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مشموالن با بیش از  8سال غیبت در صورت پرداخت جریمه نقدی
تنها تا پایان امسال میتوانند کارت معافیت بگیرند

صفحه 6

محمد رضا باهنر
نایب رئیس مجلس نهم:

عشق و حکمرانی
دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
صفحه 2

پیگیری جدی حادثه
جان باختن دانشجویان
دانشگاه آزاد موجب التیام
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رئیس قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل
نیروهای مسلح خبر داد

صدور  100هزار گواهینامه
مهارتی برای سربازان و
ایجاد فرصت بیمه و اشتغال
آنها پس از پایان خدمت
وحید شقاقی شهری ،استاد دانشگاه و اقتصاددان:

بزرگداشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی
(ره)
در حسینیــه امــام خمینـی
با حضـور رهبـر معظم انقـالب

صفحه 2

ت احوال کشور اعالم کرد
سازمان ثب 

والدت یک میلیون و  ۴۶هزار و  ۹۹نوزاد،
 ۳۲۴هزار و  ۷۱۳ازدواج ۸۴ ،هزار و  ۱۶طالق
و  ۲۷۶هزار و  ۷۸۷فوت از ابتدای امسال تا پایان آذر
صفحه 5

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران خبر داد

واگذاری بیش از هزار کودک بیسرپرست
و بدسرپرست به متقاضیان فرزندخواندگی
طی  2سال اخیر در تهران

صفحه 5

کشف حدود  230هزار قلم انواع داروی قاچاق

به ارزش تقریبی  5میلیارد تومان

صفحه 5

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

رفع تصرف  2600متر از اراضی ملی
به ارزش یک میلیارد و  300میلیون تومان
با دستگیری  4متهم به زمینخواری در شهریار

صفحه 7

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی خبر داد

کشــف  42تــن
انواع موادمخدر توسط مرزبانان
از ابتدای امسال تا پایان آبان
صفحه 7

مشموالنحتیاالمکان
در 30کیلومتری شهرشان
خدمتمیکنند
صفحه 4

صفحه 2

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار تشریح کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

اختصـاص۱۴میـلیـارد دالر  ۴۲۰۰تومانی
به واردات کاالهای اساسی در بـودجـه 98

هزینههای جاری
 ۳۲۰هزار میلیارد تومانی
در بودجه  98یعنی
بودجهریزیغیرمنطقی

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی:

صفحه 3

جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران

صفحه 3

 30بهمن؛ آخرین مهلت «حذف و اضافه
بیمهتکمیلی» بازنشستگانتامیناجتماعی

صفحه 5

شرایط و ضوابط پرداخت
کمک هـزینـه ازدواج
به بیمهشدگان تامین اجتماعی

صفحه 4

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

پیشنهادافزایشوامازدواج
از15به ۲۵میلیون تومان

صفحه 5

دستگیری اعضای باند  18نفره
به اتهام اختالس  14میلیارد تومانی
با اسناد جعلی در استان البرز

صفحه 6

خودکشی زن  80ساله
ش پس از مرگ
و دختر  60سالها 
مرد خانواده در تهران!

صفحه 6

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

دختـران کارمنـد مجـرد،
در فهرسـت مشمـوالن
«بستـههـای حمـایتـی»

صفحه 4

جمعآوری  ۲۹هزار و  ۴۸۱معتاد
پرخطر و متجاهر و کشف  ۱۲تن
و  ۶۳۴کیلوگرم انواع مواد مخدر
از ابتدای امسال در پایتخت
صفحه 4
ثبتنام مرحله دوم درخواست وام ضروری
 5میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از اول بهمن

صفحه 5

دام دختر سارق
برای پسران ورزشکار!

صفحه 7

دستگیری  3مرد و یک
زن تبهکار به اتهام سرقت
مسلحانه خودرو در تهران

صفحه 7
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یادداشت
عشق و حکمرانی
دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
آیا میشود این دو را باهم تلفیق کرد؟
در جوامع غربی ،اصطالحی تحت عنوان “Civil
( ،”Servantخدمت گزاران مدنی) وجود دارد .به عبارت
دیگر ،کسانی که با دلبستگی و تعلق خاطر به کشور و مردم
خود خدمت میکنند .نزدیک ترین مصادیق به این گروه
در ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی یافت میشوند .چگونه
میشود گروه و طبقه مجریان یک کشور از بهترین ،سالم
ترین ،قابل اتکاءترین و کارآمد ترین افراد باشند؟ کدام
افکار و مکانیزمهای حقوقی ،آنها را به یک شبکه ی
جوابگو تبدیل میکند؟ چگونه میتوان خدمت گزارانی تربیت کرد که در باطن خود عاشق
جامعه و کشور خود باشند و خیلی لزومی به دستگاههای عریض و طویل برای نظارت بر
عملکرد آنها وجود نداشته باشد؟ چگونه میتوان گروهی در حکمرانی داشت که ضمن آنکه
خوب زندگی میکنند ،با دقت و کارآمدی کشور را مدیریت کنند و به شکوفایی وطن عشق
بورزند؟
با یک مصداق ،نکات تئوریک فوق را عملیاتی میکنیم .ژاپن با جمعیتی حدود ۱۲۷
میلیون نفر ،نزدیک به  4/4میلیون نفر خدمت گزار خاص و عمومی دارد .خاص به معنای
مدیران ارشد و عمومی به معنای کارمندان دولت مرکزی و دولتهای محلی .اکثریت مطلق
این افراد از دانشگاههای برتر ژاپن و به ویژه دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شده اند .اما نکته
حائز اهمیت این است که مفهوم “خدمت گزار” در فرهنگ ژاپنی جدید نیست و به طور ویژه
به دوره ی  )1868-1603( Tokugawaبر میگردد .تکامل کاری و صنفی این گروه در
امپراطوری میجی ( )۱۸۶۸-۱۹۱۲تحقق پیدا کرد ؛ گروهی که مسئولیت مدیریت بر امور
مالیاتی و ساختار عمرانی و جلوگیری از وقوع جرائم را پیدا میکردند و خود را مامورین مورد
اعتماد برای جلب اعتماد مردم میدانستند .از دوره میجی برای آنکه این گروه از بهترین و با
دانش ترین افراد باشند ،امتحان ورودی گذاشته شد و اولین امتحان برای استخدام گروه ویژه
خدمت گزاران مدنی و آریستوکراسی مدرن ،در سال  ۱۸۸۸انجام شد .از قدیم ،ماهیت این
گروه بر اساس “بهترین های” ژاپن و ( Meritocracyشایسته ساالری) بوده است .در
دوران پس از جنگ دوم ،دانشگاه توکیو و فارغ التحصیالن آن ،مظهر این گروه شاخص برای
مدیریت کشور بوده است .به عنوان مثال در سال  ۲۰۰۹تعداد  ۲۲۱۸۶نفر در امتحان ورودی
به دستگاه اجرایی ژاپن شرکت کردند ۱۴۹۴ ،نفر مصاحبه شدند و  ۶۶۰نفر رسما استخدام
شدند .عضوی از این مجموعه بودن در جامعه و فرهنگ ژاپن ،پرستیژ بسیار دارد و عامه مردم
آنها را صادق ،امین ،و متعهد به منافع ملی و مصالح جامعه میدانند.
وقتی دولتی در ژاپن تغییر میکند ،تنها وزیر است که در وزارتخانه جا به جا میشود.
تمام مجموعه در جای خود میماند .وزیر که فرد سیاسی و نماینده دولت است ،با مشورت
این افراد نسبتا ثابت زیر مجموعه خود ،که شرایط را مطالعه کرده و نظر میدهند ،دیدگاهها
و سیاستهای پیشنهادی خود را به هیات دولت و پارلمان میبرد و آن سیاست باید تایید
اکثریت پارلمان را داشته باشد .خدمت گزاران مدنی و آریستوکراسی ژاپنی ،افراد سیاسی
نیستند؛ فقط موضوعات را بررسی کرده و به فرآیندهای تصمیم گیری مساعدت میبخشند.
این افراد پس از استخدام ،مراحل رشد را در سازمانها و وزارت خانهها طی میکنند و به
مراتب بیش از سیاستمداران احترام عمومی دارند .هرچند بعضا در میان آن ها ،افراد متخلفی
پیدا شده ،ولی اکثریت مطلق این گروه همچنان از راستگویی ،درستکاری و امانت داری بهره
مند هستند .جالب توجه اینکه این افراد در هر سطحی که قرار میگیرند ،حقوق و مزایای
آنها در سطوح مترادف با بخش خصوصی تقریبا مساوی است و میتوانند زندگی خوب و
متوسطی را تشکیل دهند .در مقام مقایسه ،سیستم آمریکا بسیار متفاوت است .با تغییر دولت،
دستگاه اجرایی در اختیار اولویتها و سیاستهای دولت جدید قرار میگیرد و اگر به عنوان
مثال قبال طرفدار یک قرار داد هستهای بوده است ،حاال باید مخالفت کند .خدمت گزاران
مدنی در اختیار دولتها قرار میگیرند Paul Volker .رئیس بانک مرکزی آمریکا در دوره
رونالد ریگان در کتاب جدید خود:
Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good
Government
می گوید حضور گسترده البیها و موسسات تحقیقاتی ( )Think Tanksجایگزین
سیستمهای قدیمی تصمیم سازی و تصمیم گیری در دستگاه اجرایی دولت آمریکا شده است.
عموما سیستمهای اروپایی هم مثل ژاپن هستند .آنچنان تفاونی میان (مکرون) Macron
و (اوالند)  Hollandeدر فرانسه نیست چون آریستوکراسی فرانسه مصالح ملی را برای
هر رئیس جمهوری شکل میدهد و خود را سیاسی نمی داند .هرچند ممکن است در بعضی
موضوعات به واسطه انتخاب یک دولت ،تغییراتی رخ دهد اما جهت گیریها عموما تداوم
دارد .بی دلیل نیست که سیاست خارجی ژاپن و کشورهای اروپایی از تداوم و ثبات بیشتری
( )Consistencyبرخوردار است.
دو سوال کلیدی ،جایگاه خدمت گزاران مدنی ژاپن را بهتر ترسیم میکند.
سوال الف :وضعیت قرار داد اجتماعی در ژاپن چیست؟ شاید باالی  ۹۰درصد ژاپنیها
در هر جایگاه ،مقام و موقعیت اقتصادی و جغرافیایی که قرار داشته باشند از زندگی ،جهان،
کشور ،هویت ،نظام اقتصادی ،ماهیت حکومت ،وظایف دولت ،رویکردهای سیاست خارجی،
دین و باور ها ،اشتراک و اجماع دارند .به عبارت دیگر جامعه ژاپن همانند منطقه اسکاندیناوی
از تفاهم بسیار باالیی در قرار داد اجتماعی برخوردار است .جایگاه با پرستیژ و عملکرد
مثبت آریستوکراسی ،انعکاس این قرار داد اجتماعی  ۹۰درصدی است .خدمت گزاران مدنی،
هدایت کشور را در دست دارند و با بررسیها و مطالعات دائمی ،به سیاست مداران مشورت
میدهند .توسعه یافتگی ژاپن مدیون این روابط مثبت و متقابل میان آریستوکراسی و قرار
داد اجتماعی است.
سوال ب :دولت ،حکومت و آریستوکراسی به نفع چه کسانی کار میکنند و تصمیم
میگیرند؟ به نفع اشتغال ،صادرات و تامین اجتماعی .افزایش حقوق آریستوکراسی در ژاپن
همیشه تابع سطح درآمدهای دولت بوده است .با توجه به اینکه مدتها نرخ رشد اقتصادی
ژاپن ثابت بوده ،بعد از  ۲۴سال و در سال  ،۲۰۱۶پس از مذاکرات فراوان ،دولت (شین زو)
آبه ( )Abeموافقت کرد که مجموعه خدمت گزاران مدنی از افزایش حقوق برخوردار شوند.
این آریستوکراسی به قدری به وجهه خود در میان مردم اهمیت میدهد که وقتی بخش
خصوصی با  66/5میلیون نفر نیروی کار ،افزایش حقوق میدهد ،آنها هم به همان سطح
از افزایش رضایت میدهند .این ساختار مبتنی بر احترام ،اعتماد و تفاهم فلسفی و مدنی در
سایه ثبات ،قاعده مندی ،و قانون مداری قابل تحقق است .دولت ،ملت ،خدمت گزاران مدنی،
سندیکاهای کارگری و بخش خصوصی همه در یک شبکهای از وابستگیهای متقابل عمل
میکنند .هیچ جزیره ی مستقلی وجود ندارد .قرار داد اجتماعی ،اعتماد و قانون وقتی روان کار
میکنند که عشق به کشور و عشق به “درست کار انجام دادن” در راهروهای قدرت متبلور
باشد .اگر فقط پنج ساعت با یک ژاپنی وقت صرف کنید ،به بسیاری از ابعاد روحی و فکری
و خلقی و تخصصی او پی میبرید.
عشق بر ستون صدق بنیان نهاده شده است .ریشه عشق در زالل بودن و شفاف بودن
شفافیت
شفافیت در قلب ،با ارزشتر از
است .عشق ،صدق و شفافیت مساوی هم هستند.
ِ
ِ
ناشی از بخشنامه است .امیر کبیر ۴۵ ،ساله بود که به خاطر شفافیت به قتل رسیدُ .جرم او
تلفیق عشق و حکمرانی بود ۱۷۰ .سال پیش ،امیر کبیر ،برای شکوفایی و پیشرفت کشور،
ترک اختیار کرد .بی دلیل نیست که او به خاطر عشقی که به کشور داشت تنها با سه سال و
سه ماه حکمرانی هم چنان با نامی نیک بر سر زبانهاست.
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بزرگداشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی
در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر معظم انقالب

مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت اهلل «سید محمود
هاشمی» شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام پنجشنبه گذشته با حضور رهبر معظم
انقالب اسالمی و مسئوالن کشوری و لشگری در
حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،در این مراسم که اعضای خانواده و بستگان
آیتاهلل هاشمی شاهرودی ،رؤسای قوای سهگانه ،علما
و روحانیون ،مسئوالن کشوری و لشکری ،شخصیتها،
سفرا و میهمانان خارجی و اقشار مختلف مردم حضور
دارند ،قاریان ،آیاتی از کالماهلل مجید را تالوت کردند
و ذاکران اهل بیت (علیهمالسالم) به مداحی پرداختند.
همچنین حجتاالسالم «کاظم صدیقی» در سخنانی،
نزول هدایت را لطف دائمی پروردگار بر بندگان خود
دانست و با اشاره به نقش مهم علمای دین در این مسیر،
گفت :آیت اهلل هاشمیشاهرودی از جمله فقیهان بزرگ
و برجستهای بود که با وجود قرار داشتن در قلههای علم

و معرفت ،هیچگاه از عمل به تکالیف اجتماعی و انقالبی
خود غافل نشد و با والیتمداری کامل تا آخرین لحظه
مفتخر به خدمتگزاری مردم و نظام اسالمی بود.
حضرت آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی پس
از تحمل یک دوره بیماری ،شامگاه دوشنبه سوم دی
ماه در  70سالگی دعوت حق را لبیک گفت .آیت اهلل
شاهرودی متولد  1327در شهر نجف و از سال 1373
در دوره های سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم ،عضو
شورای نگهبان بود.
مراسم تشییع رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،فقیه عالیقدر و استاد بزرگ حوزه علمیه ،چهارشنبه
گذشته با اقامه نماز میت توسط آیت اهلل خامنه ای در
محل مصالی امام خمینی (ره) و با حضور جمع زیادی از
مردم ،روسای قوای سه گانه ،مقامات ،مسئوالن کشوری
و لشکری برگزار شد .پیکر آیت اهلل شاهرودی سپس در
قم تشییع و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)
به خاک سپرده شد.

محمد رضا باهنر:

پیگیری جدی حادثه جان باختن
دانشجویان دانشگاه آزاد موجب
التیام خانوادهها خواهد شد
عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در حاشیه
مراسم یادبود دانشجویان
فوت شده دانشگاه آزاد
اسالمی گفت :پیگیری
جدی این موضوع از
سوی قوه قضائیه یکی از
کارهایی است که باعث
التیام آالم خانوادههای جانباختگان میشود.
به گزارش ایرنا ،محمد رضا باهنر در حاشیه مراسم
یادبود دانشجویان جانباخته حادثه واژگونی اتوبوس در
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی که در مجتمع
نور والیت سوهانک برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت:
این حادثه بسیار تلخ و غمبار بود که نمی توان آن را از
جمله حوادث غیر مترقبه دانست.
وی با بیان اینکه «به نظر میرسد قبال کوتاهیهایی
رخ داده است» ،افزود :مسئوالن دانشگاه و مقامات قوه
قضائیه در حال پیگیری و مشخص کردن علت حادثه
هستند .یکی از مظلومترین حقوقی که در کشور وجود
دارد حقوق عامه است و یکی از وظایف محوری قوه
قضاییه احقاق این حق است .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام خاطرنشان کرد :در این مسیر کارهای
بزرگی انجام شده اما باید برای سالمت و امنیت مردم
بسیار جدی تر برخورد شود .وی افزود :پیگیری جدی
موضوع از سوی قوه قضائیه یکی از اقدامیهایی است
که باعث التیام آالم خانوادههای جانباختگان می شود.
یک دستگاه اتوبوس سرویس دانشجویان در محوطه
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واژگون شد؛
این حادثه تاکنون  10کشته و  27مجروح برجای گذاشته
و حال برخی مصدومان ،وخیم است.

وحید شقاقی شهری ،استاد دانشگاه و اقتصاددان:

هزینههای جاری  ۳۲۰هزار میلیارد تومانی در بودجه  98یعنی بودجهریزی غیرمنطقی
دولت سال آینده کسری بودجه بسیار باالیی خواهد داشت.
هزینههای جاری  ۳۲۰هزار میلیارد تومان است .قرار بود دولت
تخصیص بودجه به دستگاههای موازی را حذف کند و اعتبارات را
ساماندهی کند .اما به جای اینکه این اعتبارات کاهش پیدا کرده
باشد مشاهده افزایش آنها هستیم .افراد جامعه مالیات میپردازند
که دولت با آن ،اقتصاد کشور را توسعه دهد نه اینکه دولت اعتبارات
را به دستگاههای زیرمجموعه خود با بهره وری صفر تخصیص
دهد .این وضعیت یعنی بودجه غیرشفاف و غیرمنعطف است.
تابآوری و مقاومت ندارد و پاسخ گوی نیازها نیست.
به گزارش فرارو« ،نظام یارانهای و مالیاتی باید به نفع دهکهای
کم درآمد باشد .اما درست برعکس عمل کردهایم .شما برای یک
ساندویچ  ۱۰هزار تومانی باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازید .اما
یک فرد بدون کار ،تالش و هیچ گونه ریسکی  ۲۳میلیارد تومان
سود سپرده دریافت میکند ،اما یک ریال مالیات نمیپردازد .این
مالیاتها در اقتصادهای آزاد دنیا هم وجود دارد».
وحید شقاقی شهری ،استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره بودجه
 ۹۸به فرارو میگوید :دولت الیحه ضعیفی به مجلس تقدیم کرده
است .دولت پیش از این بودجهای در نظر گرفته بود که تمایل
داشت سهم صندوق ملی از درآمد نفتی را در مخارج سال آینده
استفاده کند .این موضوع با مخالفت رهبری رو به رو شد .الیحه
کنونی بسیار ضعیف است .این الیحه در حوزه درآمدها کامال
خوشبینانه است .احتمال صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت ما
در سال آینده بسیار پایین خواهد بود .ما اکنون روزانه یک میلیون و
 ۶۰۰هزار بشکه نفت میفروشیم .معافیتهای نفتی هشت کشور
مشتری ایران نیز  ۹۰و  ۱۸۰روزه است .با پایان معافیتها میزان
فروش نفت کشور در سال آینده بسیار کمتر خواهد شد .احتماال ما
نمیتوانیم بیشتر از یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه نفت بفروشیم.
پدیده شوم آینده فروشی
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه میدهد :در بودجه ۴۴
هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی
و اسالمی دیده شده است .انتشار اوراق مالی و اوراق بدهی همه
کشورهای توسعه یافته را گرفتار کرده است .ما سه سال است که
پدیده شوم آینده فروشی منابع در کشور را باب کرده ایم .انتظار
اوراق مالی شبیه این میماند که شما نمیتوانید به نیازهای زندگی
خود پاسخ دهید و برای تامین مخارج خود از چک استفاده کنید .شما
برای یک ماه آینده چک میکشید ،اما وقتی موعد چک میرسد
نمیتوانید آن را تامین کنید و دوباره از چک استفاده میکنید.
پیشبینی درآمدها خوشبینانه است

این استاد دانشگاه در ارتباط با  ۱۵۳هزار میلیارد تومان درآمد
مالیاتی و عواض گمرکی که در بودجه پیش بینی شده میگوید:
رقم پیش بینی شده برای عوارض گمرکی و مالیاتی در بودجه ،۹۷
 ۱۴۲هزار میلیارد تومان بود .با توجه شرایط سخت تولید و کاهش

فروش بنگاهها در سال آینده امکان تحقق این رقم مالیاتی در سال
آینده وجود ندارد .امسال هم درآمد دولت بیشتر از  ۱۰۰هزار میلیارد
از  ۱۴۲هزار میلیارد تومان نخواهد بود .این وضعیت در سال آینده
بدتر خواهد شد .فروش بنگاهها به یک سوم سال  ۹۷خواهد رسید.
دولت باید پایههای جدید مالیاتی که دهکهای پردرآمد را هدف
قرار میگیرد تصویب میکرد .اما نمیدانم چرا مایل به سختگیری
و ایجاد یک نظام یارانهای جدید نیستیم .با پایههای مالیاتی کنونی
اصال امکان این درآمد مالیاتی وجود ندارد .ما در حوزه درآمدها
کامال خوشبینانه برخورد کرده ایم.
بودجه ریزی غیرمنطقی

شقاقی شهری معتقد است :دولت سال آینده کسری بودجه
بسیار باالیی خواهد داشت .هزینههای جاری  ۳۲۰هزار میلیارد
تومان است .قرار بود دولت تخصیص بودجه به دستگاههای موازی
را حذف کند و اعتبارات را ساماندهی کند .اما به جای اینکه این
اعتبارات کاهش پیدا کرده باشد مشاهده افزایش آنها هستیم.
افراد جامعه مالیات میپردازند که دولت با آن ،اقتصاد کشور را
توسعه دهد نه اینکه دولت اعتبارات را به دستگاههای زیرمجموعه
خود با بهره وری صفر تخصیص دهد .این وضعیت یعنی بودجه
غیرشفاف و غیرمنعطف است .تابآوری و مقاومت ندارد و پاسخ
گوی نیازها نیست.
با این وضعیت در صندوق توسعه ملی را تخته کنیم
بهتر است
این اقتصاددان در ادامه انتقادات خود میگوید :دولت قصد دارد
از سهم  ۱۴درصدی صندوق توسعه ملی که رهبری اجازه برداشت
دادند در بودجه استفاده کند کسری صندوقهای بازنشستگی را
بپردازد .در حالی که این روش اصال صحیح نیست .صندوقهای
بازنشستگی باید پاسخ گوی خطاهای خود باشند .این روش که از
صندوق توسعه ملی برای پوشش اعتبارات هزینهای خود استفاده
کنیم صحیح نیست .اگر قرار است با صندوق توسعه ملی این گونه
رفتار شود یک بار برای همیشه در آن را تخته کنیم.
کاری که دولت نکرد

این استاد دانشگاه میگوید دولت باید نظام مالیاتی خود را
اصالح میکرد .من هرجا توانستم به همه وزرا و همه مسئوالن
ارشد کشور از ضرورت تصویب پایههای مالیاتی جدید گفتم .اکنون
در کشور دهک دهم ۱۰ ،برابر دهک اول از کل نظام یارانهای
استفاده میکند .در حالی که در همه کشورهای دنیا چیزی به نام
مالیات تصاعدی بر مصرف وجود دارد .هرکس بیشتر مصرف کند
باید مالیات بیشتری بپردازد .یک خانواده سه نفره که چهار خودرو
در اختیار دارد نسبت به دیگران هم از سوخت بیشتر استفاده میکند
و هم محیط زیست را آلوده میکند ،به همان میزان یارانه انرژی
هم دریافت میکند .پایههای دیگر مالیاتی عبارتند از :مالیات بر
ثروت ،مالیات بر مجموع درآمد خانوار ،مالیات واردات کاالهای

لوکس و مالیات بر سود سپردههای باالی  ۵۰۰میلیون یا یک
میلیارد تومان .اکنون شکاف طبقاتی روز به روز شدیدتر و طبقه
متوسط نازکتر میشود .یک نظام دوطبقهای در کشور در حال
ایجاد شدن است .آیا قرار نیست نظام یارانهای و مالیاتی در این
کشور اصالح شود؟
نظام اقتصادی ما سرمایهداریترین
نظام اقتصادی دنیاست

شقاقی شهری ادامه میدهد :شورای هماهنگی سران سه قوه
برای گرفتن تصمیمات بنیادی و سخت تشکیل شده است .نظام
یارانهای و مالیاتی باید به نفع دهکهای کم درآمد باشد .اما درست
برعکس عمل کردهایم .شما برای یک ساندویچ  ۱۰هزار تومانی
باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازید .اما یک فرد بدون کار ،تالش
و هیچ گونه ریسکی  ۲۳میلیارد تومان سود سپرده دریافت میکند،
اما یک ریال مالیات نمیپردازد .این مالیاتها در اقتصادهای آزاد
دنیا هم وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی میگوید :ما همیشه ادعای نظام
اقتصادی اسالمی داشته ایم ،اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نظام
اقتصادی ما سرمایهداریترین نظام اقتصادی دنیاست .میگویند
نظامهای لیبرال و سرمایه داری مالیات را به نفع ثروتمندان تنظیم
میکنند ،اما ما از آنها هم جلو زده ایم .هیچ کشور سرمایه داری
نیست که به اندازه ما در در نظام اقتصادی خود غلط داشته باشد.
نظام یارانهای و مالیاتی ما به نفع ثروتمندان و ابرطبقه و به ضرر
دهکهای کم درآمد است .آیا اینگونه میخواهیم در برابر تحریمها
و نارضایتیها بایستیم؟ چگونه؟
نظام یارانهای باید در سطح کالن اصالح میشد

این استاد دانشگاه میگوید :بودجه یارانههای نقدی برای
امسال و سالهای گذشته  ۴۲هزار میلیارد تومان بود ،اما حاال
قرار شده سه دهک باال را به استانها بسپارند .با این حال ما
آنقدر یارانه انرژی پرداخت میکنیم که این عدد یارانهها در
برابر آن جزئی است .نظام یارانهای ما باید در سطح کالن
اصالح میشد .اوضاع اقتصادی آنقدر نامطلوب است که ممکن
است دهک هفتم و هشتم هم به یارانه نیاز داشته باشد .یعنی
آنها هم به طبقات متوسط و فقیر ملحق شدهاند .قرار بود از
سالهای گذشته یارانه سه دهک باال حذف شود .اما آنقدر
دست روی دست گذاشتند و نظام اطالعاتی را تکمیل نکردند
که این موضوع به دست استانداران افتاده است .اما الزمه حذف
یارانهها یک نظام اطالعاتی شفاف است که متاسفانه اجازه
داده نشد بانکهای اطالعاتی شکل بگیرد.
شقاقی شهری در پایان میگوید :بودجهای که دولت برای سال
آینده تنظیم کرده بودجهای ضعیف است .نمیدانم نمایندگان چقدر
در برابر آن مقاومت میکنند .اما با این وضعیت در حوزه درآمدها
بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت.

اقتصادی
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رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

اختصاص۱۴میلیارد دالر ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالهای اساسی در بودجه98
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت ۱۴ :میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰
تومانی در بودجه سال آینده ( )۹۸برای تأمین نیازهای معیشتی مردم در
نظر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمدباقر نوبخت در برنامه
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود :این اعتبار برای واردات 25
قلم کاالی مورد نیاز مردم و کمک غیرمستقیم به سبد غذایی آنان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :در تبصره  18بودجه سال  98شصت
و پنج هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت کمکهای
بالعوض یا به صورت وجوه اداره شده به واحدهای تولیدی در نظر گرفته
شده است.
وی افزود :یکی از اهداف دولت در بودجه سال آینده مهار تورم است.
بودجه سال  98را بر اساس شرایط تحریمی دیده ایم و بر این اساس 2
میلیون و  410هزار بشکه منابع نفتی امسال را سال آینده  1میلیون و
 500هزار بشکه دیده ایم.
سخنگوی دولت افزود :درآمدهای نفتی بودجه امسال  27میلیارد دالر
بود که سال آینده با  28درصد کاهش  21میلیارد دالر در نظر گرفته شده
است .رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :سال آینده  27هزار
میلیارد تومان در بودجه دستگاههای اجرایی صرفه جویی خواهد شد.
برای یک برنامه دو ساله و به منظور اصالح بودجه دولت  10اصالح
ساختاری به عنوان نقشه راه دیده شده است .وی افزود :کمکهای دولت
به صندوقهای بازنشستگی که پیشتر  23هزار میلیارد تومان بود هم

اکنون به  81هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نوبخت ادامه داد :بودجه عمومی کشور  478هزار میلیارد تومان و
دولت مکلف شده است تا  5درصد آن را صرف تقویت بنیه دفاعی کشور
کند و در صورت تأمین منابع درآمدی جدید بدون شک به این بودجه
اضافه خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت :در بودجه امسال برای ایجاد  1میلیون و 33
هزار فرصت شغلی برنامه ریزی شده بود که این تعداد سال آینده به 1
میلیون و  77هزار افزایش خواهد یافت.
نوبخت افزود :برای حفظ اشتغال موجود نیاز به برداشت  1میلیارد
دالر از صندوق ذخیره ارزی داشتیم که مقام معظم رهبری با آن موافقت
کردند .وی گفت :سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه  14برنامه اشتغال

زایی را با وزارتخانهها امضا کرده است .نوبخت افزود :در تبصره  14بودجه
سال آینده برای سیاست کاهش فقر مطلق  7هزار میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است .رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :در بودجه
سال  98پیش بینی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم اما
مطالبه جدی از دولت برای افزایش این قیمت به منظور کاهش قاچاق
سوخت وجود دارد .نوبخت افزود :میانگین قیمت بنزین در منطقه  52تا
 54سنت است که ما آن را در کشور  12سنت عرضه میکنیم.
وی گفت 934 :هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و  50هزار میلیارد
تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :سقف معافیت مالیاتی در سال
آینده معادل امسال و برابر با  27میلیون تومان در سال است .سخنگوی
دولت گفت :درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده  11درصد رشد خواهد
داشت .سهم مالیات در تولید ناخالص ملی امسال  6.5درصد و سال آینده
 5درصد است .رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت :دولت سال
گذشته  29هزار میلیارد تومان از بدهی هایش به بانکها را تسویه کرد.
وی افزود :تالشمان این است که با وجود همه مشکالت پرداخت بدون
تأخیر و به موقع صورت گیرد .نوبخت گفت :تبصرههای  19 ،18 ،14و 20
الیحه بودجه سال آینده برای تحقق بخشهایی از برنامه ششم توسعه
تدوین شده است .رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :باید در نظر داشت
که برنامه ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی تنظیم شد در حالی که
در شرایط تحریمی هستیم.

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار تشریح کرد

جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با تشریح جزئیاتی از پرداخت سبد حمایتی به
کارگران ،گفت :بعد از آنکه بودجه سبد حمایتی بازنشستگانی که بسته را دریافت
نکردهاند تامین شود ،نوبت به کارگران میرسد.
به گزارش جام جم آنالین ،درباره آخرین وضعیت اعطای سبد حمایتی به
اقشار مختلف گفت :آییننامه مصوب دولت ،سبد حمایتی را برای چهار گروه
در نظر گرفته بود که گروه اول افراد تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادهای
حمایتی بودند که  ۲۰آبا ن ماه سبد حمایتی به آنها پرداخت شد.
وی افزوداد :گروه دوم تمام بازنشستگان کشور هستند که تعداد آنها ۴
میلیون و  ۸۰۰هزار نفر بوده که تا کنون  ۵۰درصد آنها بسته حمایتی را دریافت
کردهاند .میدری با اشاره به اینکه تا کنون  ۷۵درصد بودجه برای بازنشستگان
تامین اجتماعی دریافت شده است گفت :پس از تامین کامل به بازنشستگان
پرداخت میشود و پس از این که سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت نوبت
به کارگران بیمه شده تامین اجتماعی میرسد.
وی درباره جزئیات این بخش گفت :بعد از آنکه  ۲۵درصد بودجه باقیمانده

مربوط به بازنشستگان از سوی دولت تخصیص یابد و همه بازنشستگان بسته
حمایتی را دریافت کنند ،به کارگرانی که در یک خانواده هستند حتی یک عضو
از آنها بسته حمایتی را دریافت نکرده ،آن را دریافت خواهند کرد .معاون وزیر
کار در پاسخ به اینکه آیا سبد حمایتی با توجه به درآمد خانوار به کارگران تعلق
میگیرد یا صرف ًا درآمد سرپرست خانوار مالک خواهد بود :درباره کارگران صرف ًا
احکام خود کارگران مد نظر قرار میگیرد .میدری تاکید کرد :مبنا در این زمینه
بیمهپردازی کارگران است؛ مثال کارگری حقوقش به سازمان تامین اجتماعی
 ۴میلیون تومان اعالم شده ،همین رقم برایش مبنا قرار میگیرد و با توجه به
پیششرط دریافت بسته حمایتی که به افرادی با درآمد زیر  ۳میلیون تومان
تعلق میگیرد دیگر رقمی در یافت نخواهد کرد .وی در پاسخ به اینکه آیا درباره
واحد خانوار ،مالک بانک اطالعاتی هدفمندی یارانهها خواهد بود یا صرفا
بیمه شده در نظر گرفته میشود گفت :در اینجا مبنای خانواده همان چیزی
است که در سازمان هدفمندی اعالم شده است یعنی امکان دارد فردی در
سازمان تامین اجتماعی مادرش را تحت پوشش قرار داده باشند اما در سازمان

آگهی تغییرات موسسه بهار علم امروز به شماره ثبت  18473و شناسه
ملی  10100631674به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 22/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل موسسه در واحد ثبتی
تهران به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهران ،داوودیه  ،خیابان نساء  ،خیابان چهاردهم  ،پالک  ، 10-طبقه اول
کد پستی  1911764193تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()321182
________________

آگهی انتقال موسسه خدمات تحقیقاتی زنده یاد دکتر حسین پور به شناسه
ملی : 10260646186به موجب نامه شماره  140/494/96مورخ  27/06/96مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان اصفهان ومستند به صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  15/05/96مرکزاصلی موسسه خدمات تحقیقاتی زنده
یاد دکتر حسین پور به نشانی تهران خیابان توحید خیابان نصرت غربی پالک  11طبقه
اول کدپستی  1457785581انتقال یافت ودراداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری
تحت شماره  42840به ثبت رسیده است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321183
________________

هدفمندی جزء خانواده او به حساب نمیآید ،مبنای ما برای خانوار سازمان
تامین اجتماعی نیست بلکه سازمان هدفمند است .معاون وزیر کار همچنین
درباره خانوادههایی که بیش از یک نفر از اعضا بیمه شده تامین اجتماعی
هستند هم گفت :در خانوادهای که بیش از یک نفر از اعضای خانواده بیمه شده
تامین اجتماعی هستند ،سبد حمایتی صرف ًا به سرپرست خانوار تعلق میگیرد،
لذا از  ۱۳میلیون بیمه شده ممکن است به نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای
خانوار آنها در سایر گروهها دریافت کرده اند .میدری در پاسخ به اینکه آیا بودجه
مربوط به سبد حمایتی کارگران تامین شده است یا خیر؟ گفت :محل تامین این
بودجه در مصوبه دولت پیشبینی شده است .در مصوبه مربوط به سبد حمایتی
اعالم شده که منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح حمایت غذایی از گروههای کم
درآمد جامعه از محل مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانههای پتروشیمی
و پاالیشگاهها تامین میشود .وی همچنین درباره زمان پرداخت این بسته
حمایتی به کارگران نیز بدون ذکر زمان مشخص ،آن را بعد از پرداخت بسته
حمایتی گروه دوم یعنی بازنشستگان اعالم کرد.

یادداشت

چرا باید همه راهها به تهران ختم شود؟
محسن جاللپور
«سانترالیسم» در ایران اگر چند نشانه مهم داشته باشد،یکی از مهمترین آنها جادهها و بزرگراههای زیادی است که
از دورترین نقاط کشور به پایتخت ختم میشود.
سانترالیسم یعنی «تمرکزگرایی اداری».
یعنی اداره همه امور از یک مرکز.
مثل ایران که همه چیزش در تهران خالصه میشود .سیاست در تهران خالصه میشود ،برای همه چیز در تهران
سیاستگذاری میشود ،منابع را در تهران تقسیم میکنند و طبیعی است که جاده هم به تهران ختم میشود .ما عالوه بر
تمرکز گرایی اداری،دچار تمرکز گرایی اقتصادی هم هستیم و این کار را خیلی بدتر کرده است.
کافی است به نقش ه حمل و نقل ایران نگاه کنید،انتهای همه راهها تهران است .جاده و ریل و بزرگراه از دوردستها
به تهران میرسند و شروع همه راههای مهم نیز از تهران است.
ممکن است بگویید این نقشه غیر عادی نیست چون تهران پایتخت و بزرگترین بازار مصرف کاال است اما
مگر در ترکیه همه راهها به آنکارا ختم میشود؟ مگر همه تولیدات قطبهای صنعتی ترکیه به بازار آنکارا یا استانبول
ارسال میشود؟
این تصویر پیچیده و در هم تنیده از راهها و جادههای کشور بیش از هرچیز نشان از تمرکزگرایی اقتصادی و ریشه
دار بودن تفکر جایگزینی واردات در کشور ماست که حاصلش اقتصادی بسته و درونگرا بوده است.به خاطر ریشه
دار بودن همین تفکر در ذهنیت سیاستمداران است که دم به ساعت صادرات را ممنوع میکنند یا پیش پای صادر
کننده سنگ میاندازند.
همین است که گفته میشود صنعت حمل و نقل ما بر پایه اقتصاد درونزا طراحی شده است.اگر چنین نبود،
بخشی از مهمترین راههای کشور باید به گمرکها و پایانههای صادراتی و مسیرهای خروجی از کشور ختم میشد
نه به تهران.
برای گریز از بن بستها باید از یک چیز دست برداشت؛تمرکزگرایی اقتصادی.

یادداشت

چرا «تورم باال»
در اقتصاد ایران ماندگار شده است؟
چرا با وجود آنکه مساله تورم در بسیاری از کشورها حل شده است ،اما اقتصاد ایران سالهاست که از تورم
دورقمی رنج میبرد؟ در اقتصاد ایران خأل رویکردی و نبود جعبه ابزار ثبات قیمتها در کنار بهرهگیری نامناسب از
ابزارهای ضدتورمی عامل مزمن شدن درد تورم است.
در مجموع تورم در دو گروه از کشورها کماکان رشد باالیی دارد؛ کشورهایی که تورم را بهعنوان پدیدهای پولی
به رسمیت نشناخته و از سیاست پولی بهعنوان یک ابزار مستقل برای مهار تورم استفاده نمیکنند.
گروه دوم «کارکردها» و «جعبه ابزار» سیاست پولی را به درستی در راستای مهار تورم به کار نمیگیرند.
خصوصا زمانیکه سیاستگذار باید بداند تورم هدف خود را با نرخ بهره نشانهگیری کند یا با تغییرات حجم پول؟
بررسی تجربه کشورهای خارجی نشان میدهد پاسخ به این سوال به شرایط حاکم بر اقتصاد بستگی دارد.
در زمان نوسانات ناشی از تقاضای پول ،سیاست مسلط کنترل نرخ بهره است؛ اما در صورتی که ریشه چرخههای
تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول باشد ،سیاست تغییر حجم پول نقش موثرتری در دستیابی به ثبات
قیمتها و اقتصاد دارد.

شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان  50000000ریال به  5000000000ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده
ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد .اسامی شرکا ومیزان سهم
الشرکه هریک بشرح فوق میباشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس ()321185
________________
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321188
________________
آگهی تغییرات شرکت عمران صدیق نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت
آگهی تغییرات شرکت شیمی الماس درخشان با مسئولیت محدود به شماره
 784و شناسه ملی  10187003383به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  10/04/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :کامل فرجی ثبت  509700و شناسه ملی  14006780083به استناد صورتجلسه مجمع
به شماره ملی  6049901082و راحله محرمی به شماره ملی  6049959749عمومی فوق العاده مورخ  05/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت
به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .حجت اله مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید وآقای مجید عابدی فیروزجائی با
قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای کد ملی 2060361818به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و محل تصفیه:
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران شهر تهران -تیموری-خیابان شهید محمد رضا امید بکی-
استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس ( )321186خیابان شهید دکتر حبیب اله-ساختمان نجما-پالک - 91طبقه اول -واحد 11
کدپستی 1458983774می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
________________
آگهی تغییرات شرکت ایثار آبادگران صبا با مسئولیت محدود به شماره شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321189
________________
ثبت  411962و شناسه ملی  10320625232به استناد صورتجلسه مجمع
آگهی تغییرات شرکت طراحی وساخت گداز آلیاژ تهران سهامی
عمومی فوق العاده مورخ  20/02/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
محمد صادق خزایی  3309421201با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت خاص به شماره ثبت  182954و شناسه ملی  10102251284به
سهم الشرکه خود را به مبلغ  250000000ریال افزایش داد -آقای احسان
خزایی 3240319896با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  31/03/1397تصمیمات ذیل
خود را به مبلغ  250000000ریال افزایش داد-آقای سید سعید طباطبائی اتخاذ شد  :آقای محمد رضا نعمت اللهی به شماره ملی3932546377
1829121911با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید نعمت اللهی به شماره ملی
مبلغ  250000000ریال افزایش داد-آقای عادل کریمی 3358388336با
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 0493217754 250000000به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم بتول باغی
ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ جوکار به شمارملی 6649793086به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
1000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
 .لیست شرکا بشرح فوق است سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321187

آگهی تغییرات شرکت ره آوران علوم و فنون نوین پارسیان سهامی
خاص به شماره ثبت  436343و شناسه ملی  10320858362به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  01/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
نشانی شعبه شرکت در استان البرز به آدرس :کرج میدان آزادگان ابتدای
بلوار بسیج (45متری کاج)پالک  491ساختمان البرز طبقه اول واحد 6
کدپستی  3155614857تغییر آدرس یافت - .شعبه شرکت در استان قم
به نشانی :قم شهرک صنعتی شکوهیه فاز یک خیابان سنبل ،خیابان یاس،
پالک  103و کد پستی  3738113363تاسیس گردید - .شعبه شرکت در
استان فارس به نشانی :شیراز 30متری سینما سعدی نبش کوچه سیزدهم
________________
ساختمان موحدین طبقه سوم به کدپستی  7133744494تاسیس گردید.
آگهی تغییرات شرکت تدبیر محاسب هوشمند با مسئولیت محدود به
 شعبه شرکت در استان قزوین به نشانی :قزوین خیابان مدنی ،پالک شماره ثبت  434592و شناسه ملی  14003273843به استناد صورتجلسه 76و کدپستی  3415737578تاسیس گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک مجمع عمومی فوق العاده مورخ  03/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مهدی افضلی به شماره ملی  0049261134با پرداخت 1633500000
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321184
ریال از محل مطالبات به صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به میزان
________________
آگهی تغییرات شرکت عمران صدیق نور با مسئولیت محدود به 1650000000ریال افزایش داد .آقای سید محمد عمرانی به شماره
شماره ثبت  784و شناسه ملی  10187003383به استناد صورتجلسه ملی  1199328091با پرداخت 3084345000ریال از محل مطالبات به
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/04/1396تصمیمات ذیل اتخاذ صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به میزان  30115500000ریال
شد  - :تعداد اعضا هیئت مدیره از  3به  2نفر کاهش و ماده مربوطه افزایش داد .آقای حسین افضلی به شماره ملی  0440653517با پرداخت
در اساسنامه اصالح گردید  .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت 232155000ریال از محل مطالبات به صندوق شرکت ،سهم الشرکه
خود را به میزان  234500000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت ازمبلغ

عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321190
________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی گاز آب شیر سهامی خاص به شماره
ثبت  1685و شناسه ملی  10181504010به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  12/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محمد غیاثی نیکو
به کدملی 0071696725بازرس اصلی و بهنام یاری به کدملی  0076035131به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند - .ترازنامه سال مالی
و حساب سود وزیان سال 96مورد تصویب قرارگرفت .حجت اله قلی تبار سرپرست
اداره ثبت شرکتها و موسسات 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 پاکدشت ()321191
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جامعه
یادداشت

به بهانه مرگ مظلومانه دانشجويان دانشگاه آزاد
دکتر عباس شیری
استاد دانشگاه و حقوقدان
جرم رفتار نابهنجاري است كه توسط بزهكاران ارتكاب مى يابد ،و بزه ديده كسي
است كه از وقوع جرم متحمل آسيب مى شود .اين مفهوم سنتى از بزه و بزه ديدگي است،
ولي اين مفاهيم تحت تاثير تحوالت بزه ديده شناسي ،بدون نفي تفاسير قبلي ،تفسيرى
تازه تر ،يافته است .جايي كه دولت ( به معناي كليه قواي سه گانه و نهادهاي وابسته) ،به
وظايف و تكاليف خود در قبال شهروندان عمل نمى كند و در نتيجه آسيب هاي جدي
به جسم ،مال و حيثيت آنان وارد مى شود .در اين جا دولت بزهكار اين گونه رفتارهاست،
و شهروندان تحت عنوان «بزه ديده سياسي» ،به انحاء گوناگون قرباني عمل دولت مي
شوند و لذا دولت موظف به جبران آسيب هاي ناشي از جرم خواهد بود ( بحث از منظر بزه
ديده شناسي است نه حقوق كيفرى ).
دولت نمى تواند وظايف خود در زمينه امنيت شهروندان را ترك كند و نسبت به عواقب
آن بي تفاوت باشد و مسئوليتي را نپذيرد .بنابراين اگر دولت به تكاليف خود در زمينه
بهداشت ،درمان ،محيط زيست ،ايمن سازي راهها ،اماكن خصوصي و عمومى ،بهينه
سازي ناوگان حمل و نقل و نظاير آنها عمل نكند و در نتيجه اين ترك فعل صدماتى
به شهروندان وارد شود ،بزهكار ( حداقل بزهكار غير عمدي ) است .و قربانيان اين گونه
حوادث ،بزه ديدگان عمل سياسي دولت هستند .ممكن است صدمات وارده ،ناشي از
كوتاهي دولت در اعمال قوانين و مقرراتى باشد ،كه در صورت رعايت آن ،از بروز حوادث
ناخوشايند پيشگيري مي شود :ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانه ها ،ساخت و ساز
در مناطق زلزله خيز و روي گسل ها ،ساخت و ساز در ارتفاعات باالي  ١٨٠٠و نظاير
اينها ميتوانند زمينه ساز حوادثي باشند كه در صورت وقوع آن ،شهروندان بزه ديده عمل
دولت خواهند بود.
عدم مراقبت و نظارت كافي دولت نيز ممكن است زمينه صدمات به شهروندان را ايجاد
كند ،مثل استفاده از بخاري هاي خطرناك در مدارس ،استفاده از رانندگان مسن و بيمار،
و نظاير اينها .رويدادهاي اخير ظرفيت نگارش يك كتاب كامل در اين زمينه را ايجاد مى
كند .اين در حالي است كه در بند  ٢اصل  ١٥٦قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه،
احياي حقوق عامه است ،اكنون زمان آن فرا رسيده كه فراتر از فرد يا افراد خاطي ،دولت
مسؤول اين رفتارها شناخته شود ،و كليه كساني كه در انجام وظايف خود كوتاهي نموده
اند و در نتيجه تقصير يا قصور آنان ،صدماتى به شهروندان وارد مى شود ،به عنوان سبب
غير مستقيم ،مسؤول اين حوادث شناخته شوند و تحت تعقيب قرار گيرند.
مجلس نيز اكنون كه در حال تصويب قانون بودجه است ،در صورت عدم تخصيص
منابع الزم براي مواردي كه به امنيت و سالمت شهروندان مرتبط است ،سبب غير مستقيم
تمام حوادث محسوب مى شود .مجلس مى تواند با حذف معافيت هاي مالياتي ،حذف
بودجه هاي نهادهاي غير دولتي ،منابع ايجاد شده را به موارد خاص مثل بهينه سازى
ناوگان حمل و نقل ،ايمن سازى راهها ،تجهيز مدارس و غيره اختصاص دهد .بديهي
است مجلسى كه به وظايف خود عمل نمى كند ،سبب غير مستقيم همه آسيب هاي
ايجاد شده است.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

دختران کارمند مجرد،
در فهرست مشموالن «بستههای حمایتی»
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آخرین اخبار از توزیع بستههای
حمایتی دولت در راستای حمایت از اقشار مختلف را اعالم کرد.
به گزارش مهر ،محمد شریعتمداری درباره بستههای حمایتی
دولت از اقشار مختلف گفت :مبلغ  ۱۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان برای
خانوار از یک تا پنج نفر و باالتر توزیع شده و در حال توزیع است.
وی افزود :توزیع بستههای حمایتی برای جامعه مددجویان تمام
شده و پشت نوبتیهای نهادهای حمایتی نیز بستهها را دریافت
کردهاند .کارمندان دولت و کارکنان آموزش و پرورش نیز مبالغ
درنظر گرفته شده را دریافت کردهاند واریز برای مابقی نیز بتدریح تحت عنوان سیاست جبرانی در
حال انجام است .وزیر رفاه در پاسخ به اینکه آیا کارمندان زن مجرد در فهرست مشموالن بستههای
حمایتی قرار میگیرند؟ نیز گفت :ما شرط سرپرست خانوار نداریم و همه آنها که زیر سه میلیون تومان
دریافتی دارند مشمول سیاست جبرانی دولت میشوند .در واقع هر حقوق بگیری را شامل میشود.
شریعتمداری افزود :البته یک همپوشانیهایی در کارمندان داریم؛ ممکن است یک عضو خانواده از
این امکان استفاده کند و عضو دیگر خانوادهاش نیز کارمند دولت و یا جزو سایر گروه مشموالن باشد
که این همپوشانیها رفع میشود و به هر خانوار یک بسته داده میشود .این نواقص در حال رفع
است .وی با بیان اینکه مرحله سوم واریز برای سایر گروهها از جمله مستمریبگیران تامین اجتماعی
است اظهار کرد :طی روزهای گذشته  ۳۸۰۰میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه به تامین اجتماعی
تخصیص یافت و  ۱۴۰۰میلیارد تومان دیگر کسری وجود دارد که آن را هم تسویه خواهد کرد .به
این ترتیب بسته را برای مستمری بگیران تامین اجتماعی هم توزیع میکنیم و این روزها در حال
واریز است .وزیر رفاه با اشاره به اینکه بعد از آن بیمهشدگان دیگری هستند که مشمول گروههای
گفته شده نیستند اما کمتر از سه میلیون حقوق میگیرند و اطالعات آنها هم دسته بندی شده است
گفت :آن دسته از افراد که جزو هیچ کدام از گروههای مشمول نیستند و البته تعدادشان هم زیاد
نیست ،بعد از مرحله سوم بستههای خود را دریافت میکنند که این افراد میتوانند از طریق اینترنت
مراجعه و به پایگاههایی که اعالم خواهد شد رفته و ثبت نام کنند .شریعتمداری از صدور دستور رئیس
جمهور برای توزیع مرحله دوم سبد حمایتی برای مددجویان خبر داد و گفت :توزیع نوبت دوم بستهها
برای مددجویان نیز در همین سال  ۹۷صورت میگیرد .البته دولت تعهد قطعی نکرده است که در
چند نوبت بستههای حمایتی را توزیع خواهد کرد .وزیر رفاه در پاسخ به اینکه آیا شماره پیامکی برای
اطالع از مشمول بودن یا نبودن افراد اعالم شده است؟ اظهار کرد :چون گروهها همه شناسایی شده و
مشخصاند در مراحل آخر باید به شکایات افرادی که معتقدند از دریافت بستهها جاماندهاند رسیدگی
شود و آنها که مورد توجه نبودند را در نظر میگیریم و رسیدگی میکنیم.

ید شماره ( -72شماره پیاپی )778
یکشنبه  9دی  - 1397دور جد 
جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی:

مشموالن حتی االمکان در  30کیلومتری شهرشان خدمت میکنند
جانشین سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی
گفت :بر اساس تسهیالتی که برای مشموالن
سربازی در نظر گرفته شده است ،تا جای ممکن،
سربازان در  30کیلومتری شهرستان خود دوره
سربازی را سپری میکنند.
به گزارش ایرنا ،سردار ابراهیم کریمی با تشریح
شرایط بومی گزینی مشموالن نظام وظیفه ،افزود:
دوره خدمت سربازی با استخدام متفاوت است ،در
استخدام ،فرد سازمان مورد عالقه خود را انتخاب
میکند و سازمان مربوطه نیز نیروی مورد نیاز خود
را با در نظر گرفتن شرایطی ،انتخاب میکند اما در
سربازی این گونه نیست.
وی افزود :برابر قانون همه افراد ذکور باید برای
انجام خدمت سربازی اقدام کنند .در این راستا همه
جوانان ذکور از اقصی نقاط ایران زمین ،اعم از لر،
ترک ،کرد و فارس برای سپری کردن این دوره
خود را معرفی میکنند .از سوی دیگر نیازمندیهای
نیروهای مسلح در جغرافیای مختلف ،متفاوت
است به گونهای که ممکن است در یک استان،
یک نیازمندی و در استانی دیگر نیازمندی دیگری
وجود داشته باشد.
سردار کریمی ادامه داد :سربازان را سازمان
نظام وظیفه انتخاب نمی کند ،بلکه پادگانها بر
اساس مقررات پیش بینی شده ،به جذب سرباز

اقدام میکنند ،از آن جایی که در همه استان ها،
پادگان نداریم ،نیروهای مسلح افراد را به یکی از
پادگانها و نیروهای مسلح معرفی میکند که البته
با لحاظ کردن شرایطی انجام میشود.
جانشین سازمان نظام وظیفه توضیح داد :به
عنوان مثال برای افراد متاهل تسهیالتی در نظر
گرفته شده است .این افراد به نیروهای مسلح
معرفی میشوند ،نیروهایی که در همه استانها
ساختار دارند ،به عنوان مثال نیروی انتظامی در
همه استانها اعم از شهرستان و روستا حضور دارد،

رئیس قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

صدور  100هزار گواهینامه مهارتی برای سربازان و ایجاد فرصت بیمه و اشتغال آنها پس از پایان خدمت
رئیس قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن
تشریح کارکردهای سامانه «سرباز ماهر» از صدور  100هزار
گواهینامه مهارتی برای سربازان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار سید مهدی فرحی به اجرای برنامه مهارت
آموزی سربازان از سال گذشته اشاره و اظهار کرد :با افتتاح سامانه
"سرباز ماهر" امکان اجرای این طرح در دوران قبل از خدمت سربازی
فراهم شده به گونهای که فرصت مهارت افزایی از  21ماه خدمت
سربازی به قبل و بعد از این دوران گسترش یافته است .وی از صدور
 100هزار گواهینامه مهارتی برای سربازان خبر داد و گفت :هدف اصلی
سامانه "سرباز ماهر" ،مکانیزه کردن طرح مهارت آموزی کارکنان
وظیفه در دوران قبل ،حین و پس از خدمت است .رئیس قرارگاه مهارت
آموزی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :درصدد هستیم از طریق
سامانه "سرباز ماهر" برای  15میلیون نفر از جوانان در دوران قبل از
خدمت سربازی ،مهارت آموزی انجام شود لذا جوانان باالی  15سال
در صورت تمایل میتوانند با مراجعه به این سامانه سوابق تخصصی
و مهارتی خود را ثبت کنند .وی با بیان اینکه این طرح با همکاری
تمامی سازمانهای مرتبط به اجرا در آمده است ،افزود :در حال حاضر
با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح 166 ،نهاد و سازمان مانند جهاد
کشاورزی ،سازمان فنی و حرفه ای ،دانشگاه علمی کاربردی و .....برای
ارائه مهارتهای آموزشی تعیین شده اند که متقاضیان میتوانند از
طریق این مراکز ،مهارتهای مورد نظر را کسب کنند .سردار فرحی

مطرح کرد :متقاضیانی که اطالعات و مهارتهای خود را در این سامانه
ثبت کنند ،میتوانند از تسهیالتی که در منوی مشوقهای این سامانه
درج شده ،بهره مند شوند ،به عنوان مثال متقاضیانی که قبل از انجام
خدمت سربازی از طریق این سامانه موفق به کسب مهارت شده اند از
تسهیالتی مانند امکان تعجیل یا تعویق تاریخ اعزام به خدمت ،اولویت
دریافت امریه دستگاههای نظامی و....بهره مند میشوند .وی درباره
اجرای طرح مهارت آموزی در دوران آموزش رزم مقدماتی ،گفت :این
طرح در  51پادگان آموزش رزم مقدماتی در سراسر کشور اجرایی شده
است؛ با تالشهای صورت گرفته ،در این دوران مدتی از زمان آموزش
به قرارگاه مهارت آموزی اختصاص داده شده که کارکنان وظیفه
میتوانند در زمینه مهارتهای عمومی اطالعاتی را کسب کنند .وی
افزود :فرصتی فراهم شده تا سربازان بتوانند در دوران آموزش رزم
مقدماتی ،سوابق و مهارتهای خود را در برگ خود اظهاری ثبت کنند
که در صورت امکان در یگان خدمتی متناسب با تخصص خود به
کارگیری شوند ،همچنین در صورت قبولی در آزمون سازمان فنی و
حرفه ای ،مدرک معتبر برای آنان صادر میشود .رئیس قرارگاه مهارت
آموزی ستاد کل نیروهای مسلح ،از اجرای این طرح درطول مدت
خدمت سربازی ،خبرداد و مطرح کرد :سربازان حین خدمت در صورتی
که حداقل به مدت شش ماه در حرفهای به کارگیری شوند و مهارتی
را کسب کنند ،در صورت قبولی در آزمون سازمان فنی و حرفه ای،
گواهینامه برای آنان صادر میشود .وی خاطر نشان کرد :افرادی که

حداقل شش ماه مهارتی را کسب کردهاند ولی در فاصله زمانی امتحان
نظری و عملی سازمان فنی و حرفهای ،از خدمت ترخیص شده و
یا مابقی خدمت خود را در یکی از مرزهای کشور سپری میکنند،
گواهینامه موقت با مهر سازمان فنی و حرفهای و نیروهای مسلح برای
آنان صادر میشود ،بنابراین فرد از تاریخ ترخیص از خدمت به مدت
شش ماه مهلت دارد ،در هر جای کشور به صورت رایگان ،سایر مراحل
اخذ گواهینامه اصلی را سپری کند .سردار فرحی با بیان اینکه هدف
نهایی طرح مهارت آموزی ،اشتغال به کار سربازان بعد از ترخیص از
خدمت میباشد ،افزود :با همکاری وزارت کار ،این امکان فراهم شده
که سربازان دارای گواهی مهارت آموزی ،بتوانند در صورت اشتغال به
کار ،تا دوسال از بیمه وزارت کار برخوردار شوند یعنی اگر کارفرمایی،
فرد دارای کارت پایان خدمت وگواهینامه مهارتی را به کارگیری کند ،تا
دوسال بیمه کارگر توسط وزارت کار پرداخت میشود .وی اضافه کرد:
با تعامل صورت گرفته با اتاق اصناف ،ساز وکاری فراهم شده که این
دسته از افراد بتوانند در کوتاه ترین زمان مجوز کسب دریافت کنند،
همچنین هماهنگیهای الزم برای دریافت تسهیالت بانکی نیز فراهم
شده است .براساس گزارش سایت پلیس ،رئیس قرارگاه مهارت آموزی
ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ارتقاء سطح مهارتی جوانان
منافعی برای جامعه ،فرد و نیروهای مسلح دارد،گفت :به کارگیری
مهارت سربازان در طول خدمت سربازی ،افرادی توانا و کارا برای
جامعه تربیت میکند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

جمعآوری  ۲۹هزار و  ۴۸۱معتاد پرخطر و متجاهر

و کشف  ۱۲تن و  ۶۳۴کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای امسال در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از کشف  ۱۲تن و  ۶۳۴کیلوگرم
انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تا کنون در شهر تهران
خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سردار حسین
رحیمی ،در این باره گفت :با تالش شبانه روزی ماموران
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تاکنون
 ۱۲تن و  ۶۳۴کیلوگرم انواع موادمخدر در شهر تهران کشف
و در این رابطه  ۵۷۰قاچاقچی دستگیر شدند .وی با بیان
اینکه عزم پلیس در مبارزه با سواداگران مرگ جدی و برابر
قانون است ،خاطرنشان کرد :هیچ نقطهای از شهر تهران
برای حضور قاچاقچیان موادمخدر امن نیست ،چرا که با
همت و تالش کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر و اشرافیت
اطالعاتی آنان ،قاچاقچیان مواد مخدر در کوتاهترین زمان
ممکن دستگیر خواهند شد.

رئیس پلیس پایتخت در ادامه از اجرای این طرح در
محلههای شهر تهران خبر داد و گفت :تا کنون  ۲۷۱مرحله
طرح امنیت محله محور و ارتقاء امنیت اجتماعی در محالت
شهر تهران اجرا و  ۸۷۴۰خرده فروش مواد مخدر دستگیر
شدهاند که این میزان دستگیری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۵درصد افزایش داشته است .وی با بیان اینکه در
این عملیاتها از مخفیگاه سوداگران مرگ ۵۴۹ ،کیلوگرم
انواع موادمخدر کشف شده ،تصریح کرد :در این رابطه۲۳۱۹
دستگاه خودرو و  ۱۰۵۲دستگاه موتورسیکلت ازخرده فروشان
و توزیع کنندگان موادمخدر و سوداگران مرگ توقیف شده
است .سردار رحیمی ،با اشاره به انهدام  ۵۱باند قاچاق مواد
مخدر در پایتخت در  ۹ماهه نخست امسال ،تصریح کرد :در
این مدت  ۲۹هزار و  ۴۸۱معتاد پرخطر و متجاهر از سطح
معابر شهر تهران جمع آوری شد که از این تعداد  ۲۶۵۵نفر

پاالیش ۱۸ ،هزار و  ۲۷۴نفر تحویل گرمخانه خاوران و۸۵۵۲
نفر از معتادان نیز تحویل مراکز بازپروری شدند که این مهم
بیانگر دستگیری یک و نیم برابری معتادان متجاهر شهر
تهران است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با قدردانی از همکاری و
مشارکت مردم با پلیس ،افزود :مبارزه با موادمخدر در شهر
تهران طبق روال همیشه انجام میشود ،پاسخگویی به
دغدغه و مطالبات شهروندان صورت گرفته و سعی شده که
امنیت عمومی برای تمام شهروندان مهیا شود.

شرایط و ضوابط پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمهشدگان تامین اجتماعی

معافیت زائران اربعین از پرداخت
عوارض خروج از کشور در بودجه 98
زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور  ١٣٩٨تا دوازدهم آبانماه  ١٣٩٨از مرزهای زمینی به
مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند .به گزارش میزان،
در تبصره  ۱۱بند «د» الیحه بودجه  ٩٨آمده است :در سال  ١٣٩٨عوارض خروج از کشور برای زائران
عتبات براساس قانون بودجه سال  ١٣٩٦أخذ میگردد .زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور
 ١٣٩٨تا دوازدهم آبانماه  ١٣٩٨از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت
عوارض خروج معاف میباشند.

بر این اساس متاهالن بیشتر به نیروی انتظامی،
سپاه و بخشی هم در ارتش سازماندهی میشوند.
سردار کریمی افزود :برای اینکه سایر افراد نیز
از تسهیالتی برخوردار شوند ،مقرر شده است تا
افراد حتی االمکان در  30کیلومتری شهرستان یا
استان خود سازماندهی شوند ،به گونهای که محل
خدمت فرد با محل سکونت او بیش از  30کیلومتر
فاصله نداشته باشد.
وی تصریح کرد :البته این امکان برای همه
سربازان امکانپذیر نیست چرا که بخشی از مرزهای

کشور به این سربازان نیاز دارند بر این اساس غیر
از نیروهای کادری که در مرزها به کار گرفته شده
اند از نیروهای سرباز در این بخش نیز استفاده
میشود .از آن جایی که یگانهای دوردستی برای
دفاع از کشور و ایجاد امنیت داریم که باید آنها نیز
پر شود ،برخی مشموالن به این بخشها معرفی
میشوند.
کریمی در پاسخ به این سوال که محل خدمت
سربازی برای خانوادهها به دغدغه تبدیل شده
است ،چه توصیهای به خانوادهها دارید؟ گفت:
خانوادهها هیچ دغدغهای نداشته باشند حتی اگر
خدمت سربازی فرزندان آنها در مناطق دور دست
افتاده باشد ،تمام تالش نیروهای مسلح این است
تا آنها در آسایش و امنیت باشند و عالوه براین
مهارت آموزشی آنها و مباحثی که ضرورت دارد
سرباز به آن بپردازد ،حفظ شود.
جانشین سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی
تاکید کرد :از سوی دیگر شرایطی فراهم شده
است تا سربازان مناطق درگیر و عملیاتی از 21
ماه خدمت سربازی ،کمتر خدمت کنند چرا که
خدمت سربازی از  18تا  21ماه تعریف شده
است .بر این اساس محل خدمت سرباز هر چه
عملیاتیتر و سختتر باشد ،دوره خدمت او کمتر
محاسبه میشود.

کمک هزینه ازدواج یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی
است که به عنوان هدیه به بیمه شدگان اجباری واجد شرایط
که تشکیل خانواده میدهند ،پرداخت میشود.
به گزارش مهر ،سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد :به
استناد ماده  ۸۵قانون تامین اجتماعی بیمهشده در صورت احراز

شرایط ذیل از کمک هزینه ازدواج بهره مند میشود:
 -۱بیمهشده ظرف  ۵سال قبل از تاریخ ازدواج ،حداقل به
مدت  ۷۲۰روز سابقه کار داشته و حقبیمه این مدت از سوی
کارفرما پرداخت شده باشد.
 -۲در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمهشده با کارفرما
قطع نشده باشد.
 -۳ازدواج اول بیمه شده باشد.
 -۴ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده
باشد.
همچنین مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر است با مجموع
حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف  ۲سال قبل
از تاریخ ازدواج تقسیم بر  ،۲۴در صورتیکه مبلغ محاسبه

شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد ،مبلغ قابل
پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش مییابد.
الزم به ذکر است در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده
سازمان تامین اجتماعی بوده و واجد شرایط باشند ،پرداخت
کمک هزینه ازدواج به هردو نفر انجام میپذیرد .خاطرنشان
میسازد ،بیمه شدگان تامین اجتماعی که سالهای قبل ازدواج
کردهاند و در زمان ازدواج شرایط فوق را داشته اند و کمک
هزینه مذکور را دریافت نکرده اند میتوانند برای دریافت آن
اقدام کنند .بیمه شدگان میتوانند برای ثبت نام الکترونیکی
دریافت تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از جمله
کمک هزینه ازدواج به سایت این سازمان به نشانی www.
 tamin.irبخش میز خدمت غیرحضوری مراجعه کنند.
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 30بهمن؛ آخرین مهلت «حذف و اضافه بیمه تکمیلی» بازنشستگان تامین اجتماعی
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی
از ابتدای آذرماه جاری برای مدت یک سال تمدید شد و
آخرین مهلت تعیین شده برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی
تا  ۳۰بهمن ماه تعیین شده است.
به گزارش ایسنا ،سه میلیون و  ۸۱هزار و ۶۴۹
بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تحت پوشش
بیمه درمان تکمیلی قرار دارند و شرکت آتیه سازان حافظ
برای ششمین بار متوالی بیمه تکمیلی بازنشستگان را در
سال آتی برعهده خواهد داشت.
طبق اعالم معاون شرکت آتیه سازان حافظ در قرارداد
جدید سقف پوشش اعمال جراحیهای تخصصی افزایش
یافته و حق بیمه قرارداد به  ۳۸هزار و  ۲۰۰تومان به ازای
هر نفر در ماه تغییر پیدا کرده است.
در این قرارداد سقف تعهدات فوق تخصصی از ۱۴
به ۱۵میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و شامل
اعمال جراحی قلب و مغز ،پیوند کبد ،کلیه ،ریه ،قلب،
مغز استخوان ،جراحی سرطان ،رادیوتراپی ،شیمی درمانی،
تامین هزینه داروهای درمان بیماریهای خاص نظیر
تاالسمی ،هموفیلی ،دیالیز ،ام اس و غیره میشود.
همچنین سقف تعهدات سایر مفاد قرارداد به قوت خود
باقی است و همانند سال گذشته است.
مشموالن قرارداد یاد شده شامل اعضای کانون
کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی به
همراه همسر و یا همسران دائمی و به اتفاق افراد تحت
تکفل واجد شرایط خواهند بود و آن دسته از مستمری
بگیران که در قرارداد سال گذشته تحت هر شرایطی
بیمه تکمیل درمان نبودند اما تمایل دارند تحت پوشش
خدمات بیمه تکمیلی قرار گیرند میتوانند تا  ۳۰بهمن
 ۱۳۹۷با مراجعه به کانونهای بازنشستگی شهرستان

نسبت به درخواست برقراری پوشش بیمه درمان تکمیلی
اقدام کنند .همچنین آن دسته از بیمه شدگان که تمایل به
دریافت خدمات تکمیلی درمان ندارند ،از ابتدای قرارداد به
مدت سه ماه یعنی تا  ۳۰بهمن  ۱۳۹۷میتوانند با مراجعه
به کانون بازنشستگی و تکمیل فرم انصراف ،از پوشش
بیمه خود انصراف دهند و چنانچه مبلغی بابت حق بیمه
از حساب آنها کسر شده باشد ،حق بیمه مربوطه به شرط
عدم استفاده از خدمات درمانی ،مسترد خواهد شد.
طبق دستورالعمل کنترل ضوابط بیمه گری قرارداد
کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
بیمه شدگان این قرارداد شامل اعضا و کارکنان کانون
بازنشستگی و نیز مستمری بگیران تامین اجتماعی به
اتفاق همسر یا همسران دائمی ایشان هستند .همچنین
بازنشستگان و مستمری بگیران میتوانند در صورت
درخواست افراد تحت تکفل خود را (اعم از فرزندان و
والدین) مشروط به معرفی کلیه افراد تحت تکفل مشمول
تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.
سایر افراد تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی با ارائه
مستندات مبنی بر کفالت از مراجع قانونی میتوانند تحت
پوشش قرار گیرند .شرط داشتن دفترچه به تبع بیمه شده

اصلی جهت پوشش بیمهای والدین الزامی بوده و همسر،
فرزندان و افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی باید در هنگام
شروع قرارداد دارای دفترچه بیمه پایه به تبع بیمه شده
اصلی باشند.
فرزندان بیمه شده اصلی اعم از مذکر و مونث مشروط
به عدم ازدواج و اشتغال به کار میتوانند تحت پوشش
قرار گیرند .همچنین فرزندان اناث در صورت طالق یا
فوت همسر (با ارائه مستندات) میتوانند تحت پوشش قرار
گیرند .اعضا و کارکنان اناث در صورت معرفی کلیه افراد
تحت تکفل میتوانند همسر ،فرزندان و والدین خود را
تحت پوشش قرار دهند.
بیمه شدگان میتوانند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس
از شروع قرارداد در صورت عدم استفاده از خدمات شرکت
نسبت به انصراف از بیمه تکمیلی اقدام نمایند .بازنشستگان
میبایست جهت انصراف به کانون بازنشستگان استان خود
مراجعه کنند.
انصراف بیمه شدگان شامل انصراف کلیه اعضای
خانواده (اعم از اصلی و تبعی) و انصراف افراد تحت تکفل
(شامل فرزندان و والدین) است که در اینصورت صرفا بیمه
شده اصلی و همسر تحت پوشش قرار میگیرند و پوشش
بیمه تکمیلی فرزندان و والدین حذف میشود .بدیهی
است در صورت درخواست بیمه شده اصلی جهت پوشش
بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل (شامل فرزندان و والدین)
میبایست کلیه مشمولین تحت پوشش قرار گیرند.
همچنین حذف نفرات انصرافی صرفا در صورت عدم
استفاده از خدمات امکان پذیر است و در صورتی که یکی
از اعضای خانواده انصرافی از خدمات شرکت استفاده
کرده باشد ،حذف هیچیک از اعضای خانواده امکان پذیر
نیست.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران خبر داد

واگذاری بیش از هزار کودک بیسرپرست و بدسرپرست
به متقاضیان فرزندخواندگی طی  2سال اخیر در تهران

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران از
واگذاری بیش از هزار کودک به متقاضیان فرزندخواندگی
طی دو سال اخیر خبر داد و گفت :نیمی از این کودکان
بیمار بودند که البته با پیگیری ،بیماری اغلب آنها قابل
درمان است.
به گزارش میزان ،مهشید موقر ،با اشاره به کثرت
متقاضیان فرزندخواندگی ،گفت :ماده  ۵قانون حمایت از
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب مهر سال ۹۲
که خانوادههای دارای فرزند و زنان مجرد هم میتوانند
برای فرزندخواندگی اقدام کنند ،منجر به افزایش قابل توجه
آمار متقاضیان فرزندخوادگی شده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد واگذاری
کودکان بیمار نیز تصریح کرد :طی دو سال اخیر با توجه به
رویکرد دفتر فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران مبتنی

بر ساماندهی به موقع کودکان بیمار ،بیش از هزار کودک
که بیش از  ۵۰درصد آنان با پیگیری بیماریشان اغلب قابل
درمان بودهاند ،به متقاضیان واگذار شده است.
موقر با بیان اینکه پذیرش کودکان در شیرخوارگاهها
بیش از ظرفیت آنهاست ،اظهار کرد :با توجه به افزایش آمار
تعداد کودکان بدسرپرست و بیسرپرست ،پذیرش کودکان
در شیرخوارگاهها بیشتر از ظرفیت آنان است .با توجه به
سیاستهای دفتر فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران
مبنی بر برنامهریزی و نظارت بر عملکرد شیرخوارگاهها
و پیگیری به موقع روند پذیرش و ترخیص و همچنین
ساماندهی فرزندان بیمار ،باعث تسریع و تسهیل برنامههای
مراقبت فرزندان در خانواده جایگزین و کاهش مدت اقامت
فرزندان در شیرخوارگاهها شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شیرخوارگاههای

استان تهران از لحاظ تامین شیر خشک و پوشاک
فرزندان با مشکل جدی روبهرو نیستند ،گفت :تا کنون
در کلیه دفاتر مشارکتهای مردمی شیرخوارگاهها،
حمایتهای مادی و معنوی خیرین مهیا بوده و
شناسایی مراکزی که نیاز بیشتری به این خدمات دارند
از طریق حوزه امور اجتماعی ستاد شهرستانها قابل
پیگیری است.
معاون بهزیستی تهران در پایان تاکید کرد :تاکنون آثار
وضعیت اقتصادی در جامعه تغییری در تعداد افراد متقاضی
فرزندخواندگی ایجاد نکرده است.

ت احوال کشور اعالم کرد
سازمان ثب 

والدت یک میلیون و  ۴۶هزار و  ۹۹نوزاد ۳۲۴ ،هزار و  ۷۱۳ازدواج ۸۴ ،هزار و  ۱۶طالق
و  ۲۷۶هزار و  ۷۸۷فوت از ابتدای امسال تا پایان آذر
سازمان ثبتاحوال کشور ضمن ارائه آمار
چهار واقعه حیاتی والدت ،فوت ،ازدواج و طالق،
اسامی محبوب ایرانیها در ۹ماهه نخست سال
 ۹۷را تشریح کرد .به گزارش ایسنا ،بر اساس
ت احوال در  ۶ماهه اول
گزارشهای سازمان ثب 
سال  ،۹۷تعداد  ۷۰۶هزار و  ۸۳۹واقعه والدت
ثبت شده است که در این بازه زمانی تعداد مرگ
و میر ثبت شده ۱۸۲هزار و  ۲۵۹واقعه است.
همچنین براساس آمارهای بازبینی شده در نیمه
اول سال ۳۲۴ ،۹۷هزار و  ۷۱۳واقعه ازدواج

و ۸۴هزار و  ۱۶نفر واقعه طالق در این بازه
زمانی به ثبت رسیده است .بر اساس گزارش
دیگر ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال آمار
والدت و فوت طی ۹ماهه نخست سال  ۹۷نیز
اعالم شده است که طبق این آمار ،یک میلیون
و  ۴۶هزار و  ۹۹واقعه والدت و در همین بازه
زمانی نیز  ۲۷۶هزار و  ۷۸۷واقعه فوت ثبت شده
است .براساس گزارشهای منتشر شده سازمان
ثبتاحوال ۲۰،نام دخترانه که در ۹ماهه سال ۹۷
در میان باقی اسامی بیشترین فراوانی را داشتهاند

اعالم شده که شامل فاطمه ،زهرا ،حلما ،زینب،
یسنا ،آوا ،نازنین زهرا ،باران ،ریحانه ،فاطمه زهرا،
رها ،مرسانا ،آیلین ،النا ،مهرسا ،بهار ،رقیه ،آیناز،
محیا و مریم است .همچنین نامهای امیرعلی،
محمد ،علی ،امیرحسین ،حسین ،ابوالفضل،
امیرعباس ،محمد طاها ،محمد حسین ،کیان،
محمدرضا ،ماهان ،امیرمحمد ،سامیار ،آراد،
مهدی ،محمدمهدی ،امیررضا ،محمدامین و
علی اصغر  ۲۰اسامی پسرانهای هستند که در ۹
ماهه سال  ۹۷فراوانی بسیاری داشتند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر داد

کشف حدود  230هزار قلم انواع داروی قاچاق به ارزش تقریبی  5میلیارد تومان

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :حدود  230هزار
قلم انواع داروی قاچاق به ارزش تقریبی  50میلیارد ریال
توسط کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
پایتخت کشف و ضبط شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس تهران ،سردار
علیرضا لطفی با اشاره به اقدامات پلیسی انجام شده برای
شناسایی محل ذخیره سازی این داروها گفت :محل
نگهداری این محموله قاچاق دارو در محدوده بزرگراه
اشرفی اصفهانی بود که با هماهنگی قضایی نسبت به
بازرسی محل اقدام شد.
وی ادامه داد :داروهای مکشوفه عمدتا تولید دو کشور

آمریکا و هند و از نوع داروی ضد سرطان ،نایاب و یخچالی
است .رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین گفت :در
تحقیقات از متهم مشخص شد که داروهای قاچاق کشف

شده طی چند نوبت و به صورت غیرقانونی از طریق مرزهای
شمال غرب وارد کشور شده است.
وی افزود :بنا بر اقرار متهم قرار بود تا این داروها با انجام
تبلیغات در شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی به نشانی
درب منازل مشتریان ارسال شود.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه این
محموله داروهای کمیاب تحویل وزارتخانه بهداشت شده
است تا هرچه سریعتر در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد،
خاطرنشان کرد :متهم پرونده نیز با قرار قانونی صادره از
سوی مقام قضایی و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

یادداشت

 ارتباط ازدواج با سه مولفه عشق
از نظر روانشناسان!

مصطفی ملکیان
از نظر روانشاسان سه مولفه در ميان روش هاى مختلف عشق ورزى مشترک است:
مولفه اول .شور و شيدايى
عاشق در حضور معشوق داراى احساسات و عواطف مثبت است و در دورى از او داراى
احساسات و عواطف منفى مى شود.
مولفه دوم .تعهد و التزام
عاشق کسى است که خودش را با معشوق يکى مى پندارد ،يعنى هر امر مثبت و منفى
را در معشوق امر مثبت و منفى درخودش مى بيند.
مولفه سوم .صميميت يا محرميت
عاشق چيزى را نزد معشوق سانسور نمى کند و مى خواهد وجودش کامال براى معشوق
کريستالى باشد.
وقتى عشق تبديل به ازدواج مى شود،به اين نکات بايد توجه کرد :
به محض اينکه عاشق به وصال معشوق مى رسد ،شور و شيدايى سر در سرازيرى مى
گذارد ،بنابراين توقع نداشته باشيد بعد از سالها همان شور و شيدايى اوليه باقى بماند و وقتى
برقرار نيست از کسى گاليه نداشته باشيد.
براى اخالقى بودن زندگى زناشويى ،عنصر دوم عشق که همان تعهد و التزام است حتما
بايد تا آخر مدت ازدواج ادامه پيدا کند.
مولفه سوم عشق يعنى صميميت کامال به نوع رفتار طرفين در زندگى زناشويى بستگى
دارد.سالمت ازدواج بيشتر در تمرکز کردن به عنصر سوم عشق است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

پیشنهاد افزایش وام ازدواج
از 15به  ۲۵میلیون تومان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان گفت :پیشنهاد این وزارتخانه برای وام
ازدواج جوانان  ۲۵میلیون تومان بوده است اما
این پیشنهاد مورد تصویب سازمان برنامه و
بودجه قرار نگرفت.
به گزارش ایسنا ،محمد مهدی تندگویان،
با اشاره به پیشنهاد وام  ۱۵میلیونی در الیحه
بودجه  ۹۸و ارائه آن به مجلس گفت :پیشنهاد
وزارت ورزش برای وام ازدواج سال آینده ۲۵
میلیون تومان بود که مورد تصویب سازمان
برنامه و بودجه قرار نگرفت و حاال مجلس باید در این مورد اعمال نظر کند.
وی با بیان اینکه بعد از تقدیم الیحه بودجه  ۹۸به مجلس و پیشنهاد وام  ۱۵میلیونی
دیگر کاری از دست دولت در مورد افزایش این مبلغ بر نمیآید ،اظهار کرد :سال گذشته نیز
نمایندگان مجلس بعد از پیشنهاد الیحه بودجه و وام  ۱۰میلیون تومانی خودشان مبلغ ۱۵
میلیون را برای وام ازدواج تصویب کردند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود :در مورد اینکه آیا با وجود
فشارهای اقتصادی از وام  ۲۵میلیونی نیز کاری ساخته است یا نه؟ بحث دیگری است اما
در عین حال گفته میشود سیستم بانکی با همین مبلغ وام  ۱۵تومانی نیز فشار زیادی را
تحمل میکند.
تندگویان با بیان اینکه حتی در صورت افزایش مبلغ وام ازدواج این مبلغ در مراکز
استانها کار چندانی از پیش نمیبرد ،تصریح کرد :در کالن شهرها و شهرهای بزرگ به
دلیل شرایط اقتصادی امکان تهیه جهزیه یا اجاره مسکن با این میزان وام وجود ندارد و شاید
با این مبلغ تنها در روستاها گرهی از مشکالت جوانان باز شود.

ثبتنام مرحله دوم درخواست وام ضروری
 5میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از اول بهمن

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد :ثبت نام مرحله دوم وام
ضروری پنج میلیون تومانی بازنشستگان این صندوق از اول بهمن ماه آغاز میشود.
به گزارش ایسنا ،جمشید تقیزاده در مراسم تجلیل از بازنشستگان شهر ملکان در
استان آذربایجان شرقی گفت :امسال و در مرحله نخست  200هزار نفر از بازنشستگان
تحت پوشش که ثبت نام اینترنتی کردند از این تسهیالت بهرهمند میشوند و 200
هزار نفر دیگر تا پایان سال و شش ماهه اول  98از این تسهیالت بهرهمند خواهند
شد .به گفته وی ،این تسهیالت با کارمزد  4درصد در اقساط  ۳۶ماهه در اختیار
بازنشستگان کشوری قرار میگیرد .کل اعتبار پیش بینی شده برای پرداخت وام
ضروری به بازنشستگان کشوری را  20هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
تقی زاده همچنین از رونمایی قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد و
افزود :با این بیمه بسیاری از مشکالت درمانی بازنشستگان حل خواهدشد .براساس
گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری ،در حاشیه این مراسم ،کلنگ
ساخت چهل ونهمین خانه امید کشور و چهارمین خانه امید استان در شهر ملکان با
زیربنای  600متر مربع به زمین زده شد.
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جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه:

دستگیری اعضای باند  18نفره به اتهام اختالس
 14میلیارد تومانی با اسناد جعلی در استان البرز
سرپرست پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به دستگیری یک باند با اختالس  14میلیارد تومانی اظهار کرد:
فرد دستگیرشده در خصوص این پرونده با تبانی یکی از کارمندان بانک و جعل اسناد توانسته بود این مبلغ را
دریافت کند .به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد نادربیگی توضیح داد :فردی که کارمند دفترخانهای در استان بوده
با جعل سند زمین و امالکی که صاحبان آنها در خارج از کشور بودند ،آنها را میفروخته است .این فرد تاکنون
 ۲۲ملک به مساحت  ۲۴هزار و  ۶۵۰مترمربع در استان را فروخته که ارزش آنها بیش از  ۲۰میلیارد تومان است.
این مسئول خاطر نشان کرد ۱۸ :نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
سرپرست پلیس آگاهی استان البرز به دستگیری کارمند خانم یک نمایندگی شرکت بیمه در استان نیز اشاره کرد و گفت:
فرد مورد نظر با همکاری چند نفر دیگر با جعل نسخههای پزشکی اقدام به دریافت  ۱۱۰میلیون تومان خسارت از بیمه میکرده
است .سرهنگ نادربیگی توضیح داد :این خانم تا کنون برای  ۳۷۵نفر نسخه جعلی صادر کرده است .سرهنگ نادربیگی با تأکید
بر اینکه تاکنون شش نفر دستگیرشدهاند ،گفت :دو نفر از افراد دستگیرشده اقدام به ساخت ُمهر کردهاند و ُ ۱۰مهر جعلی از
ط شده است .وی در ادامه از دستگیری یک باند سرقت لوازم خودرو خبر داد و گفت :چهار نفر دستگیرشدهاند،
آنها کشف و ضب 
محدودهای که آنها سرقت میکردهاند کمالشهر ،کیانمهر ،گلشهر و حصارک بوده است .سرپرست پلیس آگاهی استان البرز با
اشاره به اینکه متهمان به  ۲۷۰فقره سرقت اعتراف کردهاند ،گفت ۱۷۶ :نفر مالباخته نیز تاکنون شناساییشده است.

خودکشی زن  80ساله و دختر  60سالهاش
پس از مرگ مرد خانواده در تهران!
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف اجساد مادر و دختری که برای پیوستن به روح یکی از
اقوام نزدیکشان به زندگی خود پایان داده بودند ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،خبر کشف جسد متعلق به زنی  ۸۰ساله و دختر ۶۰
سالهاش به کالنتری  ۱۰۸نواب اعالم شد .با تأیید خبر اولیه ،بالفاصله تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم و تشخیص هویت
پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل حاضر شده و در بررسی محل کشف جسد ،کارآگاهان موفق به پیدا کردن دست نوشتهای
شدند که در آن نوشته شده بود که این مادر و دختر پس از مرگ یکی از اعضای خانواده و برای پیوستن به وی اقدام به این
کار کردهاند و در بررسی صحنه کشف اجساد نیز مشخص شد که آنها با تهیه نوشیدنی مسموم به زندگی خود پایان دادهاند.
در تحقیقات از اعضای خانواده این مادر و دختر مشخص شد ،همسر متوفی نزدیک به یک سال پیش فوت کرده و طی این
مدت همسرش به همراه یکی از دخترانش به تنهایی در این خانه زندگی میکردند و در روز کشف جسد نیز یکی از بستگان
نزدیکشان پس از عدم پاسخگویی هر دو نفر آنها به تماسهای تلفنی ،به خانه آنها مراجعه و با استفاده از کلید منزل یدک که
در اختیار داشته وارد خانه شده و با جسد آنها در اتاق خواب مواجه شده است .براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ علی ولیپور گودرزی  -معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر اعالم کرد
که اجساد به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

مشموالن با بیش از  8سال غیبت در صورت پرداخت جریمه نقدی تنها تا پایان امسال میتوانند کارت معافیت بگیرند
جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی ،گفت :مشموالن
فراری که بیش از هشت سال از فرار آنها گذشته باشد ،جزو غایبان به شمار
میروند؛ بر این اساس این افراد میتوانند تا پایان امسال جریمه غیبت خود
را پرداخت و کارت معافیت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا ،سردار ابراهیم کریمی در این خصوص توضیح داد:
به عنوان مثال اگر فردی  2سال غیبت داشته و خودش را برای خدمت
سربازی معرفی کرده ،اما  6ماه بعد از خدمت فرار کرده باشد و در مجموع
غیبت و فرار وی ،هشت سال شود ،میتواند از قانون پرداخت جریمه
غیبت سربازی استفاده کند .وی گفت :موضوع فراری ها ،در قالب پروسه
جداگانه توسط نیروهای مسلح پیگیری میشود تا برای خدمت اعزام شوند
اما از آنجایی که قانون پرداخت جریمه غیبت سربازی تا پایان امسال اجرا
میشود ،مشموالن این طرح اعم از غایبان و فراریها که هشت سال
غیبت داشته اند ،میتوانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.
جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی ادامه داد :سال
آینده فراخوانها برای دعوت مشموالن غایب برای انجام دوره سربازی
انجام میشود و با توجه به اطالعاتی که از این افراد داریم ،در بازههای
زمانی مختلف فراخوان داده میشود .با توجه به اجرا شدن قانون پرداخت
جریمه غیبت سربازی ،هیچ بهانهای وجود ندارد چرا که قانونگذار به اندازه
کافی ظرف مدت چهار سال فرصت داده است تا این افراد وضعیت
سربازی خود را تعیین تکلیف کنند .سردار کریمی افزود :در صورتی که این
افراد تا پایان امسال وضعیت خود را تعیین تکلیف نکنند ،مواد قانونی ،10
 58و  63نظام وظیفه در مورد آنها اعمال میشود.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت :طرح
پرداخت جریمه غیبت سربازی به صورت قطعی سال آینده تمدید نمی
شود .سردار کریمی افزود :تاکنون بیش از  500هزار نفر در اجرای این
قانون نام نویسی کرده اند اما از ابتدای اجرای این طرح از سال  94تاکنون
 450هزار نفر ضمن ثبت نام نسبت به پرداخت کامل یا اقساطی جریمه
خود اقدام کرده اند.
وی تاکید کرد :غیبت از سربازی خط قرمز ناجا است و غایبان و

فراریها نمی توانند از مزایای طرحهایی که برای سربازان اجرا میشود
مانند بهره مندی از امریه دستگاهها یا شرکت در دورههای مهارت آموزی
برای اشتغال پس از سربازی استفاده کنند.
بر اساس بند (ط) تبصره  16ماده واحده قانون بودجه سال 1393
مجلس شورای اسالمی افرادی که بیش از هشت سال غیبت داشته اند،
مشمول پرداخت جریمه خدمت سربازی میشوند.
میزان جریمه مشموالن غایب برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی
بر اساس مدرک تحصیلی است و افراد دارای مدرک زیر دیپلم  10میلیون
تومان ،دیپلم  15میلیون تومان ،فوق دیپلم  20میلیون تومان ،کارشناسی
 25میلیون تومان ،کارشناسی ارشد  30میلیون تومان ،دکترای غیرپزشکی
 35میلیون تومان ،دکترای پزشکی  40میلیون تومان و پزشکان متخصص
و باالتر  50میلیون تومان ،جریمه میشوند.
همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال 10 ،درصد به
مبالغ جریمه پایه اضافه میشود و مدت غیبت بیش از  6ماه ،یک سال
محسوب میشود.
مشموالن غایب متاهل بر اساس این قانون از پنج درصد و دارای
فرزند به ازای هر فرزند از پنج درصد تخفیف کل مبلغ جریمه برخوردار
میشوند.
برابر ماده  63مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی ،کسانی که به نحوی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان بیمه های اجتماعی به
شماره ثبت  15665و شناسه ملی  10100576267به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  20/03/1396و نامه شماره  103279/15/962مورخ
________________
 25/4/1396اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ
آگهی تغییرات شرکت شینا سازه سنندج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
شد  :مدت فعالیت شرکت تعاونی بمدت  5سال تمدید گردید اساسنامه جدید شرکت
مشتمل  78ماده و 62تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید سازمان ثبت  486712و شناسه ملی  10610067092به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ( )321192فوق العاده مورخ  03/08/1397سرمایه شرکت از مبلغ  30000000ریال به مبلغ
 30010000ریال منقسم به  3001سهم  10000ریالی با نام از طریق مطالبات حال
________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان بیمه های اجتماعی شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از
به شماره ثبت  15665و شناسه ملی  10100576267به استناد صورتجلسه لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است  .سازمان ثبت
مجمع عمومی عادی مورخ  20/03/1396و نامه شماره  105830/15/962اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328628
________________
مورخ  25/4/1396اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات
آگهی تغییرات شرکت شینا سازه سنندج سهامی خاص به شماره
ذیل اتخاذ شد  :هاجر شیخ مهدی کد ملی 0046576525و منیژه بهرامی کد
ملی 1816676144و سکینه میرزایی کد ملی  3780081881و ناصر ورنکش ثبت  486712و شناسه ملی  10610067092به استناد صورتجلسه
کد ملی  0045073287و سیروس عبدی کد ملی  2659054126بسمت اعضاء مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  03/08/1397تصمیمات
اصلی هیئت مدیره و محمدزمان صالحی کد ملی 2229634119و نبی عیوض ذیل اتخاذ شد  :صائب عطائی به شماره ملی  3730496980به سمت
خانی کد ملی  0600681361بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره -صارم عطائی به شماره ملی
مدت  3سال انتخاب گردیدند الهام وثیقی کد ملی  4284277758و علیرضا  3731985391به سمت رئیس هیئت مدیره و مهران عطائی به
غالمپور کد ملی  1751291391و معصومه جوزی کد ملی  0052853446شماره ملی  3731944952به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت
بسمت بازرسان اصلی و سید مجید جعفری  4370737877بسمت بازرس علی
دو سال انتخاب شدند .کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک
شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین اسناد و اوراق عادی
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321193
و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفق ًا همراه با مهر
________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان بیمه های اجتماعی به شرکت دارای اعتبار می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
شماره ثبت  15665و شناسه ملی  10100576267به استناد صورتجلسه هیئت ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328629
________________
مدیره مورخ  21/03/1396و نامه شماره  105830/15/962مورخ 25/4/1396
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آگهی تغییرات شرکت مهرگان ایستا راه شرکت با مسئولیت محدود به شماره
هاجر شیخ مهدی کد ملی  0046576525 :به سمت رئیس هیئت مدیره و منیژه
بهرامی پورشایعی کد ملی  1816676144 :به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ثبت  268095و شناسه ملی  10103029753به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  02/06/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت کاران سون آریا
سکینه میرزایی کد ملی  3780081881 :به سمت منشی هیئت مدیره  -منیژه
با شناسه ملی  10103907308با دریافت مبلغ  300000ریال معادل کلیه سهم
بهرامی پور شایعی کد ملی  1816676144 :به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند
الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد .آقای جمشید اسدی به شماره
کلیه قراردادها و اسناد تعهد اور از قبیل چک،سفته و برات و اوراق بهادار پس از
ملی  0065026624با دریافت مبلغ  50000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود
تصویب هیات مدیره ،با امضای مدیر عامل و خانم هاجر شیخ مهدی(سمت:رئیس از صندوق شرکت از شرکت خارج شد .بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1350000
هیات مدیره) و در غیاب هاجر شیخ مهدی(سمت:رئیس هیات مدیره)با امضای – به مبلغ  1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
(سمت)-و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضاء خانم منیژه بهرامی بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح
پور شایعی(مدیر عامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود .سازمان ثبت اسنادوامالک زیر می باشد .آقای افشین قمشلو به شماره ملی  0066857600دارنده 475000
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321194
ریال سهم-الشرکه آقای ابوالقاسم بزرگی به شماره ملی  0057836280دارنده
حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح و ذیل ثبت
از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()321195

________________

آگهی تغییرات شرکت پیمان گستر نمین سهامی خاص به شماره ثبت  255593و شناسه
ملی  10102958893به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ  101000000ریال به مبلغ 150000000
ریال منقسم به  150سهم  1000000ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات

 475000ریال سهم-الشرکه آقای شکراله جهانیان به شماره ملی 3961347220
دارنده  50000ریال سهم -الشرکه .کلیه اوراق بهادار چک و سفته و بروات ،
قراردادها  ،عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به نشانی :تهران -یافت آباد-میدان الغدیر -خیابان جواد زندیه-
پالک -10طبقه اول-واحد- 3کدپستی  1377639644تغییر یافت و ماده مربوطه

مشموالن غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانهها،
شرکتها ،آموزشگاهها ،کارگاهها ،بنگاهها ،مغازهها و تعمیرگاهها ،بکارگیری
کنند ،توسط نیروی انتظامی ،وزارتخانههای «تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»
و «صنعت ،معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی
میشوند .مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه ساالنه یک سرباز و
برای بار دوم و بیشتر هزینه ساالنه سه سرباز است.
برابر ماده  10قانون خدمت وظیفه عمومی ،انجام امور زیر در مورد
مشموالن وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دال بر رسیدگی به وضع
مشمولیت آنان است:
الف :دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری
و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به
دولت و نهادهای قانونی.
ب :کاندید شدن برای انتخابات مجلس شورای اسالمی و سایر شوراها
و انجمنهای قانونی.
پ :تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دورههای تحصیلی دیپلم و
باالتر از وزارتخانه مربوطه.
ت :صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای
تعاونی.
ث :دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای
قانونی.
ج :استخدام به هر صورت (رسمی ،پیمانی ،روزمزد و خرید خدمت)
در وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی
و شرکتهای دولتی.
برابر ماده  58قانون خدمت وظیفه عمومی ،مشموالن غایبی که مدت
غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد ،به سه ماه اضافه خدمت
و چنانچه مدت غیبت آنان از سه ماه تا یک سال باشد ،به  6ماه اضافه
خدمت تنبیه میشوند و مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان
صلح از یک سال تجاوز کند عالوه بر  6ماه اضافه خدمت ،فراری محسوب
میشوند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :انجام عملیات مساحی و نقشه
برداری  -طراحی  ،اجرا و نظارت بر سیستم های اعالم و اطفاء حریق در صورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328630
________________

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  328304و شناسه ملی  10103684205به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  22/07/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :شرکت تجلی فردای ایرانیان به شناسه ملی  14006509823با
پرداخت  10000000000ریال به صندوق شرکت ،در ردیف شرکاء شرکت قرار
گرفت .شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی  10102803281با
پرداخت  50000000000ریال به صندوق شرکت ،در ردیف شرکاء شرکت قرار
گرفت .شرکت آروپاژ به شناسه ملی  10104025487با پرداخت 50950000000
ریال به صندوق شرکت ،در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت .درنتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ  1050000000ریال به مبلغ  112000000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید - .لیست شرکاء پس از افزایش
سرمایه بشرح ذیل می باشد  :شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس به شناسه ملی
 10103541440دارای  350000000ریال سهم الشرکه .شرکت سرمایه گذاری
توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی  10103636865دارای 350000000
ریال سهم الشرکه .شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شناسه ملی
 10103568879دارای  350000000ریال سهم الشرکه .شرکت تجلی فردای
ایرانیان به شناسه ملی  14006509823دارای  10000000000ریال سهم
الشرکه .شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی  10102803281دارای
 50000000000ریال سهم الشرکه .شرکت آروپاژ به شناسه ملی 10104025487
دارای  50950000000ریال سهم الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328631
________________

آگهی تغییرات شرکت بیمارستان آریا سهامی خاص به شماره ثبت
 10526و شناسه ملی  10100425160به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  06/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :کد پستی صحیح شرکت
 1416633111می باشد ودر نتیجه نشانی شرکت در تهران دانشگاه
تهران  ،خیابان وصال شیرازی  ،بلوار کشاورز  ،بیمارستان آریا  -کدپستی
 1416633111می باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328632
________________

آگهی انحالل شرکت بینا صنعت زوبین با مسئولیت محدود به شماره ثبت  719و
شناسه ملی  10320725355به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 20/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و
هادی راد پویان به کدملی  0072649844به سمت مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه
 :پردیس خیابان سیاه سنگ ،خیابان صاحب الزمان پالک  81کدپستی 1657133761
تعیین گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 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 پردیس ()328633
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فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی خبر داد

کشف  42تن انواع موادمخدر توسط مرزبانان از ابتدای امسال تا پایان آبان

گفت :طی هشت ماه گذشته بیش از  ۵۰۰تن انواع مواد مخدر در کل
کشور کشف و ضبط شده است که از این مقدار حدود  ۴۲تن را مرزبانان
کشف کردهاند.
به گزارش ایسنا ،سردار قاسم رضایی در حاشیه نشست نشست مشترک
فرماندهان مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و افغانستان که با
هدف تعامالت مرزی در عرصههای مختلف در شهر مرزی تایباد برگزار شد
در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :مهمترین موضوعات مطرح شده در این دیدار
دو جانبه ،کنترل و نظارت بر مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی از سمت
کشور افغانستان است .وی افزود :کنترل بیشتر مرزها برای مقابله با قاچاق
مواد مخدر و باالبردن سطح تعامل دوطرف در راستای افزایش صادرات و
واردات کاال و تأمین امنیت رانندگان ایرانی در افغانستان است .وی با اشاره
به همکاری افغانستان در مصوبات گذشته بیان کرد :تعامل خوب هر دو
کشور سبب باال رفتن امنیت در مرزها شد و این مهم در توسعه اقتصادی و
تجاری نقش بسزایی دارد.
فرمانده مرزبانی ناجا موضوع تعیین خطوط مرزهای دو کشور را امری

مهم ذکر کرد و گفت :کنترل و گشتزنی بیشتر در مرزهای دو کشور و نیز
انجام عملیات همزمان در برخی مواقع از اهم مصوبات نشست مشترک
بود .با توجه به اینکه برخی گروهکهای تروریستی در افغانستان فعالیت
دارند و برای مردم این کشور مشکالتی رقم زدهاند در این زمینه نیز تبادل
اطالعات انجام شد.

این مقام ارشد نظامی ادامه داد :دوغارون ،ماهیرود و میلک سه پایانه
فعال در حوزه مرز مشترک با افغانستان هستند که تنها در مرز دوغارون
روزانه بیش از  ۴۰۰دستگاه کامیون ترانزیت تردد میکند و این موضوع
تعامل خوب و هدفمند بین دو کشور مرزی است که به نفع مرزنشینان
دوطرف خواهد بود .وی بیان کرد :طی هشت ماه گذشته بیش از  ۵۰۰تن
انواع مواد مخدر در کل کشور کشف و ضبط شده است که از این مقدار حدود
 ۴۲تن را مرزبانان کشف کردهاند.
در ادامه فرمانده مرزبانی افغانستان گفت :با توجه به برخی از اشتراکات
دو کشور ایران در حوزههای فرهنگی و مذهبی دولت و ملت افغانستان از
سالیان گذشته تعامالت و روابط خوبی با ایران داشتهاند .سرلشگر جمعه گل
همت ،امنیت در ایران را ستودنی معرفی کرد و افزود :این امنیت که در ایران
اسالمی حاکم است نه تنها برای ملت و دولت افغانستان بلکه برای همه
کشورها یک الگوی مثالزدنی است .دولت افغانستان با کمال میل به دنبال
کسب تجربیاتی در حوزههای مختلف از ایران است تا بتواند این تجربیات را
در کشور خود و در قسمتهای مختلف عملیاتی کند.

دام دختر سارق برای پسران ورزشکار!
دختر جوان که با نقشهای حساب شده پسران ورزشکار را بیهوش
و اموالشان را سرقت میکرد پس از دستگیری مدعی شد برای ازدواج با
پسرعمویش دست به سرقت میزده است .ب ه گزارش ایران ،چند روز قبل پسری
قویهیکل به اداره پلیس رفت و از سرقت موتورسیکلت و وسایل با ارزش خود
به دست دختر جوانی شکایت کرد .او گفت :من به باشگاه پرورش اندام در شمال
پایتخت میروم .دو هفته قبل پس از خروج از باشگاه دختر زیبایی که به نظر
پولدار هم میآمد بیمقدمه سر صحبت را با من باز کرد و به من گفت شما بسیار
جذاب و خوشتیپ هستید و دلم میخواهد با شما دوست شوم .بعد هم بالفاصله
گوشی تلفن همراهم را از دستم گرفت و شماره خودش را در آن وارد کرد و
بدین ترتیب شماره من روی گوشیاش افتاد .او ادامه داد :در این دو هفته با دختر
جوان صحبت و مالقات داشتم .هر روز همدیگر را میدیدیم و برای تفریح با
هم بیرون میرفتیم تا این که درست روز پانزدهم در حالی که به همراه الینا
سوار بر موتور سیکلت گرانقیمتم بودم او از من خواست تا برای خرید آبمیوه کنار
خیابان نگهدارم .الینا از موتورم پیاده شد و با دو آبمیوه برگشت ،بعد از خوردن
آبمیوه حالم بد شد و چشمهایم سیاهی رفت به خودم که آمدم متوجه شدم داخل
بیمارستان هستم .از موتورسیکلت گرانقیمتم ،گوشی تلفن همراهم و دستبند طال
و پولهایم خبری نبود.
با شکایت پسر ورزشکار تحقیقات آغاز شد در حالی که ردیابیها از سوی
کارآگاهان پلیس ادامه داشت آنها با دومین شکایت مواجه شدند .این بار نیز پسر
ورزشکاری در دام دختری ب ه نام الینا افتاده و درست در پانزدهمین روز آشنایی

بیهوش شده و موتورسیکلت ،گردنبند طال ،گوشی تلفن همراه و پولهایش
به سرقت رفته بود.
هدیه دردسرساز
در حالی که بررسیها برای دستگیری دختر جوان ادامه داشت کارآگاهان
متوجه شدند گوشی تلفن همراه شاکی فعال شده است .بدین ترتیب مأموران به
سراغ مرد میانسال که از گوشی تلفن استفاده میکرد رفتند .مرد میانسال که از
ماجرای سرقت بیخبر بود در تحقیقات گفت :گوشی را دخترم به من هدیه
کرد .با اطالعاتی که مرد میانسال در اختیار تیم تحقیق قرار داد ،الینا بازداشت
شد .او که ابتدا منکر سرقتها بود زمانی که با شاکیها رو به رو شد به ناچار به
سرقتهایش به شیوه بیهوشی اعتراف کرد.
توگو با متهم
گف 
چند سالته؟
 ۲۰سال.
چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
عشق به پسر عمویم مرا وادار به سرقت کرد .او را بشدت دوست دارم
چندین بار به خواستگاریام آمد .اما از آنجایی که وضع مالی آنها زیاد خوب نبود
پدرم برای این ازدواج شرط گذاشت .او به پسر عمویم گفت اگر میخواهی با
این ازدواج موافقت کنم باید خانه و ماشین بخری و بتوانی مهریه باالیی را برای
دخترم در نظر بگیری .پسر عمویم نمیتوانست این پول را تهیه کند به همین

دلیل به فکر راه حلی افتادم.
راه حل چه بود؟
سرقت .پسر عمویم مخالف این کار بود اما من اصرار کردم و او در نهایت
راضی شد .من به سراغ پسرهای پولدار میرفتم البته قبل از آن طوری لباس
میپوشیدم که فکر کنند من دختری پولدار هستم .برای این کار به مقابل
باشگاههای ورزشی باالی شهر میرفتم که پسرهای ثروتمند به آنجا رفت و
آمد دارند.
ب ه همین راحتی اعتماد آنها را جلب میکردی؟
نه .خیلی از آنها به تندی با من برخورد میکردند اما بعضی هم فریبم را
میخوردند .بعد از چند بار قرار و جلب اعتماد آنها ،روز پانزدهم آشنایی آنها
را با ریختن دارو داخل آبمیوههایشان بیهوش کرده و هر چه داشتند سرقت
میکردم.
موتورها را چطور سرقت میکردی؟
روزی که قرار بود بیهوششان کنم موضوع را به پسر عمویم خبر میدادم
و او ما را تعقیب میکرد .بعد از بیهوش شدن طعمههایم او موتورسیکلتها را
سرقت میکرد و من طالها و وسایل با ارزش را و بعد از آن پسر عمویم موتورها
را میفروخت و من هم طالها را.
تا کی میخواستید به این کار ادامه دهید؟
تا زمانی که بتوانیم یک ماشین بخریم و پول اجاره یک خانه را تهیه کنیم.

آگهی تغییرات موسسه تولید فیلم مهتا به شماره ثبت  11740و شناسه
ملی  10100460826به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
18/07/1397و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (سازمان امور سینمایی
و سمعی بصری) بشماره  343197/97مورخ  22/7/97تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :محل موسسه به آدرس جدید استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،مجیدیه شمالی  ،خیابان شهید حسین امیرنیا  ،خیابان
فرزین  ،پالک  ، 1طبقه فوقانی دوم کد پستی  1665913764تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328634

________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت به شماره ثبت 175326
و شناسه ملی  10102177040به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  12/04/1397و مجوز شماره  972 /15 /215568مورخ  1397 /8 /15اداره
کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران و مجوز شماره  97 /242676مورخ /14
 97 /7بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر
 63ماده و  36تبصره به تصویب رسید و چایگزین اساسنامه قبل گردید  .آدرس
شرکت به نشانی  :تهران خیابان طالقانی نبش خیابان سپهبد قرنی پالک 77
ساختمان یاس کد پستی  1583613111انتقال یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328635

________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نگین تجارت ایده شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  293048و شناسه ملی  10103313807به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  20/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته
،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328639

آگهی تغییرات شرکت خدماتی و بازرگانی سلولز شیمی راهکار با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  507554و شناسه ملی 14006665779
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 03/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای داودمحمدی بشماره
ملی 0052874834و آقای علیرضایاوری بشماره ملی0049981773
بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند آقای
علیرضایاوری بشماره ملی 0049981773بسمت مدیرعامل و نایب
رئیس هیئت مدیره و آقای داودمحمدی بشماره ملی0052874834
بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند  .کلیه اوراق و اسنادرسمی
و تعهدآورشرکت اعم ازچک سفته برات و قراردادها و غیره باامضاء
مدیرعامل ورییس هیئت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد
اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی
همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328636

آگهی تغییرات شرکت مهرگان ایستا راه شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  268095و شناسه ملی 10103029753
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 02/06/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای افشین قمشلو به
شماره ملی  0066857600به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره آقای ابوالقاسم بزرگی به شماره ملی  0057836280به
سمت رئیس هیئت مدیره آقای شکراله جهانیان به شماره ملی
 3961347220به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند .کلیه اوراق بهادار چک و سفته و بروات ،
قراردادها  ،عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328640

آگهی تغییرات شرکت آریا جم شهاب با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 355073و شناسه ملی  10104049705به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  08/07/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افراد
ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند :جواد
حاجی یوسفی با شماره ملی  0381217043پوریا حاجی یوسفی با شماره ملی
 0013381539مهسا الفتی با شماره ملی  3255808634مونس نصیری با
شماره ملی ( 0052732193خارج از شرکا) مهدی حاجی یوسفی با شماره ملی
( 0066805856خارج از شرکا) سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328637

آگهی تغییرات شرکت ارکان لوله همدان سهامی خاص به شماره ثبت
 239400و شناسه ملی  10102801883به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  16/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت مهندسی صنعتی فهامه
به شناسه ملی  10101454018به نمایندگی آقای سید ساسان مهرکیان به
شماره ملی  0057070229به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید
حسین خباز با کدملی  0044343264به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره وشرکت مهندسی برازش صنعت به شناسه ملی  10101668836به

________________

________________

________________

آگهی تغییرات شرکت گنجینه هنر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  347157و شناسه ملی  10103953442به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  11/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزی  -شهر تهران-محله تهران ویال-کوچه شهیدعلی اصغر عنبرافشان-
خیابان ستارخان-پالک -383مجتمع تجاری چشم انداز-طبقه هفتم-واحد 4
کد پستی  1444743177تغییر یافت  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328638

________________

________________

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

رفع تصرف  2600متر از اراضی ملی
به ارزش یک میلیارد و  300میلیون تومان
با دستگیری  4متهم به زمینخواری در شهریار
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از رفع تصرف  2600متر از اراضی ملی به ارزش 13میلیارد ریال
در شهرستان شهریار خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار محسن خانچرلی در این باره گفت :در پی کسب
خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی از مناطق گردشگری شهرستان شهریار ،بررسی موضوع در
دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :در جریان رسیدگی به این پرونده ،ماموران پلیس آگاهی
شهرستان با انجام تحقیقات پلیسی ،چهار متهم که با محصور کردن  2600متر از زمینهای ملی در
شهرستان شهریار را در تصرف خود در آورده بودند ،شناسایی و دستگیر کردند .خانچرلی تصریح کرد:
با هماهنگی مرجع قضائی و حضور عوامل یگان حفاظت از منابع طبیعی شهرستان در یک عملیات
منسجم حصار ایجاد شده در اطراف زمینهای تصرف شده تخریب شد .براساس گزارش سایت پلیس،
وی ،ارزش زمین رهاسازی شده از چنگ این زمین خواران را  13میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد:
متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری  3مرد و یک زن تبهکار
به اتهام سرقت مسلحانه خودرو در تهران
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت دلیل شنیدن صدای تیر در حوالی خیابان
جمهوری را تشریح کرد .به گزارش مهر ،سرهنگ بابک نمکشناس ،درباره دلیل شنیده
شدن صدای شلیک تیر در محدوده مرکز تهران گفت :ماموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی
تهران بزرگ که برای شناسایی گروهی از سارقان حرفهای و سابقهدار خودرو وارد عمل شده
بودند ،محل تردد آنها را در خیابان جمهوری شناسایی کرده و برای دستگیری آنان اقدام
کردند .وی با اشاره به اقدام ماموران برای دستگیری این افراد گفت :متهمان پس از رویت
ماموران پابه فرار گذاشته و در این حین یکی از سارقان با استفاده از سالح کمری همراه
خود ،اقدام به شلیک گلوله به سمت ماموران کرد که متقابال ماموران نیز با رعایت قانون
بکارگیری سالح اقدام به شلیک تیر هوایی کردند .نمک شناس با بیان اینکه در جریان
دستگیری متهمان فردی که به سمت ماموران تیراندازی کرده بود ،مورد اصابت گلوله قرار
گرفت ،اظهارکرد :با اجرای کامل طرح دستگیری سارقان ،دیگر اعضای این گروه نیز که ۲
مرد و یک زن بودند ،دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و نفر چهارم
نیز برای اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شد .به گفته رییس مرکز اطالع رسانی پلیس
پایتخت ،در زمان دستگیری متهمان ،یک دستگاه خودروی مسروقه به همراه یک قبضه
سالح کمری و دیگر آالت و ادوات نظامی نیز از متهمان کشف و ضبط شد.

نمایندگی آقای سید حسن خباز به شماره ملی  0036484962به سمت
رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مشترک دونفر از
سه نفر اعضای هیئت مدیره و در غیاب هریک با امضای آقای رضا عسگری
کچوسنگی با کد ملی  1189730391و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر
شرکت معتبر خواهد بود .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328641
________________

آگهی تغییرات شرکت پوشش گران تیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  408513و شناسه ملی  10320597550به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  02/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند :آقای
هاشم وفاخواه به شماره ملی  0072802413سمت رئیس هیئت مدیره  -2آقای
محمد مقدس به شماره ملی  0063112663به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا)
و (خارج از اعضا) 3ـ آقای مهدی رئیسی به شماره ملی 2372745311سمت
عضوهیئت مدیره(خارج از شرکا) 3ـ آقای مصطفی مرادی کوچی به شماره
ملی 2571790935سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)  -5آقای سید محمد
ابراهیم حسینی شهر خفری به شماره ملی  2460144857سمت عضو هیئت
مدیره(خارج از شرکا)  -6آقای کامبیز تقدم به شماره ملی  2371919500سمت
عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)  -7آقای یونس جلیل مصیر به شماره ملی
 4669950339سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)  .کلیه اسناد تعهدآور و
اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای عقود اسالمی و نامه
های عادی و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()328642

________________
آگهی تغییرات شرکت مهرگان ایستا راه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 268095و شناسه ملی  10103029753به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  02/06/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای شکراله جهانیان به شماره ملی
 3961347220با پرداخت مبلغ  50000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
آقای افشین قمشلو به شماره ملی  0066857600با پرداخت مبلغ  150000ریال به صندوق
شرکت میزان سهم الشرکه خود را به  475000ریال افزایش داد .آقای ابوالقاسم بزرگی به
شماره ملی  0057836280با پرداخت مبلغ  150000ریال به صندوق شرکت میزان سهم
الشرکه خود را به  475000ریال افزایش داد .بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال
به مبلغ  1350000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست
شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد .آقای افشین
قمشلو به شماره ملی  0066857600دارنده  475000ریال سهم-الشرکه آقای ابوالقاسم
بزرگی به شماره ملی  0057836280دارنده  475000ریال سهم-الشرکه شرکت کاران سون
آریا با شناسه ملی  10103907308دارنده  300000ریال سهم -الشرکه آقای جمشید اسدی
به شماره ملی  0065026624دارنده  50000ریال سهم -الشرکه آقای شکراله جهانیان به
شماره ملی  3961347220دارنده  50000ریال سهم-الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()328643
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علمی  -پزشکی

ارتباط کمر دردمزمن با افزایش احتمال مرگ زودهنگام

بررسی روی کمردرد و میزان ناتوانی
جسمی ناشی از آن میتواند توجیهی
ِ
برای ارتباط این عارضه با مرگ و میر
زودهنگام باشد.
به گزارش ایسنا ،کمردرد مشکلی
شایع است که میلیونها نفر از مردم
سراسر جهان به آن دچار هستند.
همچنین این عارضه عامل اصلی
ناتوانی ،معلولیت و غیبتهای کاری
است .فاکتورهای خطرزایی از قبیل نوع نشستن ،کم تحرکی ،افزایش وزن ،چاقی و باال
رفتن سن میتواند به بروز این مشکل جسمی کمک کند .مطالعه انجام شده در آمریکا نشان
میدهد که شیوع کمردرد مزمن در فاصله زمانی  ۱۹۹۲تا  ۲۰۰۶میالدی بیش از دو برابر
افزایش داشته و موارد ابتال به آن در زنان بیشتر است .همچنین حدود  ۸۰درصد از بزرگساالن
حداقل یکبار در طول عمر خود به این عارضه دچار میشوند .کمردرد مزمن برای مدت زمان
سه ماه یا بیشتر ادامه پیدا میکند .این نوع از کمردرد ممکن است بر اثر بیماریهای نهفته
از قبیل پوکی استخوان یا سرطان باشد .متخصصان آمریکایی با بیان اینکه در همین زمینه
مطالعهای روی  8هزار زن مسن در مدت زمان  ۱۴سال انجام گرفت ،اظهار داشتند :این
تحقیق اولین موردی است که به بررسی کمردرد مزمن و میزان معلولیت ناشی از آن پرداخته
و میتواند در توضیح رابطه بین درد کمر و میزان مرگ و میر کمک کننده باشد .متخصصان
از این شرکت کنندگان درخواست کردند تا به پرسشهای مطرح شده در مورد فعالیتهای
روزمرهشان پاسخ دهند .بسیاری از آنان در انجام فعالیتهای روزمره خود از قبیل راه رفتن با
مشکل روبرو بودهاند .همچنین این نوع از فعالیتها توضیح دهنده تقریبا  ۵۰درصد از موارد
تاثیر کمردرد مزمن بر مرگ و میر است .به گفته محققان در مدت زمان انجام این مطالعه
بیش از  ۵۰درصد شرکت کنندگان فوت کردند .حدود  ۶۵درصد از زنان فوت شده به کمردرد
مزمن مبتال بودند و این رقم در زنان دیگر که مشکل کمردرد نداشتند  ۵۴درصد بود ه است.
یافتههای بدست آمده حاکی از آن است که بین کمردرد و مرگ و میر ارتباط وجود دارد.
هرچند ،دالیلی که موجب این ارتباط میشود مشخص نیست و محققان بر این باورند که
سایر عوامل مرتبط با کمردرد میتوانند در مرگ زودهنگام نقش داشته باشند.

تاثیر مثبت مصرف زردچوبه در درمان
بیماریهای مزمن ،کاهش وزن ،بهبود
سالمت پوست و تسکین دردهای آرتروز
زردچوبه از ادویههای شناخته شده
و پرمصرف است که عالوه بر ویژگی
طعمدهندگی مطلوب به مواد غذایی
دارای خواص ضد التهابی نیز هست.
به گزارش ایسنا ،در حالی که افزودن
این ادویه به غذا یا استفاده از آن روی
پوست صورت بیخطر است ،الزم است
پیش از مصرف آن به شکل مکمل با

پزشک مشورت شود.
سایت تخصصی "مدیکال دیلی" در مطلبی در این رابطه آورده که طبق بررسیهای انجام
شده این ادویه دارای خواص مهمی برای سالمتی است که از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
درمان بیماریهای مزمن :زردچوبه دارای ترکیبهای ضد التهابی طبیعی موسوم به
"کورکومینوید" است که تاثیرات مثبتی بر انواع بیماریها دارد .التهاب ،عامل بیماریهای
متعددی است و در نتیجه در بسیاری از مطالعات ،تاثیرات بالقوه زردچوبه در درمان بیماریهای
قلبی یا کاهش خطر ابتال به برخی انواع سرطانها مورد بررسی قرار گرفته است .درحالیکه
تحقیقات انجام گرفته در مراحل ابتدایی قرار دارد ،محققان به نتایج امیدبخشی دست یافتهاند.
کمک به کاهش وزن :بررسیهای انجام شده نشان میدهد ترکیب "کورکومین" به
کاهش التهاب در پانکراس ،سلولهای ماهیچه و چربی کمک میکند .درحالیکه در بیشتر این
بررسیها موشها مورد آزمایش قرار گرفتهاند در سال  ۲۰۱۵مطالعهای روی  ۴۴انسان انجام
گرفت که حاکی از تاثیر این ماده در کاهش وزن افراد در دورهای دو ماهه بود ه است.
با این حال به گفته کارشناسان تنها افزودن زردچوبه به رژیم غذایی موجب کاهش وزن
نمیشود و این ترکیب در کنار اقدامات دیگر همچون فعالیت فیزیکی و خودداری از مصرف
غذاهای فرآوری شده تاثیرگذار است.
بهبود سالمت پوست :مصرف چای زردچوبه یا استفاده از محصوالت بهداشتی حاوی
این ماده باعث میشود پوست ترکیبهای آنتیاکسیدان را دریافت کند .در حالی که شواهدی
در مورد تاثیر معجزهآسای زردچوبه در درمان آکنه وجود ندارد ،برخی از متخصصان پوست تاکید
کردهاند که این ماده به تولید کالژن کمک میکند.
تسکین دردهای آرتروز :برای افراد مستعد دردهای مفصلی افزودن زردچوبه به رژیم
غذایی مفید است .در مطالعهای که در سال  ۲۰۱۶انجام گرفت مشاهده شد ترکیب کورکومین
دردهای ناشی از آرتروز را کاهش میدهد .همچنین تاثیر آن در کاهش درد ،عملکرد جسمی و
بهبود کیفیت زندگی مبتالیان به آرتروز در بسیاری از بررسیها مورد تاکید قرار گرفت ه است.
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راهکارهای آسان پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا

آنفلوآنزا اغلب با عالئمی چون
تب ،سردرد ،دردهای عضالنی،
ضعفهای شدید همراه با سرفه،
درد سینه ،درد مفاصل ،بیاشتهایی
و کسالت عارض میشود.
به گزارش مهر ،با فرا رسیدن
فصول سرد سال احتمال مبتال
شدن به سرماخوردگی و آنفلوآنزا
و شیوع آن بهویژه در کودکان و سالمندان افزایش مییابد
اما عالیم و راههای درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا
تفاوتهایی دارند که باید با آگاهی از آنها با این دو بیماری
جدی مقابله کرد.
آنفلوآنزا اغلب با عالئمی چون تب و گاه تبهای
باالی  ۴۰درجه ،سردرد ،دردهای عضالنی ،ضعفهای
شدید همراه با سرفه ،درد سینه ،درد مفاصل ،بیاشتهایی
و کسالت عارض میشود البته ممکن است بیمار لرز هم
داشته باشد اما لرز اکثرا در ذاتالریه دیده میشود .البته
عالئم گوارشی هم گاه در بیماران گزارش شده و این
عالئم در کودکان بیشتر است.
شستوشوی مرتب دست و صورت با آب و صابون
قبل از خوردن غذا ب ه ویژه پس از برخورد با فرد بیمار
الزم است.
همچنین باید دهان و صورت هنگام عطسه و سرفه
پوشانده شده و از تماس با دیگران هنگام بیماری اجتناب
کرد.
همچنین باید در زمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا پس از

سرفه و عطسه اگر دستمال در
دسترس ندارید ،از آستین یا آرنج
خود بهجای کف دست استفاده
کنید تا از انتقال بیماری کاسته
شود.
هنگامی که سرما بخورید،
عالئم در  ۱تا  ۵روز شروع
میشود .معموال خارش در بینی
و یا احساس در گلو ،اولین نشانه است که بعد از ساعتها
با عطسه و ترشحات آبکی است؛ در عرض یک تا سه
روز ،ترشحات بینی معموال غلیظتر و زرد یا سبز است.
این بخش سرماخوردگی معمولی است و دلیلی برای آنتی
بیوتیک نیست .در طول این مدت ،پرده گوش کودکان
معموال متراکم است و ممکن است در پشت گوشها مایع
وجود داشته باشد ،آنتی بیوتیکها برای این بیماری تجویز
میشوند.
کل سرماخوردگی معموال حدود  ۷روز طول میکشد ،و
شاید چند عالیم ماندگار (سرفه) برای یک هفته دیگر وجود
داشته باشد که اگر بیشتر طول بکشد ،مشکالت دیگر ،مانند
عفونت سینوسی یا آلرژی در نظر بگیرید .در حالی که طول
میکشد ،سرماخوردگی معمولی در درجه اول ممکن است
احساس خستگی کنید و یا درد داشته باشید ،بیماری در
بینی و بیشتر عالئم باالی گردن قرار دارند.
در طول مدت بیماری آنفلوآنزا استفاده از مواد غذایی که
حاوی آنتیاکسیدان هستند به بیمار کمک شایانی میکند
تا بهبودی هرچه زودتر حاصل شود.

برخی مواد غذایی تاثیرگذار در کاهش کلسترول
برخی مواد خوراکی میتوانند سطح کلسترول را پایین
نگه دارند ،از اینرو افزودن آنها به رژیم غذایی میتواند در
کاهش کلسترول مثمرثمر باشد.
به گزارش مهر ،گردو حاوی چربی اشباع نشده سالم
است که به کاهش کلسترول بد  LDLکمک میکند.
بادام ،فندق و پسته هم چنین خواصی دارند.
لوبیا و جو هم فیبر محلول دارند که به کاهش کلسترول
کمک میکند .کارشناسان استفاده از این دو را به جای
گوشت در وعده ناهار و شام توصیه میکنند.
آووکادو هم سرشار از اسیدهای چرب مونواشباع نشده
است و میتواند به کاهش  LDLکمک کند.
بسیاری از مواد خوراکی گیاهی به طورطبیعی حاوی
استرولها و استانولها هستند ،موادی که با کلسترول
مقابله میکنند.

پتاسیم یک ماده مغذی مهم برای حفظ سالمت بدن انسان
است .این ماده معدنی در تمام سلولهای بدن انسان یافت میشود
و برای تولید بار الکتریکی که عملکرد درست سلولها را تضمین
میکند ،استفاده میشود .همچنین ،پتاسیم به حفظ ضربان منظم
قلب ،تحریک ترشح انسولین برای کنترل قند خون ،و پشتیبانی از
فشار خون مطلوب کمک میکند.
افراد بزرگسال سالم با توجه به سبک زندگی و عوامل دیگر
میتوانند روزانه بین  3,500تا  4,700میلی گرم پتاسیم مصرف
کنند .یک موز اندازه متوسط حاوی تقریبا  450میلی گرم از این
ماده مغذی ضروری است.
پشتیبانی از فشار خون سالم

زمانی که کاهش فشار خون را مد نظر قرار میدهیم ،بیشتر به
ماده معدنی سدیم فکر میکنیم .اما در واقعیت ،تعادل بین سطوح
سدیم و پتاسیم است که از فشار خون سالم پشتیبانی میکند.
برآوردها نشان میدهند که افراد بسیاری مقدار مصرف توصیه
شده روزانه برای پتاسیم را دریافت نمی کنند که میتواند به معنای
عدم تعادل بین سطوح سدیم و پتاسیم و در نتیجه ،نوسان در
فشار خون باشد.
کاهش خطر سرطان

مصرف میوهها و سبزیهای به طور کلی خطر ابتال به سرطان
را کاهش میدهد زیرا آنها سرشار از مواد مغذی هستند ،بدون
این که با نمک ،شکر پاالیش شده ،مواد نگهدارنده و رنگهای
غذایی همراه باشند.
به طور خاص ،موز منبع خوبی برای ویتامین  Cاست که یک
آنتی اکسیدان محسوب شده و با رادیکالهای آزاد سرطانزا مقابله
میکند .محتوای فیبر موز نیز میتواند به کاهش خطر ابتال به
سرطان کلورکتال کمک کند.

طبق نتایج یک مطالعه جدید ،افسردگی و اضطراب
همانند سیگارکشیدن و چاقی ،ریسک بیماری قلبی و سکته
را افزایش میدهد.
به گزارش مهر ،یافتههای محققان دانشگاه کالیفرنیا
نشان میدهد افراد دارای اضطراب و افسردگی  ۶۵درصد
در معرض ریسک باال مشکالت قلبی ۶۴ ،درصد در معرض
سکته ۵۰ ،درصد در معرض فشارخون باال و  ۸۷درصد در
معرض آرتروز قرار دارند.
«آندره نیلز» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«افزایش این ریسکها همانند شرکت کنندگانی است که
سیگاری یا چاق هستند».
با این حال محققان عنوان میکنند ابتال به سرطان در
این مورد استثناء است و در شرایط افسردگی و اضطراب با
چاقی و سیگار کشیدن یکسان نیست.
به گفته نیلز« ،یافتههای ما همانند بسیاری از مطالعات
نشان میدهد که ناراحتی روانشناختی فاکتور قویای در
ابتال به بسیاری از انواع سرطانها نیست».
همچنین تیم تحقیق دریافت عالئمی نظیر سردرد،
ناراحتی معده ،کمردرد و تنگی نفس در رابطه با استرس
و افسردگی باال افزایش مییابد .به عنوان مثال ،سردرد در
این گروه از افراد ۱۶۱ ،درصد بیشتر است.
محققان با توجه به این یافته ها ،بر درمان اختالالت
و مشکالت روانشناختی نظیر افسردگی و اضطراب تاکید
دارند .در این مطالعه ،دادههای سالمت مربوط به بیش از
 ۱۵هزار فرد مسن در یک دوره  ۴ساله بررسی شد.

برخی مواد غذایی ضروری
برای افراد  40سال به باال
مصرف  ۲تا  ۳گرم استرول و استانول در روز میتواند
 ۱۰تا  ۱۵درصد به کاهش  LDLکمک کرده و ریسک
بیماری قلبی را تا  ۲۰درصد کاهش دهد .مواد خوراکی
سرشار از چربیهای اشباع ،نظیر گوشت قرمز و کره ،هم
بسیار موجب افزایش کلسترول میشوند.

برخی فواید مصرف روزانه موز

پتاسیم موجود در موز ،به حفظ ضربان منظم قلب ،تحریک
ترشح انسولین برای کنترل قند خون ،و پشتیبانی از فشار خون
مطلوب کمک میکند .موز یکی از محبوبترین میوهها در سراسر
جهان است .موز در  107کشور جهان پرورش داده میشود و
به عنوان چهارمین محصول کشاورزی ارزشمند جهان شناخته
میشود .به گزارش عصر ایران ،اگرچه موز سرشار از مواد مغذی
مانند پتاسیم ،فیبر ،و ویتامینهای  B6و  Cاست ،اما مصرف آن
برای همه توصیه نمی شود .زیادهروی در مصرف یک محصول
خوب نیز میتواند بیشتر از آن که مفید باشد ،به ضرر شما تمام
شود.
دریافت پتاسیم

زیان افسردگی و اضطراب
برابر با استعمال سیگار!

تقویت سالمت قلب

سدیم بیش از حد میتواند اثر منفی بر سالمت قلب شما داشته
باشد .افزایش مصرف پتاسیم در شرایطی که میزان مصرف سدیم
را کاهش میدهید ،احتماال مهمترین تغییری است که میتوانید
برای کاهش خطر بیماری قلبی عروقی مد نظر قرار دهید.
طی یک مطالعه مشخص شد گروهی از شرکت کنندگان
که روزانه حداقل  4,069میلی گرم پتاسیم مصرف کرده بودند،
در مقایسه با آنهایی که  1,000میلی گرم دریافت کرده بودند ،با
کاهش  49درصدی خطر مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلب
مواجه بوده اند .فیبر ،و ویتامینهای  B6و  Cموجود در موز نیز از
دیگر مواد مغذی ضروری برای تقویت قلب هستند.
تسکین مشکالت معده

پزشکان همچنان رژیم غذایی برات ( )BRATکه شامل
موز ،برنج ،سس سیب ،و نان تست میشود را برای افرادی
که ناراحتی گوارشی دارند ،تجویز میکنند .نه تنها موز به
خوبی گوارش میشود ،بلکه حاوی الکترولیتهای ضروری،
مانند پتاسیم است که افراد مبتال به اسهال با از دست دادن
چشمگیر آن مواجه هستند .فیبر موجود در موز نیز به تنظیم
اجابت مزاج کمک میکند.
افرادی که داروهای مسدودکننده بتا برای بیماری قلبی
مصرف میکنند باید حد اعتدال را در مصرف موز رعایت کنند
زیرا این داروها موجب افزایش سطوح پتاسیم میشوند .پتاسیم
بیش از حد نیز میتواند برای افرادی که کلیههای آنها عملکرد
مطلوب را ندارد ،خطرناک باشد .همچنین ،ممکن است موز
محرکی برای مگیرن در افرادی باشد که مستعد این شرایط
هستند ،از این رو ،بهتر است به مصرف نیمی از یک موز در
روز اکتفا کنند .در نهایت ،افرادی که به موز آلرژی دارند اگر
با عالئمی مانند خارش ،تورم ،کهیر یا خس خس سینه مواجه
میشوند باید به طور کامل از این میوه پرهیز کنند.

با افزایش سن بخشهای مختلف بدن تغییراتی میکنند
و نیاز به مراقبتهای بیشتی دارید ،یکی از مهم ترین مسائل
که بعد از  40سالگی باید مد نظر قرار بگیرند ،تغذیه است
به گزارش آوای سالمت ،تغذیه بعد از  40سالگی بسیار
مهمتر میشود زیرا با افزایش سن سوخت و ساز بدن کاهش
مییابد ،تعادل هورمونها تغییر پیدا میکند و علت ابتال به
بسیاری از بیماریهای مزمن بعد از ۴۰سالگی است .با این
حال ،رعایت یک رژیم غذایی سالم دراین سنین ،از بارابتال
به بسیاری از شرایط پزشکی خطرناک میکاهد.به طور
کلی برای مبارزه با بیماریهای مزمن ،نیاز زنان و مردان با
افزایش سن به مصرف سوپرفودها یا غذاهای شگفت انگیز
بیشتر میشود.
تمشک :بسیاری از بیماریهای گوارشی در زنان باالی
 ۴۰سال ،مرتبط با کاهش سالمت روده و هضم نشدن مواد
غذایی است .کمبود فیبر در رژیم غذایی ،یکی از علل بروز
این مشکالت است .متخصصان تغذیه توصیه میکنند روزانه
باید  ۲۰تا  ۳۰گرم فیبر از طریق رژیم غذایی وارد بدن شما
شود .این در حالی است که مصرف یک فنجان تمشک،
بیش از  ۸گرم فیبر به بدن میرساند.
عدس :این ماده غذایی نه تنها به هضم فیبر کمک
میکند ،بلکه سرشار از مواد مغذی مانند پروتئین و آهن است
و میزان قند خون را نیز در محدوده سالم نگه میدارد.
کدو تنبل :تحقیقات موسسه ملی سرطان ایاالت
متحده نشان داده که کاروتنوئیدهایی مانند بتاکاروتن در
کاهش ابتال به بسیاری از سرطانها به ویژه سرطان سینه
مفید است .همه سبزیجات قرمز ،زرد ،بنفش و نارنجی و
همچنین سبزیجات حاوی برگهای سبز تیره ،غنی از
کاروتنوئیدها هستند .هویج نارنجی و کدو تنبل ،در واقع
ستارههای بتاکاروتن محسوب میشوند.
گوجه فرنگی :بنا بر تحقیقات مجله بین المللی
تحقیقات و درمان سرطان ،عالوه بر بتاکاروتن ،یک آنتی
اکسیدان خوراکی به نام لیکوپن نیز در جلوگیری از سرطان
نقش مهمی دارد .میوهها و سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه
فرنگی ،هندوانه ،پاپایا و فلفل قرمز ،همگی منابع خوبی از
لیکوپن هستند .جالب است بدانید پخت گوجه فرنگی به
جذب بیشتر لیکوپن موجود در آن کمک میکند.
تخم کتان :روغن تخم کتان برای کنترل کلسترول
بسیار عالی است .اما مهمتر از این ها ،دانههای تخم کتان
سرشار از امگا ۳و وجودش در برنامه رژیم غذایی همه
ضروری است .با این دانهها میتوانید بیماری قلبی ،دیابت،
سرطان و التهابهای بدن را کاهش دهید.

