
در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.
د اوطلبان آزمون دکتری باید کارت پایان خدمت
هوشمند یا کارت معافیت دایم هوشمند (کفالت ،پزشکی،
ایثارگران ،موارد خاص و )...داشته باشند.
براساس این گزارش ،افرادی که تاریخ اعزام به خدمت
آنان قبل از اعالم قبولی دانشگاه است باید در تاریخ مقرر
(مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند .بدیهی است
در صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و
ضوابط ،برای ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.
در غیر این صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه
تحصیل نخواهند بود.
دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای
عمومی که تا  31شهریور  98در سنوات مجاز تحصیل
فارغالتحصیل میشوند ،اجازه ثبتنام را دارند ،همچنین
فارغالتحصیالن مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی
که در سقف سنوات مجاز فارغالتحصیل شده و از تاریخ
فراغت از تحصیل آنها تا زمان پذیرش در مقطع دکتری
تخصصی ،بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت
نشده باشند.

ب راساس این گزارش ،کارکنان متعهد خدمت در
سازمانها یا وزارتخانهها با ارائه گواهی اشتغال به خدمت
و موافقت باالترین مقام اجرایی سازمان مربوط برای ادامه
تحصیل و کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه
گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط برای
ادامه تحصیل میتوانند ادامه تحصیل دهند.
ط الب علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی ارشد
ی ا دکترای عمومی و دارای معافیت تحصیلی حوزوی
در صورتی که مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور یا
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان تأیید کند
که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه ،به
موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل کند ،با همان معافیت
تحصیلی حوزه ،اشتغال به تحصیل وی در دانشگاه بالمانع
است .بدیهی است هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیلی
طلبهای را لغو یا خاتمه یافته اعالم کند ،ادامه تحصیل وی
در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور
معافیت تحصیلی دانشگاهی است .این دسته از دانشجویان
برای ثبتنام در هر ترم تحصیلی باید نامه موافقت حوزه
علمیه مربوط و معافیت تحصیلی حوزوی را ارائه کنند.
براساس این گزارش ،مشموالن دارای برگه معافیت
موقت هولوگرامدار بدون غیبت (پزشکی ،کفالت و یا )...در
مدمت اعتبار آن باید مجوز الزم برای ثبتنام در دانشگاه را
از معاونت وظیفه عمومی استان محل استقرار دانشگاه اخذ
کرده و با احراز سایر شرایط و مقررات وظیفه عمومی در
دانشگاه ثبتنام و ادامه تحصیل دهند.
همچنین کارکنان وظیفه (در حال خدمت) فارغالتحصیل
مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی در سنوات مجاز
تحصیلی و بدون غیبت اولیه ،پس از اعالم قبولی از سوی

دانشگاه ،با ارائه گواهی اشتغال به خدمت ،مشروط به اینکه
قب ً
ال دانشجوی اخراجی نبوده و سابقه فرار از خدمت نیز
نداشته باشند ،برای ادامه تحصیل پس از احراز سایر شرایط
از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس  ۱۰+ترخیص
خواهند شد .البته کارکنان وظیفهای که خدمت آنها تا 31
شهریور  98به اتمام میرسد ،مجاز به شرکت در آزمون
هستند ولی باید پس از قبولی و زمان ثبتنام در دانشگاه،
کارت پایان خدمت هوشمند ارائه کنند.
ب راساس این گزارش ،مشموالن غایب مجاز به
ا دامه تحصیل نیستند و در صورت شرکت در آزمون
و قبولی در دانشگاه معافیت تحصیلی برای آنان صادر
ن شده و دانشگاهها مجاز به ثبتنام از آنها نیستند
ه مچنین فارغالتحصیالن دوره دکتری تخصصی
ن اپیوسته ( )Ph.Dهم اجازه شرکت مجدد در این
آزمون را ندارند ،دانشجویان اخراجی دانشگاهها نیز تا
پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم ،مجاز به
ادامه تحصیل نیستند .سنوات تحصیلی مجاز در مقطع
دکتری تخصصی ناپیوسته ( )Ph.Dحداکثر شش سال
است ،دانشجویان باید برای اخذ معافیت تحصیلی در
م قطع دکتری تخصصی ناپیوسته ،با برگ درخواست
م عافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس
 ۱۰+شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه کنند؛ در
غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نبوده و از ادامه
تحصیل آنان جلوگیری میشود.

معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی خبر داد

وجود  ۲۰هزار بیماری ژنتیکی و فعالیت ۲۷۴مرکز مشاوره ژنتیک در کشور
م عاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی
ا ز فعالیت  ۲۷۴مرکز مشاوره ژنتیک در کشور خبر داد
و گفت در سازمان بهزیستی اگر محرز شود فرد توانایی
پرداخت آزمایشات غربالگری بیماریهای ژنتیکی را ندارد
کمکهای مالی به آن انجام میگیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی ،مینو رفیعی
د ر افتتاحیه هفتمین سمینار کشوری ژنتیک و نقش آن
در پیشگیری از معلولیتها اظهار کرد ۲۷۴ :مرکز مشاوره
ژنتیک در کشور داریم که اکثر این مراکز غیر دولتی بوده
و در بیش از  ۴سال پیش افرادی به این مراکز مراجعه
میکردند که فرزندان مبتال به اختالالت ژنتیکی و معلولیت
د اشتند ولی امروزه به دلیل افزایش آگاهیها ،تیمهای
ژ نتیک در مراکز پیش از ازدواج مستقر شده و مردم از
خدمات این افراد بهرهمند میشوند.
رئیس هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش
آ ن در پیشگیری از معلولیتها ادامه داد :بر اساس ماده
 ۷۵قانون برنامه ششم توسعه زوجین قبل از ازدواج باید

غ ربالگری اجباری بیماریهای ژنتیک انجام دهند و در
ص ورت شناسایی عوامل پرخطر به مشاوره ژنتیک ارجاع
میشوند.
وی با بیان اینکه در مشاوره ژنتیک شرح حال خانوادگی
ف رد و در واقع شجرهنامه آن به لحاظ مشکالت ژنتیکی
و سالمتی بررسی میشود ،افزود :پزشکانی در این زمینه
د ورههای  ۳۰۰ساعته تئوری و عملی گذراندهاند .رفیعی
عنوان کرد :در صورتی که پس از مشاوره ژنتیک نیاز به
انجام آزمایشی باشد پزشکان و مشاوران آن را توصیه کرده
ولی از آنجایی که برخی از این آزمایشها بسیار گران است

در سازمان بهزیستی اگر محرز شود فرد توانایی پرداخت آن
را ندارد کمکهای مالی به آن انجام میگیرد.
م عاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی با
اشاره به اینکه  ۲۰هزار بیماری ژنتیکی داریم ولی همه
ا ین بیماریها معلولیت ایجاد نمیکند ،گفت :سازمان
بهزیستی بخش پیشگیری از معلولیتها را بر عهده دارد
و بیماریهایی همچون تاالسمی را وزارت بهداشت ورود
میکند چرا که عقب ماندگی ذهنی ایجاد نمیکند.
و ی اعالم کرد ۵۰ :درصد عقب ماندگیهای ذهنی،
 ۵ ۰درصد ناشنوایی و  ۵۰درصد نابینایی ژنتیکی است
که میتوان با انجام مشاوره ژنتیک از بروز این بیماریها
ت ا حدود زیادی پیشگیری کرد .رفیعی خاطرنشان کرد:
ع قبماندگیهای ناشی از مشکالت عصبی و عضالنی،
ا ختالالت متابولیکی و اختالالت تکاملی از محورهای
ا صلی این سمینار است که توسط اساتید و صاحبنظران
ب رجسته مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و جدیدترین
دستاوردهای علمی در این زمینه ارائه میشود.
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معاون امور بیمه سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات پرداخت بسته غذایی به بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی
م عاون امور بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت:
بازنشستگان ،ازکار افتادگان ،بازماندگان ،مستمریبگیران
و بیمه شدگانی که درآمد کمتر از  3میلیون تومان دارند
مشمول دریافت بسته غذایی  200هزار تومانی میشوند.
به گزارش جام جم آنالین ،محمدحسن زدا درباره بسته
ح مایت غذایی به بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان
تامین اجتماعی اظهار داشت :در حال حاضر درگیر طرح
ب سته غذایی برای افراد تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعی هستیم.
و ی افزود :پیشنهادهای مختلفی درباره توزیع بسته
غذایی مطرح شده بود که یکی از آنها این بود که اسامی
افراد مشمول بسته غذایی را به سازمان هدفمندی یارانهها
ا رسال کنیم و از آن طریق اقدامات الزم انجام شود و
پ یشنهاد دیگر این بود که سازمان تامین اجتماعی این
موضوع را پیگیری و اقدامات الزم را انجام دهد و درنهایت
نیز قرار شد سازمان تامین اجتماعی به افراد واجد شرایط و
تحت پوشش خود بسته حمایتی غذایی را اختصاص دهد.
مشموالن طرح بسته غذایی
در تامین اجتماعی شناسایی شدند
معاون امور بیمهای سازمان تأمین اجتماعی گفت :در
حال حاضر  2میلیون و  600هزار بازنشسته ،از کارافتاده
و بازماندگانی که دریافتی آنها زیر  3میلیون تومان باشد،
شناسایی شد ه است و در مرحله اول  200هزار تومان نقدی
به حسابشان واریز میشود و در مرحله بعدی نیز احتماال به
آنها کاال تعلق میگیرد.
کاالیی را تحمیل نمیکنیم
وی افزود :پیشنهادهایی داده شده تا با فروشگاههای
ز نجیرهای مذاکر ه کنیم و سبدی از کاالهای متنوع
ر ا شناسایی کنیم تا بازنشستگان و افرادی که مشمول
ا ین بسته غذایی میشوند اختیار داشته باشند و بتوانند

کاالهایی که نیاز دارند را انتخاب کنند به عنوان مثال 30
قلم کاال وجود داشته باشد و این افراد بتوانند هر کدام را
که نیاز زندگیشان است تهیه کنند و کاالیی را تحمیل
نکنیم.
زدا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چه زمانی
این مبلغ پرداخت میشود ،گفت :با توجه به اینکه سیستم
پرداختی سازمان تامین اجتماعی در ماه یکبار است احتماال
با حقوق پرداخت خواهد شد.
بیمهشدگانی که زیر  3میلیون تومان
دریافتی دارند بسته غذایی میگیرند
و ی بیان داشت :گروه دومی که مشمول این بسته
غ ذایی میشوند بیمه شدگان شاغل سازمان تامین
اجتماعی هستند که درآمد آنها زیر  3میلیون تومان است
این افراد شناسایی شدند و به هر خانواده یک بسته تعلق
میگیرد.
به هرخانواده یک بسته غذایی داده میشود
معاون امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به
پرسشی مبنی بر اینکه اگر در یک خانواده دو شاغل وجود
داشته باشد که هر کدام زیر  3میلیون تومان درآمد دارند و
در مجموع درآمدشان به بیش از  3میلیون تومان میرسد
آنها نیز مشمول دریافت این بسته غذایی میشوند یا خیر،

گفت :بنا بر این است که هر خانواده یک بسته بگیرد و
درآمدها جمع زده نمیشود اگر یک مستمریبگیر زیر 3
میلیون تومان درآمد داشته باشد و اعضای خانوادهاش نیز
شاغل باشند به آن خانواده یک بسته تعلق میگیرد.
وی گفت :مقرر شده هر خانواده تا پایان سال 600هزار
تومان بسته حمایتی دریافت کند که  3تا  200هزار تومان
میشود برای سال بعد نیز باید هیات دولت و رئیس جمهور
تصمیم بگیرد.
زدا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه منابع این
پول چطور تامین میشود گفت :این بودجه از محل افزایش
ن رخ ا رز تامین شده است و نقدا قرار است به سازمان
پرداخت شود و جزو دیون این سازمان محسوب نمیشود و
اگر نقد نبود سازمان امکان پرداخت آن را نداشت.
م عاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی درباره زمان
پرداخت قطعی آن نیز گفت :منتظر نظرات مقامات در این
خصوص هستیم.
و ی افزود :در زمان مرحوم نوربخش بحثها و
پیشنهادهای زیادی درخصوص نحوه توزیع بسته غذایی
صورت گرفت تا بتوانیم میزان ریالی این بسته را از 200
هزار تومان افزایش دهیم که امیدواریم پیشنهادات در این
خصوص مجددا بررسی شود.
معاون امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی گفت :ما
در حال حاضر حساب هدفمندی بیمهشدگان را داریم و
کسانی که تحت هر شرایطی استحقاق دریافت این بسته
را داشتند ولی دریافت نکردهاند میتوانند در مرحله بعد به
سایتهایی که اعالم خواهد شد مراجعه کنند و اعتراض
خود را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
زدا با اشاره به اینکه این اقدام کار بسیار بزرگی است و
میتوانم با اطمینان خاطر بگویم که قطعا مشکلی نخواهیم
داشت گفت :تامین اجتماعی مرد کارهای بزرگ است و در
حال حاضر ما سیستمی کامال پیشرفته و کامل داریم.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 70درصد زندانیان 55 ،درصد طالقها و  30درصد
بیماری ایدز ریشه در موادمخدر دارد

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه 30
درصد از موارد ابتال به بیماری ایدز ،ریشه در مواد مخدر
د ارد ،گفت :مواد مخدر ،منشا بسیاری از آسیبهای
اجتماعی محسوب میشود که متاسفانه در طول دوران
گذشته ،مغفول مانده است.
به گزارش جام جم آنالین ،سردار اسکندر مومنی در
همایش روز جهانی ایدز اظهار داشت :براساس آمارهای
رسمی در کشور 55 ،درصد از طالقها ناشی از مواد مخدر
است .البته در بسیاری از خانواده ها ،شاهد طالق نیستیم،
اما در عمل ،زوجین از همدیگر جدا هستند و بار سرپرستی
خانواده بر دوش همسر و زن است.
وی تصریح کرد :حدود  70درصد از زندانیان به صورت
مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر مرتبط هستند و از
سویی نیز حداقل  30درصد از موارد ابتال به ایدز ،ریشه
در مواد مخدر دارد البته اگر بخشی از رفتارهای پرخطر
جنسی و تن فروشی را نیز ناشی از مواد مخدر بدانیم،
سهم آن در ایدز بسیار بیشتر هم میشود.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه روزانه 9
نفر معتاد در کشور جان خود را از دست میدهند ،افزود:
ساالنه بیش از  3هزار نفر از معتادان فوت میکنند که
متاسفانه اکثر آنها در سنین کار و تولید قرار دارند .بنابراین
توجه جدی همراه با استفاده از یافتههای علمی به منشا

و علت تعیین کننده بسیاری از آسیبها و ناهنجاریهای
اجتماعی یعنی اعتیاد ،بسیار مهم است.
جانشین سابق فرمانده ناجا تصریح کرد :در دو دهه
گذشته میزان تولید مواد مخدر در افعانستان حدود 200
تن بوده اما در حال حاضر به  10هزار تن رسیده که بیش
از  50برابر افزایش یافته است .افغانستان از نظر اقتصادی
در شرایط مناسبی قرار ندارد و عالوه بر عدم دسترسی
به آبهای آزاد ،بسیار ناامن است و توسط قدرتهای
فرامنطقهای مورد تجاوز قرار گرفته که در مدت تجاوز،
تولید مواد مخدر در این کشور  50برابر افزایش یافته
است.
سردار مومنی اضافه کرد :یکی از مسیرهای اصلی،
راحت و ارزان ترانزیت و البته ورود ،قاچاق ،توزیع و عرضه
مواد مخدر برای افغانستان ،ایران بوده است و ایران هم
در  4دهه گذشته ،مبارزه بی امانی برای ورود ،قاچاق،
توزیع و درمان مواد مخدر داشته و در این راه 4 ،هزار نفر
شهید شده و چندین برابر این تعداد ،مجروح و معلول شده
اند ،اما برای کشور هیچ تفاوتی نداشت که مواد مخدر
افغانستان در ایران توزیع شده یا ترانزیت شود و یا این
مواد ،جوان ایرانی یا غیرایرانی را آلوده کند.
وی توجه به پیشگیری از اعتیاد به ماده مخدر را بسیار
مهم و یکی از اولویتهای کنونی کشور دانست و گفت:

درمان اعتیاد ،سخت و پیچیده و مواد مخدر ،منشا بسیاری
از آسیبهای اجتماعی است .بنابراین اولویت اصلی و
کالن ما باید پیشگیری باشد که متاسفانه در طول دوران
گذشته ،مغفول مانده است .البته باید توجه داشته باشیم که
کشف مواد مخدر از مرحله تشکیل پرونده تا زندانی شدن
فرد ،هزینههای بسیاری برای کشور به همراه دارد.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد :همه افراد،
خانواده ها ،دستگاهها و نهادها باید از خودشان بپرسند
که سهم هر یک در پیشگیری از اعتیاد چیست؟ مبارزه
با اعتیاد ،یک امر کامال مردمی ،اجتماعی و بین بخشی
است و هیچ سازمانی نمی تواند به تنهایی و بدون حضور
مردم ،رسانهها و گروههای مرجع ،موفق باشد.
سردار مومنی در پایان یادآور شد :حدود  11.7درصد
از تولید ناخالص ملی در کشور صرف مبارزه با مواد مخدر
م یشود که شامل درمان ،مقابله و پیشگیری است و
منطق و یافتههای علمی و تجربیات بشری نشان میدهد
که در کنار اقدامات مقابلهای و درمانی باید به اقدامات
پیشگیرانه در حوزه اعتیاد ،توجه جدی داشته باشیم.

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد

مراجعه  61هزار و  389نفر به پزشکی قانونی به علت درگیری و نزاع طی  7ماهه اول امسال در تهران

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد :از
ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال  61هزار و 389
تهرانی به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی
قانونی این استان مراجعه کردند.
به گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،شمار
مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی در هفت ماهه
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال  1396با  57هزار و
 604نفر  6درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش ،از مراجعه کنندگان نزاع در هفت
ماهه امسال  39هزار و  638نفر مرد و  21هزار و  751نفر
زن هستند .همچنین در مهر ماه آمار مراجعان نزاع با 14
درصد افزایش ،نسبت به مدت مشابه سال  1396به پنج
هزار و  585مورد رسید.
پزشکی قانونی استان تهران به مراجعه کنندگان نزاع به
مراکز پزشکی قانونی توصیه کرده است :ظاهر خون آلود

تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی
ن دارد ،آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص
جراحات است ،نوع جراحت و عمق آن است.
ب نابراین معاینه دقیق تر ضایعات ،نیازمند تمیز بودن
موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی
است .در ادامه این توصیهها آمده است :دیگر موردی به نام
طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمیشود و این هم

یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته
است .برای صدور نظریه کارشناسی درخصوص صدمات
ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه
از مراجع قضایی یا کالنتریها الزامی است.
پ زشکی قانونی استان تهران همچنین تاکید کرده
است :در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض
صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات
پ اراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه
ک نندگان و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است
بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را میطلبد.
د ر صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید
کننده ،فرد میتواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی
قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی
پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی
از فردی ضایع نشود.

یادداشت

خشونت علیه زنان
فرهاد قنبری

امروز ( )97/09/04در تقویم جهانی به عنوان روز منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است .خشونت
ورزی در حق زنان سابقهای به قدمت تاریخ دارد و از زمان انسانهای اولیه مردان بسیاری با خشونت و
زورگویی باعث پایمال شدن حقوق زنان شده اند.
اما خشونت جسمی و کالمی مانند فحاشی یا کتک زدن فقط یک بخش از خشونتی است که در حق
زنان اعمال شده و میشود .این نوع خشونت عریان خوشبختانه با تصویب قوانین و باالتر رفتن سطح
آگاهی و سواد مردم جهان نسبت به گذشته کمتر شده است و زنان کمتری در معرض چنین خشونتی
قرار میگیرند.
در مقابل در دهههای اخیر در سطح جهانی شکل پنهانی از خشونت ورزی در حق زنان اعمال میشود
که آن را باید خشونت سیستماتیک قلمداد کرد ،خشونتی که در آن ذهن و روان زنان به صورت پنهانی
مورد آزار قرار میگیرد.
به عنوان مثال الگو معرفی شدن زنانی مانند کیم کارداشیان یا برگزاری مسابقه انتخاب زیباترین زن
جهان و ...توسط رسانههای بزرگ جهانی نمونه اعالیی از چنین خشونت ورزی است .این رسانهها با تقلیل
دادن قابلیتهای ذهن به "بدن" و جذابیتهای ظاهری الگویی از زن موفق را ارائه میدهند که جز بدن
به اصطالح جنسی چیز دیگری برای ارائه کردن ندارد.
زنان تحت تاثیر این رسانهها خود به خشونت ورزانی ورزیده در حق خود بدل میشوند و در هزارتوی
آزار دهندهای از بی معنایی حاصل از توجه بیش از اندازه به بدن گرفتار میآیند .آنها با اعمال جراحیهای
دردناک بر دماغ و گونه و لب و...خود ،با اعمال رژیمهای غدایی دردناک ،با پرسه زنیها مداوم در پاساژها
و بوتیکها و خریدهای متعدد ،با آرایشهای نامتعارف و زننده و امثالهم در یک سیکل دردناک خود آزاری
گرفتار میایند .زنانی که در معرض چنین خشونتی قرار میگیرند حتی برای ساعتی که سر کالس دانشگاه
یا تاکسی نشسته اند هم توسط آینههای جیبی یا دست شوییهای محل کار و دانشکده آرایش خود را چک
میکنند و برای لحظهای هم شده احساس آرامش و فراغ بال ندارند...
جان فیسک جامعه شناس بریتانیایی میگوید:
"پوشیدن کفش پاشنه بلند توسط زنان باعث میشود که هنگام راه رفتن و ایستادن بخشی از بدن آنان
برجسته شود که برای مردان جاذبه جنسی ایجاد کند .بنابراین زنان خود را در نظر مردان به صورت یک
شیء جنسی جذاب در میآورند و در اختیار آنان قرار میدهند .همچنین پوشیدن کفش پاشنه بلند ،آنها را
از لحاظ فعالیت و نیروی جسمانی محدود میکند و به صورت خود ساخته در تولید فرهنگ مرد ساالنه
سهیم میشوند چرا که با محدود کردن خود ضعف و ناتوانی خود را نمایانگر میکنند و فعالیتهای مردانه
را بیشتر نشان میدهند".
این همان بخش عمده خشونتی است که امروزه در سطح جهانی در حق زنان اعمال میشود.

رئیس سازمان بهزیستی هشدار داد

تولد ساالنه  ۲۵تا  ۳۰هزار نوزاد معلول در کشور
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :تولد  ۲۵تا  ۳۰هزار
نوزاد معلول آمار باالیی است؛ لذا حساسسازی و آگاهسازی
آحاد جامعه در دستور کار بهزیستی قرار دارد.
ب ه گزارش میزان ،رئیس سازمان بهزیستی کشور و
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در سمینار کشوری مشاوره
ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیتها با بیان اینکه
س المت از حقوق اساسی انسانهاست ،گفت :تولد  ۲۵تا
 ۳۰هزار نوزاد معلول آمار باالیی است؛ لذا حساسسازی و
آگاهسازی آحاد جامعه در دستور کار بهزیستی قرار دارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی نسبت به افزایش
حقوق پرسنل بهزیستی ،گسترش اورژانس اجتماعی و غربالگری ژنتیک ازدواج ،بودجه
تخصیص داده است ،گفت :بهزیستی هزینه آزمایشات ژنتیک بارداری دوم مادران دارای
ی ک فرزند معلول و افراد نیازمند تحت پوشش را در راستای کاهش معلولزایی تقبل
میکند.
بندپی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی نسبت به افزایش حقوق پرسنل بهزیستی،
گسترش اورژانس اجتماعی و غربالگری ژنتیک ازدواج ،بودجه تخصیص داده است ،گفت:
بهزیستی هزینه آزمایشات ژنتیک بارداری دوم مادران دارای یک فرزند معلول و افراد
نیازمند تحت پوشش را در راستای کاهش معلولزایی تقبل میکند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 7تا  12هزار معتاد متجاهر در تهران زندگی میکنند
کارگران فصلی و زنان خیابانی را به اشتباه معتاد متجاهر تلقی میکنند

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از عدم پرداخت هزینه درمان به معتادان بیبضاعت
انتقاد کرد و گفت :هیچ امکانی را فراهم نمیکنیم و میگذاریم معتادان به انتها و آخر خط
برسند و بعد تازه میخواهیم اقدام کنیم .بهگزارش ایلنا ،پرویز افشار درباره عدم هماهنگی بین
دستگاههای مختلف برای درمان معتادان متجاهر و بازگشت دوباره این افراد به پاتوقهای
سابق و مصرف دوباره مواد گفت :همه افرادی که در جامعه به اسم معتاد متجاهر میشناسیم،
معتاد متجاهر نیستند .یعنی مجموعهای از معتادان متجاهر آخر خط ،کودکان خیابانی ،زنان
خیابانی ،متکدیان ،ولگردان ،بیماران مزمنروانی ،کارگران فصلی را در کف خیابان بهعنوان
معتاد متجاهر میشناسیم .درحالیکه در مراکز غربالگری مشخص میشود ۲۵ ،تا  ۳۰درصد
افرادی که بهعنوان معتاد متجاهر شناخته میشوند ،اص ً
ال اعتیاد ندارند .افشار خاطرنشان کرد:
براساس قانون معتادان متجاهر افرادی هستند که اعتیاد داشته و اصرار بر اعتیاد دارند و با وجود
فراهم شدن زمینه درمان ،کماکان تمایل به مصرف مواد در انظار عمومی دارند ،براساس این
تعریف معتقدم آمار معتادان متجاهر در سطح شهر تهران از  ۷هزار تا  ۱۲هزار است و بیش
از این نیستند .وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مسئول درمان معتادان
متجاهر است ،ادامه داد :براساس ماده  ،۱۵این وزارتخانه مکلف است زمینه درمان معتادانی که
نیازمند درمان هستند ،اما بضاعت و استطاعت مالی ندارند ،را فراهم کند و باید هزینه درمان این
افراد در بودجه سنواتی دیده شود ،اما در حال حاضر هزینه درمان این افراد پرداخت نمیشود و
این افراد درمان نمیشوند و هزینه بیشتری به کشور وارد میشود.
افشار درباره ورود مواد مخدر جدید به کشور گفت :اگر منظور از ماده جدید انپیاسها
هستند که بیش از  ۷۰۰نوع آن در دنیا وجود دارد ،خوشبختانه هنوز گزارشی مبنی بر اینکه این
مواد بهصورت سازمان یافته وارد کشور شده و بین معتادان توزیع شده ،وجود ندارد .ممکن است
برخی افراد بهصورت انفرادی و تفننی برای مصرف شخصی از شرق آسیا یا اروپا وارد کرده
باشد ،اما اینکه در دسترس باشد ،هنوز گزارشی ارائه نشده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین درباره سن اعتیاد گفت :متوسط سن اعتیاد در
کشور بین  ۲۱تا  ۲۵سال است و سن اعتیاد در کشور به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده است.
البته برخی معتقدند سن اعتیاد به  ۱۴الی  ۱۵سال رسیده ،در حالی که این تلقی غلطی است و
سن شروع تجربه مصرف کمی کاهش پیدا کرده است ،اما به این معنی نیست کسی که برای
بار اول مصرف مواد را در سن  ۱۵سالگی تجربه کرده پس معتاد شده است.
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شناسایی کارگر قالبی با  250خودروی لوکس

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی تشریح کرد

جزئیات شناسایی و دستگیری سرشاخه و
 ۴نفر از اعضای باند بزرگ جعل و فروش مدارک
دانشگاهی و مهارتی تقلبی از دیپلم تا دکتری
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا از شناسایی و دستگیری سرشاخه اصلی و اعضای
باند جعل مدارک دانشگاهی خبر داد .به گزارش میزان ،سردار سید کمال هادیانفر اظهار داشت :سرشاخه
اصلی و  ۴تن از اعضای باند جعل مدارک دانشگاهی و مهارتی ،به همت همکارانم در پلیس فتا خراسان
رضوی ،مقام قضایی و کارشناس هیئت نظارت و ارزیابی مدارک دانشگاهی ،شناسایی و دستگیری شدند.
وی افزود :سرنخها حاکی از ادامه فعالیت برخی از اعضای این باند در سایر استانها داشت که با تالش
شبانه روزی و پیگیریهای مستمر ،یکی دیگر از اعضای این باند در شهرستان نوشهر و  ۳تن نیز در
استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند .رئیس پلیس فتا ناجا اشاره کرد :این افراد از طریق فعالیت
گسترده تبلیغاتی در فضای مجازی با ادعای صدور مدارک دانشگاهی و مهارتی ،انواع تاییدیههای جعلی
برای تقویت رزومه مهاجرت و استخدام و  ...اعتماد کاربران و افراد متقاضی را جلب کرده و از این راه
کالهبرداری میکردند .سردار هادیانفر بیان کرد :متهم اصلی با سوء استفاده از سوابق کاری گذشته خود
که معاون قبلی یکی از موسسات آموزشی بوده ،پس از کناره گیری از شغل با تاسیس شرکت به همراه
فرزند و عروسش از سال  ۹۰تا کنون در زمینه صدور مدارک تحصیلی فعالیت داشته است .این مقام ارشد
انتظامی اضافه کرد :متهم اصلی تاکنون مدارک تحصیلی زیادی را برای متقاضیان از دیپلم تا دکتری در
قبال دریافت مبالغی در حدود  ۵میلیون الی  ۷۵میلیون ریال ،صادر کرده است که در همین رابطه تحقیقات
پلیس برای رقم دقیق کالهبرداری و تعداد مدارک جعل شده ادامه دارد .سردار هادیانفر گفت :هرگونه
مدرک تحصیلی یا گواهینامه مهارت شغلی بدون تایید وزارت علوم معتبر نیست و پیگرد قانونی دارد بنابر
این از شهروندان تقاضا داریم قبل از هرگونه ثبت نام و واریز وجهی از مورد تایید بودن آن مرکز توسط
وزارت علوم آگاهی یابند و درصورت مشاهده موارد مشکوک ،مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی
 www.cyberpolice.irبخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد

کشف انواع کاالی قاچاق
به ارزش یک میلیارد و  500میلیون تومان
فرمانده انتظامی استان البرز گفت :با تالش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
استان از یک ویال در جاده چالوس ،انواع کاالی قاچاق به ارزش  ۱۵میلیارد ریال کشف شد .به گزارش
ایسنا ،سردار عباسعلی محمدیان گفت :در اجرای برنامههای ساالنه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و در اجرای
طرحهای بازدید و بازرسی از انبارها و محلهای دپوی کاالهای قاچاق ،ماموران اداره مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پلیس آگاهی استان از دپوی مقادیر زیادی کاالی قاچاق در ویالیی در جاده چالوس مطلع
شدند .وی افزود :بالفاصله تیمی از ماموران این پلیس به همراه عوامل اداره تعزیرات استان البرز به محل
اعزام شدند و در بازدید از محوطه ویال  ۶۹۴۳عدد انواع پوشاک 6978 ،عدد انواع بدلیجات و  ۱۴هزار
عدد انواع قاب عکس خارجی قاچاق کشف شد .به گفته فرمانده انتظامی استان البرز ،ارزش کاالهای
مکشوفه توسط کارشناسان  ۱۵میلیارد ریال برآورد شده است که در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

کشف  ۶۰خودرو و موتورسیکلت مسروقه در تهران
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف ۶۰دستگاه خودروسواری و موتورسیکلت مسروقه در
عملیات پلیس در سطح پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار علیرضا لطفی در تشریح جزئیات
عملیات  ۲۴ساعت مأموران پلیس آگاهی گفت :کارآگاهان معاونت مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس
آگاهی تهران بزرگ پس از انجام کار کارشناسی در عملیاتی اقدام به بازرسی از پارکینگهای شهر
تهران کرده و موفق شدند  ۴۵دستگاه خودروی سواری مسروقه را کشف کنند .وی ادامه داد :عالوه
بر کشف خودروهای سواری مسروقه ،کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ  ۱۵دستگاه موتورسیکلت
مسروقه را نیز کشف کردند .لطفی با بیان اینکه اجرای چنین عملیاتی ادامه خواهد داشت ،افزود:
خودروها و موتورسیکلتهای مسروقه به زودی به صاحبانشان تحویل داده خواهند شد.

آگهی تغییرات شرکت جویا الکترونیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 78348و شناسه ملی  10101232029به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  05/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :شعبهای از شرکت به نشانی
تهران  -ضلع شرقی بزرگراه نواب – نبش پل مرتضوی – مرکز تجارت دندانپزشکی
ایران – طبقه همکف – واحد  23و کد پستی  1331687448به مدیریت خانم میترا
گلستانی به شماره ملی  0069676461تاسیس گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()296792
______________
آگهی تغییرات شرکت رفاه اندیشان دوستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 425421و شناسه ملی  10320770241به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  26/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت در واحد
ثبتی تهران به آدرس :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-شهرک نفت-خیابان شهید عزیزاله زارع نژاد (نفت)-کوچه پنجم غربی-
پالک -16طبقه دوم-واحد  8کدپستی  1469813493تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()296793
______________

آگهی تغییرات شرکت پیشرو صنعت ایده پرداز آلفا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  378661و شناسه ملی 10320281055
ب ه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 22/07/1 397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضاء هیأت
مدیره به  3نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()296794

م عاون امور بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت :با
ا جرای طرح همپوشانی ،افرادی شناسایی شدند که به
دلیل استفاده از یارانه بیمه ،خود را کارگر ساختمانی و یا
قالیبافی معرفی کرده بودند ولی برخی از آنها دارای250
خودروی باالی  50میلیون تومان بودند و تعدادی نیز چند
صد میلیارد تومان تسهیالت بانکی گرفته بودند.
ب ه گزارش جام جم آنالین ،محمدحسین زدا درباره
اجرای طرح همپوشانی بیمهای اظهار داشت :تحولی در
سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است و در حال حاضر
بانکهای اطالعاتی الزم را درباره بیمه شدگان در اختیار
د اریم و از این اطالعات جهت همپوشانیهای بیمهای
غ یرمنصفانه و ناحق استفاده میکنیم و افرادی که در
جایگاه اصلی خود بیمه نشدهاند ،از بیمه حذف میشوند.
وی ادامه داد :سیستمی به نام ماتریس همپوشانی در

 ۱۶۰۰ستون افقی و  ۱۶۰۰ستون عمودی ایجاد شده است
و جایگاه هر ایرانی را از نظر بیمهای مشخص میکند.
د ر حال حاضر هزاران موقعیت بیمهای در بیست سال
گذشته ایجاد شده است و اکنون یک نفر نمیتواند هم
بیمه بیکاری دریافت کند و هم شاغل باشد.
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی افزود :در حال
ح اضر  ۴۰میلیون نفر از بیمهشدگان تأمین اجتماعی
ش ماره  SNNیا شماره بیمه تأمین اجتماعی دارند که
این شمارهها مختص هر بیمه شده است .زدا بیان داشت:
درحال حاضر از یک میلیون کارگر ساختمانی  ۱۰۰هزار
ن فر از آنها شناسایی شدهاند که شغل اصلی آنها کارگر
س اختمانی نبوده است و  ۷۰هزار نفر شناسایی شدهاند
که بیمه قالیبافان دریافت میکردهاند و قالیباف نبودهاند،
بنابراین از این افراد خواهش کردهایم که از شغلی اصلی،

بیمه خود را پرداخت کنند و هنوز نسبت به قطع بیمه این
افراد اقدام نشده است ،اما از ماه بعد در صورتی که از این
نوع بیمهها خارج نشده باشند بیمه آنها قطع خواهد شد.
وی افزود :سیستم تأمین اجتماعی آنقدر به روز شده
است که در حال حاضر میتوانم  ۷۰هزار اسم نام ببرم
که شغلشان چیز دیگری است ،ولی به دلیل استفاده از
سوبسیدهای بیمهای برای قالیبافان و کارگران ساختمانی،
خ ود را در این شغل معرفی کردهاند .معاون امور بیمه
سازمان تامین اجتماعی افزود :کارگر واقعی ساختمان باید
بیمه شود ،نه کسی که چند صد میلیارد تسهیالت بانکی
گ رفته است و خود را کارگر ساختمانی معرفی میکند.
زدا ادامه داد :افرادی هستند که  ۲۵۰خودروی باالی ۵۰
میلیون تومان دارند ،ولی خود را کارگر ساختمانی معرفی
کردهاند.

دستگیری خواستگار قالبی به اتهام اغفال ،کالهبرداری و سرقت طالجات زنان سادهلوح با وعده ازدواج در یاسوج
رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
م ردی کالهبردار که به عنوان خواستگار از چندین زن
در شهر یاسوج آنان را اغفال کرده بود ،دستگیر و روانه
زندان شد.
ب ه گزارش ایسنا ،سرهنگ سعید بالش زر در جمع
خ برنگاران گفت :با ارجاع چندین شکوائیه و مراجعه
ح ضوری خانمهای جوانی علیه فردی که از راه
خواستگاری دروغین و جلب اعتماد ،از آنها کالهبرداری
ک رده بود ،موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی
استان قرار گرفت .وی افزود :در بررسیهای بعمل آمده
مشخص شد فرد جوانی که مدعی بود مهندس شرکت
ن فت و دارای چندین مزرعه پرورش ماهی است از
سوژههای خود کالهبرداری و پس از برقرای ارتباط تلفنی

و آمد و رفت با خانوادهها و جلب اعتماد آنها ،از موقعیت
پیش آمده سوء استفاده و با اخذ طال و جواهرات و پول
نقد از آنها ،در فرصتی مناسب متواری و دیگر جوابگوی
تلفن خود نبود که این موضوع به صورت ویژه در دستور
ک ار ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی استان قرار گرفت .بالش زر بیان کرد :به دنبال
اظهارات مالباختگان و ترسیم چهره فرضی متهم ،اقدامات
فنی و کارشناسی توسط ماموران انجام گرفت که در ادامه
مشخص شد متهم مورد نظر دارای سوء شهرت و سوابق
متعدد کیفری کالهبرداری در کارنامه خود دارد .این مقام
انتظامی در استان خاطرنشان کرد :پس از تحقیقات الزم
و پیگیریهای مستمر و شناسایی محل تردد ،با هماهنگی
و اخذ دستور مقام قضایی ،ماموران در اقدامی غافلگیرانه

و سریع متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی استان انتقال
دادند .رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد
بیان کرد :متهم در بازجوئیهای فنی پلیس به صراحت به
بزه انتسابی یعنی خواستگاری دروغین و کالهبردای از 10
زن در شهر یاسوج اعتراف کرد .بالش زر با اشاره به اینکه
م تهم پس از تحویل به مرجع قضائی روانه زندان شد،
خاطرنشان کرد :کالهبرداران افراد زیرک ،شیک پوش و
چرب زبان هستند و تاکید موکد میشود شهروندان و به
ویژه خانمها باید مراقب باشند که بدون تحقیق و بررسی
و شناخت کامل با هر کسی و به بهانه خواستگاری و
ازدواج ،ارتباط برقرار نکرده و به درخواستهای غیرمعقول
آنها توجه نکنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

تغییر بیش از  5سال سن در شناسنامه ممنوع است
سخنگوی سازمان ثبت احوال از ممنوعیت تغییر سن
در شناسنامه بر اساس قانون ثبت احوال خبر داد و گفت:
ت نها در صورت ارائه مدرک مستدل ،این درخواست در
کمیسیون تشخیص سن بررسی میشود.
به گزارش ایسنا ،سیف اهلل ابوترابی با بیان اینکه افزایش
و کاهش سن افراد در شناسنامه بنابر قانون ثبت احوال
ممنوع است ،اظهار کرد :با این وجود اگر فردی برای تغییر
سن خود (بیش از  5سال) مراجعه کرده و مدارک مستدل
نیز داشت ،این مدارک در کمیسیون تشخیص سن بررسی
م یشود .وی این کمیسیون را متشکل از فرماندار ،رئیس

س ازمان ثبت احوال ،رئیس دادگستری ،رئیس پزشکی
قانونی و شورای شهر دانست و ادامه داد :مثال فردی به
ثبت احوال برای تغییر سن خود مراجعه میکند و مدعی
میشود که اختالف بین تاریخ تولد و صدور شناسنامهاش
بیش از  5سال است که در نتیجه بررسی میشود و از
آموزش و پرورش نیز استعالم تحصیلی فرد گرفته میشود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه کرد :گاهی نیز فردی
مدعی میشود شناسنامهای که دارد برای خواهر یا برادر
متوفیاش است .در این صورت نیز فرد به دادگاه میرود
و اگر در دادگاه ثابت کند که محق بوده پس از تایید

______________
آگهی تغییرات شرکت پارس کد با مسئولیت محدود به شماره ثبت  233779و شناسه
ملی  10102747671به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/07/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران،
شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،شهیدقندی-نیلوفر ،خیابان شهید دکتر
بهشتی ،خیابان شهید عبدالمجید صابونچی ،پالک  ،3طبقه چهارم ،واحد غربی کد پستی:
 1533662003تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()296795

______________
آگهی تغییرات شرکت تحکیم گستران گیتی سازه با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  484754و شناسه ملی  14005497120به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  09/11/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی سپهریان به شماره ملی  2002563985با دریافت مبلغ 250000000
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  750000000ریال به مبلغ 500000000
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء
و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه به ترتیب زیر میباشد:
غفار کرمی به شماره ملی  5029973974دارنده  350000000ریال سهم
الشرکه رضا کرمی به شماره ملی  6660012737دارنده  150000000ریال
سهم الشرکه شعبه شرکت در واحد ثبتی رباط کریم به نشانی :رباط کریم،
ک وچه انقالب نهم ،کوچه چمران دوم ،پالک  ،29طبقه اول کد پستی
 3761739344منحل گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()296796
______________

ن هایی در تجدید نظر ،ثبت احوال مکلف به اجرای آن
خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایرانیان به
شماره ثبت  435487و شناسه ملی  10320855433به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  20/06/1397ومجوز شماره 9706/120مورخ07/07/1397سازمان
امور عشایر ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،دانشگاه تهران،
ک وچه آبادیان ،خیابان شهید برادران مظفر ،پالک  ،104طبقه همکف کدپستی
1416733911تغییر یافت و ماده مربوطه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()296797
______________
آگهی تغییرات شرکت رها پاپیروس سهامی خاص به شماره ثبت  401425و
شناسه ملی  10320516306به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  29/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه آرشین حساب حسابداران
ر سمی به شناسه ملی  10103255283و آقای مهدی نجفی به شماره ملی
 0059117036به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند .صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی
به اسفند ماه سال  1396به تصویب رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()296798
______________
آگهی تغییرات اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی عشایری ایران به شماره ثبت
 44306و شناسه ملی  10100896552به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  15/11/1396و تاییدیه سازمان امور عشایر ایران به شماره 10131/120مورخ
 11/07/97تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :استان
تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،دانشگاه تهران ،کوچه آبادیان،
خیابان شهید برادران مظفر ،پالک  ،104طبقه همکف کد پستی  1416733911تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()296799
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رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

 ۳۰درصد موارد ترک تحصیل دانشآموزان به طالق ،اعتیاد ،مهاجرت ،فوت والدین و تنها  ۱۰درصد به مدرسه بر میگردد
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی اعالم کرد :نرخ باسوادی در
گروه سنی  ۱۰تا  ۴۹سال بیش از  ۹۵درصد است که در  ۱۲استان
کشور این نرخ به بیش از  ۹۷درصد رسیده است.
ب ه گ ز ا ر ش ایسنا ،علی باقر زاده در حاشیه یادواره شهدای
سوادآموزی قزوین در جمع خبرنگاران افزود :در فاصله سالهای۹۰
تا  ۹۵موفقیتهای خوبی در حوزه سواد آموزی کشور بدست آمد به
طوری که شاهد رشد ۲.۸۶درصد نرخ باسوادی بودیم که حدود ۱۴
برابر مدت مشابه خود در سالهای  ۸۶تا  ۹۰و سه برابر میانگین رشد
باسوادی جهان در بین سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۵است.
وی ادامه داد :حدود یک و نیم میلیون نفر از تعداد بیسوادن کشور
کاهش یافته که اتفاق خیلی مهمی است.
باقرزاده با اشاره به ریشه کنی بیسوادی در دنیا گفت :بیسوادی در
همه کشورها زمان بر بوده به طوری که بسیاری از کشورهای غربی
و اروپایی همچنان با این معضل درگیر هستند و هیچ کشوری تاکنون
فعالیت سواد آموزی خود را تعطیل نکرده به طوری که با اشکال و
اهداف مختلف بدنبال آن هستند.
وی با بیان اینکه عدم تقاضای اجتماعی مهم ترین علت برای
ک ن د ش دن روند با سوادی است،اضافه کرد :دولت با ایجاد تمام
زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری امکان ادامه تحصیل و
باسوادی را برای تمام گروههای سنی فراهم کرده اما مساله مهم این

است که مردم باید خودشان این تقاضا را داشته باشند.
باقرزاده با اشاره به تمهیدات وزارت آموزش و پرورش برای ارایه
خدمات آموزشی حتی به دورافتاده ترین نقاط کشور ،ادامه داد :در سال
تحصیلی جاری حدود  ۲۰۰مدرسه کشور تنها با یک دانش آموز فعال
است که این در دنیا بی نظیر است.
وی با بیان اینکه جذب  ۱۰۰درصدی کودکان بازمانده از تحصیل
اولین شرط برای ریشه کنی کامل بیسوادی است ،گفت :این موضوع
یک مساله کامال اجتماعی بوده و نیازمند آن است تا دستگاههای
متولی چون بهزیستی و کمیته امداد در جهت شناسایی و جذب
بازماندگان از تحصیل تالش کنند.
باقرزاده خاطرنشان کرد :عمده موارد مربوط به ترک تحصیل

دانش آموزان در دوره زمانی اواخر خردادماه تا مهر ماه اتفاق میافتد
و اگر در اواسط سال باشد حتما با دخالت مدیر و معلمان مدرسه از
آن جلوگیری میشود.
به گزارش مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش
و پرورش ،وی با بیان اینکه  ۶۰درصد از دانش آموزان به خاطر
مشکالت اقتصادی اقدام به ترک تحصیل میکنند ،گفت :با وجود
آن که آموزش و پرورش تمهیدات الزم را از جهت تامین پوشاک و
تغذیه رایگان دانشآموزان محروم دارد اما همچنان دامنه این مشکل
از تامین این موارد کمی فراتر است.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت ۳۰ :درصد موارد ترک
تحصیل نیز مربوط به مسایل اجتماعی مانند طالق ،اعتیاد ،مهاجرت
و فوت والدین است و تنها  ۱۰درصد آن به مدرسه بر میگردد.
رئ ی س سازمان نهضت سوادآموزی افزود :برای حل معضل
بازماندگان از تحصیل باید بر روی متغیرهای خارجی مداخله شود که
متولی آن هم دستگاه هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند تا
موانع حضور در مدرسه را بردارند.
باقرزاده با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه باید درصد با
سوادی کشور به  ۹۸درصد برسد،افزود :سازمان نهضت سوادآموزی
در کنار برنامههای عمومی ،در مناطقی که بیشترین جامعه هدف بی
سواد را دارد برنامههای اختصاصی دیگری را نیز دنبال میکند.

دستگیری زن جنایتکار به اتهام قتل و سوزاندن جسد همسر موقتش با همدستی برادر و همسر سابقش در تهران!
زن جوان که با همدستی برادرش و شوهر سابق خود
همسر صیغهایاش را کشته و جسد او را به آتش کشیده
بود ،از زندان به دادگاه منتقل شد تا به اتهام سرقت وآدم
ربایی او رسیدگی شود.
به گزارش ایران ،رسیدگی به این پرونده از اواخر تیر
سال  ۹۲با ناپدید شدن یک مرد ۴۴ساله به نام منصور که
مهندس شیمی و مقیم کشور آلمان بود آغاز شد .تحقیقات
پلیس نشان میداد وی همراه همسر و فرزندانش و برای
تأسیس یک شرکت به ایران رفت و آمد داشت .همسر
عقدی این مرد به پلیس گفت :مدتی است برای زندگی به
ایران آمدهایم .به تازگی متوجه شدم همسرم یک زن جوان
به نام فتانه را به عقد موقت خودش در آورده است .حاال
دو روز است از همسرم بیخبرم و وقتی به خانه مشترک
آنها رفتم متوجه شدم همه وسایل گرانقیمت خانه سرقت
شده است .میترسم فتانه بالیی سر همسرم آورده باشد.
با شکایت این زن فتانه بازداشت شد .در حالی که وی
خودش را بیاطالع از سرنوشت شوهر صیغهایاش نشان
میداد پلیس جنازه سوخته منصور را در حاشیه تهران پیدا
کرد.
پلیس در گام بعدی از تحقیقات بار دیگر به بازجویی
ا ز ف تانه پرداخت و این زن به قتل منصور با همدستی
برادرش فرهاد اعتراف کرد .در نخستین جلسه محاکمه
که در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار

شد ابتدا پسر مقتول برای عامالن جنایت قصاص خواست.
پدر مقتول نیز گفت :من حقوقدانم و برای قاتالن پسرم
قصاص میخواهم .سپس فتانه در جایگاه ویژه ایستاد و
ادعای تازهای مطرح کرد .وی گفت :به عقد موقت منصور
درآمده بودم و قرار گذاشته بودم بعد از اینکه منصور همسر
اولش را طالق داد به عقد دائم او دربیایم .آن روز منصور
به خانهام آمده بود که به خاطر تلفنهای مشکوکش با او
درگیر شدم .همان موقع با برادرم تماس گرفتم تا برای
حل اختالفات به خانهمان بیاید .برای این که منصور با
برادرم درگیر نشود دستهای او را با یک پارچه بستم.
فرهاد با منصور صحبت کرد تا او آرام شود .نزدیک صبح
بود که خوابم برد اما با شنیدن صدایی از خواب پریدم
و متوجه شدم منصور خودش را از پنجره به حیاط خانه
پرت کرده است .من و فرهاد پایین رفتیم و جنازه را به
طبقه سوم آوردیم .بعد خانه را ترک کردیم و به پارک
بعثت رفتیم .نزدیک ظهر بود که برای برداشتن مدارک
و وسایل به خانه برگشتم ولی چون همسایهها در حیاط
جمع شده و مشغول شستن خونها بودند مجبور شدم تا
شب در خانه و کنار جنازه بمانم .نیمه شب بود که با شوهر
سابقم تماس گرفتم و از او خواستم برای حمل جنازه به
من کمک کند .جنازه را با همدستی آنها در صندوق عقب
ماشین گذاشتیم و به حاشیه شهر بردیم .من خودم روی
صورت جنازه بنزین ریختم و آن را آتش زدم تا پلیس

آ گهی تغییرات شرکت آریا مان یار با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 304541و شناسه ملی  10103417013به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  10/10/1396مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
تهران بشماره  280258/96مورخ 1017/96تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل
شرکت به آدرس تهران ،یوسف آباد ،خیابان بیستون ،نبش کوچه  ،2/1پالک
 62طبقه دوم ،واحد ،4کدپستی  1431653366انتقال یافت ،در نتیجه ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح میگردد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()296800
____________________

نتواند شناساییاش کند.
این زن گفت :شوهر سابقم که حاال به اتهام مشارکت
در حمل جنازه با وثیقه آزاد شده است در دادگاه حضور
ندارد اما باور کنید برادرم هم در قتل دستی نداشته است.
س پ س فرهاد به دفاع پرداخت و حرفهای خواهرش را
تأیید کرد این دو متهم بار دیگر در شعبه دوم به ریاست
قاضی محسن زالی و با حضور قاضی دلدار مستشار دادگاه
به اتهام سرقت و آدم ربایی مقتول تحت محاکمه قرار
گرفتند.
زن جوان که همراه برادرش در دادگاه حاضر شده بود
در اظهاراتش به دادرسان دادگاه گفت :منصور من را کتک
میزد و بیشتر اوقات حالت عادی نداشت برای همین پس
از یک سال تصمیم گرفتم از او جدا شوم مهریه پنجاه
میلیون تومانیام را میخواستم که این ماجرا اتفاق افتاد
من قصد قتل نداشتم .وسایل خانه هم مال خودم بود که
بردم .من سرقتی مرتکب نشدم .دستانش را هم بستم تا
نتواند فرار کند وگرنه قصد آدم ربایی نداشتم.
فتانه سپس درباره تنها دخترش به قضات گفت :من
یک دختر چهارده ساله دارم که بشدت نگران او هستم و
االن به خاطر عدم سرپرستی مناسب در بهزیستی است.
برادر فتانه هم منکر اتهامات خود شد.
پس از پایان اظهارات دو متهم قضات با اعالم ختم
جلسه برای صدور حکم وارد شور شدند.

و رفاه اجتماعی پردیس تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ماشاهلل نعمتی به ش ملی
 1229667431به سمت رئیس هیات مدیره و مهرداد کاکوان به ش ملی
1961622227به سمت نایب رئیس هیات مدیره ومنصورفارسیان به ش ملی
 005083141به سمت منشی هیات مدیره و به سمت مدیر عامل شرکت
تعاونی انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد آورو اوراق بهادار شرکت
با دوامضاء -1آقای منصور فارسیان مدیر عامل بعنوان دارنده امضای ثابت
 -2آقای ماشاهلل نعمتی رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای
اعتبار خواهند بود .ودر غیاب رئیس هیات مدیره امضاء آقای مهرداد کاکوان
نائب رئیس هیات مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با
امضاءمدیر عامل و مهر شرکت معتبراست حجت اله قلی تبار سر پرست اداره
ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری پردیس ()301343

آگهی تغییرات شرکت پویا نوین توان اندیشه سهامی خاص به شماره
ث بت  320116و شناسه ملی  10103575277به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  31/06/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای حسین عظیمی بزچلوئی با کدملی ،5719427201
آ قای علیرضا افسر با کدملی  ،0942222441خانم توران عظیمی
____________________
بزچلوئی با کدملی  ،5719724168برای مدت  2سال به عنوان اعضای
آگهی تغییرات شرکت پرتو آبادی آریا شرکت با مسئولیت محدود
هیئت مدیره انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()301341
ب ه شماره ثبت  468812و شناسه ملی  14004755309به استناد
____________________

آگهی انحالل شرکت پرشین آوا سیستم با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 308646و شناسه ملی  10103468454به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  14/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مذکور در تاریخ فوق
منحل اعالم و آقای علیرضا عارفی با کدملی  0079456669بعنوان مدیر تصفیه
انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی
شهر تهران پاسداران خیابان برادران شهید پایدار فرد خیابان بوستان ششم پالک
 117طبقه دوم کدپستی  1666616964تعیین گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()301342
____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی سلطان رول کار به شماره ثبت
 1500و شناسه ملی  10102251533به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  23/05/1397و مجوز شماره  151826مورخ  12/6/97اداره تعاون کار

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  10/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود فهیم (خارج از شرکا) به شماره ملی  3961648344به
سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مجتبی صابر به شماره
ملی  4591011453به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و تعهد آور شرکت با
امضاء آقای مجتبی صابر به تنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی
و اداری با امضاء آقای مسعود فهیم یا آقای مجتبی صابر به تنهائی
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()301344
____________________

شهادت رئیس کالنتری  20دزفول
در جریان درگیری با سارق مسلح
فرمانده انتظامی دزفول از شهادت رئیس کالنتری  20این شهرستان در درگیری مسلحانه با
سارق مسلح خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی الهامی ،اظهار کرد :ساعت  10صبح  7آذر
پس از گزارش یک فقره سرقت در منزلی در مسکن مهر زیباشهر ،رئیس کالنتری  20شهرستان
دزفول با اخذ حکم قضایی به همراه تعدادی از نیروهای انتظامی برای دستگیری سارق به محل
مورد نظر رفتند .وی افزود :سارق به محض مشاهده مأموران نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی
میکند که در این درگیری مسلحانه سروان «مراد نادری» ،رئیس کالنتری  20شهرستان دزفول
مورد اصابت گلوله قرار گرفت .فرمانده انتظامی دزفول گفت :سروان نادری پس از مجروحیت به
بیمارستان گنجویان دزفول انتقال یافت اما متأسفانه به علت شدت جراحات وارد شده ،به شهادت
رسید .الهامی بیان کرد :در این درگیری ،سارق مسلح بر اثر اصابت گلوله در محل به هالکت رسید
و یک نفر دیگر از بستگان سارق که در محل حضور داشت ،در این حادثه مجروح شد .وی بیان
کرد :از این منزل هفت قبضه انواع سالح با مهمات کشف شده است .تحقیقات در این زمینه ادامه
دارد و نتیجه متعاقبا اطالع رسانی میشود.

کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خبر داد

توزیع متادون در داروخانههای منتخب
کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از برنامه این
سازمان برای عرضه متادون توسط داروخانههای منتخب خبر داد.
به گزارش ایلنا ،علی بیرامی با اعالم این خبر گفت :با توجه به اینکه عرضه دارو از وظایف
ذاتی داروخانههاست ،سازمان غذا و دارو براساس برنامهای در نظر دارد تا متادون به صورت
یک پکیج در داروخانههای منتخب توزیع شود .وی افزود :در حال حاضر متادون مورد نیاز
کشور توسط سازمان غذا و دارو تامین میشود و برای توزیع بین مراکز ترک اعتیاد ،در اختیار
دانشگاههای علوم پزشکی قرار میگیرد .این کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت
کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مرحله آزمایشی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی
قم در حال اجراست ،عنوان کرد :متادون و قرص به صورت یک پکیج در نظر گرفته شده و
از طریق  2داروخانه در اختیار مراکز ترک اعتیاد قم قرار میگیرد .به گفته وی این طرح پس
از اتمام مرحله آزمایشی ،به صورت سراسری در داروخانهها اجرا و هر  ۲۰مرکز ترک اعتیارد
تحت پوشش یک داروخانه قرار گرفته و سهمیه داروی خود را تهیه میکنند.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
با راهاندازی صفحه تبلیغاتی و فروش کفشهای
کتانی تقلبی به جای اورجینال در اینستاگرام
رئیس پلیس فتای تهران از دستگیری یک کالهبردار اینستاگرامی خبر داد .به گزارش
ایلنا ،سرهنگ تورج کاظمی در تشریح این خبر گفت :متهم با ایجاد یک صفحه تبلیغاتی و فروش
کفش کتانی اورجینال در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به دریافت وجه و کالهبرداری از مشتریان
خود میکرد .وی اضافه کرد :متهم ،اجناس درجه  3و بدون کیفیت را در قالب کفش اورجینال
و درجه یک به مشتریان و کاربران متقاضی ارائه میکرد و خریدار پس از دریافت جنس متوجه
میشد کفش حدود یک چهلم قیمت پرداختی آن ارزش دارد .سرهنگ تورج کاظمی تصریح کرد:
با بررسی بیشتر و افزایش تعدااد شکات پرونده مشخص شد متهم اقدام به فروش اجناس به افراد
متعددی کره لذا پرونده سایر شکات مورد بررسی و متهم با ترفندها و شگردهای خاص مهندسان
پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد .وی توصیه کرد که کاربران برای خریدهای اینترنتی و باالخص
در شبکههای اجتماعی ،باید از ملزومات آن مطلع بوده و نباید به صفحات اجتماعی اعتماد کرد و از
فروشگاههایی خرید کنند که دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساالر منش تهران نوین با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  203033و شناسه ملی  10102447406به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس ثمری به شماره ملی  0383479312با پرداخت مبلغی به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به  29999600000ریال افزایش
داد سرمایه شرکت از مبلغ  8000510000ریال به  30000000000ریال
افزایش یافت و ماده  4اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکاء و میزان سهم
الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه :آقای عباس ثمری به شماره ملی
 0383479312دارای  21999490000ریال سهم الشرکه آقای ساالر
ثمری به شماره ملی  0077738144دارای  200000ریال سهم الشرکه
آقای حسین قاسمیان به شماره ملی  0070975851دارای 100000
ریال سهم الشرکه خانم ستاره ثمری به شماره ملی  0044004141دارای
 100000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()301345
____________________

آگهی تغییرات شرکت ابر سازههای لواسان شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  636و شناسه ملی  14004342591به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  31/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی
به شماره ملی  0451118138به سمت رئیس هیات مدیره ومصطفی سجادی به
شماره ملی  0049314051به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره وداریوش
رحمتی نیا به شماره ملی  0054929946به سمت عضو هیات مدیره و ومریم
سجاد شماره ملی  0069499446به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند.کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود
اسالمی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامهها،
اوراق ،مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ،اسناد فنی و مهندسی با امضای
مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .حجت اله
قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان
تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پردیس ()301346
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علمی  -پزشکی
ارتباط بیماریهای ریوی
با افزایش خطر زوال عقل

نتایج یک بررسی حاکی از آن
است که بیماری ریوی فاکتور
موثری است که فرد را در معرض
ابتال به زوال عقل قرار میدهد.
به گزارش ایسنا ،زوال عقل به
مجموعهای از بیماریهای عصبی
پیشرونده از قبیل آلزایمر اشاره دارد
که بر اثر آن قدرت حافظه و دیگر
توانمندیهای شناختی فرد تحلیل
میرود .اکنون محققان در یک
بررسی جدید به فاکتور خطرزای
دیگری دست پیدا کردند که فرد را در معرض ابتال به زوال عقل قرار میدهد.
متخصصان علوم پزشکی در آمریکا در بررسیهای خود مشاهده کردند افرادی
که در میانسالی دچار بیماری ریوی میشوند بیشتر احتمال دارد در دوره بعدی
زندگیشان به زوال عقل مبتال شوند .همچنین بین بیماریهای تحدیدی ریوی
(بیماریهای تنفسی که اتساع ریه را محدود میکنند) و بیماری انسدادی ریه و
زوال عقل یا خطر نارساییهای شناختی ارتباط وجود دارد.
محققان آمریکایی اظهار داشتند :پیشگیری از ابتال به زوال عقل اولویت اصلی در
حوزه سالمت عمومی است و در مطالعات پیشین آمد ه است که عدم رعایت سالمت
ری ه با افزایش خطر ابتال به زوال عقل مرتبط است .در این مطالعه به بررسی طوالنی
مدت ارتباط بین عملکرد پایین ریه و خطر ابتال به زوال عقل پرداخته شد.
متخصصان  ۱۴هزار و  ۱۸۴نفر را با میانگین سنی  ۵۴سال برای مدت زمان ۲۳
سال تحت کنترل و معاینات قرار دادند .در این مدت زمان  ۱۴۰۷نفر به زوال عقل
مبتال شدند .محققان با بررسی روی اطالعات جمعآوری شده دریافتند افرادی که
در دوره میانسالی به نوعی بیماری ریوی مبتال بودهاند بیشتر در معرض ابتال به زوال
عقل یا نارسایی شناختی قرار داشتهاند.

تاثیر مثبت پرتقال بر حفظ سالمت مغز
محققان دانشگاه هاروارد عنوان
میکنند گنجاندن آب پرتقال و
سبزیجات در رژیم غذایی به حفظ
سالمت مغز کمک میکند.
به گزارش مهر ،نتایج یک مطالعه
 ۲۰ساله بر روی مردان نشان میدهد
رژیم غذایی سرشار از سبزیجات پهن
برگ به رنگ سبز تیره ،پرتقال و سبزیجات قرمزرنگ ،انواع توتها و آب پرتقال با کاهش
ریسک زوال حافظه مرتبط است« .چانگ ژنگ یوآن» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه
هاروارد ،در این باره میگوید« :این مطالعه نشان میدهد که چقدر مصرف سبزیجات و
میوه در بلندمدت نقش مهمی در حفظ عملکرد شناختی مغز دارند».
در این مطالعه ،دادههای حدود  ۲۸هزار مرد با میانگین سنی  ۵۱سال بررسی شد.
شرکت کنندگان پرسشنامهای در رابطه با تعداد وعدههای مصرف میوه ،سبزیجات و سایر
مواد خوراکی مصرفی در روز را در ابتدای مطالعه و پس از آن هر  ۴سال یکبار در طول
مدت  ۲۰سال تکمیل کرده بودند .به گفته محققان ،میوهها و سبزیجات حاوی میزان باال
مواد آنتی اکسیدانی هستند .یک وعده میوه در قالب یک فنجان میوه یا یک و نیم فنجان
آبمیوه تعریف میشود .یک وعده سبزیجات شامل یک فنجان سبزیجات خام یا دو فنجان
سبزیجات پهن برگ سبز است .حداقل چهار سال قبل از پایان مطالعه ،که میانگین سنی
شرکت کنندگان  ۷۳سال شده بود ،از آنها در مورد مهارتهای فکری و حافظه شان سوال
شد .به گفته محققان تغییر در حافظه از عالئم اولیه اختالل شناختی خفیف تلقی میشود.
یافتهها نشان داد  ۵۵درصد همچنان دارای مهارتهای خوبی حافظه و فکری بودند؛ این
مهارتها در  ۳۸درصد متعادل بود و  ۷درصد دارای مهارتهای ضعیف در زمینه حافظه و
فکر کردن بودند .محققان پی بردند مردانی که بیشتر سبزیجات مصرف میکردند ،یعنی
حدود  ۶وعده در روز ،در مقایسه با مردانی که تنها دو وعده سبزیجات در روز میخوردند،
 ۳۴درصد کمتر دچار مهارتهای ضعیف فکری بودند .همچنین نتایج نشان داد شرکت
کنندگانی که هر روز آب پرتقال مینوشیدند در مقایسه با مردانی که کمتر از یکبار در
ماه آب پرتقال میخوردند ۴۷ ،درصد کمتر دچار مهارتهای ضعیف فکری شده بودند.
یوآن تاکید میکند« :از آنجائیکه آب میوهها معموال مملو از کالری هستند ،بهتر است یک
فنجان کوچک معادل  ۱۱۵تا  ۱۷۰میلی لیتر در روز نوشیده شود».

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
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نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22

شهید فاتحی داریان ،مجتمع ناشران فخر رازی ،پالک ،2

نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن55275773 - 5 :
روبروی کارخانه سد 

ید شماره ( -70شماره پیاپی )776
دوشنبه  12آذر  - 1397دور جد 

تاثیر مثبت تخم گشنیز بر کنترل قند خون
ت خم گشنیز دارای خواص
متعددی بوده و سرشار از پتاسیم،
آهن ،ویتامینهای  ،A، Kو ،C
اسیدفولیک و منیزیم است.
به گزارش مهر ،تخم گشنیز
مملو از خواص آنتی اکسیدانی و
ف یبر رژیمی است که میتواند
م وجب افزایش عملکرد کبد و
ه مچنین تنظیم حرکات روده شود .همچنین به خاطر
وجود خواص آنتی اکسیدانی به درمان سرماخوردگی و
آنفلوآنزا کمک میکند.
ا ین دانه شگفت انگیز دارای فواید ضدباکتریایی
است که میتواند به رهایی از وبا ،تیفوئید و مسمومیت
غذایی کمک کند.
ط بق یافتههای مطالعاتی دانه گشنیز میتواند به
مقابله با دیابت هم کمک کند .به گفته محققان ،عصاره

دانه گشنیز حاوی برخی ترکیبات
است که در زمان ورود به خون
منجر به ترشح انسولین و حرکت
ش به انسولین میشود که میان
گلوکز را کنترل میکند.
ه مچنین برخی مطالعات
هم نشان میدهند مصرف تخم
گ شنیز موجب افزایش ترشح
انسولین از سلولهای بتا لوزالمعده میشود.
م حققان موسسه تحقیقاتی فلوریدا هم دریافتند
تخم گشنیز دارای اتانول است که میزان گلوکز خون یا
قندخون را کاهش میدهد.
با این حال محققان توصیه میکنند افراد دیابتی که
ت حت مصرف دارو برای کاهش میزان قندخون شان
هستند قبل از مصرف تخم گشنیز با پزشک مشورت
نمایند.

راهکارهای ساده تاثیرگذار بر پیشگیری از افتادگی پوست
افتادگی پوست نتیجه ضعیف شدن پوست و از دست
دادن طبیعی کالژن و االستین است .در ادامه هفت راه
ساده و مؤثر که از پیری و افتادگی پوست پیشگیری میکند
را بخوانید.
به گزارش مهر ،افتادگی پوست نتیجه ضعیف شدن
پوست و از دست دادن طبیعی کالژن و االستین است.
با باال رفتن سن ،پوست تان به تدریج دچار افتادگی
میشود و به نظر میرسد راه حلی برای رفع آن در دسترس
نباشد .اما جای نگرانی نیست زیرا چند گام ساده و اساسی
برای جلوگیری از این موضوع کافی است.
در معرض پرتو فرابنفش قرار گرفتن یکی از عوامل
اصلی افتادگی پوست است .آسیبهای فرابنفش منجر از
دست دادن استحکام پوست میشود بنابراین مرطوب کننده
و ضدآفتاب قوی در برابر پرتو فرابنفش میتواند عاملی
مهم در محافظت از پوست در مقابل افتادگی باشد.
 -۱مرطوبکنندهها :استفاده از مرطوبکننده
درست در طوالنی مدت به پیشگیری از افتادگی پوست
کمک میکند .باید صبح و شب از مرطوبکنندههای حاوی
ویتامین  Cو  Eروی پوست صورت و گردنتان استفاده
کنید .مرطوبکننده برای اینکه پوست در طول عمرتان نرم
و در عین حال صاف بماند مهم است .مرطوبکنندههای
حاوی آلوئهورا نیز در این مورد مفیدند.
 -۲نرمشهای پوست صورت :نرمش مداوم
پوست صورت از افتادگی پوست جلوگیری میکند.
متخصصان مجموعهای از نرمشهای پوست صورت
را معرفی میکنند که نه تنها پوست را صاف و درست
نگه میدارد بلکه کمک میکند از شر غبغبتان هم راحت
شوید.
 -۳ترک سیگار :سیگاریها در مقایسه با دیگران
بیشتر در معرض افتادگی پوست قرار دارند .سیگار چهره

شما را پیرتر میکند و شما را در معرض چندین بیماری از
جمله انواع سرطان قرار میدهد.
 -۴ترک نوشیدنیهای شیرین :یافتههای علمی نشان
میدهد نوشابههای قندی و شیرین پیری پوست را تسریع
میکند.
 -۵رژیم غذایی متعادل :حتی نمیتوانید تصور
کنید که غذاهای فرآوری شده چه به سر پوستتان میآورد.
این غذاها به سرعت باعث آسیب به پوست و افتادگی آن
میشود .برای پوست سالم ،درخشان و صاف به میوههای
تازه و سبزیجات عادت کنید و به ویژه آنها که اسیدهای
چرب امگا  ۳و آنتیاکسیدان دارند را در برنامه غذاییتان
قرار دهید.
 -۶ورزش :اضافه وزن منجر به کشیده شدن پوست
و تضعیف فیبرهای االستین در صورتتان میشود .ورزش
مداوم کمک میکند در محدوده وزنی سالم بمانید و پوستی
درخشان و جوان داشته باشید.
 -۷استفاده از محصوالت درست :برای اینکه
از پیری ،چروکیدگی ،و آسیبهای پوستی در اثر پرتوهای
فرابنفش مصون باشید باید بدانید از کدام محصوالت
استفاده کنید و کدام را کنار بگذارید چرا که محصوالت
آرایشی نادرست به پوستتان آسیب زیادی وارد میکند.

تاثیر مثبت مصرف ماهی در کودکی با پیشگیری و درمان آسم
ن تایج یک بررسی جدید نشان میدهد ،مصرف
ماهی در دوران کودکی میتواند خطر بروز آسم را به
میزان قابل توجهی دفع کند.
به گزارش جام جم آنالین ،نتایج یک بررسی جدید
نشان میدهد ،مصرف ماهی در دوران کودکی میتواند
خطر بروز آسم را به میزان قابل توجهی دفع کند.
ب راساس 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
وجود سنگ کلیه

سنگ کلیه تودههای سختی هستند که در مجاری
ا درار تشکیل میشوند و در صورت گیر کردن و
دشواری به هنگام عبور از مجرا میتوانند موجب بروز
عالئم دردناکی شوند.
ب ه 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 درح ول قسمت کمر که به سمت کشاله ران کشیده
میشود .این درد برخی اوقات تسکین یافته اما مجددا
بازمیگردد.
 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.

مصرف روزانه میوه و سبزیجات
برای تقویت حافظه
و پیشگیری از آلزایمر

نتایج یک تحقیق نشان میدهد مردانی که مقدار
ز یادی میوه و سبزی مصرف میکنند کمتر دچار
ضعف حافظه میشوند.
گزارش ایسنا ،گروهی از متخصصان آمریکایی
با بررسی روی  ۲۷هزار و  ۸۴۲مرد برای مدت زمان
 ۲۶سال دریافتند که رژیم غذایی سالم سالمت مغز
مردان را حفظ میکند.
آنها در این بررسی از شرکتکنندگان درخواست
ک ردند تا در سال  ۱۹۸۶و زمان شروع مطالعه به
پ رسشهای مربوط به نوع مواد غذایی و نوشیدنی
مصرفی پاسخ داده و سپس تا سال  ۲۰۰۲هر چهار
سال یکبار این کار را انجام دهند .همچنین این مردان
تا سال  ۲۰۱۲تحت مطالعه قرار داشتند.
ه مچنین محققان در چند سال پایانی مطالعه
آ زمایشاتی روی این شرکتکنندگان انجام دادند تا
م شخص شود آیا توانایی آنان در فکر کردن و به
حافظه سپردن موضوعات تحلیل رفته است یا خیر؟
د ر نهایت بررسیها نشان داد که مصرف بیشتر
برخی انواع مواد غذایی و نوشیدنیها با کاهش خطر
ت حلیل رفتن قدرت حافظه و مهارتهای فکری
همراه است .از خوراکیهایی که این خاصیت را دارند
میتوان به سبزیجاتی با برگهای سبز ،سبزیجاتی به
رنگ قرمز و نارنجی تیره و آب پرتقال اشاره کرد.
متخصصان آمریکایی اظهار داشتند :مطالعه انجام
شده شواهد بیشتری ارائه کرد که نشان میدهد نوع
م واد غذایی مصرفی در حفظ سالمت مغز اهمیت
دارد.

تاثیر مثبت چای سبز بر پیشگیری و درمان دیابت
مطالعه جدید نشان میدهد ترکیب موجود در چای
سبز میتواند با اثرات منفی ناشی از رژیم غذایی غربی
نظیر اضافه وزن ،دیابت نوع ،۲و عملکرد ضعیف مغز
مقابله کند .به گزارش مهر ،رژیم غذایی غربی مملو
از گوشتهای قرمز و فرآوری شده ،چربیهای اشباع
شده ،قند تصفیه شده ،و کربوهیدراتهای تصفیه شده
است و حاوی مقادیر کم میوه ،سبزیجات ،غالت
کامل ،غذاهای دریایی و گوشت مرغ است.

محققان دانشگاه « »A&Fشمال غرب
چین دریافتند عصاره چای سبز موسوم به
)epigallocatechin gallate (EGCG
موجب کاهش ابتال به مقاومت انسولین ،چاقی و
اختالالت حافظه در گروه موشهای تغذیه شده با
رژیم غذایی پرچرب و پرقند شد.
در حقیقت  )Gallated catchin (GCموجود
در چای سبز از طریق فعالیت در بخشی از سیستم

گوارش ،موجب کاهش میزان گلوکز خون و مانع
از جذب گلوکز عادی در بافتها میشود .به عبارت
دیگر ،این عملکرد به پیشگیری از دیابت نوع  ۲و
چاقی کمک میکند .به گفته «ژوبو لیو» ،سرپرست
تیم تحقیق« ،نوشیدن چای سبز میتواند جایگزین
مناسبی برای دارو در مقابله با چاقی ،مقاومت انسولین
و اختالل حافظه باشد ».محققان در مطالعه بعدی به
بررسی این یافتهها بر روی انسانها خواهند پرداخت.

