رئیس اداره نیروی انسانی وظیفه عمومی خبر داد

حذف طرح پرداخت جریمه نقدی به جای خدمت سربازی در سال ۹۸

صفحه 4

حداقل  2میلیون و  ۲۲۲هزار تومان
و حداکثر  3میلیون و  ۳۳۷هزار تومان؛ عیدی امسال کارگران

صفحه 5

مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تشریح کرد

الزامات جدید سازمان غذا و دارو درباره غذاهای تراریخته

صفحه 6
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مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری:

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه:

رهبر معظم انقالب در دیدار با خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم:

ممکن اسـت آمریکـا بـرای سـال ۹۸
نقشـه کشیـده باشـد

صفحه 2

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشریح کرد

ایجـاد ۱۳۰هـزارشغـلمستقیمبااجـرایطـرحجامـعتکمیـل
 2هزار و 66واحد نیمهتمام صنعتی و معدنی باالی ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
صفحه 4

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

حذف مرحلهای کنکور
از مهرماه سال ۱۳۹۸

صفحه 6

جزئیات قتل جمال خاشقچی
در گزارش رئیس سازمان سیا
به مجلس سنای آمریکا

صفحه 2

خودکشی نافرجام دختر  18ساله با سقوط
خودخواسته از روی پل پیروزی در اصفهان

صفحه 6

کشف محموله  ۸۵۰کیلویی
موادمخدر درون تانکر حمل قیر
با دستگیری قاچاقچی بزرگ

صفحه 6

دستگیری مشاور قالبی الغری
به اتهام تالش برای اغفال زنان جوان

در فضای مجازی در همدان

صفحه 7

منافع ملی ،جناحی
نیست و همه ما در
یک کشتی نشستهای م

صفحه 2

 48درصد 7/5
تا  9میـلیـون
سالمنـدتحت
پوشش هیـچ
صندوق بیمهای
نیستـنـد

صفحه 5

وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد

جزئیات جـدیـد افزایش حقـوق فرهنگیـان
با اجـرای طـرح رتبـهبنـدی معلمـان
صفحه 4

پلکانی بودن افزایش
حقوق کارکنان در سال 98

صفحه 4

رئیس پلیس پیشگیری خبر داد

س ماموران به دوربین
توقف تجهیز لبا 

به علت عدمتخصیص به موقع اعتبارات

صفحه 6

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیلفروش:

افزایش قیمت  80درصدی آجیل و خشکبار
در بازار شب یلدا به علل کمبود تولید،
کمبود عرضه و دخالت تاجران افغان

صفحه 6

اعتبار کارتهای ملی قدیمی
فقط تا پایان سال جاری
صفحه 5

دستگیری بدهکار بانکی
به اتهام عدم پرداخت اقساط
وام  100میلیارد تومانی،
متواری شده از تهران در بابل

صفحه 6

کشف  ۲۴۰جعل و  ۵۱۷مورد کالهبرداری
به ارزش  30میلیارد تومان از ابتدای سال
تا پایان آبان در استان مازندران صفحه 7

رئیس کانون عالی مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داد

دستگیری  4دزد مسلح به اتهام
سرقت  ۳قطعه سنگ الماس به ارزش
تقریبی  ۳میلیارد تومان و یکصد هزار یورو
از تاجر تهرانی قبل از خروج از کشور

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام تصاحب اموال

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

 ۳۰بهمن؛ آخرین مهلت
انصراف بازنشستگان تامین اجتماعی
از تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی

صفحه 4

میلیاردی زن ثروتمند با سوءاستفاده
از بیماری او و اخذ وکالتنامه
صفحه 7

صفحه 7

توقیف یک هزار و  357خودرو
به علت ارتکاب انواع تخلفات رانندگی
با اجرای طرح طاهر
صفحه 4
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رهبر معظم انقالب در دیدار با خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم:

جزئیات قتل جمال خاشقچی در گزارش
رئیس سازمان سیا به مجلس سنای آمریکا

ممکن است آمریکا برای سال  ۹۸نقشه کشیده باشد

همه چیز مثل فیلم سینمایی بود!

«جینا هاسبل» رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا ،گزارش مفصلی را
در مورد نحوه قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد سعودی و عامالن پشت پرده
آن در اختیار مجلس نمایندگان آمریکا قرار داد.
شبکه امبیسی آمریکا در گزارشی به نقل از  ۳مسئول مطلع از این جلسه خبر
داد هاسبل در ابتدای این جلسه تاکیدکرد با وجود آنکه دونالد ترامپ وی را از ارائه
اطالعات منع کرده اما قانونا مجاز به انجام چنین کاری نبوده و نمیتواند درخواست
مجلس نمایندگان و سنا را برای حضور و تقدیم اطالعات در رابطه با این جنایت
رد کند.
در بخش دیگری از این سخنان هاسبل خبر داد که سیا پیش از جنایت هم از
تالشهای صورت گرفته برای سوء قصد به جان خاشقجی اطالع داشت اما ترامپ
و کوشنربه این سازمان اجازه ندادند تا از وی حمایت کرده و مانع از قتل او شوند.
رئیس سیا در ادامه گفت :از یک سال پیش متوجه شدیم که ولیعهد عربستان از
طریق شماری از نیروهای اطالعاتی عربستانی در حال تعقیب خاشقجی در واشنگتن
است ،ما تماسهای آنها را در رابطه با مکان حضور خاشقجی هم شنود کردیم ،حتی
یک بار قرار بود او را در یک رستوران با یک کلت مسلح به صدا خفهکن با شلیک به
قلبش از پشت سر بکشند اما ما وارد عمل شده و  ۳نفر از اعضای سازمان اطالعات
عربستان را دستگیر کردیم حتی به درخواست ترامپ برای عدم بروز مشکلی بزرگ
از اعالم این خبر هم خودداری کردیم.
با این حال ولیعهد عربستان به تالشهای خود برای قتل خاشقجی ادامه داد و
گروهی از سازمان اطالعات عربستان متشکل از حدود  ۳۵نفر از افسران زبده این
سازمان را مامور این کار کرد اما تصادفا آنها موفق به انجام این کار نشدند زیرا او
دو شب را در یک خانه نمیخوابید و هر بار در منزل یکی از دوستانش شب را به
صبح میرساند.
در بخش دیگری از سخنان هاسبل آمده است :بعد از مدتی یک سرمایهدار بزرگ
عربستانی خود را به خاشقجی نزدیک و با او طرح دوستی ریخت و به او گفت که از
مخالفان سیاستهای ولیعهد محمد بن سلمان است و میخواهد از او حمایت کند و
از آن زمان هم از او حمایت مالی کرد.
با شکلگیری دوستی بین این دو ،خاشقجی به این سرمایهدار خبر داد که قصد
ازدواج دارد اما نمیخواهد برای تکمیل روند اداری آن به سفارت عربستان در
واشنگتن برود زیرا برادر ولیعهد در آنجا سفیر است و یکی از نامزدهای تصدی
والیتعهدی بعد از او هم محسوب میشود از اینرو به لندن میروم و کارهای
اداری را در آنجا انجام خواهم داد.
بعد از آن بود که با هواپیمای شخصی این سرمایهدار عربستانی و به همراه او به
لندن مسافرت کردند ،سازمان سیا مکالمات سری این سرمایهدار و نحوه آمادهسازی
برای منتقل شدن او به استانبول را شنود کرده است.
دست آخر هم این سرمایهدار عربستانی که ادعای مخالفت با ولیعهد را دارد موفق
شد خاشقجی را مجاب کند به استانبول برود و بعد از یک هفته اقامت در لندن با
او راهی استانبول شدند ،اینجا بود که این سرمایهدار به مسئوالن عربستانی خبر داد
که راهی استانبول هستند.
او در این مکالمه آمادگی خود را برای ارتباط با افسران اطالعاتی سعودی اعالم
کرد اما تاکید کرد کانال ارتباط باید از دفتر ولیعهد به وی داده شود.
ولیعهد سعودی هم یک شماره تلفن را برای ارتباط این سرمایهدار مشخص کرد
و این همان شمارهای است که از طریق آن با او تماس گرفته میشود.
رئیس سازمان سیا در جلسه استماع اعتراف کرد که با رسیدن خاشقجی به
استانبول سیا میدانست که این روزنامهنگار به مرگ نزدیک میشود ،این مسئله را
با سازمان اطالعات انگلیس در میان گذاشت و تصمیم گرفته شد که خاشقجی ربوده
شود ،تا به کنسولگری عربستان در استانبول نرود و کشته نشود ۱۲ ،افسر سازمان
اطالعات انگلیس برای ربودن او مامور شدند تا بعد از آن او به سفارت انگلیس
منتقل شود اما ترزا میحاضر به تایید این عملیات نشد و گفت که نمیخواهد سازمان
اطالعات انگلیس را درگیر این مسئله کند.
دو روز قبل از قتل هم ترامپ و دامادش کوشنر دستور دادند که سیا وارد این
ماجرا نشود این در حالی است که سازمان اطالعات آمریکا طرحی را برای ربودن
وی و انتقالش با یک خودروی دیپلماتیک به داخل سفارت آمریکا در آنکارا جهت
دورکردنش از سازمان اطالعات عربستان هم تدارک دیده بود.
اینجا بود که ولیعهد عربستان  ۱۵افسر اطالعاتی حرفهای و  ۳پزشک قانونی
را مجهز به ابزارهای شیمیایی و ارهای فوالدی جهت قطع دست و پا به استانبول
فرستاد.
آنها یک هتل را برای  ۴روز رزرو کردند ،ولیعهد هم دستور تامین تعدادی از
هواپیماهای مسافرتی را داد که یکی از آنها از ریاض به استانبول سفر و  ۷افسر
سعودی را منتقل کرد یک هواپیمای دیگر از ریاض به قاهره رفت و از آنجا به
استانبول عزیمت کرد تا تمامی تیم اعدام با یکدیگر وارد نشوند.
هواپیمای سومی هم با شماری از افسران سعودی به آنکارا پرید تا برای هر امر
غیر مترقبهای در نزدیکی استانبول باشد.
به اعتقاد رئیس سیا ،بعد از مشکل سیاسی به وجود آمده با کانادا و ثبت نام حدود
 ۲میلیون سعودی در صفحه خاشقجی و اعالم حمایت آنها از مخالفت با دستور
بن سلمان برای خروج از کانادا و نیز دوستی و همسویی که بین او و دکتر محمد
عبدالکریم دکتر مخصوص بن سلمان در ریاض که به جرگه مخالفانش پیوسته بود
و شنیده شدن زمزمههایی در رابطه با تالش این دو برای تشکیل یک حزب سیاسی
در کانادا و ایاالت متحده همگی از انگیزههای انجام این کار با حداکثر سرعت
محسوب میشود.
به گفته این  ۳مسئول که نامشان فاش نشده است ،هاسبل تمامی اطالعات
مربوط به خاشقی را در اختیار مجلس نمایندگان قرار داد اما آنها هم اطالعاتی دارند
که مطالب غافلگیرکنندهای است که در کنگره از آن پرده خواهند برداشت؛ امری
که میتواند منجر به محاکمه کوشنر و معاون رئیس سازمان اطالعات آمریکا و
استیضاح ترامپ شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی
چهارشنبه گذشته در دیدار جمعی از خانوادههای شهیدان
دفاع مقدس و مدافع حرم و دفاع از مرزها و امنیت کشور،
مؤمن
بازآفرینی روحیه شجاعت و شهادت در نسل جوان
ِ
انقالبی امروز را «معجزه انقالب» برشمردند و با دعوت
مردم و جوانان و همچنین مسئوالن به بیداری و هوشیاری
در مقابل توطئه های جبهه استکبار و در رأس آن امریکا،
گفتند :همه باید تالش خود را برای تقویت اقتصاد کشور
و تولید ملی مضاعف کنند و مسئوالن نیز باید مراقب
باشند تا فریب ظاهرسازی و زبان بازی دشمن را نخورند
و دشمن خبیثی که از در بیرون شده است ،از پنجره وارد
نشود.
به گزارش جماران ،رهبر انقالب اسالمی با اشاره به
کالم امام بزرگوار مبنی بر اینکه «ملتی که شهادت دارد،
اسارت ندارد» ،تأکید کردند :ملتی که به استقبال خطر
رفتن در راه خدا و شهادت در راه او را ،سعادت و یک
موفقیت بزرگ می داند ،هیچ نیرویی توانایی ایستادگی در
مقابل آن را ندارد و آن ملت همواره برنده است و پیش
خواهد رفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ملت ایران را نمونه بارز
این تفکر دانستند و افزودند :اینکه ملت ایران در طول
 ۴۰سال گذشته در راه بسیار ُپر خطر و ُپر زحمت خود در
مقابل همه قدرتمندان ظالم ایستاد و آنها نتوانستند هیچ
غلطی بکنند به دلیل اعتقاد به شهادت و این سرنوشت
افتخارآمیز است.
ایشان استمرار این تفکر و روحیه در جوانان انقالبی را
نشانه رویش های چند برابری انقالب در مقابل ریزش ها
خواندند و خاطرنشان کردند :امروز جوان مؤمن و انقالبی
با همان روحیه جوانان اول انقالب و روحیه شهیدان
همت و خرازی و دیگر بزرگان به وسط میدان می آید
و با احساس مسئولیت و شجاعت همچون ستون انقالب،
در مقابل دشمن می ایستد و به استقبال شهادت میرود،
و این معجزه نظام جمهوری اسالمی است که توانسته این
روحیه فوالدین را بازآفرینی کند و استمرار دهد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه اگر این شهادتها
و شجاعتها و صبر خانواده های شهدا نبود ،مستکبران
عالَم و امریکای جنایتکار همچون دوران طاغوت بر کشور
مسلط می شدند ،گفتند :ملت ایران قدردان شهدا و خانواده
های آنان است که نمونه های آن را در حضور پرشکوه
مردم در تشییع شهدای مدافع حرم و دفاع از امنیت و
مرزها شاهد بوده و هستیم.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند :برخالف تحلیل
های بی ربط برخی افراد کج فهم و دلبسته به غرب،
جمهوری اسالمی نیرومند و توانا است و این قدرت
بهواسطه معنویت و فکر و تالش انسانهای فداکار و ایمان
جوانان و خانواده های شهدا بهدست آمده است.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمنان سرشناس ایران
اسالمی ،غرق در فساد اخالقی و سیاسی هستند ،افزودند:
اگر می خواهید چهره واقعی امریکا را بشناسید ،به رئیس
جمهور و دولتمردان کنونی امریکا بنگرید زیرا این افراد،
چهره زشت و نفرت انگیز همیشگی دولتمردان امریکا را
اکنون بهصورت صریح و آشکار نمایان کرده اند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ایستادگی ملت ایران
در مقابل چنین دشمنی ،خاطرنشان کردند :آمریکاییها در
طول این سالها ،همواره به دنبال این بودند که همانند قبل
از انقالب بار دیگر بر ایران مسلط شوند و همان شرایطی
را که برای برخی کشورهای ضعیف منطقه بهوجود آورده
اند و آنها را گاو شیرده خود نامیده اند ،برای ایران عزیز،
بزرگ و پرافتخار نیز بوجود آورند اما به این هدف نرسیدند
و از این به بعد هم قطع ًا نخواهند رسید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه امام بزرگوار،
امریکا را «شیطان بزرگ» خواندند ،افزودند :امام(ره) با این
نامگذاری ،در واقع همه موحدان و ملتهای با انصاف جهان
را در مقابل امریکا بسیج کردند و توفیقات زیادی هم در

این راه بهدست آمده و بیشتر هم خواهد شد اما دشمن
تالش دارد تا ملت ایران را از مسیر پیشرفت و ایستادگی
در مقابل قدرتها ،منصرف کند.
ایشان با اشاره به تحرکات و اقدامات دو سال اخیر
امریکاییها بهویژه وضع تحریمهای همهجانبه و کمک به
دشمنان گوناگون ایران ،نقشه های آنها را لو رفته خواندند
و تأکید کردند :هدف آنها این بود که به وسیله تحریم و
اقدامات ضد امنیتی ،در کشور دو دستگی ،اختالف و جنگ
گروهها بهوجود آورند و عده ای را به خیابانها بکشانند و نام
آن را هم «تابستان داغ» گذاشته بودند اما به کوری چشم
دشمنان ،تابستان امسال یکی از بهترین تابستانها بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به اظهارات
مقامات امریکایی مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی «چهل
سالگی» خود را نخواهد دید ،گفتند :ملت ایران با استحکام
تمام ایستاده است و به توفیق الهی در  ۲۲بهمن ،چهلمین
سالگرد انقالب اسالمی را با شکوه بسیار بیشتر از سالهای
قبل برگزار خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بیداری ملت
ایران ،مسئوالن را به تالش بیشتر توصیه کردند و افزودند:
اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما همه باید هوشیاری
خود را حفظ کنند زیرا امریکا ،دشمنی خبیث و حیله گر
است و ممکن است قصد فریب داشته باشد تا برای سال
 ،۹۷جنجال کند اما مث ً
ال برای سال  ۹۸نقشهای بکشد.
ایشان ،صهیونیستها و مرتجعین منطقه را شریک
امریکا در توطئه و دشمنی با ملت ایران دانستند و تأکید
کردند :البته ما قوی تر از آنها هستیم زیرا تاکنون نتوانسته
اند در مقابل جمهوری اسالمی ،هیچ غلطی بکنند و از این
پس هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال تأکید کردند :نباید
لحظه ای غافل شد و همه باید بیدار و هوشیار باشند.
توصیه من به ملت ایران بهویژه جوانان و مجموعه های
گوناگون کشور اعم از همه صنوف و جریانهای سیاسی این
است که مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند
زیرا اگر غافل شویم ،همان دشمن ضعیف ،زهر خود را
خواهد ریخت .حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :امروز،
مهمترین وظیفه مردم و مسئوالن ،در کنار هوشیاری،
تالش برای تقویت اقتصاد کشور تولید داخلی است.
ایشان ،مسئوالن را به افزایش تالشها و فریب
ظاهرسازی و زبان بازی دشمن را نخوردن ،توصیه مؤکد
کردند :دشمن انواع ترفندها را بهکار می برد و مسئوالن
باید مراقب باشند ،دشمن خبیثی که از در بیرون شده است،
از پنجره داخل نشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکیداتی که به
مسئوالن در خصوص مسائل اقتصادی و حل مشکالت
مردم کرده اند ،افزودند :اگر مسئوالن به موضوع تقویت
تولید داخلی توجه جدی کنند ،مشکالت اقتصادی مردم
کم خواهد شد .حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به دست دوستی آل سعود
با دشمنان اسالم و جنایت آنها در یمن ،امریکا را شریک
این جنایت ها خواندند و خاطرنشان کردند :سعودی ها
تصور می کردند می توانند ظرف چند روز یا چند هفته،
بر یمن مسلط شوند اما اکنون حدود چهار سال است که
نتوانستند کاری از پیش ببرند و هرچه زمان بگذرد ،ضربه
ای که به آنها وارد خواهد شد ،سخت تر خواهد بود.
ایشان سیاست آل سعود در یمن و بحرین را ،سیاستی
ابلهانه دانستند و تأکید کردند :خادم حرمین شریفین باید
«اشدا ُء علی الکفار» باشد ،نه اشداء در مقابل مؤمنان و در
مقابل مردم یمن و مردم بحرین.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ملت ایران باید با
بصیرت کامل ،اوضاع را زیر نظر داشته باشد و موضع خود
را مستحکم نگه دارد ،افزودند :امروز در این دنیای طوفانی
که طوفان آن به اروپا و فرانسه نیز رسیده است ،ملت
ایران به برکت اسالم در کشتی امن محبت اهلبیت علیهم
السالم قرار گرفته و پیروزی متعلق به این ملت است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه:

منافع ملی ،جناحی نیست

م
و همه ما در یک کشتی نشستهای 
وزیر امور خارجه با بیان
اینکه بنده هم از ابتدا در
کار حزبی حضور نداشتم،
گفت :سیاست خارجی حوزه
منافع ملی است و محل
درگیریهای جناحی نیست.
به گزارش مهر ،محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان جمعه  23آذر در
چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان که در سالن برج
میالد برگزار شد ،اظهار داشت :طبق مقررات وزارت امور خارجه
عضویت در احزاب ممنوع است و بنده هم از ابتدا در کار حزبی
حضور نداشتم و اگر ارادتی به آقای خرازی نداشتم ،در یک جلسه
حزبی شرکت نمیکردم .وی گفت :سیاست خارجی حوزه منافع
ملی است و حوزه درگیریهای جناحی نیست ،خوشحالم که امروز
از دبیران کل احزاب اصول گرا هم دعوت شده تا در خصوص
منافع ملی بحث و گفتگو داشته باشند .ظریف افزود :ایران ما کشور
قدرتمند و تاثیرگذاری است و ما به لحاظ جغرافیایی و تاریخی
همواره تاثیرگذار بودیم و خواهیم بود و این یک واقعیت است که
در چهل سال گذشته که هیچ در هفت هزار سال گذشته ثابت شده
است .وزیر امور خارجه تصریح کرد :آنچه ایران را قدرتمند کرده
است بیش از هر چیز مردم ما هستند ،شما مولفه های قدرت اعم
از مولفه اقتصادی ،نظامی ،چتر حمایت خارجی و امثال اینها ،در
همه این مولفه ها همسایگان ما از جا جلوتر هستند.
وی گفت :هزینه بودجه دفاعی ایران در کل منطقه پایینتر
از همه است به استثنای مصر .عربستان سعودی سال گذشته ۶۹
میلیارد دالر هزینه خرید سالح داشته است .کل بودجه جمهوری
اسالمی ایران در حوزه دفاعی کمتر از  ۱۶میلیارد دالر است .پس
چه چیزی می تواند ما را به این میزان قدرتمند کرده باشد؟ این
مردم ما هستند که پشتوانه امنیت ملی هستند و بدون مردم ما هیچ
هستیم .وزیر امور خارجه ادامه داد :یکی از سناتورهای آمریکایی
جدیدا گفته است که اگر پشت عربستان نبودیم آنها طی یک هفته
فارسی صحبت می کردند و من به عنوان یک مسلمان و فردی
که در این منطقه زندگی میکند از این سخنان شرم میکنم ولی
افتخار میکنم که در این چهل سال به گونه ای ایستادهایم که
کسی نتوانسته درباره ما چنین بگوید.
وزیر امور خارجه افزود :چرا مردم ما اینقدر اهمیت دارند؟ اگر
پنجاه سال پیش بود میتوانستیم اینگونه راجع به نقش مردم
سخن بگوییم؟ خیر ،چراکه مولفه ها و ابزارهای قدرت تغییر کرده
و اینکه شما بتوانید بدون دخالت بیگانگان عمل کنید این نشان
دهنده قدرت ماست؛ قدرت ما درونزا است.
ظریف گفت :به آینده امیدوار باشیم چرا که آینده بهتر از امروز
ما خواهد بود .وی ادامه داد :ما مشکلی که داریم این است که
طیفهای مخالف فکری در کشور یک باور غلط دارند و آن اینکه
دنیا را در غرب می بینند .بزرگترین مخالفان ارتباط با غرب ،غرب
را محور دنیا میبیند .اما یک تحول بزرگی در دنیا اتفاق افتاده است
که باید آن را بشناسیم و آن اینکه دنیای امروز ما دنیای پساغربی
است .وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد :در قرون شانزده و
هفده دنیا مساوی با غرب بود چراکه هر اتفاق مهمی در غرب رخ
می داد .وی بیان کرد :زمانی هر اتفاقی که در مناطق مختلف رخ
می داد از غرب نشات گرفته بود ،یعنی با خواست آنها تغییرات و
اتفاقات رخ میداد و غرب مرکز عالم بود.
ظریف افزود :من نمیگویم غرب نابود شده بلکه هنوز یک
قدرت مهم در دنیا است ،اما در عین حال سیاست نگاه به شرق یا
نگاه به غرب معنی نمیدهد .بزرگترین شریک تجاری غرب چین
است و بالعکس .بیشترین میزان سرمایه چینی ها در آمریکا است.
وزیر امور خارجه گفت :دوران قدرقدرتی در دنیا تمام شده و این
به نفع ماست ،آقای ترامپ جایی گفته که هزینه نظامی آمریکا
مساوی با کل دنیا است ،آمریکا امروز  ۶۵۰میلیارد دالر بودجه
دفاعی دارد ولی امروز ترامپ با این همه قدرت نمایندگانی می
فرستد به کشورهای مختلف تا از آنها بخواهد با ایران همکاری
نکنند و این نشان دهنده این است که قدرت آمریکا رو به افول
است و این به شرطی می تواند برای ما مفید باشد که فکر نکنیم
آمریکا همه چیز است .وزیر امور خارجه بیان کرد :امروز ایران
موضوع جهان نیست بلکه یک کنشگر است .کدام کشوری است
که میتواند اطالعات را کنترل کند؟ شما با موبایل هایتان می
توانید با جهان ارتباط داشته باشید و این باعث شده که انحصار
از دست دولت خارج شود .وی افزود :حتی اگر بخواهیم هم
نمیتوانیم بپذیریم که از جای دیگری مقدرات ما را رقم میزنند
و برای آن تصمیم میگیرند .چنین چیزی نیست ،مقدرات ما در
دست خودمان است .ظریف بیان داشت :بر اساس محاسبات
اشتباه ،یک کشور میتواند از اوج قدرت به حضیض ذلت برسد.
در دوران انتقالی حکومتها از بین رفتند .در دوران انتقالی بود که
آمریکا قدرت را در دست گرفت .ظریف گفت :میزان کنشگری
قطر را ببینید ،چقدر با قدرت آن همخوانی دارد؟ اینها بر اساس
محاسبه صحیح است .وزیر امور خارجه کشورمان بیان کرد:
ما خیال میکنیم برجام حتما برای آمریکا مفید بوده که آن را
پذیرفته وگرنه چه نیازی داشته است؟ چرا وقتی اوباما می گوید
«اگر میتوانستم ،یک پیچ و مهره از صنعت هستهای ایران باقی
نمیگذاشتم» را تیتر رسانه ها میکنند ولی قسمت بعدی آنکه می
گوید «ولی نمیتوانم» را تیتر نمیکنند؟ وی گفت :مردم را باور
کنیم و مردم هم اجازه ندهند چه ترامپ و چه دیگران بخواهند
بر اساس محاسبه اشتباه غرور آنها بشکنند .اوال باید بپذیریم که
منافع ملی جناحی نیست و همه ما در یک کشتی نشستهایم .وزیر
امور خارجه کشورمان در پایان خاطرنشان کرد :برای دشمنان ما
مهم نیست چه کسی رئیسجمهور و وزیر است .دشمن موجودیت
جمهوری اسالمی ایران را نمیپذیرد و ما باید از همه اقشار و همه
طوایف فکری بخواهیم که منافع ملی ،جناحی نیست.
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معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشریح کرد

ایجاد ۱۳۰هزار شغل مستقیم با اجرای طرح جامع تکمیل
 2هزار و 66واحد نیمهتمام صنعتی و معدنی باالی ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ضمن تشریح چهار برنام ه مهم که
در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است،
گفت :در این برنامه جامع تکمیل  ۲۰۶۶واحد
نیمهتمام صنعتی و معدنی باالی  ۶۰درصد
پیشرفت فیزیکی با ایجاد  ۱۳۰هزار شغل
مستقیم در دستور کار قرار میگیرد و منابع
مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۲۱۶۵
واحد صنعتی پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا ،سعید زرندی ،با اشاره به
تفاهم نامه همکاری سه جانبه سازمان برنامه
و بودجه ،وزارت صنعت معدن و تجارت و
صندوق توسعه ملی به منظور اجرای برنامه
تولید و اشتغال در سال  ۱۳۹۷با تاکید بر
ایجاد و تثبیت اشتغال و با تمرکز بر تامین
مالی خوشههای صنعتی و خدمات کلینیکی،
اظهار کرد :با اجرایی شدن این تفاهمنامه،
اتفاقات خوبی در حوزه تولید رخ خواهد داد و
موجب رونق صنعت در کشور میشود.
وی ،افزود :در شرایط خاصی که بر اقتصاد
کشور حاکم است نیاز بود تا برای تکمیل
واحدهای نیمه تمام ،بازسازی و نوسازی و
سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اقدامات
موثری صورت گیرد و این اقدامات ضمن
رونق تولید ،باعث ایجاد اشتغال در بخش

صنعت و معدن خواهد شد که نیاز ضروری
جامعه است .معاون طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه چهار
برنام ه مهم در دستور کار وزارت صنعت،
معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که
شامل تکمیل  ۲۰۶۶واحد نیمهتمام صنعتی و
معدنی باالی  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی که
با این اتفاق  ۱۳۰هزار اشتغال مستقیم ایجاد
خواهد شد ،اظهار کرد :در این تفاهم نامه
برای  ۲۱۶۵واحد صنعتی که نیاز به بازسازی
و نوسازی دارند منابع مورد نیاز آن پیش بینی
شده است.
زرندی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای
واحدهای تولیدی ،مشکالت تامین مالی برای
سرمایه در گردش است که در این تفاهمنامه

تسهیالتی برای این موضوع گنجانده شده
است ،خاطرنشان کرد :کمکهای فنی و
اعتباری برای توسعه خوشههای صنعتی و
کلینیکی نیز در این تفاهمنامه لحاظ شده
است .وی ادامه داد ۲۱۰ :هزار میلیارد ریال
مجموع منابعی است که برای بخش صنعت و
معدن در این تفاهمنامه پیشبینی شده است
که  ۱۰۰هزار میلیارد ریال از محل تسهیالت
ریالی صندوق توسعه ملی ۱۰۰ ،هزار میلیارد
ریال از محل تسهیالت نظام بانکی و ۱۰
هزار میلیارد ریال هم از محل خزانهداری
کل کشور برای پرداخت تفاوت نرخ سود
تسهیالت در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نرخ سود تسهیالت

در مناطق محروم  ۱۲درصد و در مناطق
غیرمحروم  ۱۴درصد خواهد بود و ۲۷۰
هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت
و معدن با اجرایی شدن کامل این تفاهم نامه
در کل کشور ایجاد میشود .زرندی در ادامه،
تاکید کرد :برنامهریزیهای جدیدی برای حل
مشکالت بخش تولید و تجارت در دستور کار
وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفته
است .اخیرا تفاهمنامه همکاری مشترک فی
ما بین سازمان برنامه و بودجه ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی به
منظور اجرای برنامه تولید و اشتغال در سال
 ۱۳۹۷با تاکید بر ایجاد و تثبیت اشتغال و
با تمرکز بر تامین مالی خوشههای صنعتی و
خدمات کلینیکی مرتبط با آن مد نظر قرار
گرفته است .بر این اساس اجرایی شدن برنامه
تولید و اشتغال در حوزه کسب و کارهای
صنعتی و معدنی در چهار بند "برنامه تکمیل
طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی"،
"برنامه توسعه واحدهای موجود (بازسازی و
نوسازی) "" ،تامین سرمایه در گردش برای
واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود" و
"کمکهای فنی و اعتباری در راستای توسعه
خوشههای صنعتی و خدمات کلینیکی" در
دستور کار قرار میگیرد.

پلکانی بودن افزایش حقوق کارکنان در سال 98
با وجود بحثهایی که در مورد احتمال افزایش یکسان
حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است ،دولت افزایش پلکانی حقوق
را مانند امسال اعمال خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،افزایش حقوق کارکنان دولت در سال
آینده شرایط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزایش تورم در
ماههای اخیر و متاثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد
که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق
مطرح شود ولی به هر دلیلی دولت از آن خودداری و به سال
آینده موکول کرد .در زمان تدوین الیحه بودجه سال آینده تا
کنون بحثهای زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح
شده است ،اما آنچه دولت در الیحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط
 ۲۰درصد بود .این نرخ گرچه تاکنون با واکنشهایی از سوی

برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی
این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما
برخی اعالمها در این زمینه از این حکایت داشت که با توجه به
اینکه دولت توان افزایش بیش از  ۲۰درصدی حقوق را ندارد،
افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را  ۲۰درصد اعمال
خواهد کرد .اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد
افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که
رشد پیشبینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به
روال امسال است؛ به گونهای که  ۲۰درصد اعالم شده متوسط
رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی
گروههای حقوقی تا  ۱۰درصد و برخی دیگر حتی تا  ۳۰درصد

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایش و تحلیل داده های فراگیر شریف
درتاریخ  29/08/1397به شماره ثبت  534142به شناسه ملی 14007957445
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی،
شبکه دادهها (ارائه اجرا و پشتیبانی) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-محله پونک جنوبی-
کوچه شهید مسعود سعیدی نیا-خیابان شهید حسن حیدری مقدم شرقی-پالک
-54مجتمع جام جم-Aبلوک -Aطبقه -17واحد  1704کدپستی 1476661951
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم
الشرکه هر یک از شرکا آقای مصطفی برهانی به شماره ملی  0066416231دارنده
 1000ریال سهم الشرکه آقای محسن رضایی به شماره ملی 2431783022
دارنده  999000ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای محسن رضایی به شماره ملی
2431783022و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار
ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()306014
_______________

آگهی تغییرات موسسه باران تنها اشک آسمان به شماره ثبت 31268
و شناسه ملی  10320853786به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  01/06/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم شعله سمینو
به کد ملی  0056779216با پرداخت مبلغ  2500 / 000ریال به صندوق
موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت  .درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ
 50 /000/000ریال به مبلغ  52 /500 /000ریال افزایش یافت و بدین
شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  . .لیست بعد از افزایش به

افزایش برخوردار شوند .در عین حال که حقوقهای باال و قابل
توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش
تا  ۲۰درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که
حقوقهای باال از کمتر و پایینتر از حد بیشتری افزایش حقوق
برخوردار شدند.
با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در
هنگام بررسی الیحه در مجلس نهایی خواهد شد و این در
حالی است که دولت تا کنون بارها تاکید کرده که توان مالی
افزایش حقوق بیش از  ۲۰درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن
اصرار دارند باید منابع الزم برای این افزایش را نیز پیشبینی
کنند.

شرح پیوست می باشد :محمدلشنی به شماره ملی 0059787627دارای
مبلغ  2500000ریال  -علیرضا طالئی به شماره ملی0054110785
دارای مبلغ  47500000ریال  -شعله سمینو به کد ملی 0056779216
دارای مبلغ مبلغ  2500 / 000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()306015
_______________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بانیان الکترونیک شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  198089و شناسه ملی  10102399174به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  01/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 :ـ
اعضاء هیئت مدیره عبارتند از :آقایان شهریار امیری به شماره ملی 3873297868
و حسن هاشم نیا به شماره ملی  0937810381و محمدتقی هاشم نیا به شماره ملی
 0849308445و امیرحسین هوشیار به شماره ملی  0040132676برای مدت دو
سال انتخاب شدند که شهریار امیری به سمت رئیس هیئت مدیره وحسن هاشم نیا
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید اسفیدانی به شماره ملی  0051766604به
سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و
بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای منفرد هر یک
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود - .مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی
کوشامنش به شماره ثبت  10832و شناسه ملی  10100434110به سمت بازرس
اصلی وآقای مجید پامناری به شماره ملی  0040145085به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی
به  29/12/1396مورد تصویب قرار گرفت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()306016

_______________

آگهی تغییرات شرکت پترو موند کارن سهامی خاص به شماره ثبت 429547
و شناسه ملی  10320817900به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  18/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :ترازنامه و حساب
سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی  1396به تصویب رسید - .شرکت تعاونی
تولید کنندگان پارافین ایران به شناسه ملی  10102992687و شرکت جم فرآیند
به شناسه ملی  10102058877و شرکت نخلبهارستانپردیس به شناسه ملی
 10103041624و شرکت ثمین شیمی به شناسه ملی  10100019714و شرکت
گروه صرامی به شناسه ملی  10320146815و شرکت روغن موتور قطران کاوه به

آزادی یا سرکوب؟
موسی غنینژاد

این روزها برخی از دولتمردان برای توجیه سیاستهای نادرست دولت تدبیر و امید که نهایتا
منجر به تالطمهای شدید نرخ ارز و تورم در یک سال اخیر شد ،از فقدان شرایط الزم برای
آزادسازی اقتصادی و اقتصاد رقابتی سخن میگویند.
و دیگری تاکید میکند که شرایط در کشور ما بر مبنای رقابت کامل نیست و اگر همه چیز
را به بازار بسپاریم این کار موجب از دست رفتن اقشار ضعیف کشور میشود.
اتفاقا تالطمهای مخرب نرخ ارز و نرخ تورم که اوضاع ناگوار کنونی را رقم زد درست
بهدلیل نادیده گرفتن الزامات منطق اقتصادی رخ داد که طرفداران اقتصاد آزاد از همان ابتدا
دلسوزانه تذکر میدادند ،اما این تذکرات متاسفانه هیچگاه گوش شنوایی در میان مسووالن
دولتی پیدا نکرد.
بازار رقابت کامل ترسیم شرایطی آرمانی است نه واقعیتی تجربی ،اما حرکت به سوی این
وضعیت آرمانی موجب بهبود عملکرد اقتصادی میشود.
همچنان که بارها در گذشته تجربه کردهایم و تجربه این چند ماه گذشته نیز نشان میدهد
سرکوب قیمتها هیچ کمکی به حل مساله تورم نمیکند؛ اما در عوض توان تولیدی باقیمانده
جامعه ما را به شدت کاهش میدهد و بر رانتخواری ،فساد و اتالف منابع کمیاب در چرخ
دندههای اقتصاد دولتی میافزاید.
سیاستهای پلیسی سرکوب بازارها تنها نتیجهای که دارد نابود کردن سربازان و افسران
خودی جنگ اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و تجار واقعی و تقویت ستون پنجم دشمن یعنی
رانتخواران و مفسدان اقتصادی است .برای عبور کمهزینهتر از شرایط دشوار کنونی ما به
آزادی بیشتر نیاز داریم نه تشدید داغ و درفش علیه نیروهای خودی.

یادداشت

تورم ،هدیه دولتها به مردم

هولسمن؛ اقتصاددان مکتب اتریش در باب تورم میگوید" :فقط دولت این قدرت
را دارد که تورم را بصورت فراگیر ،در مقیاسی بزرگ و بصورت پدیدهای پایا بوجود
آورد ،چرا که تنها همین دولت است که قدرت بازداشتن شهروندان از برگزیدن بهترین
پولها را دارد".
در اقتصاد دولتی ایران مانند سایر اقتصادها چاپ اسکناس و ضرب سکه در انحصار
دولت است و شهروندان ایرانی مجبورند که تنها با ریال معامله کنند و داراییهای
مالی خود را به شکل پول رایج دولتی پس انداز نمایند .از سویی ایرانیان در طول
سه دهه اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید خود روبرو بوده اند .از آنجایی که به قول
فریدمن تورم یک پدیده پولی است و تنها پول موجود در بازار را دولت عرضه میکند
بنابراین مسبب اصلی سقوط قدرت خرید شهروندان در طول چند دهه اخیر نهاد
دولت میباشد.
دولت ایران اما در دوران معاصر شوکت و قدرت خود را مدیون طالی سیاهی
است که نخستین بار در مسجدسلیمان توسط خارجیها کشف و استخراج شد .این
درآمد دائمی و بعض ًا هنگفت مبنای تحلیل رفتار و سیاستهای اقتصادی دولت میباشد.
مبرهن است که دولت با دو ابزار پولی بر کسب و کارها تسلط دارد؛ چاپ پول و فروش
نفت که هر دو در انحصار اوست.
منبع :دریچه

شناسه ملی  10101178497و شرکت ارکان گاز به شناسه ملی 10100727097
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت پترو فالت سپهر قشم به شناسه
ملی  14004720470و شرکت میالد پگاه به شناسه ملی  10101069064به
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- .
مهدی اسپندیاری محالتی به شماره ملی  0041434315بعنوان بازرس اصلی و
نادر نامدارشاهی به شماره ملی  0452425417بعنوان بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه کثیر االنتشار ابرار جهت درج
آگهی های شرکت انتخاب گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()306017

_______________
آگهی تغییرات شرکت شبکه انتقال داده های رهام داتک سهامی خاص به
شماره ثبت  215140و شناسه ملی  10102565210به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  30/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سعید عسکری(کد
ملی  )5799744713به نمایندگی از شرکت اطالع رسان داتک (شناسه ملی
 )10102407505به عنوان رئیس هیات مدیره آقای علی کردستانی(کد ملی
 ) 4431509658به نمایندگی از شرکت گسترش ارتباطات داتک (شناسه
ملی )10102008568به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای
علی شیرازی مقدم( کد ملی) 0421149515به نمایندگی از شرکت شبکه گستر
پادرا (شناسه ملی  )10103149364به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
امضاء اسناد ،قراردادها و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ،مقررگردید به صورت
زیر اقدام شود :الف -کلیه چک ها،سفته ها ،بروات و اوراق بهادار با امضاء ثابت
مدیر عامل به همراه امضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره ،ممهور به مهر شرکت
معتبر می باشد .ب -کلیه قراردادها و عقود اسالمی به استثناء قراردادهای نیروی
انسانی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر
عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره  ،ممهور به مهر شرکت معتبر می
باشد .ج -کلیه قراردادهای نیروی انسانی اعم از استخدام ،تمدید ،خاتمه خدمت
و سایر موارد ذیربط (موضوع بند  4ماده  40اساسنامه شرکت) با امضاء مدیر
عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است .د -سایر مکاتبات با امضاء مدیر
عامل روی سربرگ شرکت و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد هیات
مدیره اختیارات مشروحه در بندهای  15،14،13،10،7،4،1ماده  40اساسنامه را
به مدیرعامل تفویض نمود سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()306018
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جامعه
یادداشت

طرحهای انتقال آب و تضعیف انسجام ملی
سجاد فتاحی
جامعهشناس

تاریخچه طرحهای انتقال آب در ایران مدرن به تونل کوهرنگ یک باز
میگردد؛ تونلی که تصور میشد با احداث آن مشکل کم آبی زایندهرود برای
همیشه حل خواهد شد؛ اما نه تنها این مشکل حل نشد که این طرح و طرحهای
دیگر با ایجاد توهم فراوانی آب بر شکاف بین مصارف و منابع آبی این حوضه
افزودند.
طرحهای انتقال آب مشکل کم آبی را هیچگاه حل نخواهند کرد چرا که
رسیدن یک حوضه یا منطقه به مرحلهای که در آن به منابع آبی حوضهها یا
نقاط دیگر محتاج باشد به معنای آن است که نظام حکمرانی آب در آن حوضه
یا منطقه دچار ناکارآمدی شده است؛ و این ناکارآمدی با تزریق منابع آبی بیشتر
بواسطه افزایش شکاف بین منابع و مصارف آبی حوضه ،بیشتر و بیشتر خواهد
شد .تصور میکنم داستان پراشک زایندهرود باید برای کل تاریخ ایران کافی باشد
تا ایرانیان بیاموزند که مساله کمآبی با انتقال آب حل نخواهد شد.
در شرایط کنونی منابع آب در ایران طرحهای انتقال آب نه تنها مشکلی را حل
نخواهند کرد؛ بلکه بواسطه افزایش تنش بین مناطق مبدا و مقصد این طرحها
موجبات تضعیف انسجام ملی را فراهم میکنند.
از این منظر هنگامی که رئیسجمهور از طرح انتقال آب خزر به سمنان سخن
میگوید یا نمایندگان اصفهان در مجلس در صدد وارد آوردن فشار هرچه بیشتر
به دولت برای تامین هزینههای طرحهای انتقال آب به حوضه زایندهرود هستند،
باید بدانند که خواسته یا ناخواسته انسجام ملی را نشانه رفتهاند.
اصفهان ،سمنان ،یزد ،قم و سایر نقاط ایران هنگامی به پایداری خواهند رسید
که راز زیستن در چارچوب محدودیتهای محیطزیستی را بیاموزند.
به هوش باشیم که نظام حکمرانی آب ناکارآمد در ایران انسجام ملی ایرانیان
را نشانه رفته است؛ نگذاریم رئیسجمهور ،نمایندگان مجلس ،وزرا و ...برای حفظ
محبوبیت خود در کوتاه مدت با وعده طرحهای انتقال آب بر نقصانهای این نظام
حکمرانی و البته خطاهای مدیریتی خود سرپوش بگذارند.

یادداشت

وظایف اقتصاددانان
محمدقلی یوسفی

ما اقتصاددانان نمی توانیم و نباید اقتصاد را مهندسی کنیم.
اقتصاد تعادلی در واقع اقتصاد نیست! کارآفرین به خاطر وجود سود تالش میکند.
فرض برقراری تعادل و صفر بودن سود ،کنار گذاشتن کارآفرینی از اقتصاد است.
اقتصاددان به جای افتخار کردن به دانستههای خود ،باید متواضعانه به ناتوانی خود
در درک بسیاری از ابعاد پدیدۀ اجتماعی اعتراف کند.
کار اقتصاددان پیش بینی کیفی است ،نه پیش بینی ک ّمی .هیچ قانون ک ّمی
دراقتصاد وجود ندارد .هیچ کجای دنیا تا کنون یک پیش بینی دقیق اقتصادی محقق
نشده است.
به قول روتبارد :اگر پیش بینی دقیق و ک ّمی ممکن است ،بهتر است اقتصاددانان
به جای تلف کردن وقتشان در دانشگاه ،به بورس بروند و با استفاده از پیش بینیهای
دقیق میلیاردر شوند!
اقتصاددان ناجی اقتصاد نیست .کار اقتصاددان ارائۀ تحلیل اقتصادی است ،نه نجات
بنگاهها و مشاغل و ..نباید نقش اقتصاددان را برنامه ریزی اقتصادی بدانیم.
دولت بازیگر اقتصادی نیست .دولت باید به نقش سنتی خود به عنوان داور رقابت
اقتصادی (تأمین نظم و امنیت) بازگردد.
اقتصاد خودش را خودبه خود ترمیم میکند ،به شرطی که دولت مداخالتش را
متوقف کند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

توقیف یک هزار و  357خودرو به علت ارتکاب
انواع تخلفات رانندگی با اجرای طرح طاهر

ید شماره ( -71شماره پیاپی )777
یکشنبه  25آذر  - 1397دور جد 
وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد

ح رتبهبندی معلمان
جزئیات جدید افزایش حقوق فرهنگیان با اجرای طر 
وزیر آموزش و پرورش جزئیات جدید اجرای
طرح رتبه بندی معلمان را اعالم کرد و گفت :چهار
رتبه در این طرح تعریف شده است.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحائی اظهارکرد:
یکی از مسائلی که از دیرباز در آموزش و پرورش
مورد توجه بوده رتبهبندی معلمان است.
وی افزود :به عنوان عضوی از دولت در
فراز و فرودهای بودجهای دولت قرار داشتهام
و به محدودیتهای مالی دولت و تهدیداتی که
بودجه ما در سال آینده با آن مواجه است اشراف
پیدا کردهام .با این حال دولت و شخص رئیس
جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بوجه اهتمام
زیادی دارند تا اعتباری را برای رتبهبندی معلمان
در بودجه سال آینده بگنجانند .از رئیس جمهوری
و سازمان برنامه و بودجه که چنین مسیری را
گشودند ،قدردانی میکنم.
وزیر آموزش و پرورش با اعالم این خبر که
برای رتبهبندی در الیحه بودجه پیشنهای دولت به
مجلس دقیقا  ۲۰۰۰میلیارد تومان پیشبینی شده

است ،اظهارکرد :چندی پیش الیحه پیشنهادی ما
برای اجرای رتبهبندی معلمان به دولت ارسال شد،
حسب رویهها در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی
قرار گرفت و در نهایت در شش ماده به تصویب

رسید و اکنون در نوبت کار هیات دولت قراردارد و
امید است در جلسات آتی بررسی و قبل از نهایی
شدن بودجه ،مصوب و به مجلس ارسال شود.
بطحائی ادامه داد :در واقع دولت الیحه را به

مجلس میفرستد و پس از تصویب در مجلس،
آییننامهای را تهیه میکند و اجرای طرح
رتبهبندی معلمان آغاز میشود .وی با اشاره به
اینکه در یکی از جداول بودجه ،اعتبار رتبهبندی در
ردیفی مستقل پیش بینی شده است ،درباره میزان
افزایش حقوق فرهنگیان پس از اجرای رتبهبندی
گفت :هدف اصلی طرح رتبهبندی معلمان افزایش
حقوق نیست بلکه ارتقای شایستگیهاست،
منتها یکی از آثار اجرای رتبهبندی اصالح نظام
پرداختهاست.
وزیر آموزش و پرورش در پایان اظهارکرد :در
طرح رتبهبندی معلمان ،چهار رتبه و برای احراز هر
رتبه معیارهایی را تعریف میکنیم که بر اساس
آن سطح شایستگی معلمان تعیین و متناسب با
آن رتبه ،افزایش فوقالعاده شغلی منظور خواهد
شد .پس آثار اجرای رتبهبندی در گام اول بهبود
کیفیت نظام آموزش و پرورش و نیروی انسانی و
در گام دوم بهبود نظام پرداختها برای معلمان
خواهد بود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

تدابیر جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت سوخت
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کاهش قاچاق
سوخت در کشور و همچنین اتخاذ تدابیر جدید برای جلوگیری
از سوءاستفاده از کارت سوخت خبر داد.
به گزارش خبرآنالین ،علی مویدی در پایان جلسه بررسی
قاچاق سوخت در کشور که با حضور وزیر کشور و شمار
دیگری از مسئوالن مرتبط در محل ساختمان وزارت کشور
برگزار شد ،با حضور در جمع خبرنگاران گفت :جلسه برای
بررسی معضل قاچاق بخصوص در حوزه سوخت تشکیل شد
که مصوبات خوبی در این زمینه داشتیم و امیدوارم امکان
اجرایی و عملیاتیشدن آن بهزودی فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای طرح پیمایش اظهار کرد :در این
نشست تاکید شد که همه ناوگان حمل و نقل سوخت باید
به این طرح بپیوندند و دستگاههای متولی باید با جدیت در
این زمینه ورود کنند و از طرف دیگر دستگاههای نظارتی نیز
اقدامات مربوط به خود را به طور کامل انجام دهند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه
"سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت از قبل موظف به بررسی
مساله قاچاق مشتقات نفتی  -از جمله سوخت  -بودهاند"،
گفت :دو هزار پرونده در این زمینه وجود دارد که برای
تعیین تکلیف آن کارگروه ویژهای با نظارت ستاد مبارزه با

قاچاق کاال و ارز تشکیل شده است که این پروندهها تا پایان
سال نهایی خواهند شد .وی درباره نظارت بر خودروهای
ترانزیتی نیز اظهار کرد :در این جلسه مقرر شد در مبادی
ورودی و خروجی تجهیزات و زیرساختی فراهم شود که از
خروج غیرقانونی سوخت از کشور جلوگیری شود .به گفته
مویدی ،بخشی از قاچاق سوخت ناشی از قاچاق مشتقات نفتی
است که در این خصوص وزارت نفت و سازمان استاندارد
باید تالش مضاعفی در اجرای مصوبات داشته باشند .رئیس
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به تبادل سوخت در
مرزها با نرخ تعادلی گفت :خوشبختانه اقدامات خوبی در این
زمینه از سوی وزارت نفت انجام شده و مقرر شد با نظارت
استانداران استانهای مرزی اقدامات دیگر نیز انجام شود .وی
از صدور کارت سوخت برای هر پالکی که از سوی نیروی
انتظامی صادر میشود ،خبر داد و گفت :در جلسه مقرر شد
نیروی انتظامی برای هر خودرویی که پالک صادر میکند،
کارت سوخت نیز به همراه داشته باشد .همچنین آن دسته از
خودروهایی که اسقاط میشوند باید اسقاط شدنشان از سوی
پلیس به دستگاههای مربوطه اعالم شود تا امکان سوءاستفاده
از کارتهای سوختشان وجود نداشته باشد .وی با بیان اینکه
"در ماههای گذشته روزانه حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیون لیتر سوخت

در کشور قاچاق میشد" ،گفت :خوشبختانه با تمهیدات وزارت
نفت ،استانداری ،سازمان استاندارد ،نیروی انتظامی و ...این
شیب تند فروکش کرده و قاچاق سوخت به روزانه دو تا سه
میلیون لیتر رسیده است که البته همین روند کاهشی باید
ادامه یابد .رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان
اینکه "در یک استان  ۲۰۰هزار کارت سوخت غیرمجاز اعمال
شده است" ،گفت :قطع ًا این روند در کاهش قاچاق سوخت
تاثیرگذار بوده است.
مویدی در پاسخ به پرسشی در مورد ورود دیگر کاالهای
قاچاق به کشور نیز گفت :سیاستهای ارزی در کشور سبب
شده تا ورود کاالی قاچاق به کشور کاهش یابد اما تالش
خوبی در این زمینه در مرزها صورت گرفته و ما ابالغ کردیم
تا برای عدم خروج کاالهای اساسی اقداماتی انجام شود اما
متاسفانه شاهد خروج برخی از این اقالم هستیم که باید این
روند کاهش یابد.

رئیس کانون عالی مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داد

 ۳۰بهمن؛ آخرین مهلت انصراف بازنشستگان تامین اجتماعی از تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی

رئیس کانون عالی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی
گفت :بیمه شدگانی که تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی
درمان را ندارند تا  ۳۰بهمن ماه مهلت دارند با مراجعه به کانونها
انصراف دهند.
به گزارش مهر ،علیاصغر بیات به بیمه تکمیلی جدید
بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت :قرارداد جدید بیمه
تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از یکم آذرماه تا آخر آبان ماه
سال آینده اعتبار دارد.
وی با اشاره به اینکه حق بیمهای که بیمه شده در ازای هر
فرد باید پرداخت کند  ۳۸هزار و  ۵۰۰تومان است ،گفت :همچنین
بازنشستگان تامین اجتماعی بایدماهیانه  ۵۵۰۰تومان نیز برای بیمه
عمر پرداخت کنند.
به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران

سازمان تأمین اجتماعی ،مستمری بگیران بازنشسته ،ازکارافتاده
کلی و مستمری بگیران بازمانده ،به همراه همسر و در صورت
تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط میتوانند از بیمه تکمیلی
درمان بهرهمند شوند.
وی در مورد انصراف از بیمه تکمیلی نیز گفت :بازنشستگان

و مستمری بگیرانی که مایل به استفاده از بیمه تکمیلی نیستند تا
پایان بهمن ماه مهلت دارند برای انصراف به کانونهای بازنشستگان
در تمامی شهرستان و استانها مراجعه و با پر کردن فرم مربوطه عدم
تمایل خود را اعالم کنند.
بیات افزود :چنانچه حق بیمهای طی این مدت از فیش حقوقی
بازنشستگان کسر شده باید یعد از انصراف به حساب آنان بازگردانده
میشود.
وی به پوشش بیمه تکمیلی برای افراد جدید نیز اشاره کرد و
گفت :همچنین بیمه شدگانی که تا کنون بیمه تکمیلی نبوده اند
و یا تازه بازنشست شده اند نیز میتوانند در صورت تمایل برای
استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان به مدت  ۳ماه از آغاز قرار
داد یعنی تا پایان بهمن ماه با مراجعه به کانون ،تمایل خود را برای
استفاده اعالم کنند.

رئیس اداره نیروی انسانی وظیفه عمومی خبر داد

حذف طرح پرداخت جریمه نقدی به جای خدمت سربازی در سال ۹۸

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت :با اجرای طرح انضباط ترافیکی طاهر ۱۳۵۷ ،خودرو که انواع
تخلفات رانندگی را مرتکب شده بودند توقیف و به پارکینگ منتقل شدند .به گزارش میزان ،سردار
حسین رحیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :طرح انتظامی ترافیکی ارتقای انضباط و ایمنی
ترافیکی شهر تهران با توقیف  ۱۳۵۷دستگاه خودرو و اعمال قانون  ۵۲هزار خودرو در پایتخت رقم
خورد .وی گفت :طرح طاهر با بهرهگیری از تمام توان ماموران پلیس راهور و بزرگراه و محوریت
برخورد با تخلفات هنجارشکن ،حادثهساز ،پرخطر ،ساکن و همچنین برخورد با خودروهای فاقد
معاینه فنی ،فاقد پالک و دارای پالک مخدوش در سطح پایتخت به مرحله اجرا درآمد .رئیس پلیس
تهران بزرگ ادامه داد :خودروهای توقیف شده بنا به نوع تخلف از سه روز تا یک ماه در توقیف
پلیس خواهند ماند ،همچنان رانندگان این خودروها مکلفند در کالسهای آموزشی شرکت کنند.

رئیس اداره نیروی انسانی مشموالن وظیفه عمومی ستاد کل
نیروهای مسلح از حذف طرح خرید غیبت سربازی در سال آینده
خبر داد و گفت :مشموالن در وقت قانونی اعزام به خدمت اقدام
کنند.
به گزارش میزان ،سردار موسی کمالی اظهار داشت :هم اکنون
خدمت مقدس سربازی برای دستگاههای دولتی  ۲۴ماه ،برای
نیروهای مسلح مناطق عادی  ۲۱ماه ،مناطق محروم  ۱۹ماه و
مناطق امنیتی درگیر  ۱۸ماه است.
سردار کمالی با اشاره به این موضوع که متوسط خدمت
سربازی با توجه به قانون کسر خدمت در کشور  ۱۶ماه است ،بیان
داشت :با توجه به کاهش موالید ،گسترش دانشگاهها و افزایش
کسر خدمت ها ،تعداد سربازان جوابگوی نیازهای نیروهای مسلح
نیست ،ولی با این وجود ستاد کل برنامهای برای افزایش مدت
خدمت سربازی ندارد.
وی خاطر نشان کرد :ستاد کل نیروهای مسلح در نظر دارد
حقوق سربازان را افزایش دهد هر چند ارزش این خدمت مقدس

مدت خدمت سربازی افزایش نمییابد
فراتر از دنیای مادی است و با مادیات قابل ارزیابی نیست.
این مقام مسئول درخصوص تعیین تکلیف مشموالن غایب
و فروش سربازی یا جریمه مشموالن غایب ،ادامه داد :ستاد
کل نیروهای مسلح اصرار بر حذف طرح خرید غیبت سربازی
دارد و در سال  ۹۸این طرح اجرا نخواهد شد .کمالی با اشاره
به تاکیدات مقام معظم رهبری برای بهبود و بهینه سازی
خدمت سربازی بیان داشت ۳ :برنامه شامل "استفاده بهینه از
تخصص و توانمندی سربازان"" ،تربیت ،آموزش و توانمندی
سربازان" و "حفظ و ارتقاء شأن و منزلت سربازان" در دستور
کار نیروهای مسلح است .این مقام مسئول در خصوص استفاده
از تخصص و توانمندی سربازان گفت :در این خصوص نیازهای
نیروهای مسلح براساس شغل احصا میشود ،توانمندی سربازان
مشخص و مراکز آموزشی طی  ۲ماه صالحیتهای شغلی فرد
را بررسی میکنند که اگر صالحیت الزمه را نداشته باشد در
مشاغل عمومی از وی استفاده میشود .سردار کمالی ادامه داد:
در خصوص تربیت ،آموزش و توانمندی سربازان ،قبل از سربازی

مشوقهایی برای خانوادهها و سربازان در نظر گرفته میشود که
یک سری فعالیتها را آموزش ببینند تا اگر تخصصی دارند در
مسیر تخصص به کارگیری ،رشد و در بازار کار وارد شوند و در
این خصوص با  ۲۰وزارتخانه و سازمان مانند وزارت کار و فنی
و حرفهای تعاملهای الزم انجام شده است .این مقام نظامی
تصریح کرد :از دیگر موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظ و
ارتقاء شان و منزلت سربازان است که طرحهای گوناگونی مانند
طرح "سرباز مشاوره" که همه سربازان باید یک مشاور باشند و
مشکالت را انتقال دهند ،طرح "معین سرباز" که هر  ۱۰سرباز
با یک پایور در ارتباط هستند ،اجرایی میشود .سردار کمالی با
اشاره به اینکه نظام دفاعی کشور ،نظامی مردمی است و بخشی
از نیروی انسانی و توان رزم را مردم تامین میکنند به جوانان
توصیه کرد :سربازان به موقع به خدمت مقدس سربازی اعزام
شوند و به شایعات توجه نکنند ،فریب افراد و باندهای جعل را
نخورند و به کانالهای خبری نامعتبر توجه نکرده و اخبار را از
ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی پیگیر باشند.
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حداقل  2میلیون و  ۲۲۲هزار تومان و حداکثر  3میلیون و  ۳۳۷هزار تومان؛

عیدی امسال کارگران

در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در
پایان سال پرداخت میشود ،بخشی از کارگران به دلیل سخت
شدن شرایط زندگی و ناتوانی در تامین هزینههای معیشتی ،از
کارفرمایان خواستهاند که عیدی پایان سال را برای تقویت قدرت
خرید و جبران هزینههای زندگی خانوار زودتر دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ،علی اصالنی عضو کانون عالی شوراهای
اسالمی کار ،با اظهار تاسف از شرایط سخت معیشتی بسیاری از
خانوارهای کارگری گفت :از سبد کاالی دولت برای کارگران که
خبری نیست و چند سالی است که به مبلغ خواربار اضافه نشده و
ترمیم مزد کارگران هم که منتفی شده است؛ بنابر این در چنین
شرایطی جامعه کارگری تنها به امید یک اتفاق خوب به فعالیت
ادامه میدهد.
وی ادامه داد :از طرفی بخش اعظمی از تولید داخلی را جامعه
کارگری مصرف میکنند که با کاهش قدرت خرید آنها عمال
محصوالت تولیدی در انبارها تلنبار شده و به فروش نمیروند و
تولید و کارگر هردو با هم در حال آسیب دیدن هستند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار در پاسخ به این
سوال که چرا کارگران خواستار پرداخت عیدی خود پیش از
پایان سال شدهاند؟ گفت:حقیقت این است که زندگی کارگران
دیگر نمیچرخد و وقتی میبینند از هیچ جایی حمایت نمیشوند،
انگیزهای برای کار برایشان نمیماند .اگر امروز کارگران از
کارفرمایان عیدی خودشان را که حق قانونی آنها است مطالبه
میکنند ،گویای وضعیت اسفبار زندگی جامعه کارگری است تا با
آن بتوانند چند صباحی اقالم و مایحتاج حیاتی و ضروری خود را
تامین و زندگی کنند.
اصالنی به رقم عیدی امسال کارگران اشاره کرد و گفت :بر

اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته ،حداقل
دستمزد کارگران یک میلیون و  ۱۱۱هزار تومان تعیین شده و بر
اساس قانون مصوب مجلس ،کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه
حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش
آخر سال به کارگرانشان بدهند.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد :با در نظر گرفتن این
قاعده ،عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و  ۲۲۲هزار
تومان و حداکثر سه میلیون و  ۳۳۷هزار تومان خواهد بود که
شایسته است کارفرمایان پرداخت آن را به شب عید یا بعد از
آن موکول نکنند؛ هرچند بسیاری از کارفرمایان به دلیل ازدحام
بانکها و اختالل در شبکه بانکی در روزهای پایانی سال ،معموال
عیدی و پاداش را تا قبل از پایان سال به کارگران پرداخت کرده
و یا با حقوق دی و بهمن ماه واریز میکنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار اضافه کرد :فارغ از
خانوارهایی که با مشکالت معیشتی دست و پنجه نرم میکنند
و در شرایط کنونی اقتصاد ،نیازمند عیدی و پاداش پایان سال

هستند ،عدهای از کارگران تمایل دارند که این رقم را در پایان
سال بگیرند تا زودتر خرج نشود و بتوانند با آن اقالم مورد نیاز و
خرید شب عید را جبران کنند.
مقام مسئول کارگری درعین حال با اشاره به بستههای
حمایت غذایی دولت ،گفت :علیرغم آن که توزیع این بستهها
از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آغاز و اعالم شد
که بازنشستگان هم آن را دریافت کردند ،تاکنون به جامعه
کارگری بستهای تعلق نگرفته و کارگران همچنان به حمایت
دولت چشم دوختهاند ،اما  ۲۰۰هزار تومان بسته غذایی کمک
چندانی نمیکند و کارگران نهایتا بتوانند  ۱۰کیلو مرغ بخرند این
در حالی است که در کنار مشکالت معیشتی و اجارهبها ،با مشکل
تازهتری مواجه شدهاند و آن حذف  ۲۸قلم دارویی از دفترچههای
تامین اجتماعی است.
به گفته اصالنی ۲۸ ،قلم داروی ضروری کارگران تنها به
این دلیل که این اقالم در مراکز ملکی تامین اجتماعی رایگان
بود از دفترچه حذف شده است در صورتی که بهتر بود به جای
حذف این اقالم دارویی ،برای خریدشان فرانشیز گذاشته میشد
تا کارگران از نظر درمانی دچار مشکل نشوند.
به گزارش ایسنا ،خبر اختصاص سبد حمایت غذایی دولت به
کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار و توسط وزیر کار اعالم
شد.این خبر در حالی استقبال گروههای کارگری و مستمری
بگیران و تاکید کارشناسان برای توزیع چند مرحلهای بستهها
تا پایان سال را به دنبال داشت که تاکنون بستههای حمایت
غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق نگرفته
و با تشدید مشکالت معیشتی بازنشستگان و کارگران ،انتقاداتی
به آن وارد آمده است.

واریز  200هزار تومان به حساب  2میلیون و  600هزار نفربازنشسته،
از کارافتاده و بازمانده با دریافتی کمتر از ماهانه  3میلیون تومان
ت گرفته تاچند روز آینده
هماهنگیهای صور 
۲۰۰هزار تومان به عنوان بسته حمایتی به حساب
ی بگیران سازمان تامین اجتماعی
بازنشستگان و مستمر 
که کمتر از ۳میلیون تومان درآمد دارند ،واریز میشود.
به گزارش فارس ،سازمان تامین اجتماعی  2میلیون
و  600هزار نفربازنشسته ،از کارافتاده و بازمانده دارد که
دریافتی آنها زیر  3میلیون تومان است .براساس مصوبه
هیات دولت این افراد  200هزار تومان در مرحله اول
بسته غذایی دریافت میکنند.
قرار است تا پایان سال  600هزار تومان بسته غذایی

به این افراد پرداخت شود که  200هزار تومان اول نقد
و مابقی آن به عنوان بسته غذایی به این افراد اهداء
میشود.
بازنشستگان و مستمری بگیران میتوانند از بین
 30قلم کاال موارد مورد نیاز خود را انتخاب کنند و
در بسته غذایی خود قرار دهند و در این طرح کاالیی
تحمیل نمیشود .براساس هماهنگیهای صورت
گرفته تا دو روز کاری آینده مبلغ  200هزار تومان به
حساب بازنشستگان و مستمری بگیرانی که کمتر از
 3میلیون تومان درآمد دارند ،پرداخت میشود .احتماال

این پرداختها با حقوق بازنشستگان نخواهد بود .لیست
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که واجد شرایط
بسته حمایتی هستند و کمتر از  3میلیون تومان درآمد
دارند ،مشخص شده است که در حال همپوشانی است و
بالفاصله پس از هماهنگیهای الزم پرداخت میشود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

 48درصد  7/5تا  9میلیون سالمند تحت پوشش هیچ صندوق بیمه ای نیستند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :اگر اقدامات الزم
در خصوص معیشتو درمان سالمندان برای سالهای آتی پیش
بینی نشود سونامی سالمندی مشکالت و بحرانهایی را به جامعه
تحمیل خواهد کرد.
به گزارش مهر ،جمشید تقی زاده تصریح کرد :آمارها نشان
میدهد در حال حاضر حدود  ۷.۵تا  ۹میلیون سالمند در ایران زندگی
میکنند که  ۴۸درصد آنها «تحت پوشش هیچ صندوق بیمهای»
نیستند.
وی افزود :همچنین  ۲۰درصد سالمندان زن و  ۱۰درصد
سالمندان مرد تنها زندگی میکنند و این نشاندهنده این است که
زنان سالمند و بازنشسته شرایط سختتری نسبت به مردان دارند.
تقی زاده گفت :بیماریهای قلبی ،عضالنی ،درد اسکلتی و
بینایی از جمله بیماریهایی هستند که بازنشستگان به آن مبتال
هستند.
وی با تاکید بر اینکه خانوادهها وظایف مهمی در قبال این
عزیزان به ویژه حفظ احترام و عزت و همچنین مراقبت از آنان
برعهده دارند ،گفت :سالمندان و بازنشستگان از مهم ترین قشرهای
جامعه به شمار میروند که در رشد و پیشرفت کشور اثرگذار بوده
و هستند .در این میان کانون خانواده نیز با پرورش افرادی توانمند،
توسعه منابع انسانی را پایهریزی میکند و به همین دلیل استحکام

این نهاد سبب ایجاد جامعهای پویا و هدفمند خواهد شد.
تقی زاده ادامه داد :امروزه بازنشستگان و خانواده آنان بیش
از هر زمانی نیازمند امید و حمایت هستند .حضور هر سالمند در
خانواده عالوه بر اینکه محور اتصال و ارتباط دیگر اعضای خانواده
با همدیگر است سبب آرامش و روشنایی و تکیه گاهی بزرگ برای
نهاد خانواده هم هستند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد :قدرشناسی و
تکریم این عزیزان که برای جامعه برکت و رحمت هستند ،مهمترین
کاری است که تک تک فرزندان و بستگان آنان میتوانند انجام
دهند و خوشبختانه جامعه ایرانی هنوز پیوندهای خود را حفظ کرده
و پیران و سالمندان را پشتوانه فکری وعاطفی خود میدانند؛ این

درحالی است که در خیلی از کشورها سالمندان به لحاظ اجتماعی
جایگاه خوبی ندارند و بعضا از سوی خانواده طرد و مورد بی احترامی
قرار میگیرند.
تقی زاده اظهارداشت :تجربه نشان داده سالمندان و بازنشستگان
بهترین مشاوران ،در عرصههای مختلف اجتماعی هستند ،که با
کمترین توقع ،بیشترین منفعت را به خانواده وجامعه هدیه میکنند.
وی یادآور شد :ما بر این باوریم که آرامش و امنیت اجتماعی
و اقتصادی کشور مدیون تالشهای بیدریغ بازنشستگان است
که طی سالهای فعالیت خود از هیچ کوششی دریغ نداشته
و با پشتکار و سختکوشی وصف ناپذیر در عرصه آبادانی و
سازندگی این مرز و بوم ،چرخهای عظیم توسعه و پیشرفت را
به حرکت درآورده اند.
تقی زاده با تاکید براینکه سالمندان و بازنشستگان ستونهای
خانواده و تکیه گاه نسل امروز هستند ،گفت :باید کرامت و حرمت
بازنشستگان به نحوه شایستهای حفظ شود ،چرا که این عزیزان
با کوله باری از تجربه و تدبیر میتوانند پل ارتباطی برای انتقال
تجارب و اطالعات ارزشمند و گرانبهای خود به نسل امروز باشند.
وی تاکید کرد :صندوق بازنشستگی کشوری برای تحکیم و تقویت
نهاد خانواده از هر طرحی که به استحکام و پیوند خانواده کمک کند
حمایت میکند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد

ی ملی قدیمی فقط تا پایان سال جاری
اعتبار کارتها 

سخنگوی سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه
کارتهای ملی قدیمی در سال  ۹۸فاقد اعتبار خواهند بود
به هموطنان توصیه کرد که ثبت نام و دریافت کارت ملی
هوشمند را به پایان سال موکول نکنند .به گزارش جام جم
آنالین ،سیف اهلل ابوترابی با اعالم اینکه بیش از  ۴۷میلیون
نفر ثبت نام خود را تکمیل کرده و در لیست دارندگان کارت
ملی هوشمند قرار گرفته اند ،ادامه داد :حدود  ۴۵میلیون
و  ۵۰۰هزار کارت برای مردم ارسال شده است و همین
تعداد کارت نیز با تفاوت اندک ،تحویل مردم شده است.
وی با بیان اینکه کارتهای ملی به دفاتر درخواست شده،
ارسال میشوند ،افزود :هنگام ثبت نام اسکن اثر انگشت
دریافت میشود و برای فعالسازی کارت ،باید به همان
دفتر و تطبیق مجدد اثر انگشت ،فرد به دفاتر ثبت نامی

مراجعه کنند .ابوترابی با اشاره به اینکه ممکن است بخش
اعظم کارتهای صادره در پایان سال بدست هموطنان
نرسد ،تاکید کرد :کسانی که تکمیل ثبت نام کرده اند،
در لیست قرار میگیرند و اگر بعد از سال به جایی مراجعه
کردند ،با یک استعالم وجود کارت ملی شان محرز میشود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال به هموطنانی که تاکنون
نسبت به ثبت نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند،
توصیه کرد که به دفاتر پیشخوان و پست یا ادارات ثبت
احوال مراجعه کرده و مراحل تکمیل ثبت نام را انجام
دهند زیرا کارتهای قدیم تا پایان سال  ۹۷دارای اعتبار
هستند و در سال  ۹۸فاقد اعتبار خواهند بود و اگر مردم
شماره ملی را اظهار کنند ،بدلیل عدم ثبت نام ،دچار مشکل
میشوند .به گفته وی ۱۹۰ ،سازمان و وزارتخانه تفاهمنامه

امضا کرده اند که برای احراز هویت از نقاط مختلف کشور
با ما در ارتباط باشند و بر اساس مصوبه هیئت وزیران
کارگروهی شکل گرفته تا کارت هوشمند مشابه در سایر
دستگاهها ارائه نشود .ابوترابی در خاتمه سخنان خود در
یک برنامه رادیویی با اعالم اینکه امکان بهره مندی از
اسکن اثر انگشت ،امضای الکترونیک و –پین کدهای
اختصاص یافته در زمان ثبت نام -و نیز عنبیه چشم در
کارت ملی هوشمند برقرار است ،افزود :امکان خود دریافت
و خودپرداخت توسط یکی از بانکها در حال برقراری است
و بانکهای دیگر نیز تالش میکنند مجوز این کار گرفته
شود تا از کارت ملی به عنوان کارت اعتباری استفاده شود و
در آینده میتوان با همکاری ناجا بعنوان گواهینامه و کارت
پایان خدمت نیز استفاده شود.

یادداشت

عناصر گمشدهی سازمانهای دولتی در ایران؛
سواد ،تعهد و ِخ َرد

سعید کشاورزی

سازمانهای دولتی در ایران ،از بدو شکلگیری با بحران کارآیی روبرو بودهاند؛ چنانچه بسیاری از آنها با تشکیالت
عریض و طویل خود ،در فهم و اجرای بدیهیترین وظایف خود نیز درماندهاند .از سوی دیگر ،اقدامات سازمانی اساسا یا
با هزینههای گزاف و غیرمنطقی انجام میشود و یا نهایتا به نوعی تشریفاتگرایی ختم شده که میبایست هزینههای
بسیاری را برای جبران صدمات ناشی از آنها اختصاص داد .به بیان دیگر ،سازمانها در بسیاری از موارد به کنشگران
کوری مبدل شدهاند که دائما برای جامعه و محیطزیست بحرانآفرینی مینمایند .دالیل بسیاری را میتوان برای این
ناکارآمدی برشمرد؛ اما نویسنده در ادامه به سه عامل اصلی در سطح فردی اشاره خواهد کرد و توضیح خواهد داد که
چگونه هر یک از این عوامل ریشه در تناقضهای ساختاری حلنشده داشته و دارند:
-1سواد :از زبان وبر ،جامعهشناس سرشناس آلمانی ،عقالنیت را میبایست زیربنای شکلگیری سازمانها دانست.
در واقع ،فلسفه شکلگیری سازمان ،جاری سازی کنش عقالنی در شکل کالن آن است و الجرم این امر بدون
داشتن سطح مشخصی از سواد میسر نمیشود .در اینجا منظور از سواد ،دانش انجام کا ِر روشمند است .به عبارت
دیگر ،باسوادی در یک مجموعه به معنای شناخت هدف و راههای بهینه تحقق آن است .ریشهی مقادیر زیادی از
هدررفت بودجه در سازمانهای دولتی ،همین فقدان دانش روشمند است .افراد فاقد سواد حداقلی ،جامعه را از درون
و برون با بحرانهای جدی روبرو میکنند؛ شدت و گستردگی این بحرانها نیز تابعی از سطوح قرارگیری افراد در
رتبههای سازمانی است .اما ریشهی شکلگیری بیسوادی در سازمانها را میبایست در کجا جستوجو کرد؟ به باور
نویسنده دو عامل ساختاری مهم در این زمینه قابل شناسایی هستند :یکی نظام دانشگاهی که سالهاست در قامت
یک بنگاه اقتصادی درآمده و گواهیهای آن کارکرد اصلی خود را از دست داده است؛ دوم ،ساختار استخدامی در
سازمانهایدولتی.
 -2تعهد :این مفهوم به معنای همدلی ،همبستگی و دلبستگی میان کارمندان و اهداف سازمان است .همانطور
که تعهد یکی از متغیرهای اصلی برای شکلگیری کار گروهی است ،سازمانها نیز بدون سطح مشخصی از تعهد
نمیتوانند کارکردهای اولیه خود را داشته باشند .بر این اساس ،میبایست نوعی یکپارچگی میان نظام ارزشهای
کارمندان و سازمان برقرار باشد .با اینحال ،اغلبا در سازمانها شاهد وجود شکافی فراخ میان نظام ارزشی کارمندان و
ارکان کالن سازمان هستیم؛ چنانچه کالم مدیران کالن سازمانی برای کارمندان خالی از معنای عملیاتی است .این امر
ناشی از فقدان شناخت منطق عقالنی سازمان از سوی سیاستگذاران و حاصل شعارزدگی در این زمینه است.
 -3خ َِرد :یکی از مفاهیم مهم و گمشده سازمانهای دولتی ،لزوم اتخاذ تصمیمات خردمندانه است .این نوع
تصمیمگیری نیازمند ،دو عنصر قبلی به همراه تعهد و فهم بهروزی جمعی است .گفته میشود که کارخانههای
آدمسوزی نازیسم در زمان خودشان از باالترین بازده و اثربخشی برخوردار بودهاند ،اما آیا میتوان گفت این کورهها
به بهروزی جامعه منتهی شده اند؟ روانشناسان سیاسی براین باورند که نظام صلب رئیس و مرئوسی یکی از عوامل
اصلی تصمیمات فاجعهبار سازمانی است .البته امروزه در بسیاری از کشورها ،اصالحاتی در جهت بهبود آن انجام
شده ،اما متاسفانه حرکت معکوسی را در سازمانهایمان به سوی اداره امور به صورت ارباب/رعیتی شاهد بودهایم .در
واقع ،مدیران سازمانهای دولتی ،دائما در حال تولید هیبت قدرتگونهای هستند تا به تصمیمات خود ،نوعی لعاب
کاریزماتیک بپوشانند و در نتیجه مقاومت عقالنی در برابر خود را هر چه بیشتر ناممکن و هزینهزا نمایند.
به باور نویسنده؛ این سه عامل (سواد ،تعهد و خرد) پاشنه آشیل سازمانهای دولتی در ایران هستند ،سازمانهایی
که روزبهروز از بنیانهای عقالنی تهیتر و در بسترهای غیرعقالنی و پیشاعقالنی بیشتر استحاله میشوند .حل
معضلهای گفته شده به هیچ وجه ساده نبوده و قاعدتا مستلزم تغییرات در سیاستگذاری کالن و َصرف هزینه بسیار
است؛ اما آنچه روشن است؛ آنکه با نادیدهگرفتن آنها ،مشکالت سازمانها همانند یک باتالق ،با همافزایی بیشتری
در برابر ما قرار خواهند گرفت و نهایتا امکان تصمیمگیری را از سیاستگذاران خواهند گرفت.

یادداشت

آدم حسابی کیست؟
پدرام سلطانى

هنگامی که بخواهیم از کسی تعریف کنیم و او را متمایز از دیگران بشماریم میگوییم" :فالنی آدم حسابی
است" .عبارت آدم حسابی در کارکردهای مختلف یک جامعه میتواند ویژگیهایی را در بر گیرد .در نشست و
برخاستهایی که در طی این چند سال داشته ام این عبارت را زیاد شنیده ام و اگر مجالی بوده از گوینده اش پرسیده
ام که بر چه اساسی این قضاوت را در خصوص فرد مورد نظرش داشته است .پاسخهایی که دریافت کرده ام بسیار
متنوع و متفاوت و بیشتر به یک یا چند ویژگی محدود بوده است و از کنار هم گذاشتن این ویژگیها و ساده سازی
و پاالیش آنها به موارد زیر رسیده ام .البته چون معاشرتهای من بیشتر در مجامع اقتصادی بوده است که در آن
از مدیران دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر دستگاهها و البته ،به میزان بیشتری ،مدیران بخش خصوصی
رفت و آمد داشته اند شاید روایی این ویژگیها بیشتر درباره ی این گروهها باشد.
اما آدم حسابی کیست؟
-١آدم حسابی حرف حسابی میزند .اهل مغلطه نیست ،اهل حرافی و هرزگویی نیست ،اهل سخنان درهم
ریخته و بی هدف هم نیست .برای همین شنوندگانش او را آسان میفهمند .سخنانش برخاسته از دانش است نه
شهوت کالم یا خودنمایی.
-٢آدم حسابی اهل تخریب دیگران و تهمت زدن به کسی نیست .او برای حذف رقیب توطئه چینی یا زیرآب
زنی نمی کند.
-٣آدم حسابی قانونگراست .اهل دور زدن قانون نیست .رشوه نمی دهد و رشوه قبول نمی کند .اهل پارتی
بازی و رابطه ساالری نیست.
-٤آدم حسابی از اقرار به اشتباهاتش ابا ندارد و هرگاه متوجه اشتباه شد در صدد جبران آن یا برگشت از راه
رفته بر میآید.
-٥آدم حسابی به اقتضای جلسه و محفلی که در آن نشسته است سخن نمی گوید .سخن او همواره برخاسته
از باورهایش است.
-٦آدم حسابی با برخی افراد و افکار نمی تواند کار کند و قبولشان ندارد .او خود را مجبور به این کار نمی
کند.
-٧آدم حسابی در مسائل کوچک صرف وقت نمی کند و درباره ی مسائل مهم بی تفاوت نیست.
-٨آدم حسابی با باالدستیهایش تعارف ندارد .اگر اشتباهی از ایشان ببیند میگوید و اگر اقناع نشود از همکاری
و همراهی با ایشان کناره میگیرد.
-٩آدم حسابی در هر پست و مقامی که مشغول باشد ،تمام تالشش در راستای انجام مأموریتهای محوله به
بهترین شکل است .او برای خوشامد رئیسانش یا به طمع پست و مقامی بهتر ،تصمیم نمی گیرد و کار نمی کند.
-١٠آدم حسابی اهل باج دادن و معامله کردن در وظایف و اختیاراتش نیست .او از دید همکارانش آدم سختی
به نظر میرسد.
-١١آدم حسابی به کسانی که از او تعریف و تمجید میکنند با احتیاط نگاه میکند و به کسانی که او را نقد
میکنند خوب گوش میکند و در صدد تالفی برنمی آید.
-١٢آدم حسابی در مقابل کاری که برای دیگران میکند انتظاری از ایشان ندارد و در زمانی که کارش به آنها
بیافتد به ایشان یاداوری نمی کند که چه کارهایی برایشان کرده است.
-١٣آدم حسابی در قید و بند دریافت تبریک و تسلیت از دیگران یا برگزاری مراسم بزرگداشت و تکریمش
نیست .او کیش شخصیت ندارد.
-١٤آدم حسابی وامدار فرد یا گروهی نمی شود .او تالش میکند کاستی هایش را با عزت نفس پر کند اما
آزادگیش را در گرو نیازهایش نگذارد.
-١٥آدم حسابی بر اساس باورهای راستینش در گروه ،حزب یا سازمانی وارد میشود .او اهل یافتن همفکرانش
است نه همفکر شدن برای رسیدن به امیالش.
-١٦آدم حسابی دارای یک سلسله ارزشهای اخالقی است که آنها را با اندیشه و پژوهش خود یافته است نه
توصیه و تلقین دیگران.
-١٧آدم حسابی اهل مدرک گرایی نیست .او نداشتن عنوان دکتر و مهندس را کسر شأن نمی داند و به دنبال خرید
مدرک یا عنوان تقلبی نیست .او یادگیری را یادگرفته است.
-١٨آدم حسابی نه اهل توهین است و نه اهل لودگی .او با گفتارش دیگران را خودخواسته به احترام وامی دارد.
او آدم خشکی نیست .انضباط و چارچوب اخالقی و شخصیتی مشخصی دارد اما دیگران از معاشرت با او زده نمی
شوند.
-١٩آدم حسابی به کاری که میکند اعتقاد دارد و کاری نمی کند که به آن باور نداشته باشد .برای همین آمادگی
بیشتری را برای جدا شدن از گروه ،حزب ،سازمان یا شغلی که مغایر با باورهایش باشد دارد.
-٢٠آدم حسابی با واژه ی "مصلحت" رفتار و گفتارش را توجیه نمی کند .مصلحت برایش مانند سوزنی است که
او به ندرت به جان خود فرو میکند.
باید اقرار کرد که "آدم حسابی بودن" کار دشواری است و به ویژه در اوضاع کنونی جامعه ی ما "آدم حسابی ماندن"
دشوارتر .در زمانی که آشفتگی به جان جامعه ی ایرانی افتاده است ،برشمردن و یاداوری ویژگیهای آدمهای حسابی به
ما کمک میکند که این نیاز راستین کشور را به فراموشی نسپريم
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رئیس پلیس پیشگیری خبر داد

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

حذف مرحلهای کنکور از مهرماه سال ۱۳۹۸
دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از حذف مرحلهای کنکور از مهرماه سال ۱۳۹۸
بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو خبر داد .به گزارش خبرآنالین ،دکتر منصور غالمی در این
خصوص گفت :پذیرش حداقل  ۸۵درصد کلیه ظرفیتهای آموزش عالی در دانشگاههای دولتی ،ازاد
اسالمی ،پیام نور ،موسسات غیر انتفاعی ،فنی حرفهای و علمی کاربردی بر اساس سوابق تحصیلی به
دانشگاههای فوق واگذار میشود و داوطلبان متقاضی رشته محلهای اعالمی ضرورتی به ثبت نام و
شرکت در کنکور سراسری ندارند .وی ادامه داد :لیست رشته محلهای دانشگاهی تا اخر دی ماه قبل
از ثبت نام کنکور سراسری از طریق سازمان سنجش اموزش کشور اعالم خواهد شد

دستگیری بدهکار بانکی به اتهام عدم پرداخت اقساط
وام  100میلیارد تومانی ،متواری شده از تهران در بابل
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری بدهکار بانکی  1000میلیارد ریالی در شهرستان بابل خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سردار سیدمحمود میرفیضی اظهار کرد :در پی وصول نیابتی قضائی از دادسرای
عمومی استان تهران ،مبنی بر عدم پرداخت اقساط وام دریافتی توسط یکی از دریافت کنندگان
تسهیالت بانکی و مخفی شدن متهم در شهرستان بابل ،موضوع در دستور کار پلیس آگاهی آن
فرماندهی قرار گرفت .وی تصریح کرد :کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی
بابل ،اقدامات اطالعاتی را برای شناسایی و دستگیری متهم که با دریافت تسهیالت یک هزار میلیارد
ریالی از یکی از بانکهای عامل در تهران به بهانه راه اندازی یک واحد تولیدی متواری شده بود ،آغاز
کردند .فرمانده انتظامی استان مازندران ،خاطر نشان کرد :با بررسیهای همه جانبه متهم در محل
سکونتش در شهرستان بابل شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر و پس
از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف محموله  ۸۵۰کیلویی موادمخدر درون
تانکر حمل قیر با دستگیری قاچاقچی بزرگ
جانشین فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر با بیش از  ۸۵۰کیلوگرم
انواع مواد مخدر در جنوب تهران خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار حمید هداوند دراین باره گفت:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در انجام رصد و اقدامات اطالعاتی خود از فعالیت یکی
از قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر باخبر شده و اقدامات نامحسوس خود برای کنترل این فرد را در
دستورکار قرار دادند .وی با بیان اینکه در جریان تحقیقات نامحسوس مشخص شد که متهم با
همدستی چند نفر دیگر قصد دارد مقادیری مواد مخدر را از یکی از استانهای جنوبی به تهران منتقل
کند ،گفت :در بررسیهای تکمیلی پلیس مشخص شد که متهم به وسیله یک دستگاه کامیون حامل
تانکر در پوشش حمل قیر ،اقدام به جاسازی مواد مخدر کرده و به سمت تهران در حرکت است که با
هماهنگیهای انجام شده مسیر تردد خودرو تحت کنترل درآمد و سرانجام این فرد پس از  ۴۸ساعت
مراقبت ویژه به همراه خودرویش در تقاطع بزرگراه آزادگان و تندگویان شناسایی و متوقف شد .هداوند
با بیان اینکه متهم دستگیر و خودرو برای بازرسی به پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
بزرگ ،منتقل شد ،اظهار کرد :در بازرسیهای انجام شده از بخشهای مختلف کامیون  ۶۹۵کیلوگرم
تریاک و  ۱۵۶کیلو و  ۷۴۰گرم حشیش که در محموله قیر جاساز شده بود ،کشف و ضبط شد .به گفته
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،متهم با تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه
دادسرا شد و تحقیقات ماموران برای شناسایی همدستان متهم همچنان ادامه دارد.

خودکشی نافرجام دختر  18ساله با سقوط
خودخواسته از روی پل پیروزی در اصفهان
دختری هجده ساله از روی پل پیروزی اصفهان به قصد خودکشی پرید .دختری هجده ساله
از روی پل پیروزی اصفهان به قصد خودکشی پرید .به گزارش ایسنا ،شنبه  24آذر ،ساعت ۱۲
و  ۲۰دقیقه ظهر دختری هجده ساله از روی پل پیروزی اصفهان سقوط کرد .شاهدان عینی
میگویند این سقوط به قصد خودکشی انجام شده است .عباس عابدی -مسئول روابط عمومی
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان ضمن تایید این خبر گفت :فرد مصدوم
هوشیار و زنده است و تنها دچار چند شکستگی شده است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی توسعه طلیعه نیکان با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  437278و شناسه ملی  14003429509به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/07/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای سینا عربشاهی به کد ملی  0012085790دارنده مبلغ
 40.000.000ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ  30.000.000ریال به
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  70.000.000ریال افزایش
داد .لذا سرمایه شرکت از مبلغ  200.000.000ریال به مبلغ 230.000.000
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.اساسنامه
جدید مشتمل بر 25ماده به تصویب کلیه شرکا رسید و جایگزین اساسنامه
قبلی گردید .لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه - :آقای بهزاد اقبال خواه
باکدملی 2851388797دارنده مبلغ  160.000.000ریال سهم الشرکه  -آقای
سینا عربشاهی کد ملی 0012085790دارنده مبلغ  70.000.000ریال سهم
الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()306019
_______________

آگهی تغییرات شرکت ورسک تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 209115و شناسه ملی  10102506154به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  16/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسسه
حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی  10100171271به سمت بازرس اصلی
و موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین به شناسه ملی 14005993565
به شماره ثبت  39093به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند  - .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30
اسفند  1395مورد تصویب قرار گرفت  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()316214

س ماموران به دوربین به علت عدمتخصیص به موقع اعتبارات
توقف تجهیز لبا 
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه تجهیز البسه نیروی
انتظامی به دوربین از برنامههای حوزه پلیس پیشگیری است ،اعالم
کرد :این برنامه به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات متوقف شده
است.
به گزارش مهر ،سردار محمد شرفی در حاشیه بیستیمن همایش
فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی چهارمحال وبختیاری با حضور
در جمع خبرنگاران درباره وضعیت وقوع جرائم خشن یعنی سرقت
مسلحانه ،سرقت از بانک ،سرقت از طالفروشی و سرقت به عنف
گفت :از ابتدای امسال تا کنون جرائم خشن در سطح کشور چهار
درصد و در استان چهارمحال و بختیاری  ۱۳درصد کاهش داشته
است که این امر نشان دهنده عملکرد مطلوب نیروی انتظامی درحوزه
پیشگیری از وقوع جرم و کنترل جرائم خشن است .وی ادامه داد :با
توجه به بحرانها و تنشهای اقتصادی در سال جاری ،نیروی انتظامی
در خصوص حفظ امنیت در این حوزهها ماموریتهایی داشته است که
نتایج قابل قبول و پیشگیرانهای نیز داشته است.
رییس پلیس پیشگیری ناجا تالش در راستای توسعه
زیرساختهای پیشگیری با افزایش کمی کالنتریها و ساختارهای

کالنتری و پاسگاهها در مناطق جمعیتی و راهاندازی واحدهای سیار
پلیس در مناطق حاشیه نشین و مناطق دور افتاده را از مهمترین
برنامههای حوزه پلیس پیشگیری عنوان کرد و ادامه داد :توسعه پایش
تصویری در سطح جامعه به ویژه در مناطق جرمخیز و حاشیهنیشین
و افزایش توان عملیاتی حوزه پلیس پیشگیری در سراسر کشور در
دستور کار قرار دارد.
شرفی افزایش توان عملیاتهای فردی و قابلیتهای فردی
ماموران را نیز از دیگر برنامههای آتی عنوان کرد و گفت :تجمیع

خطوط  ۱۱۰موجب افزایش صحت آمار انتظامی شده است .رئیس
پلیس پیشگیری ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
وضعیت اقتصادی کشور گفت :شرایط اقتصادی ،معیشتی و اجتماعی
موجب باال رفتن آمار سرقتهای خرد شده است که در این خصوص
نیز اقداماتی انجام شده و در حال انجام است تا این آمار کاهش یابد.
وی تکریم مردم را به عنوان یکی از برنامههای پلیس پیشگیری
برشمرد و افزود :افزایش شاخصهای حقوق شهروندی و حقوق
ش بینی
متهمان و راهاندازی سامانههای مربوط به اصل ماده  ۳۹پی 
شده است .شرفی با بیان اینکه تجهیز البسه نیروی انتظامی به دوربین
از برنامههای حوزه پلیس پیشگیری است ،تصریح کرد :این برنامه به
دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات متوقف شده است که در برنامه
پنج ساله تخصیص یکهزار دوربین به البسه ماموران پیشبینی شده
است .وی با اشاره به ارائه خدمات به مردم در قالب فضای مجازی،
گفت :نیمی از فعالیتهای ارائه شده به مردم در حوزه خدمات انتظامی
و قضایی است که میتوان این خدمات را از طریق فضای مجازی ارائه
داد که ارائه این خدمات به تامین زیرساختها و امکانات سختافزاری
نیاز دارد.

مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تشریح کرد

الزامات جدید سازمان غذا و دارو درباره غذاهای تراریخته
مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
الزامات این سازمان برای برچسبگذاری محصوالت و فرآوردههای
غذایی تراریخته را تشریح کرد .به گزارش ایسنا ،دکتر وحید مفید
با اشاره به ابالغیه به معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم
پزشکی سراسر کشور ،درباره مصوبات جلسه شورای ملی ایمنی
زیستی (آبان ماه امسال) در زمینه برچسب گذاری محصوالت
غذایی تراریخته تاکید کرد :منظور از برچسبگذاری این
محصوالت ،درج عبارت "اصالح شده ژنتیکی" پس از نام جزء
تراریخته در بخش ترکیبات ماده غذایی است.
وی تاکید کرد :بنابراین از این به بعد در خصوص فرآوردههای

مشمول برچسبگذاری مانند سویا ،ذرت ،کلزا و پنبه دانه در صورتی
که ماده غذایی شامل یا حاوی ماده اولیه تراریخته باشد ،باید عبارت
"اصالح شده ژنتیکی" در مقابل جزء تراریخته درج شود .مفید
افزود :بر اساس مصوبه شورای ایمنی زیستی کشور ،درج هرگونه
عبارت یا عالمت دیگر به عنوان برچسبگذاری مستلزم کسب
مجوز از شورای مذکور است و از آنجا که درج لوگو به تصویب این
شورا نرسیده ،لذا دیگر نیاز به درج لوگو نیست .وی تأکید کرد :در
صورتیکه کارخانجات یا واحدهای تولیدی اقدام به چاپ برچسب
یا طرح لوگو کردهاند ،در حال حاضر نیازی به درج عبارت "اصالح
شده ژنتیکی" روی برچسب نخواهد بود .مدیرکل امور فرآوردههای

غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت افزود :همچنین در صورتی که
متقاضی بنا بر مستندات معتبر ادعای عدم تراریختگی محصول را
داشته باشد ،باید فرم تعهدنامه عدم تراریختگی (دستورالعمل اجرایی
وزارت بهداشت در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیک یافته و
فرآوردههای آن مرتبط با مواد غذایی) را تکمیل کرده و با سایر
مستندات در محلی مناسب که دسترسی ناظران در دانشگاهها به
آن به سهولت میسر باشد ،نگهداری کنند .طبق این دستورالعمل
از محمولههای غیر تراریخته جهت راستیآزمایی تعهد عدم
تراریختگی به طور تصادفی نمونهبرداری انجام خواهد شد.

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیلفروش:

افزایش قیمت  80درصدی آجیل و خشکبار در بازار شب یلدا
به علل کمبود تولید ،کمبود عرضه و دخالت تاجران افغان

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیلفروش اعالم
کرد که امسال قیمت آجیل و خشکبار در بازار
شب یلدا نسبت به پارسال حدود  ۸۰درصد افزایش
یافته که کمبود تولید و عرضه و داللی تاجران
افغانستانی عوامل اصلی این نوسانات است.
ب ه گزارش ایسنا ،امسال بازار انواع آجیل
در آستانه شب یلدا وضعیت نامناسبی را تجربه
میکند و مردم شاهد قیمتهای عجیب و غریبی
از این محصوالت خشکباری همچون پسته،
گردو و غیره هستند .البته چندی پیش محمود
ابطحی  -رئیس انجمن پسته  -کاهش تولید
پسته به یک پنجم میزان تولید سال گذشته را
از عوامل گرانی این محصول باغی اعالم کرده

و گفت :مردم امسال را تحمل کنند و کمتر
پسته خریداری کنند تا سال آینده تولید و بازار
این محصول اصالح شود .اما مصطفی احمدی
 رئیس اتحادیه خشکبار و آجیلفروش  -نظردیگری در این باره دارد و میگوید که وزارت
جهاد کشاورزی میتواند به صورت مقطعی ثبت
سفارش و واردات این محصوالت را در بازه زمانی
مشخص و در تناژ تعیین شده ،باز کند تا بازار
آجیل تنظیم شود ،چرا که مردم حق دارند این
محصوالت را به قیمت مناسب برای خود تامین
کنند .وی اظهار کرد :از تیر ماه امسال افزایش
قیمت انواع آجیل مانند پسته ،اتفاق افتاد چرا که
تولید آن به حدود  ۵۰تا  ۶۰هزار تن کاهش یافت

_______________

و از سوی دیگر نیز براساس آمارهای رسمی اعالم
شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،تولید مغز
گردو نیز  ۸۰درصد کاهش یافته است ،چرا که در
اردیبهشت ماه امسال درختان گردو با سرمازدگی
کم نظیری مواجه شدند .رئیس اتحادیه خشکبار
و آجیلفروش در ادامه اضافه کرد :از همان زمان
به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردیم که اگر
میخواهد بازار آجیل و خشکبار کنترل شود باید در
بازه زمانی مشخص و با تناژ تعیین شده و محدود،
ثبت سفارش واردات این محصوالت را که با
کمبود تولید مواجه شدهاند یا این که خشکباری
همچون بادام هندی و بادام درختی که تولید
داخلی ندارد و بسیار محدود است را ،آزاد کند تا

قیمتها متعادل شوند .وی خاطرنشان کرد :گرانی
با گران فروشی فرق دارد و اتفاقا آجیل فروشان
سطح شهر قیمت محصوالتشان  ۱۰درصد از
ماههای گذشته ارزانتر شده است ،چرا که در
این بازه زمانی آنها مشتری میخواهند و مردم
قدرت و توان خرید ندارند ،اما در ماههای گذشته
تجار افغانستانی به بازار آجیل ورود پیدا کردند و با
خرید پسته ،گردو و خشکبار ایرانی ،آنرا به چند
برابر قیمت به کشورهای مختلف میفروشند و
این اتفاق در ایام برگزاری مسابقات جام جهانی
فوتبال افتاد و افغانستان صادرکننده آجیل ایرانی
به روسیه شد و همین عامل باعث گرانی آجیل و
خشکبار شد.

_______________

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خانه هنر منظومه خرد به شماره ثبت
 25737و شناسه ملی  10320260454به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  18/07/1397و مجوز شماره  /13659/97/1الف ت مورخ
 13/8/97وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :صورتهای
مالی عملکرد سال مالی منتهی به  31/9/97به تصویب رسید- .خانم فاطمه
فرهادی به شماره ملی  0077893425به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال
انتخاب شدند- .روزنامه راه مردم صبح ایران برای درج آگهی موسسه انتخاب
شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()316217

آگهی تغییرات شرکت مهران آب اندیشه کاران شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  532264و شناسه ملی 14007874027
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 01/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به
قرار ذیل تعیین گردیدند- :آقای حسین فتح اللهی به شماره ملی
 0055214738بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت
مدیره -آقای آیت اله خانلو شماره ملی  4371317502به سمت عضو
_______________
هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورشرکت از قبیل
آگهی تغییرات شرکت آرته اطلس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت  494804و
چک-سفته –بروات وعقود اسالمی وقراردادها و اوراق عادی و اداری
با امضاء مدیر عامل و عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت شناسه ملی  14005983989به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/07/1397
معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای آقای علیرضا انیسی به شماره ملی 0072549009به
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک اسحاقیان به شماره ملی 0068203527
موسسات غیرتجاری تهران ()316215

_______________
آگهی تغییرات شرکت بنای عماد فرید سهامی خاص به شماره ثبت 232417
و شناسه ملی  10102734280به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  24/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت در واحد ثبتی
تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-محله جنت آباد مرکزی-خیابان توحید-خیابان دانش-پالک -21طبقه
همکف -کدپستی  1475634811تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()316216

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نظیر انیسی به شماره ملی 0075413124
به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم زهره انصاری راد فرزند محمد به شماره ملی
 0084062142به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامدارن) برای مدت دو سال
انتخاب گردید .کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و چکها ،بروات ،سفتهها و حوالهها با
امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از
اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت میباشد ،اوراق عادی و مکاتبات با امضاء
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()316218
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دستگیری  4دزد مسلح به اتهام سرقت  ۳قطعه سنگ الماس
به ارزش تقریبی  ۳میلیارد تومان و یکصد هزار یورو از تاجر تهرانی قبل از خروج از کشور

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری  ۴سارق مسلح سنگ الماس
از بازار تهران ،هنگام خروج از مرزهای شمال غربی کشور خبر داد .به
گزارش مهر ،سردار علیرضا لطفی اظهار داشت :پنجم آذر ماه سال جاری،
پروندهای با موضوع سرقت مسلحانه از کالنتری  ۱۱۳بازار به اداره یکم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که طی آن مالباخته عنوان کرده بود
 ۴سارق مسلح با تهدید اسلحه اقدام به سرقت  ۳قطعه سنگ الماس به
ارزش تقریبی  ۳میلیارد تومان و همچنین مبلغ  ۱۰۰هزار یورو از وی کرده
اند .وی بیان داشت :مال باخته پس از حضور در اداره یکم در اظهاراتش
به کارآگاهان ،عنوان کرد که حدود یک ماه پیش در یک دفتر حقوقی
با جوانی به نام "م " .آشنا شدم؛ این آشنایی دو طرفه برای انجام چند
معامله تجاری ادامه داشت تا اینکه یک روز صحبت بر سر خرید و فروش
سنگهای گران قیمت از جمله الماس مطرح شد و "م " .مدعی شد که
یکی از دوستانش قصد معاوضه یک قطعه سنگ الماس  ۵۰قیراطی
با چند سنگ الماس کوچک تر را دارد؛ با طرح این پیشنهاد به "م" .
عنوان کردم که من خودم شخصا در زمینه خرید و فروش سنگهای
گران قیمت فعالیت دارم؛ پس از چندین جلسه صحبت بر سر قیمت و
رؤیت تصویر سنگهای الماس از جمله سنگ الماس  ۵۰قیراطی ،توافق

شد تا  ۳قطعه سنگ الماس کوچک تر به همراه مبلغ  ۱۰۰هزار یورو با
سنگ الماس  ۵۰قیراطی معاوضه شود و نهایتا برای تاریخ پنجم آذر ماه
در دفتر کار من در محدوده بازار تهران قرار گذاشتیم .این مقام انتظامی
توضیح داد :مال باخته در خصوص زمان و نحوه سرقت به کارآگاهان،
گفت :در پنجم آذرماه "م " .به همراه  ۳نفر به دفتر کار من آمدند و من
نیز در داخل دفتر به همراه  ۲نفر از دوستانم که کارشناس سنگهای
قیمتی هستند ،حضور داشتیم؛ هر دو طرف سنگهای الماس خود را
به یکدیگر نشان دادیم و اصالت سنگها از سوی کارشناسان مان تایید
شد؛ در این زمان یکی از همراهان "م " .به بهانهای به سرویس بهداشتی
رفت و پس از لحظهای در حالی که یک قبضه اسلحه کمری در دست
داشت ،از سرویس بهداشتی خارج شد و عنوان کرد که آنها سارقان مسلح
هستند؛  ۴سارق مسلح اقدام به بستن دست و پای هر  ۳نفر ما کرده و
پس از سرقت  ۳قطعه سنگ الماس به ارزش تقریبی  ۳میلیارد تومان
و همچنین مبلغ  ۱۰۰هزار یورو از دفتر کار من خارج شده و ما نیز پس
از دقایقی تالش توانستیم دست و پای خود را باز کرده و از دفتر خارج
شویم .رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به تالش سارقان مسلح
برای خارج کردن  ۳قطعه سنگ الماس مسروقه از طریق مرزهای شمال

غربی کشور ،گفت :با آغاز تحقیقات ویژه پلیسی ،کارآگاهان اداره یکم
ضمن شناسایی هویت واقعی "م " .و همچنین شناسایی مخفیگاهش در
منطقه جنوب تهران ،اطالع پیدا کردند که وی به همراه سایر همدستانش
بالفاصله پس از انجام سرقت مسلحانه از تهران متواری شده اند .سردار
لطفی بیان کرد :تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان اداره یکم
اطالع پیدا کردند سارقان قصد دارند تا سنگهای الماس مسروقه را از
طریق مرزهای شمال غربی از کشور خارج کنند که بالفاصله تیم ویژهای
از کارآگاهان پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضائی به نقطه مرزی محل تردد
سارقان در شمال غرب کشور اعزام و ساعت  ۱۱:۰۰چهارشنبه  21آذر،
ضمن دستگیری هر  ۴سارق مسلح موفق به کشف سنگ الماسهای
مسروقه شدند .این مقام ارشد انتظامی ،با اشاره به اینکه تحقیقات از
متهمان در مراحل مقدماتی و ابتدایی قرار دارد ،عنوان داشت  :با انتقال
متهمان به اداره یکم ،تحقیقات از آنها برای شناسایی اموال خریداری شده
از محل تبدیل مبلغ  ۱۰۰هزار یورو به پول رایج کشور و همچنین کشف
سنگ الماس  ۵۰قیراطی از سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره یکم
قرار گرفته و متهمان با قرار قانونی صادره از سوی مقام قضائی در اختیار
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام تصاحب اموال میلیاردی زن ثروتمند با سوءاستفاده از بیماری او و اخذ وکالتنامه
مرد جوان که با اطالع از بیماری زن ثروتمند ،او
را فریب داده و با گرفتن وکالتنامهای قصد تصاحب
اموال او را داشت ،پیش از رسیدن به نیت شومش
دستگیر شد .بهگزارش ایران ،چندی قبل مرد جوانی
به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران رفت و
مدعی شد مادرش را از بیمارستان روانی ربودهاند.
او به مأموران گفت :وضع مالی ما خوب است اما
مادرم-بلقیس -مشکالت روحی دارد .حدود  6ماه
قبل او به طور ناگهانی ناپدید شد .برای یافتن او به
هر جایی سر زدیم و دست آخر پیش پلیس رفتیم
و آنها مادرم را در خانه مرد جوانی ب ه نام «بهروز»
پیدا کردند .وقتی سراغ آن مرد رفتیم ،او مدعی شد
که از بیماری مادرم اطالعی نداشته و او بهعنوان
پرستار با پای خودش به خانه او رفته است .از آنجایی
که آسیبی به مادرم نرسیده بود و از طرفی بهروز
به ما قراردادشان را نشان داد از شکایتمان صرف
نظر کردیم .او افزود :مدتی گذشت و مادرمان دوباره
ناپدید شد .با این احتمال که او دوباره پیش بهروز
رفته باشد به خانه او رفتیم و مادرم را به بیمارستان
روانی بردیم .فکر میکردیم مادرم تحت درمان قرار
دارد که به ما خبر دادند او از بیمارستان فرار کرده
است .احتمال میدهیم او این بار هم پیش بهروز
باشد اما وقتی به خانه او رفتیم کسی پاسخگو نبود.

با طرح این شکایت ،تحقیقات به دستور بازپرس
رضوانی آغاز شد .در نخستین گام کارآگاهان با
بازبینی دوربین مداربسته بیمارستان روانی دریافتند
چند روز قبل بهروز به همراه زنی با چادر و عینک
وارد بیمارستان شده و بعد از آن به همراه دو زن
دیگر از بیمارستان خارج شده است .با تحقیقات
بیشتر مشخص شد که زن جوانی که به همراه
بهروز بوده برای مالقات وارد اتاق بلقیس شده
و با دادن چادر و عینک به زن میانسال ،او را از
بیمارستان فراری داده است .با این سرنخ مأموران
با دستور بازپرس به خانه بهروز رفتند اما اثری از او
نبود .خانه این مرد چند روز تحت کنترل نامحسوس
قرار گرفت و سرانجام با بازگشت او به خانه ،مرد
جوان دستگیر شد.
«بهروز» که آخرین فردی بود که با بلقیس
دیده شده بود منکر ربودن زن میانسال بود و
برای فرار از این اتهام سناریوی عجیبی را تعریف
کرد 5 :سال پیش مرکز خیریهای در تهران و
کرج راه انداختم و رئیس آنجا بودم .اما مشکالت
مالی باعث شد که خیریه را تعطیل کنم .اما در
این مدت عالوه بر کمک به افراد نیازمند ،از
حیوانات بیمار و خیابانی نیز نگهداری میکردم.
وضع مالی خوبی دارم .عالوه بر بساز و بفروشی،

تاسیس شرکت سهامی خاص پژواک ایده کیمیا درتاریخ  23/08/1397به
شماره ثبت  533873به شناسه ملی  14007945073ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :خرید فروش توزیع بسته بندی واردات و صادرات انواع دمنوش و چای
مشاوره محاسبه فنی نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی تاسیساتی مکانیکی
انجام کلیه امور پیمانکاری عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ
وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل
و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید
و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-محله شهرک نفت-خیابان معین-کوچه معین هشتم-پالک -6طبقه
چهارم-واحد  5کدپستی  1469818416سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی تعداد  100سهم
آن با نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 103789مورخ  05/08/1397نزد بانک سرمایه شعبه آذرمینا با کد  1037پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم
مینا دهقانی به شماره ملی 0011454911و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای مهدی نیک بخت به شماره ملی 0078495156و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای
حمید دهقانی به شماره ملی 0083091939و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور
شرکت ازقبیل:چک،سفته،بروات ،نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل
و رئیس هیئت مدیره متفق ًا همراه مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرسان خانم آتوسا نوری کوپائی به شماره ملی 0385256655
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریا جوادی به شماره ملی
 4270259256به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر
االنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()316219

__________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصر ف فرهنگیان رباط کریم به شماره ثبت
 573و شناسه ملی  10100077568به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
مورخ  17/04/1397و مجوز شماره  218713مورخ  20/8/97اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعی باط کریم تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای شهرام کریمی با

در کار خرید و فروش خودرو نیز هستم .مدتی
قبل با همسرم دچار اختالف شدم و او اوایل
تابستان ،دختر  10سالهام را پیش من گذاشت و
خانه را ترک کرد .از آنجایی که مادرم سن باالیی
دارد و خودم هم بهخاطر کار مدام در شهرستان
هستم ،مجبور بودم برای دخترم پرستار بگیرم.
برای این کار به سایت دیوار مراجعه کردم و آنجا
با چند مورد تماس گرفتم که یکی از آنها بلقیس
بود .شرایط بلقیس از همه بهتر بود ،او زنی مؤقر
و جاافتاده بود که میتوانست پرستار خوبی برای
دخترم باشد .چون نیاز بود که از شنبه تا پنجشنبه
بهصورت شبانه روزی پرستار دخترم باشد ،او
شرایط را پذیرفت و قرارداد کاری هم بین ما
نوشته شد .مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه
خانواده بلقیس به سراغم آمدند و با این ادعا که
او بیماری دارد او را از خانهام بردند .اما بعد از چند
روز بلقیس برگشت و چند روز بعد باز خانوادهاش
او را پیدا کرده و با خود بردند.
مرد جوان ادامه داد :چند روزی از رفتن او گذشته
بود که با من تماس گرفت و گفت او را در بیماستان
روانی بستری کردهاند درحالی که هیچ مشکلی ندارد.
در مدتی هم که در خانه من بود من رفتار خاصی از
او ندیده بودم .او از من خواست کمکش کنم .دلم

برایش میسوخت به همین دلیل با پریناز ،یکی از
کارمندان سابقم در مؤسسه خیریه تماس گرفتم و با
یک داستان ساختگی و پرداخت  100هزار تومان او
را همراه خودم به بیمارستان بردم .طبق نقشه پریناز
با چادر و عینک درساعت مالقات به اتاق بلقیس
رفت و چادر و عینکش را به او داد و درحالی که
بلقیس تغییر چهره داده بود سه نفری از بیمارستان
خارج شدیم .بعد از آن به شمال رفتیم و پس از
مدتی به تهران آمدیم .من به خواست بلقیس این
کار را انجام دادهام.
با اظهارات مرد جوان ،بازپرس شعبه هشتم
دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت پریناز
و ادامه تحقیقات را صادر کرد .اما در ادامه بررسیها
مشخص شد بهروز با سوءاستفاده از بیماری زن
ثروتمند از او وکالتنامهای گرفته و اموال میلیاردی
بلقیس را ب ه نام خودش کرده است .همچنین
مشخص شد قرارداد شرکتی که بلقیس بهعنوان
دفتر کار اجاره کرده بود را فسخ کرده و پول اجاره
را نیز برداشته و ماشین گرانقیمت زن میانسال را به
یکی از شهرهای اطراف تهران برده و قصد فروش
آن را دارد .با برمال شدن راز کالهبرداریهای بهروز
و دستگیری پریناز ،تحقیقات برای روشن شدن
زوایای پنهان این پرونده ادامه دارد.

کدملی  4911388481و آقای قاسم جعفری با کدملی  4911333049و آقای
محمدرضا میرزاپور با کدملی  4911396903و آقای محمدرضا جعفری با کدملی
 4911455756و آقای مهدی حافظی با کدملی  4911432594بسمت اعضاء
اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا سمیعی با کدملی  4911371196و آقای
همایون اسماعیلی با کدملی  4911383380و آقای سعید حبیبی با کد ملی
 4911384387بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت
سه سال انتخاب شدند آقای ابراهیم قاسمی با کدملی  0037289632بسمت
بازرس اصلی شرکت تعاونی و آقای اکبر ملکی با کدملی  4910513329بسمت
بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  .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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم ()316220

__________

آگهی تغییرات شرکت مانا ارمغان نیکو سهامی خاص به شماره ثبت
 530382و شناسه ملی  14007792748به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  12/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی
شرکت به :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
صادقیه  ،خیابان پانزدهم  ،خیابان  24متری خسرو شمالی  ،پالک 46
 ،مجتمع بهاران  ،طبقه چهارم  ،واحد  1کد پستی 1451697488انتقال
یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()316221

__________

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان سهامی خاص به
شماره ثبت  25699و شناسه ملی  10100711614به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  30/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای میثم
ناهیدی به شماره ملی  4569746381به نمایندگی از شرکت واسپاری
ملت به شناسه ملی  10103972003به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای
محمد رضا امامی نائینی به شماره ملی  1287294561به نمایندگی از
شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی 10104018597
به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای تیمور غفاری به شماره ملی
 1699546630به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی
 10102801942به سمت عضو هیأت مدیره آقای شهریار نصابیان به
شماره ملی  0067552110به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه

دستگیری مشاور قالبی الغری به اتهام تالش
برای اغفال زنان جوان در فضای مجازی در همدان
زن جوان که برای الغر شدن در دام یک مشاور قالبی تغذیه افتاده و با پیشنهاد غیراخالقی
او روبهرو شده بود با مراجعه به پلیس همدان ماجرا را برای مأموران فاش کرد .به گزارش ایران،
این بانوی  ۳۵ساله به افسر بازجو گفت ۳ :سال پیش به علت اعتیاد همسرم از او جدا شدم و حاال
به همراه دو فرزند  ۴ساله و  ۷سالهام ،سربار زندگی مادر و برادرم هستم .پس از جدایی از همسرم
به وضعیت جسمانی خودم حساس شدم ،چون از ظاهرم رضایت نداشتم به همین خاطر بهدنبال
راهی میگشتم تا الغر شوم .مدام در فضای مجازی و تلگرام بهدنبال راهکاری ساده بودم تا اینکه
در یک گروه تلگرامی با فردی بهعنوان مشاور تغذیه آشنا شدم .تا به تناسب اندام برسم این مشاور
تقاضا کرد عکسی از بدنم بگیرم و برایش بفرستم تا برای الغری راهنماییام کند .بتدریج این
مشاور تغذیه از سادگی من سوءاستفاده کرد و با درخواستهای مکرر از من خواست عکسهای
مختلف از قسمتهای مختلف بدنم تهیه کنم و در نهایت تصویر کاملی از بدنم برایش فرستادم
تا بتواند نسخه دارویی مناسبی برایم تجویز کند .مدتی از این موضوع گذشت ،یک روز در حال
خواندن مطالبی درباره همین گروه مشاورهای تغذیه ،متوجه درگیری لفظی یکی از اعضای گروه
با همین مشاور تغذیه شدم ،بالفاصله با دیدن پیامهای رد و بدل شده به صفحه شخصی ()PV
فرد معترض رفتم و علت را پرسیدم ،او گفت مشاور تغذیهای که این گروه را تشکیل داده یک
مشاور قالبی و کالهبردار است و از این طریق ضمن برقراری ارتباطات نامتعارف با اعضا ،از آنها
عکسهایی نگه داشته و در نهایت اقدام به اخاذی میکند .تازه فهمیدم که چه بالیی به سرم آمده
و وقتی مشاور تغذیه متوجه شد که قضیه را فهمیدهام ،تهدیدم کرد که در صورت عدم رابطه پنهانی
با وی ،اقدام به انتشار عکسهای خصوصیام خواهد کرد .من نیز بالفاصله به پلیس مراجعه و از
وی شکایت کردم .به گزارش پلیس با اقدام بموقع این زن و پیگیریهای کارشناسان مرکز مشاوره
و پلیس فتا متهم دستگیر شد.

کشف  ۲۴۰جعل و  ۵۱۷مورد کالهبرداری
به ارزش  30میلیارد تومان

از ابتدای سال تا پایان آبان در استان مازندران
فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف  ۳۰۰میلیارد ریال پروندههای جعل و
ش ایلنا ،سردار"سیدمحمود
کالهبرداری در استان طی سال جاری خبر داد .ب ه گزار 
میرفیضی"گفت :امروزه کالهبرداران و جاعالن حرفهای با شخصیتسازی متفاوت از هویت
خود در فضای مجازی و حقیقی برای جلب اعتماد مخاطبان اسنادی را ارائه میکنند که
معموال جعلی و فاقد ارزش قانونی است .فرمانده انتظامی استان مازندران ،افزود :کالهبرداران
و افراد فرصت طلب معموال با ظاهری فریبنده ،آراسته و با قدرت بیان فوق العاده ،سوژههای
خود را انتخاب میکنند و معموال با بزرگ نمایی و یا منسوب کردن خود به شخصیتهای
مهم و صاحب نفوذ ،سعی در جلب اعتماد مخاطبان دارند .سردار میرفیضی با اشاره به این که
طمع قربانی ،فرصت مناسبی برای موفقیت کالهبرداران است ،تصریح کرد :ضعف آگاهی و
اعتماد بیمورد به افراد از مهمترین عوامل سوء استفاده سودجویان و کالهبرداران است که
معموال با ترفند ،دادن وعدههای وسوسه انگیز صورت میپذیرد .این مقام انتظامی از کشف
 ۲۴۰فقره جعل و  ۵۱۷فقره کالهبرداری در استان طی  ۸ماهه امسال در سطح استان خبر
داد و تصریح کرد :در طی این مدت  ۵باند جعل و کالهبرداری در استان شناسایی و متالشی
شد .فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به افزایش  ۱۷درصدی کشف پروندههای جعل
و کالهبرداری در استان طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،اظهار داشت:
مجموع پروندههای کشف جعل و کالهبرداری در استان بالغ بر  ۳۰۰میلیارد ریال بوده است.

معین ملت به شناسه ملی  10320359435به سمت عضو هیأت مدیره
آقای وفا الجوردی با شماره ملی  0056250673به نمایندگی از شرکت
طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی  10103303665به سمت
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهد آور از جمله چک و سفته و بروات و  .....و قراردادها با امضاء
مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفق ًا همراه با مهر شرکت
و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفق ًا همراه
با مهر شرکت و اوراق عادی و ارسال مراسالت با امضاء مدیرعامل
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()316222

__________

آگهی تغییرات شرکت مهندسین یگانه سازان ایستا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  417280و شناسه ملی  10320687552به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  05/08/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای دانیال محمدی یگانه به کد ملی 0080333273
با دریافت مبلغ  2000000ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا
خارج گردید  .خانم سیده زینب طالبی به کد ملی  0385987560با
دریافت مبلغ  500000ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج
گردید  .سرمایه شرکت از مبلغ  5000000ریال به مبلغ 2500000
ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید .
اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه
به شرح ذیل است  :آقای محمد اصغری به شماره ملی 5069864033
دارای  2000000ریال سهم الشرکه خانم رویا بصیری پسیان به شماره
ملی  5069914359دارای  500000ریال سهم الشرکه محل شرکت به
نشانی استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
اباذر  ،خیابان شهاب  ،خیابان شهید رضا محبعلی  ،پالک  ، 14مجتمع
ملیکا  ،طبقه همکف  ،واحد  4کد پستی  1471785584تغییر یافت در
نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید  .موارد ذیل به
موضوع فعالیت شرکت الحاق و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه اصالح
گردید  :انجام خدمات اجرای ساختمان – پیمانکاری ساختمان و تهاتر
با آپارتمان – انجام خدمات طراحی ساختمان شامل  :نظارت – اجرا
 طراحی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس ازاخذ مجوزهای الزم ) تعداد اعضای هیئت مدیره  5نفر میباشد و ماده
مربوطه اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()316223
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متخصصان آمریکایی اعالم کردند

برخی خطرات ناشی از مصرف
بیش از حد گوشت قرمز

اگرچه گوشت قرمز ماده غذایی
مقوی به حساب میآید ،برجسته
کردن خطرات ناشی از مصرف زیاد
این ماده خوراکی آسان نیست زیرا
بیشتر مطالعات موجود در این زمینه
مشاهدهای هستند.
به گزارش ایسنا ،با این حال
نتایج بدست آمده از مطالعه جدیدی
که در کلینیک کلیولند در آمریکا
انجام گرفت ،حاکیست در بدن
افرادی که از مقدار زیادی گوشت
قرمز مصرف میکنند ماده شیمیایی موسوم به  TMAOتولید میشود .وجود
مقدار زیادی از این ماده شیمیایی در خون ،فرد را در معرض ابتال به بیماریهای
قلبی-عروقی از جمله حمله قلبی و سکته مغزی قرار میدهد.
به گفته پزشکان آمریکایی در خون افرادی که رژیمهای غذایی گیاهی دارند
سطح پایینتری از ماده شیمیایی  TMAOوجود دارد .این موضوع میتواند یکی
از فاکتورهایی باشد که نشان میدهد چرا رژیمهای غذایی گیاهخواری خطر مرگ
و میر ناشی از بیماریهای قلبی را کاهش میدهد .همچنین نتایج یک مطالعه دیگر
نشان میدهد :مصرف روزانه  ۹۹گرم گوشت قرمز و  ۵۱گرم گوشت فرآوری شده با
افزایش  ۱۹و  ۵۱درصدی خطر ابتال به دیابت همراه است .عالوه بر این ،رژیمهای
غذایی سرشار از فرآوردههای حیوانی به افزایش تعداد مبتالیان به چاقی و دیابت
در آمریکا کمک کرده است .از سوی دیگر گوشت قرمز یکی از اصلیترین منابع
چربی اشباعشده در رژیم غذایی معمول آمریکاییهاست و تا جایی که میدانیم
مصرف زیاد این نوع چربیها سطح کلسترول خون را افزایش میدهد که تهدیدی
برای سالمت قلب است .همچنین بر اساس شواهد ناچیز موجود ،سازمان جهانی
بهداشت ( )WHOگوشت قرمز را در گروه مواد سرطانزا برای انسان قرار داده
است .درحالیکه در برخی از مطالعات بر ارتباط بین مصرف گوشت قرمز و خطر ابتال
به سرطانهای پانکراس و پروستات تاکید شده ،این سازمان اعالم کرده است که
مصرف گوشت قرمز بیشترین تاثیر را بر سرطان روده دارد .با این حال بسیاری از
عوامل و فاکتورهای دیگر را میتوان در این خصوص مدنظر قرار داد که این عوامل
از وزن پایین بدن گرفته تا نحوه پخت گوشت را شامل میشوند

اضافه وزن؛ عامل  4درصد از موارد ابتال به
سرطان در جهان
نتایج یک مطالعه نشان میدهد :اضافه وزن عامل چهار درصد از موارد ابتال به سرطان در سراسر
جهان است .به گزارش خبرآنالین ،محققان در بررسیهای خود به ارتباط بین چاقی و خطر ابتال به
برخی انواع سرطانها تاکید کردهاند .اکنون نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد که باال بودن وزن
عامل نزدیک به چهار درصد از تمامی موارد ابتال به سرطان در جهان در سال  ۲۰۱۲بوده است.
یافتههای این مطالعه که در نشریه پزشکی CA: A Cancer Journal for Clinicians
منتشر شده ،حاکی از آن است :در سال  ۲۰۱۲داشتن اضافه وزن عامل  ۵۴۴هزار و  ۳۰۰مورد سرطان
یا  ۳.۹درصد از تمامی موارد سرطان در جهان بوده است همچنین مجموع  ۴۶درصد از موارد سرطان
که با افزایش وزن مرتبط بودهاند در کشورهای غربی با میزان درآمد باال مشاهده شده است .به گزارش
ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،به گفته محققان بدون شک این آمار در دهههای پیشرو و با در
نظر گرفتن روند فعلی مبتالیان به بیماری سرطان افزایش پیدا خواهد کرد.

انا هلل و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مکینژاد
مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم حاج ابراهیم مکینژاد،
والد شهید گرانقدر حسن مکینژاد ،آن عبد صالح خداوند که عمر شریف خود
را در راه رضایت باریتعالی و خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم و پرورش
فرزندان متقی و فرزانهای چون جنابعالی سپری کردهاند ،موجب تاثر و تاسف
عمیق گردید.
از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن عزیز تازه درگذشته رحمت
واسعه و آمرزش و آسایش ابدی در جوار رحمت بیکران الهی و همنشینی با
پیامبران و امامان و صالحان و برای شما دوستی گرامی و همه بستگان عزادار
صبر و اجر و سالمتی مسالت میکنیم .ما را در غم خود شریک بدانید.
محمود ،علی و محمد نادری
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ارتباط فقر با شیوع چاقی و دیابت

متخصصان علوم پزشکی در
آمریکا معتقدند که بین چاقی
و فقر ارتباط قابل مالحظهای
وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،متخصصان
آمریکایی با بیان اینکه بین
چاقی و فقر ارتباط وجود دارد،
اظهار داشتند :به همین دلیل
مشاهده میشود که در مناطق
فقیرنشین این کشور روند ابتال به دیابت و چاقی طی
 ۳۰سال گذشته به سرعت رشد پیدا کرد ه است.
گروهی از متخصصان دانشگاه تنسی با استفاده از
اطالعات مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا از
مناطق مختلف این کشور دریافتند که در سال ۱۹۹۰
نرخ چاقی یک سوم آماری است که اکنون مشاهده

میشود.
متخصصان با بیان اینکه
روند در حال رشد در تعداد
مبتالیان به دیابت و چاقی در
سال  ۱۹۹۰وجود نداشت ه است،
اظهار داشتند :در سال ۲۰۱۵
شرایط به گونهای بود که
اعضای خانوادههای کم درآمد
بیشتر در معرض ابتال به این

دو عارضه بودهاند.
بررسیها نشان میدهد مصرف نوشیدنیهای حاوی
مواد قندی در این زمینه تاثیرگذار بود ه است .مصرف
مواد قندی در قرن  ۲۰افزایش شدیدی داشته و از ۱۲
درصد در سال  ۱۹۰۹به  ۲۰درصد در سال  ۲۰۰۰رسیده
است.

برخی علل ورم انگشتان دست
ورم انگشتان دست که در بیشتر موارد بیخطر است میتواند
از بیماریها و عوامل مختلفی ناشی شود.
به گزارش ایسنا ،سایت تخصصی «مدیکال دیلی» در مطلبی
در این باره آورده است که صرف نظر از شدت ورم انگشتان ،دالیل
احتمالی در بروز این مشکل میتواند شامل موارد زیر باشد:
افراط در مصرف نمک

بدن سطح آب و نمک را تنظیم کرده و تعادل آن را حفظ
میکند .زمانیکه فرد در مصرف نمک افراط کند بدن با ذخیره
میزان آب بیشتر واکنش نشان میدهد .این نوع از ورم خفیف و
موقت است و به طور معمول در مدت یک روز از بین میرود.
قرار گرفتن در معرض هوای گرم

به دو عارضه دیگر بیشتر است.
ورزش و فعالیتهای جسمی

درصورتیکه در معرض دمایی باالتر از حد معمول قرار بگیرید
که در بیشتر مواقع در سفر این اتفاق میافتد ،امکان ورم انگشتها
وجود دارد که میتواند نشانهای از اختالالت ناشی از گرما باشد.
در این شرایط هوای گرم میتواند به انبساط عروق خون منجر
شود که در این شرایط زنان بیش از مردان آسیبپذیر هستند.

بروز ورم در مواقعی که فعالیت فیزیکی داشته باشید میتواند
از افزایش نیاز ماهیچهها به انرژی ناشی شود .با انجام حرکات
ورزشی ،ماهیچهها گرما تولید کرده که باعث میشود سیستم بدن
خون را به سمت عروق نزدیک به سطح بدن هدایت کند .این
واکنش میتواند در ور م دستها نقش داشته باشد.

انواع مختلف آرتریت

بیماریهای تاثیرگذار روی پوست و اعصاب

استئوآرتریت ،آرتریت روماتوئید و نقرس سه نوع از آرتریت
به حساب میآیند که ممکن است با نشانه ورم انگشتها خود را
نشان دهند .همچنین درصورتیکه ورم در نزدیکی مفصل انگشتها
بیش از سایر قسمتها باشد احتمال ابتال به استئوآرتریت نسبت

اسکلرودرمی از جمله بیماریهایی است که به سفت و
ضخیم شدن پوست و بافتهای ارتباطی منجر میشود .از جمله
عالئم اولیه این بیماری میتوان به ورم انگشتها هنگام صبح و
بیحرکتی ماهیچهها در شب اشاره کرد.

برخی خواص معجزهآسای سیر؛ از باز کردن عروق تا تناسب اندام

سیر یکی از بهترین داروهای طب سنتی ایران است که طبع
آن ،گرم و خشک در درجه دوم و سوم است ،درجه دوم یا سوم
بودن طبعش ،به مزاج زمینی که در آن کاشت میشود و به نوع
آب و هوا یا اقلیم منطقه بستگی دارد .سیر کاشت و برداشت
شده در اقلیمهای گرم و خشک ،نسبت به مناطق جلگهای و
مرطوب ،از گرما و خشکی بیشتری برخوردار بوده و در خواص
قویتر است.
به گزارش جام جم آنالین ،شربت ترکیب سیر و لیمو یکی
از بهترین اشکال دارویی در طب سنتی ایرانی به شمار میرود؛
این ترکیب میتواند کمککننده به باز شدن عروق کرونر قلبی
و مغزی و جلوگیری کننده از سکته قلبی و مغزی و پایین آورنده
فشارخون و چربی کلسترول خون باشد.
سیر ،محلل اورام ،التهابات و آماس است؛ ریشه این گیاه
معروف به تریاق الفقراء یا پادزهر فقیران است؛ مدر حیض (یعنی
گشاینده عادت ماهیانه در زنان) و عرق بوده و از بین برنده یا
مجفف رطوبات بدن است.
سیر ملطف یا رقیقکننده خون بوده و قوه تریاقیت باالیی
ش دهنده میل
دارد؛ سیر یک داروی ضدسرطان است ،افزای 
جنسی ،تنظیمکننده کلسترول خون و کاهشدهنده عالئم
آسم ،ضدسرماخوردگی و احتقان است ،ضداسهال همچنین
تنظیمکننده فشارخون و چربی خون است.
ترکیب سیر و پیاز و زنجبیل :اگر سیر را با پیاز و
زنجبیل مخلوط کنیم ،به داروی قدرتمندی دست مییابیم که
میتوان آن را حتی در بیماران سرطانی استفاده کرد؛ این ترکیب
بهطور فوقالعادهای باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشود.
سیر یک داروی ضدسرطان است ،افزایشدهنده میل
جنسی ،تنظیمکننده کلسترول خون و کاهشدهنده عالئم
آسم ،ضدسرماخوردگی و احتقان است ،ضداسهال همچنین
تنظیمکننده فشارخون و چربی خون است
معجون سیر و عسل :یکی از بهترین داروها ،معجون
سیر و عسل است؛ معجون سیر و عسل را  7روز ناشتا بخورید؛
بدین منظور  2یا  3حبه سیر را خرد کرده و با یک قاشق
غذاخوری عسل مخلوط کنید ،این ترکیب باعث برطرف کردن
عفونتها ،سرماخوردگیها ،سرفه ،تب ،خراشها و زخمها و نیز
برای الغر شدن و تناسب اندام و جلوگیری از ریزش مو بسیار
مجرب است.
ترکیب سیر و شیر :به بیماران مبتال به سرطان معده و
روده توصیه میشود از ترکیب  3حبه سیر و یک لیوان شیر گرم
هر روز صبح ناشتا میل کنند؛ ترکیب سیر و شیر یک ترکیب
دارویی بسیار مؤثر در درمان سرطان لوزالمعده است.

سیر و لیمو :شربت ثومیسل ( )Thomiselیکی از
بهترین اشکال دارویی در طب سنتی ایرانی به شمار میرود؛
این دارو ،بازکننده عروق کرونر قلبی و مغزی بوده و جلوگیری
کننده از سکته قلبی و مغزی و حتی پایین آورنده فشارخون و
چربی کلسترول خون است.
طرز تهیه شربت ثومیسل به این صورت است که  30حبه
سیر را بکوبید و همراه با  9عدد لیموی ترش آبدار که آن را نیز
آسیاب کردهاید با  7لیوان آب درون ظرفی مخلوط کرده روی
شعله قرار دهید؛ قبل از آنکه به جوش بیاید شعله را خاموش
کنید و محلول را صاف نکنید؛ به مدت  40روز بعد از هر وعده
غذایی نصف استکان میل شود.
مخلوط سیر و لیمو ،گرفتگی رگها را برطرف میکند.
سیر ناشتا :اگر از کمردرد و درد شدید مسیر سیاتیک
برخوردار هستید و پزشک جراح پیشنهاد جراحی داده است ،به
مدت  40روز هر روز صبح ناشتا  3حبه سیر را بدون آنکه در
دهان بجوید قورت داده و سپس یک لیوان دمنوش دارچین
میل کنید؛ این نسخه در درمان کمردردهای شدید و نیز بیماری
روماتیسم قلبی و مفصلی نیز بسیار مجرب است.
سیر برای پیشگیری از ریزش مو :اگر ریزش موی
شدید دارید ،سدر  +حنا  +جوزبوا  +پرسیاوشان  +گل ختمی +
پوست سیر  +گیاه دماسبی را به نسبت مساوی آسیاب و مخلوط
کرده و سپس با یک کاسه آب نخود و  3عدد زرده تخممرغ
رسمی بهصورت خمیری تهیه کنید و هر  3روز در میان ،این خمیر
را روی سر ضماد کرده و بعد از  7ساعت شستوشو دهید.
سیر گرم :برای درمان عفونت گوش و گوشدرد ،حبهای
سیر را (بهاندازه مجرای گوش انتخاب کنید) روی بخاری گرم
کرده و در داخل مجرای گوش قرار دهید که در درمان درد
گوش بسیار مؤثر است.
مصلح سیر ،سرکه سیب یا انگور است.

ارتباط مصرف بیشاز حد نمک
با نوعی از بیماری قلبی

نتایج یک تحقیق نشان میدهد :مصرف زیاد نمک
میتواند خطر ابتال به نوعی اختالل ریتمی قلب شایع
را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا ،فیبریالسیون دهلیزی ( )A-fibیا
نامنظم شدن ضربان قلب میتواند به تشکیل لختههای
خونی یا دیگر بیماریها منجر شود .میلیونها انسان در
سراسر جهان به این عارضه دچار هستند که آنان را در
معرض ابتال به سکته مغزی و در مواردی به نارسایی
قلبی قرار میدهد.
در این بررسی  716مرد و زن میانسال در فنالند برای
مدت زمان  19سال مورد مطالعه قرار گرفتند .در زمان
انجام این مطالعه  74نفر از این افراد به فیبریالسیون
دهلیزی مبتال شدند .به گفته محققان ،افرادی که
بیشترین میزان مصرف نمک را داشتند نسبت به افرادی
که میزان کمتری نمک در رژیم غذاییشان وجود داشت
بیشتر در معرض ابتال به عارضه فیبریالسیون دهلیزی
هستند .محققان با در نظر گرفتن چندین فاکتور خطرزا
از جمله سن ،چربی ،فشار خون و استعمال سیگار اظهار
داشتند :مصرف نمک با خطر فزاینده ابتال به فیبریالسیون
دهلیزی مرتبط است.

ارتباط بیماری التهاب روده با
افزایش خطر حمله قلبی
گروهی از محقان آمریکایی در بررسیهای خود مشاهده
کردند :بیماری التهابی روده با خطر حمله قلبی مرتبط است.
به گزارش مهر ،در این بررسی آمده است که مبتالیان
به بیماری التهابی روده همچون بیماری کرون و کولیت
زخمی  ۱۲برابر بیشتر در معرض حمله قلبی هستند .بیماری
التهابی روده موجب میشود دستگاه گوارش دچار التهاب
مزمن شود .بیماری کرون و کولیت زخمی از شایعترین انواع
بیماری التهابی روده هستند .در مبتالیان به بیماری کرون،
التهاب در تمامی قسمتهای دستگاه گوارش مشاهده
میشود درحالیکه در مبتالیان به کولیت زخمی تنها روده
بزرگ دچار التهاب میشود .محققان در تحقیقاتی که در
گذشته انجام گرفته وجود التهاب مزمن در بدن را با افزایش
خطر ابتال به بیماریهای قلبی  -عروقی مرتبط دانسته
بودند ،ارتباط احتمالی بیماریهایی همچون کرون و کولیت
زخمی با حمله قلبی به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته بود.
در این بررسی محققان به ارزیابی سوابق پزشکی بیش از ۲۹
میلیون نفر از جمله  ۱۳۲هزار مبتال به کولیت زخمی و ۱۵۹
هزار مبتال به بیماری کرون پرداختند .محققان با بیان اینکه
در مدت زمان پنج سال مشاهده شد مبتالیان به بیماری
التهابی روده  ۲۵درصد بیش از افراد دیگر در معرض حمله
قلبی هستند ،اظهارکردند :این بیماری باید فاکتور خطرزای
مستقلی در بروز بیماریهای قلبی به حساب آید.

برخی علل تاثیرگذار در ضعف حافظه
ضعف حافظه از مشکالت شایعی است که با باال رفتن
سن افراد بیشتر درگیر آن میشوند.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم سازمان غذا و داروی
آمریکا ،هر آنچه بر فرآیند تفکر و یادگیری تاثیر بگذارد
میتواند قدرت حافظه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش سایت هلثدی نیوز ،برخی از عوامل شایعی
که میتواند به ضعف حافظه منجر شود ،در پی میآید:
 مصرف برخی داروها از جمله داروهای خواب،اضطراب ،آنتی هیستامینها و مسکنها که بر حافظه
تاثیر دارند.
مصرف مواد الکلی که موجب کمبود ویتامین B1شده و حافظه را تحت تاثیر قرار میدهد.
استرس ناشی از ضربههای روحی عامل ضعفحافظه است.
وارد شدن ضربه به سر ضعف حافظه را به همراهدارد.
مبتالیان به ویروس  ،HIVسل و دیگرعفونتهایی که بر مغز تاثیر میگذارد به مشکالت حافظه
دچار میشوند.
پرکاری و کمکاری تیروئید بر قدرت حافظه تاثیردارد.
-کمبود خواب قدرت حافظه را تحت تاثیر قرار میدهد.

