سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطالعیهای اعالم کرد

جزئیـات قانـون  85درصـد از ظرفیـت پذیـرش دانشجـو
در تمامی زیر نظامهای آمـوزش عالی بر اسـاس سـوابـق تحصیلی

صفحه 4

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

رئیس کل بانک مرکزی:

پـرداخـت
«بستههای حمایتی»
به بیمهشدگان
تامیناجتماعی
و فاقد سوابق بیمهای

الیحه حذف
 ۴صفر از پول ملی
تقدیم دولت شد
صفحه 3

صفحه 5

ید شماره ( -73شماره پیاپی  8 - )779صفحه  1000 -تومان
یکشنبه  23دی  - 1397دور جد 

هاشمی زنده
است و زنده
میماند ،چرا که
فکر ،اندیشه،
صبر ،مدارا،
استقامت و
فداکاری هاشمی،
همواره زنده
میماند

دلنـوشتـه
دکتر حسن روحانی رئیسجمهور در مراسم بزرگداشت دومین سالروز رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی :فاطمـههاشمـی
آیتاهلل هاشمی همواره از هر منصب و جایگاهی در دومین سالـروز
که در آن قرار گرفت برتر و باالتر بودند
ارتحـال پـدر
صفحه 2

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تشریح کرد

نحوه شناسایی کارگران فاقد بیمه
برای پرداخت سبد کاال به آنها

صفحه 3

فرمانده انتظامی تهران خبر داد

احضار بیش از  1000نفر
و دستگیری  ۲۷۵متهم به اخالل
در اقتصاد کشور در سال جاری

صفحه 3

افزایش  14درصدی جوجهریزی
برای تأمین بازارعید
صفحه 3
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

ثبت نام سفرهای نوروزی
بازنشستگان از اول اسفند

صفحه 7

مصرف گوجهفرنگی برای جوانسازی
پوست و سلولها ،حفظ سالمت قلب
و عروق و کلیهها

صفحه 8

آیت اهلل هاشمی همواره
بر کارآمدی نظام دینی تاکید
و تالش کردند مردم از
«فقه صعوبت» به «فقه سهولت»

برسند و دینداری خود را نیز حفظ کنند
صفحه 2

صفحه 2

معاون سازمان وظیفه عمومی خبر داد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تشریح کرد

جزئـیـات قیمـتگـذاری خودرو

محسن هاشمی:

صفحه 3

 3ماه کسر خدمت سربازی به ازای هر فرزند

جذب ساالنه  ۱۰هزار
پرستار تا سال ۱۴۰۰

صفحه 4

صفحه 4

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد:

 ۲۵درصدایجاداشتغالکیفی
در کشور مربوط به کمیته امداد است

صفحه 5

کشف  80درصد جرایم
در فضای مجازی

امکان بهرهمندی نوزاد
فاقد کد ملی و شناسنامه
از دفترچه بیمه سالمت مادر

صفحه 5

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد

مواد مخدر؛ علت  ۵۵درصد
طالقها در کشور!

وجود ۵۰تا  ۶۰هزار معتاد متجاهر در کشور!

صفحه 7

صفحه 6

جزئیات بهرهمندی دانشجویان از مزایای بیمه
تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه حداقل
دستمزد صاحبان حرف و مشاغل آزاد
صفحه 6

خطرات نوشیدن
بیش از حد چای در زمستان!

برخی عوارض مصرف بیش از حد آبمیوههای صنعتی و چای
صفحه 8

کشف  ۴۴تن گوجه فرنگی قاچاق
درگمرک پرویز خان
صفحه 3
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خبر داد

افزایش ۲۰۰درصدی کشفیات قاچاق
فراوردههای آرایشی و بهداشتی

صفحه 7

کاهش  50درصدی

ابتال به دیابت در دوره میانسالی
در صورت  6ماه شیردهی به نوزادان

صفحه 8

2

سياسي
یادداشت
دلنوشته فاطمه هاشمی
در دومین سالروز ارتحال پدر

پدر،ای مرا از تو بنیان عمر
به نام توام بسته پیمان عمر
من از تابش تو بلند اخترم
بود خاک پای تو تاج سرم
در پایان روز  ۱۹دی ماه  ۹۵مانند هر روز قصد
رفتن به خانه پدری را داشتم ولی گویی دیگر چنین
رفتنی نخواهند بود و من آن را نمیدانستم.
خداوندا ،ایزدا  ،پروردگارا
چه شد که همه سراغ پدر را از من میگیرند.
نمیدانم خود را چگونه به بیمارستان رساندم .در خیابانهای اطراف بیمارستان
«الله َّم اِنّا ال
جمعیت گریان  ،مضطرب را میدیدم که با زبان بی زبانی میگفتند ُ
نَ ْعلَ ُم ِم ْن ُه ّال خَ ْیراً َو ان َْت ا ْعلَ ُم ب ِ ِه ِم ّنا» و تنها چیزی که به فکرم خطور نمیکرد رفتن
او بود و فقط صدا و نگاه او را در ذهن خود مرور میکردم که امروز چندین بار با او
صحبت کردم  ،دیروز ساعتها در کنار او بودم با خود میگفتم خدای مهربان چه
اتفاقی افتاده است و میخواستم که هر چه سریعتر به او برسم و در کنار او آرام بگیرم
اما نمیدانستم که او در کنار خداوند آرام گرفته .
با ورود به حیاط بیمارستان خبری را شنیدم که قابل باور نبود چرا؟ چگونه مگر
میشود با خودم میگفتم دروغ است  ،دروغ است  ،دروغ .زمانی که بر باالی سر پدر
نازنینم رسیدم دیگر همه چیز تمام شده بود و دنیا بر سرم خراب شد .سر او را در
بغل گرفتم و از او میخواستم که جوابم را بدهند زیرا هیچگاه نشده بود که او را صدا
کنم و جوابی نشنوم .این اولین باری بود که احساس کردم جوابم را نمیدهد .نه این
اشتباه بود او باز هم جوابم را داد .با لبخندی که همیشه بر لبش بود و با آرامشی
که تمام وجودش را پس از  ۶۰سال خستگی و نارآرامی ،مبارزه گرفته بود جوابم را
داد و گفت به خداوندی خدا راحت شدم .راحت از این همه نفاق ،دورویی ،پلیدی،
تهمت ،افترا  ،حسادت ،خیانت.
منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم
تویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی
و انگار در حال و هوای آسمانی و جمله موالیش علی ابن ابی طالب را بر زبان
میآورد.
فزت و رب الکعبه

محسن هاشمی:

آیت اهلل هاشمی همواره بر کارآمدی نظام دینی
تاکید و تالش کردند مردم از «فقه صعوبت» به «فقه
سهولت» برسند و دینداری خود را نیز حفظ کنند
فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با جان و مال خود
برای انقالب تالش میکرد.
به گزارش ایرنا ،محسن هاشمی در دومین مراسم
سالگرد ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که در
سالن اجالس سران برگزارشد ،اظهار کرد :از رئیس
جمهوری که امروز با صحبتهای بلیغ شان ،حق
مرحوم پدرم را به جا آوردند ،تشکر میکنم.
وی با اشاره به گذشت دو سال از رحلت جانگداز
آیت اهلل هاشمی ،ادامه داد :فرهیختگان بسیاری در مورد ایشان قلم زدند و از
صحبتهای امروز نیز درباره مرحوم پدرم مطالب فراوانی یاد گرفتم ،مخصوصا
صحبتهای حجت االسالم والمسلمین سروش محالتی جالب بود که پدرم را «مرد
آههای سرد و اشکهای گرم» نامیدند.
هاشمی با بیان اینکه پرهیز از افراط و تفریط و همچنین اعتدال و تعقل از
ویژگیهایی است که در مراسم امروز سخنرانان در مورد مرحوم هاشمی به کار
بردهاند ،تصریح کرد :ایشان همواره بر توجه به کارآمدی نظام دینی تاکید داشت و
پیگیری میکرد که مردم بتوانند از فقه صعوبت به فقه سهولت برسند و دینداری
خود را حفظ کنند.
رئیس شورای شهر تهران افزود :یکی از مسائلی که در زندگی آیت اهلل هاشمی
وجود داشت و همیشه آن را پنهان میکرد ،گذشتن از خویشتن بود و بارها در قبل
و بعد از انقالب این را انجام داد.
وی اضافه کرد :مرحوم هاشمی وقتی آخرین بار از زندان آزاد شد و پس از ورودش به
کشور که به او گفتند اگر این بار به کشور بازگردی اعدامت میکنند ،اعدام را به جان خرید
و گفت «در کشور خود باشم و شکنجه شوم بهتر است تا در کشور بیگانه باشم».
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد :مرحوم آیت اهلل هاشمی در طول مسیر
انقالب چند بار ترور شد؛در عملیات مرصاد در جبهه بود و به او گفتند ممکن است حضور
در جبهه خطرناک باشد ،وی در پاسخ گفت که «اگر حضور من باعث میشود مشکالت
برطرف شود ،میمانم» .
هاشمی یادآورشد :در قطعنامه  ٥٩٨پیشروتر از بقیه با امام راحل صحبت کردند و دیدیم
که صلح را به کشور بازگردانند.
وی به امام (ره)گفتند «حاضرند مسئولیت پذیرش قطعنامه را به عهده بگیرند و مجازات
و یا محاکمه احتمالی در این موضوع را نیز بپذیرند.
رئیس شورای شهر تهران انتقادپذیری را یکی از خصوصیتهای بارز مرحوم هاشمی
رفسنجانی دانست و افزود :وی خاطرات نویسی روزانه داشت 36 .تا  37دفترچه خاطرات
 500صفحهای از ایشان داریم و این نشان میدهد زندگی روزمره خود را بدون شائبه و
سانسور و بدون ریا در اختیار مردم قرار دادند و پرهیز نکردند که همه مسائل را همانطور
که واقعا بوده بنویسند و خواستند که مردم این مطالب را بررسی کنند و آنها خوب و بد
مطالب و مسائل را از هم جدا کنند.
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دکتر حسن روحانی رئیسجمهور در مراسم بزرگداشت دومین سالروز رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

آیتاهلل هاشمی همواره از هر منصب و جایگاهی که در آن قرار گرفت برتر و باالتر بودند
هاشمی زنده است و زنده میماند ،چرا که فکر ،اندیشه ،صبر ،مدارا،
استقامت و فداکاری هاشمی ،همواره زنده میماند

همایش گرامیداشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در سالن اجالس
سران برگزار شد.
به گزارش جماران؛ محمد هاشمی در این مراسم گفت :حفظ
نظام ،وحدت و عظمت ملت ایران میراث آیت اهلل هاشمی است؛
هاشمی که وحدت و دوری از افراط و تفریط دغدغه همیشگیاش
بود.
هاشمی افزود :آیا وقت آن نیست که اهداف آن بزرگ مرد تاریخ
را تحقق بخشیم و وحدت جناحهای مختلف کشور را حفظ کنیم و
آتش تفرقه که میراث آمریکا و انگلیس است را خاموش کنیم؟!
همچنین در این مراسم ،حسن روحانی گفت :در ساختار انقالب و
استقرار نظام ،شهید بهشتی و مرحوم هاشمی استوانه اصلی بودند.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز برای تعظیم شخصیت بلندی
در اینجا گرد آمدیم که بر همه ملت ایران ،عزت ایران و نواندیشی
اسالمی حق بزرگی دارد،گفت :آیتاهلل هاشمی همواره از هر منصب
و جایگاهی که در آن قرار گرفت برتر و باالتر بود.
رئیس جمهور افزود :پیش از انقالب و در روزهایی که هاشمی
رفسنجانی طلبهای جوان و پرشور در قم بود ،تالش داشت از قلم
بزرگان حوزه استفاده کرده و مجله مکتب تشیع را منتشر کند .شاید
امروز انتشار یک مجله در حوزه علمیه قم امری معمولی باشد ،اما
کافی است به دهه  30شمسی برگردید تا ببینید که در آن ایام نوشتن
مقاله و انتشار مجله برای کسی عزت و عظمت به حساب نمیآمد.
دکتر روحانی اظهارداشت :هاشمی رفسنجانی در جریان نهضت
و حرکت اسالمی از همان آغاز از یاران نزدیک و شاگردان برجسته
امام راحل بود و همواره فراتر از یکی از نخبگان حوزه علمیه تالش
میکرد .در محرم سال  42در حالی که از چندی قبل او را به بهانه
سربازی دستگیر کرده بودند با همان لباس سربازی به منزل امام
آمد که این حرکت او نیز به نوعی سنتشکنی از سوی یک طلبه
جوان فاضل بود.
ِ
رئیس جمهور ادامه داد :در طول نهضت اسالمی هر کس
میخواست کتاب یا مطلبی منتشر کند به موضوعات دینی ،جهادی
و اسالمی میپرداخت ،اما هاشمی در آن دوره درباره سردار سازندگی
دوران قاجار یعنی امیرکبیر کتاب نوشت و در روزگاری که کمتر کسی
به خاورمیانه و فشارها بر ملتهای منطقه توجه میکرد ،او درباره
فلسطین کتاب نوشت.
دکتر روحانی با بیان اینکه هاشمی چنان شجاع و مقاوم بود که
هیچ شالق و شکنجهای او را به زانو در نیاورد ،تصریح کرد :نه تنها
شکنجه و شالقهای ساواک و زندانهای رژیم طاغوت هاشمی را
به زانو در نیاورد ،بلکه حتی شالقهایی که به آبرو و روح هاشمی وارد
آمد ،نیز نتوانست او را به زانو در آورد.
رئیس جمهور شالق بر جسم را دردناک توصیف کرد ،اما شالق
بر روح ،آبرو و حیثیت را بسیار دردناکتر از شالق بر جسم ذکر کرد
و گفت :امروز اینجا جمع شدهایم که بگوییم هاشمی زنده است و
زنده میماند ،چرا که فکر ،اندیشه ،صبر ،مدارا ،استقامت و فداکاری
هاشمی ،همواره زنده میماند و ما بلندترین آرزوی هاشمی ،یعنی
نظام سربلند جمهوری اسالمی و ایران باشکوه را دنبال خواهیم کرد
و تا این هدف ادامه دارد و تا ایران و نظام اسالمی برقرار است،
هاشمی زنده است.
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اینکه ملت قدرشناس ایران،
آخرین بار هاشمی رفسنجانی را در خیابان انقالب بدرقه کردند ،خاطر
نشان کرد :تا جاده انقالب هست ،هاشمی نیز زنده است و چنانکه
جایگاهی رفیع در میان ملت ایران داشت ،همواره این جایگاه را حفظ
خواهد کرد.
رئیس جمهور اضافه کرد :فکر بلند و هوشیاری ملت ایران در
دو صحنه آشکار شد ،یکی آن زمان که تهمتها و سخنهای
ناروای بسیاری علیه هاشمی به زبان آمد ،اما در آخرین انتخاباتی
که او شرکت کرد با رأی باالی مردم تهران مواجه شد و صحنه
دوم نیز زمانی بود که مردم آن نمایش باشکوه را در بدرقه پیکر
هاشمی به نمایش گذاشتند .این دو صحنه به همه معاندان ،دشمنان
و سرکوبگران اعالم کرد که نمیتوان با تهمت و دروغ ،فرهیختهای
محبوب ملت را از صحنه خارج کرد.
دکتر روحانی اظهار داشت :هاشمی همچنان همان شخصیت
واالیی است که امام راحل درباره او پس از حمله سبوعانه ضد انقالب
گفت :هاشمی زنده است چون نهضت زنده است .هاشمی با نهضت،
انقالب اسالمی ،ایران و عزت ایران پیوند خورده است.
رئیس جمهور با اشاره به این جمله ماندگار مقام معظم رهبری
درباره آیتاهلل هاشمی که «هیچکس برای من هاشمی نخواهد
شد» ،تصریح کرد :این توصیف نشانه جایگاه بلند هاشمی نزد مقام
معظم رهبری است .تا چندین هفته پس از رحلت آیتاهلل هاشمی
در دیدارهایم با مقام معظم رهبری ،شاهد این بودم که ایشان با آه،
افسوس و ناراحتی از مرگ غمبار آیتاهلل هاشمی سخن میگفتند و
تأکید میکردند که نمیتوانم این اتفاق را از یاد ببرم.
دکتر روحانی با بیان اینکه آیتاهلل هاشمی یکی از شخصیتهای
بنام و مؤثر در استقرار انقالب اسالمی بود ،گفت 2 :نفر در پیروزی
انقالب و استقرار نظام و شکل دادن به ساختار جمهوری اسالمی
ایران نقشی بسیار مؤثر داشتند؛ یکی آیتاهلل شهید بهشتی که
مجلس خبرگان قانون اساسی را به خوبی اداره کرد و میثاق و منشور
ملی یعنی قانون اساسی را به ثمر نشاند و دوم آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی که مشابه این کار را در تشکیل و اداره اولین مجلس
شورا بر عهده داشت.
رئیس جمهور ادامه داد :روزهای آغازین مجلس اول ،روزهای
بسیار سختی بود .اندکی قبل از رأی گیری برای ریاست مجلس اول
به اتفاق جمع دیگری از نمایندگان مجلس در مدرسه رفاه گرد هم
آمده بودیم و در آنجا نظر اکثریت قاطع این بود که آقای خامنهای
رئیس اولین دوره این مجلس باشند ،اما خود آقای خامنهای در آن
جلسه صحبت و تأکید کرد که در این شرایط بسیار سخت ،هاشمی

بهترین کسی است که میتواند برای ریاست مجلس انتخاب شود
و به گونهای سخن گفت که نظرش مورد قبول جمع قرار گرفت
و اینگونه شد که آقای هاشمی رفسنجانی مجالس اول و دوم و
سال اول مجلس سوم را به خوبی اداره کرده و بسیاری از رویههای
قانونگذاری و فعالیتهای مربوط به مجلس را پایهگذاری کرد.
دکتر روحانی در ادامه گفت :هاشمی رفسنجانی در دوران دفاع
مقدس و در جریان استقرار صلح نیز نقش کمنظیری داشت ،اگر چه
فرمانده کل قوا در زمان جنگ امام خمینی(ره) بود ،اما ایشان بار
این مسئولیت را به مقام معظم رهبری و آیتاهلل هاشمی تفویض
کرده بودند.
رئیس جمهور اضافه کرد :آقای هاشمی از ابتدای جنگ نیز
نماینده امام در شورای عالی دفاع بود ،اما از سال  62به بعد به دستور
امام و البته به پیشنهاد مقام معظم رهبری ،فرمانده جنگ شد و تا
پایان دوران دفاع مقدس ،این مسئولیت را بر عهده داشت.
دکتر روحانی اظهار داشت :هوش و فراست باالی آقای هاشمی از
ایشان یک فرمانده توانمند در جنگ ساخته بود و هر وقت در جلسات،
فرماندهان نقشه جنگ را پهن میکردند و به توضیح درباره مسایل
مختلف میپرداختند ،ایشان خیلی مسلط به توضیحات فرماندهان
گوش میکردند و با تکیه بر یکی از ویژگیهای خاص خودشان که
طرح سواالت دقیق بود ،هم به فرماندهان روحیه میدادند و هم نشان
میدادند که اگر کسی میخواهد مسألهای را برای ایشان توضیح دهد،
باید اطالعات دقیق و به روز داشته باشد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :آقای هاشمی رفسنجانی به معنای
واقعی کلمه مدبر بود؛ کسانی که تدبیر ندارند ،فقط صحنه پیش رو را
میبینند و پس از آن را نمیتوانند در ذهنشان ترسیم کنند اما یک
فرد مدبر ،تا پایان کار را میبیند و هاشمی حقیقت ًا در سیاست ،امنیت،
اقتصاد ،جنگ و عرصههای دیگر ،مدیر و مدبر بود.
دکتر روحانی در ادامه اظهار داشت :هاشمی رفسنجانی در پیروزی
و پایان بخشیدن به جنگ نیز نقش بسزایی داشت ،چنانکه در روزهای
سخت جنگ نیز صبر هاشمی فوقالعاده و ستودنی بود.
رئیس جمهور با اشاره به نقش آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
فرماندهی عملیاتهای گوناگون و سرنوشتساز در جنگ ،گفت:
فرمان حمله عملیات کربالی  4را ایشان صادر کرد ،هر چند که در
میدان جنگ فراز و نشیب وجود دارد و ما گاهی پیروز میشدیم و گاه
در برخی از عملیاتها شکست میخوردیم اما در عین حال ،هاشمی
خستگیناپذیربود.
دکتر روحانی افزود :پس از علمیات کربالی  ،4ایشان تصمیم
گرفت که عملیات بعدی طراحی شود و پس از یک هفته ،عملیات
کربالی  ،5طراحی شد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه هاشمی انسانی با صبر و حوصله
فراوان و مردی خستگیناپذیر بود ،گفت :یکی از پیچیدهترین مسایل
استراتژیک در دنیا نحوه پایان دادن به جنگ است.در مسایل جنگ
سیاسی و اقتصادی هم همینطور است؛ این هنر نیست که در جنگ
اقتصادی چه کاری انجام دهیم و در جنگ سیاسی بخواهیم با دنیا
بجنگیم بلکه هنر این است که چگونه به جنگ پایان دهیم.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز در میان جامعه و در میان
همه اقشار در حوزه و دانشگاه سیاستمدار مسلمان ،متعهد و مجتهد
اگر گوهری نایاب نباشد ،بسیار کمیاب است ،اظهار داشت :هاشمی
استراتژیست و سیاستمداری مسلمان بود و این در حالی است که
بسیاری از کسانی که سیاست میفهمند ،استراتژیست نیستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ تحمیلی علیه ایران برای
تصاحب سرزمین و تنها جنگی نظامی نبود ،خاطر نشان کرد :هدف
مهم دشمنان ،انقالب اسالمی از تحمیل جنگ به ملت ایران از بین
بردن فرصت انقالب در ایام آغاز انقالب و دوران نشاط پس از آن
بود و یکی از اهداف مهم جنگ این بود که فرصت جهانی انقالب
را از ما بگیرند و کشور را به جای تمرکز بر فرصت توسعه و ساختن
به جنگ مشغول کنند.
دکتر روحانی ادامه داد :در آن دوران باید حواسمان به هدف اصلی
دشمن میبود و هاشمی این را به خوبی میدانست و میفهمید که
جنگ را باید برای دستیابی به صلح عزتمند ادامه دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکی از روزهای خوشحالی هاشمی
آن غروب جمعه تیرماهی بود که از خدمت امام(ره) برگشته بود،
گفت :هاشمی عنوان میکرد که من فرماندهی جنگ را به عهده
میگیرم و جنگ را پایان میدهم و حاضرم امام مرا به عنوان جانشین
فرمانده کل قوا ،عزل و حتی محاکمه کند و همه این مطالب را به
نوعی خدمت امام گفته بود ،اما امام به عنوان مرد غیور تاریخ ایران
هرگز نمیپذیرفت که یکی از حواریون او بخواهد اینگونه مسئولیت
را برعهده بگیرد.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد :پس از آن دیدار ،صبح یکشنبه
جلسهای در ریاست جمهوری تشکیل شد که آن جلسه سرنوشت
جنگ را با صلح عزتمند پایان داد و در آن جلسه که سیاستمداران،
فرماندهان و برخی ائمه جمعه مطرح کشور حضور داشتند ،یادگار امام،
پیام امام را قرائت کرد و آن هم هدایتگر راه ما بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هاشمی در اداره جنگ و ساماندهی
صلح نقش فوقالعادهای داشت ،گفت :نباید این نقش را از یاد ببریم

و باید کتابها و مطالب گوناگون درباره این نقش برای ایران و نظام
اسالمی نوشته شود.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه پس از ارتحال امام راحل ،هاشمی
جایگاهی داشت که احساس میکرد ،تمام مسئولیت کشور بر دوش
او آمده است ،گفت :کسی که پس از رحلت امام مجلس خبرگان را
جمع کرد و موضوع رهبری را به سامان رساند،هاشمی بود و اگر او
در آن جلسه نبود ،بحث رهبری به اشکال مختلفی که در آن دوران
مطرح بود ،به نتیجه نمیرسید.
رئیس جمهور اظهار داشت :نقش هاشمی در روزهای بحران این
کشور و نظام را نباید از یاد ببریم ،چرا که هاشمی مرد حافظ این
کشور و نظام بود و با موقعشناسی میدانست که چگونه باید جریانات
را هدایت کند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه آیتاهلل هاشمی در مسایل گوناگون
کشور و انتخابات مهم نقشی تأثیرگذار داشت ،گفت :نقش آقای
هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال  ،76بسیار مهم و اساسی
و در انتخابات  ،92استثنایی بود.
رئیس جمهور با اشاره به توصیهها و تأکیدات آیتاهلل هاشمی در
سال  95به وی درباره ضرورت حضور در انتخابات سال  ،96گفت:
جای او در آن انتخابات باشکوه و حضور مردم بسیار خالی بود و هیچ
روز سختی امروز در دولت وجود ندارد که ما این احساس را نداشته
باشیم که دولت یک پناهگاه و حامی بزرگ را از دست داد.
دکتر روحانی با بیان اینکه اگر امروز هاشمی در میان ما بود ،فضا
را به گونهای دیگر میساخت ،افزود :هاشمی بعد از انتخابات ،92
بسیار نگران سرنوشت مذاکرات هستهای بود و به طور مداوم و مرحله
به مرحله آن را دنبال میکرد و به غیر از آنکه از من در این باره سوال
میکرد ،با دیگر مسئوالن نیز در اینباره جلسات متعددی داشت.
رئیس جمهور با بیان اینکه او در تمام عرصهها و موضوعات،
دغدغه پیشرفت کشور را داشت و ایران سربلند و عزیز و مدرن
را میخواست ،اظهار داشت :شاید زمینه این اندیشه او در تفکرات
امیرکبیر وجود داشت .کما اینکه امام(ره) هم تفکر اولیه خود را از
مدرس گرفته بود .تمام هم و غم امیرکبیر ورود علم و صنعت جدید
به کشور و پیشرفت و مبارزه با استعمار بود و مدرس همواره برای
استقالل ایران تالش میکرد.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد :هاشمی همواره به دنبال این بود
که معضالت و مشکالت کشور را به نحوی حل و فصل کند و
تنها کسی است که در کشور از ابتدای انقالب تا روز آخر عمر خود
مسئولیت را قبول کرد و تا ساعات آخر برای اسالم ،نظام و ایران
تالش کرد.
رئیس جمهور ادامه داد :هنگامی که برجام به ثمر رسید و توانستیم
به توافق دست پیدا کنیم ،آیتاهلل هاشمی به من گفت که امروز من
دیگر راحت میمیرم چرا که امروز فهمیدم کشور استقرار یافت و سایه
جنگ از کشور برداشته شده است.
دکتر روحانی با بیان اینکه ملت ایران با توافق برجام کار بزرگی
را به ثمر رساند و توانست در یک روز  6قطعنامه شورای امنیت را از
بین ببرد ،گفت :به واسطه توافق ایران ،تحریمهای نظامی که دائمی
بودند ،به حالت تعلیق درآمدند و تا چند سال دیگر این تحریمها نیز
از بین خواهند رفت.
رئیس جمهور افزود :هاشمی بنیانگذار فناوری هستهای در این
کشور بود و هر کس در این کشور جز هاشمی از فناوری هستهای
سخن بگوید ،نادرست گفته است چرا که او اولین کسی بود که دستور
ورود سانتریفیوژ به کشور را داد و در تمامی مراحل مسایل را به ریز
دنبال میکرد.
دکتر روحانی با اشاره به نقش آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
اعتالی صنایع دفاعی کشور ،اظهار داشت :موشک امروز وسیله
دفاعی ماست و به آن افتخار میکنیم و در هفتههای آینده با
موشکهای ساخت خود دو ماهواره جدیدی را به فضا خواهیم
فرستاد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه قدرت دفاعی ،فناوری و
اعتدال امروز ایران از یادگاران هاشمی رفسنجانی است ،گفت:
اگر بخواهیم در دوران انقالب ،مجسمهای از اعتدال بسازیم،
تندیس هاشمی ،تنها نماد برای آن است چرا که او همواره با
افراط و تفریط مخالف بود و اعتدال را به ما آموخت .گر چه اصل
اعتدال برای پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است اما او پدر تفکر
اعتدال و اساس امید در کشور بود.
دکتر روحانی با بیان اینکه فراجناحی بودن در این کشور سخت
است ،اظهار داشت :برای کسی که فراجناحی عمل میکند روز
پیروزی همه کف میزنند و در روز سختی همه از او فاصله میگیرند
و بسیار دشوار است که کسی بخواهد ،فراجناحی کار کند ،اما هاشمی
با هر دو جناح خوب و رفیق بود و با افراطیون هر دو جناح برخورد
میکرد .معتدلین دو جناح هاشمی را پناهگاه خود میدانستند و هر
شخصی از تاجر ،بازاری ،تولیدکننده ،سرمایهدار و کارگر هنگامی
که خدمت وی میرسیدند ،شخصیتی کمنظیر با صبر و حوصله را
مشاهده میکردند و روحیه میگرفتند.
رئیس جمهور با بیان اینکه آیتاهلل هاشمی بسیار صبور و مظلوم
بود ،گفت :پس از شهید بهشتی در تاریخ انقالب ندیدم به کسی به
اندازه هاشمی ظلم شود؛ هر چه خواستند گفتند و او به خاطر اسالم،
ایران و انقالب چیزی نگفت.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه امروز باید هاشمی زمان خود باشیم
و راه را ادامه دهیم ،گفت :باید در برابر نامالیمات صبر و مدارا کرده و
اعتدال را پیشه کنیم و در مشکالت تحمل داشته باشیم.
رئیس جمهور اظهار داشت :باید از هاشمی اعتدال را یاد بگیریم و
نباید هدف را از یاد ببریم .دکتر روحانی با بیان اینکه امروز روز سختی
است و دشمن با همه توان برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی علیه
ما به میدان آمده ،گفت :مطمئن ًا با وحدت ،اتحاد و صبر و حوصله و
پیروی از راه هاشمی ،میتوانیم راه و انقالب خو درا حفظ کنیم.
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رئیس کل بانک مرکزی:

الیحه حذف ۴صفر از پول ملی تقدیم دولت شد
سپردههای مردم و ثبات بازار پول است .الیحه حذف چهار
صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده
است و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
همتی همچنین افزود :شاخص بهای تولیدکننده در آذر
ماه نسبت به آبان ماه  ۴.۵واحد درصد کاهش داشته است
و با کاهش رشد بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماههای
آبان و آذر امیدواریم با ثبات ایجاد شده در بازار و روند نرخ
ارز شاهد کنترل بیشتر تورم باشیم.
گفتنی است؛ در این جلسه ،همتی در ادامه به سواالت
متعدد نمایندگان در امور ارزی و اعتباری و بانکی به
تفصیل پاسخ داد.

نهاد روند تعادلی نرخ ارز را با تدبیر و رعایت عوامل دخیل
در بازار پیش میبرد و همانطور که قبال نیز گفتهام این
روند تعادلی بازار ارز نبایستی براساس هیجانات کوتاه
مدت پیش برده شود .وی با توجه به مجموعه اقدامات در
حال انجام گفت :پیش بینی میکنیم که عرضه ارز توسط
صادرکنندگان غیرنفتی شتاب بیشتری به خود گیرد .مهم
ترین اقدام پیشروی بانک مرکزی اصالح نظام بانکی و
سامان دادن به این مهم است .این موضوع از حساسیت و
اهمیت بسیاری برخوردار است و نباید شتابزده در مورد آن
عمل کرد .رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد :اصل مهم
بانک مرکزی در پیشبرد طرح اصالح نظام بانکی صیانت از

رئیس کل بانک مرکزی گفت :الیحه حذف چهار صفر
از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است
و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی در جمع اعضای
فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
مجموعه اقدامات بانک مرکزی اظهار داشت :در حوزه
ریالی و ارز ،بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و این

فرمانده انتظامی تهران خبر داد

احضار بیش از  1000نفر و دستگیری  ۲۷۵متهم به اخالل در اقتصاد کشور در سال جاری
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت:
امسال در حوزه مبارزه با اخاللگران
اقتصادی بیش از هزار نفر احضار و ۲۷۵
نفر دستگیر شدند.
به گزارش از خبرگزاری صدا و
سیما ،سردار حسین رحیمی در همایش
فرماندهان پلیس پایتخت با بیان اینکه
خوشبختانه در ماههای گذشته فرماندهی

انتظامی تهران بزرگ دستاوردهای بسیار
خوبی داشته است ،اظهار داشت :چهار
میلیون و  ۷۶۱نفر در  ۹ماه گذشته به
پلیس مراجعه کردند.
وی ادامه داد :بررسیهای نامحسوس
ما از کسانی که به پلیس تهران مراجعه
کردند ،نشان میدهد رضایتمندی مردم
باال بوده است.

سردار رحیمی گفت :فرماندهی
انتظامی تهران بزرگ در سال گذشته با
استفاده از تمامی ظرفیت خود با مجرمان
به شدت برخورد کرد .بنا بر این گزارش،
در جشنواره مالک اشتر هم که یکشنبه
برگزار شد ،فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ در میان  ۳۲فرماندهی استانی ناجا
به عنوان فرماندهی نمونه انتخاب شد.

جزئیات قیمتگذاری خودرو

معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که آیا با توجه
به شکایات متعدد مردم از خودروسازان نظارتی بر عملکرد
خودروسازان وجود دارد ،حتما این نظارتها صورت میگیرد
و شکایت مردم به دو دسته تقسیم میشود یک مورد از
شکایتهای مردم در مورد خودروهایی است که در روند
تولید وجود دارد .براین اساس خودروسازان متعهد هستند
بخش اعظمی از این خودروها را تا آخر سال تولید و به مردم
تحویل دهند و بخش دیگر را تا اواخر خرداد ماه سال آینده
باید تحویل دهند.
صالحینیا اظهار داشت :اما در برخی خودروها که به دلیل
محدودیت و خروج شرکتهای همکار از ایران تولید آنها با
مشکل مواجه شده و مردم نسبت به آن گالیهمند هستند،
باید گفت تا آنجا که امکانپذیر است خودروسازان متعهد
شدهاند تا خودروهای جایگزین را با توجه به نوع قرارداد به
خریداران تحویل دهند.

وی بیان داشت :همچنین خودروسازان براساس توافق
با مشتری به میزان پرداختی مشتری میتوانند رقمی را به
عنوان سود مشارکت و جریمه در تاخیر به مشتری پرداخت
کنند و یا در شکل سوم با توافق با مشتریان میتوانند با توجه
به مبلغ پیشفروش مشتری برای خرید خودرو دیگری اقدام
کنند .صالحینیا همچنین درمورد قیمتگذاری خودروها
اظهار داشت :مقدمات کار برای قیمتگذاری خودروها انجام
شده و نحو ه قیمتگذاری خودروهایی که خارج از شمول
ت سایر
قیمتگذاری شورای رقابت بوده اعالم شده و قیم 
خودروها هم با توجه به توافقات انجام شده در سطح ستاد
تنظیم بازار به زودی به خودروسازان اعالم و خودروسازان با
تعیین تکلیف که برای آنها در ستاد تنظیم بازار صورت گرفته
میتوانند عمل کنند .مدیرعامل سازمان صنایع کوچک بیان
داشت :بنابراین یک سری مشتریان خودرو خود را با قیمت
قطعی از خودروسازان خریداری کردهاند که خودروسازان باید
قیمت خودرو تحویلی را بر اساس قرارداد به مشتری تحویل
دهد ،برخی دیگر هم خودرو خود را براساس قیمت روز پیش
خرید کردهاند و برخی با توجه به شرایط جدید اقدام به خرید
کردهاند که برای همه آنها تعیین تکلیف شده است.
معاون وزیر صنعت بیان داشت :خودروسازان تاکنون
خودروهای تولید خود را تحویل دادهاند و این طور نبوده
که خودرویی تولید شود و تحویل داده نشود و آمارها نشان
نمیدهد که خودروسازی جلوی فروش و پیشفروش
خودروها را گرفته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تشریح کرد

نحوه شناسایی کارگران فاقد بیمه برای پرداخت سبد کاال به آنها
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران از وزارت کار خواست تا برای
شناسایی کارگران فاقد بیمه و معرفی آنها
برای دریافت سبد کاال ،از ظرفیت تشکلهای
کارگری استفاده کند.
به گزارش ایسنا ،هادی ابوی درباره
توزیع بسته حمایت غذایی کارگران ،گفت:
براساس آنچه که اعالم شده پس از توزیع
کامل بستههای حمایتی بازنشستگان تامین
اجتماعی ،همه شاغالن بخشهای خصوصی
و غیردولتی که مشمول قانون کار هستند و
بیمهپردازی آنها با سازمان تامین اجتماعی
است ،بسته حمایتی را دریافت میکنند.
وی ادامه داد :این افراد از طریق لیست
بیمههایی که در تامین اجتماعی وجود دارد
شناسایی شده و در صورت داشتن دریافتی
زیر سه میلیون تومان ،بسته حمایتی به آنها
تعلقمیگیرد.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران ،صرفنظر از کارگران
مشمول قانون کار ،بخشی از کارگران فصلی

و ساختمانی فاقد بیمه هم هستند که باید
شناسایی و مشمول دریافت بسته حمایت
غذایی شوند.
ابوی از وجود شش میلیون کارگر فاقد بیمه
در کشور خبر داد و گفت :بعضا عنوان میشود
که همه این شش میلیون نفر کارگر محسوب
نمیشوند و اگر آن را بپذیریم در حالت
خوشبینانه نیمی از این جمعیت و معادل سه
میلیون نفر ،به شکل زیرپلهای و در کارگاههای
فاقد بیمه مشغول کارند و یا به مشاغل کاذب
روی آوردهاند که برای دریافت سبد کاال،
نیازمند شناسایی هستند .این مقام مسئول
کارگری استفاده از ظرفیت تشکلهای
کارگری را برای این منظور پیشنهاد کرد و
گفت :وزارت کار به جای ادارات و سازمانهای
بهزیستی ،میتواند در قالب بخشنامهای اعالم
کند که کارگران فاقد بیمه به انجمنهای
صنفی و تشکلهای کارگری استان محل
سکونت خود مراجعه و نسبت به معرفی و ثبت
نام برای دریافت بسته حمایتی اقدام کنند.
به گفته وی ،این کار با توجه به تعداد

سیاست بهینه ارزی

مصطفی نصراصفهانی
عدهای از اقتصاددانان طرفدار نرخ ارز باال و عدهای طرفدار نرخ ارز پائین هستند،
اما همه آنها قاطعانه مخالف نوسان و تالطم نرخ ارز هستند.
آزادسازی کامل نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها پرابهام است ،بلکه شدنی هم نیست
و بخصوص در شرایط فعلی قابل توصیه هم نیست ،چون احساسات سفته بازان با
نااطمینانیها و نوسانات خارجی بشدت نوسان نرخ ارز را افزایش خواهد داد و منجر به
تشدید مضاعف ریسک و نااطمینانی خواهد شد.
آنچه که در بلندمدت به اقتصاد ملی ضربه میزند نه نرخ ارز باال و نه پائین است،
بلکه تالطم نرخ ارز و شوک ارزی است.
بنابراین دولت باید نرخی که توانایی حمایت از آن را در بدترین سناریوها داشته
باشد انتخاب کند و ثبات «نرخ ارز حقیقی»(نرخ ارز اسمی که متناسب نرخ تورم رشد
کند) به عنوان اولین-بهترین گزینه ،و «ثبات نرخ ارز اسمی» به عنوان دومین-
بهترین گزینه( )Second-Bestرا پیگیری کند.

یادداشت

بورژواهای بازمانده از والدین کارگر

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تشریح کرد

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت
خودروها به زودی اعالم میشود ،گفت :خودروسازان با
تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار میتوانند نسبت به تعهدات
خود در مقابل مشتریان عمل کنند.
به گزارش ایلنا ،محسن صالحینیا در حاشیه سومین
نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران در جمع خبرنگاران گفت:
صنعت خودرو این روزها در شرایطی به سر میبرد که الزم
ی الزم صورت گیرد تا
است ،در حمایت از این صنعت همیار 
این صنعت از شرایط فعلی به شرایط بهتری برسد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که با توجه
به گالیهمندی قطعهسازان و عدم پرداخت بدهیهای آنها
توسط خودروسازان وزارت صمت چه راهکاری برای حل
مشکالت قطعهسازان دارد ،گفت :گالیههای قطعهسازان در
بسیاری از موارد صحیح است ،زیرا عوامل مختلف دست به
دست هم دادهاند تا این شرایط پیش آمده است.
وی با اشاره به کاهش تولید خودرو اظهار داشت :در حال
حاضر  800هزار خودرو تولید میشود که این رقم نسبت به
سال گذشته  300درصد کاهش نشان میدهد و نسبت به
برنامه نیز  40درصد کاهش تولید خودرو داشتهایم.
صالحینیا با تاکید بر اینکه برنامههای جبرانی برای
افزایش تولید خودرو پیشبینی شده است ،گفت :کاهش
تولید به معنای کاهش سقف قراردادها است و بر این اساس
شرکتهای قطعهساز از این قضیه متضرر شدهاند و با ید
اقداماتی صورت گیرد تا مشکل قطعهسازان حل شود.

یادداشت

در ایران به تصور همگان حقوق بازنشستگی مفهوم حمایتی و تامینی دارد ولی در
واقع صندوقها ساز و کار بیمهای دارند یعنی این حقوق شامل پسانداز دوران اشتغال
است و نه لطف دولت به برکت وجود منابع و ثروتهای بین نسلی.
برخی بازماندگان از مستمری در ایران ،حتی بیش از سن امید به زندگی از حقوق
بازنشستگی ممکن است برخوردار شوند!رکورد این ماده به یک ایرانی که از سال
١٣١٠مستمری دریافت میکند تعلق گرفته است.
پرداخت مستمری به بازماندگان در اکثر کشور محدود به ١٨سال یا اندکی بیشتر
بوده و این در ایران در برخی موارد مادام العمر بوده و بسیار مایه نگرانی است.
مبلغ مستمری در اکثر کشورها ،بخشی از حقوق فعالیت تمام وقت بوده و معموال
ثابت و زیر صد درصد است و اما در ایران معموال میانگین حقوق سه سال آخر با
رشدی معادل تورم ساالنه افزایش مییابد.
برای یک فرد فقط در ایران و در شرایط خاص دو یا سه حقوق بازنشستگی قابل
پرداخت میباشد.
دولت در حالی صندوقها را متهم به ضعف در سرمایه گذاری و کسب سود میداند
که خود باعث بسیاری از بیثباتیهای مالی است و بیشترین بدهی را به صندوقها
دارد .امید به زندگی در پنجاه سال گذشته از ۴۵به ٧۵رسیده ولی این ٣٠سال زندگی
بیشتر فقط به دوران بازنشستگی اضافه شده است.

یادداشت
شکست بازار یا شکست دموکراسی؟
آسیم قریشی
سرمايه داری به معنای آزاد کردن بازارها ،مداخله حداقلی دولت و مالیات کم است.
سرمایه داری زیباست و باید بگویم نه ،سرمایه داری شکسته نشده است.
مطمئن ًا در دنیای مدرن مشکالتی وجود دارد اما سرمایه داری در کل یک نیروی عظیم
برای به دست آوردن شرایط بهتر است .در اغلب موارد شکستهای موجود در اقتصاد به
علت شکست دموکراسی میباشد اما هنگام پیدا کردن متهم انگشتها به سمت شکست
بازار نشانه میرود .ایاالت متحده مثال بزرگی از شکست دموکراسی است ،اما همواره
سرمایه داری متهم میشود .شکست خورده است زیرا رسانهها متعلق به گروه کوچک ,از
شرکتهایی هستند که ذهن توده مردم را کنترل میکنند تا بتوانند سیاستمداران مورد نظر
خودشان را در راس قدرت قرار دهند برای به دست اوردن امتیازات خاص از دولت .این
شکست سرمایه داری نیست ،این یک دموکراسی شکست خورده است.

کشف  ۴۴تن گوجه فرنگی قاچاق
درگمرک پرویز خان
ماموران گمرک پرویز خان با رصد یک محموله تجاری ،موفق به کشف  ۴۴تن گوجه فرنگی قاچاق
شدند .به گزارش جام جم آنالین از گمرک ایران ،ماموران گمرک پرویز خان با رصد دو دستگاه کامیون
یخچالی و کنترل و رهگیری اطالعات محموله از طریق سامانههای هوشمند الکترونیکی ،موفق به
کشف  ۴۴تن گوجه فرنگی قاچاق شدند .متخلفان ۴۴ ،تن گوجه فرنگی بوتهای را به نام گوجه فرنگی
گلخانهای اظهار کرده بودند .ماموران موفق شدند پیش از خروج این محموله از محوطه گمرک ،آن را
توقیف کنند و جهت انجام مراحل قضایی به مرجع رسیدگی کننده تحویل دادند .بر اساس این گزارش،
این محموله به دلیل سریع الفساد بودن با دستور قضایی و هماهنگی اموال تملیکی و تعزیرات گمرک
پرویز خان در اولین فرصت در شهرستانهای زلزله زده سرپل ذهاب و گیالنغرب بین مردم توزیع شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران خبر داد

کارگران فاقد بیمه هر استان ،در سریعترین
زمان ممکن صورت میپذیرد و اطالعات
دریافتی کارگران در اختیار وزارت کار و
سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران ،گفت :قبال هم سامانهای را به منظور
ثبتنام و شناسایی کارگران فاقد بیمه اعالم
کرده بودیم تا برای چنین روزهایی بتوانیم
کارگران را معرفی کنیم.در حال حاضر نیز
سامانه سنای قوه قضاییه با چنین رویکردی

ایجاد شده و افراد قبل از تشکیل پرونده و
یا دریافت هرنوع وامی به این سامانه مراجعه
میکنند تا یک بانک اطالعاتی مشخص از
افراد تشکیل شود .پیش از این سازمان تامین
اجتماعی تنها سه میلیون کارگر فاقد بیمه
تامین اجتماعی دانسته و با اعالم سامانه
پیامکی ١٠٠٠١٤٢٠و شماره تلفن  ١٤٢٠به
عنوان پلهای ارتباطی برای بیمه شدن ٣
میلیون کارگر فاقد بیمه بر لزوم بررسی مداوم
وضعیت بیمهای کارگران تاکید کرده بود.

افزایش  14درصدی جوجهریزی
برای تأمین بازارعید
غالمعلی فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت:
مرغداریهای گوشتی کشور برای پوشش نیاز شب عید ،از دی ماه جوجهریزی را  14درصد
افزایش دادند و این روند در بهمن و اسفند نیز ادامه خواهد یافت .به گزارش ایرنا ،غالمعلی
فارغی افزود :کمبود  40تا  50تنی گوشت مرغ در ماههای اخیر ،موجب افزایش قیمت این
کاالی اساسی در بازار شد .وی ،افزایش قیمت مرغ را ناشی از تولید ندانست و دلیل آن را تأخیر
در حل مشکل کامیونداران اعالم کرد .عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:
افزایش  15درصدی قیمت گوشت مرغ در ماههای اخیر ،زمزمه واردات را مطرح کرده است در
حالی که نه تنها در تأمین این کاالی اساسی خودکفا هستیم ،بلکه صادرات نیز داریم.
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یادداشت

علل تکرار مشکالت و اشتباهات
دکتر موسی غنینژاد
کشور ما گرفتار دور باطل نگرانکنندهای شده که نمیتواند خود را به راحتی از آن
رها کند .علت چیست؟ یکی از نخستین اصول علم اقتصاد" ،هزینه فرصت" است .طبق
این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و ُکنش بدون هزینه قابل تصور نیست .به نظر میرسد
صاحبان قدرت سیاسی دوست دارند همه تصمیمات عوامپسندانه خود را بدون هزینه و
«شدنی» معرفی کنند.
شناخت علم اقتصاد انسانها را فروتن میکند و به آنها میفهماند که در دنیای کمیابی
منابع ،هر کاری شدنی نیست .طبیعتا میتوان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند
ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیمگیریهای کالن اقتصادی اغلب
در دستان چنین کسانی است.
در کشورهای پیشرفته که نظامهای سیاسی بهصورت حزبی اداره میشوند ،احزاب
نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند .ضرورت پاسخگویی در
بلندمدت موجب میشود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران
حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند ،نباشند.
این مکانیسم کنترلی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد .سیاستمدارانی که در جامعه ما به
قدرت میرسند با افتخار اعالم میکنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی
برای هزینههای بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمیپذیرند.
تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاستجمهوری گرفته تا مجلس قانونگذاری و شوراهای
شهر مبتنیبر تحزب نباشد ،هیچ تالشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش
نخواهد بود.

یادداشت

سیاست اعالم سیاستها
محمدرضا منجذب
در مبحث سیاستهای اقتصادی و اعالم و اعمال آنها و برای تاثیرگذاری مطلوب چهار
بحث مطرح است:
اول چه سیاستهایی را اعالم کنیم و اعمال کنیم؟
دوم چه سیاستهایی را اعالم نکنیم و اعمال کنیم؟
سوم چه سیاستهایی را اعالم کنیم و اعمال نکنیم؟
چهارم چه سیاستهایی را اعالم نکنیم و اعمال نکنیم؟
به عبارت دیگر میتوان گفت که اعالم کردن یا نکردن یک سیاست خودش فی نفسه
در اقتصاد تاثیر دارد .بعنوان مثال سیاستهای ضد تورمی برای حالت اول میتواند مثال خوبی
باشد که هم باید اعالم شود و هم به نحو احسن اعمال شود.
برای حالت دوم افزایش حقوق کارکنان مثال خوبی است که نباید از پیش اعالم شود.
چرا که اعالم کردن آن از منظر بازار میتواند قبل از اینکه حتی اعمال شود آثار تورمی را
بدنبال داشته باشد.
برای حالت سوم میتوان برای بازارهایی که بیشتر تحت تاثیر اخبار خوب و بد هستند
(مانند بورس) کاربردی تر است .این خود منوط به این است که اعتماد کارگزاران اقتصادی
به سیاستگذار برقرار باشد و لذا تکرار بیش از حد آن میتواند تاثیری خنثی و یا معکوس را
بدنبال داشته باشد.
برای حالت چهارم ،کاهش نرخ بهره (سود) مثال خوبی است .در یک دوره سیاستگذار
اعالم کرد که نرخ سود را تک رقمی خواهد کرد و به تبع آن سپرده گذاران حجم وسیعی
از پول خود را از بانکها خارج کردند و با انتقال آن به بازارهای موازی افزایش شدید قیمت
در مسکن و  ...را نتیجه داد .در این حالت سیاستهای جایگزین دیگری توصیه میشود که
از ابتدا به ساکن باید مورد نظر باشد.
نتیجه اینکه برای اجرای سیاستهای اقتصادی طی چهارحالت فوق باید با مشورت و
استفاده از افراد اقتصادی ،سیاستگذار انتخاب کند که در هر سیاستی باید کدامیک از حاالت
چهارگانه فوق را انتخاب کند تا تاثیرگذاری مطلوب را بدنبال داشته باشد.

یادداشت

حق افزایش حجم پول ،تکلیف تحمل تورم
امیررضا عبدلی
یکی از حقوق مسلم دولت و شبکۀ بانکی ایران این است که به طور متوسط ساالنه 25
درصد پول جدید منتشر کنند .یعنی به اندازۀ یک چهارم پول موجود ،برای خود قدرت خرید
ایجاد کنند و با این قدرت خرید هر کاری که صالح میدانند انجام دهند.
این حق مسلم ،قابل مذاکره نیست .هیچگاه یک کاندیدای انتخابات یا یک حزب
سیاسی ،دست کشیدن از این حق را به رأی دهندگان وعده نداده است .همچنین دولت
و بانکها هیچگاه در مورد خلق این پول جدید و نحوۀ تقسیم و مصرف آن توضیحی
نمیدهند.
برخی از اقتصاددانان برای حفظ ادب و شئونات ،این پدیده را مالیات تورمی مینامند .ا ّما
اگر تعارف را کنار بگذاریم ،خلق شماره و عدد و کاغذ برای خریدن کاال و خدمات واقعی
مردم ،عنوانی غیر از کالهبرداری قانونی و سازمان یافته ندارد.
نویسندۀ «جامعه شناسی نخبه کشی» ادعا میکند که نهادهای ایران هنوز در سطح
نهادهای غارتگر دورۀ سلجوقی باقی مانده اند .ا ّما به نظر میرسد این نهادها از برخی جنبهها
حتی بهره کش تر و غارتگرتر شده باشند.
خلق پول جدید در این مقیاس وسیع حتی در تصور سالطین و سرداران سلجوقی
نمیگنجید .آنها برای تقلّب و کاهش عیار ّ
سکهها و افزایش حجم پول در گردش،
محدودیتهای فنی و فرهنگی زیادی داشتند .مهمتر از همه اینکه تقلب در پول قباحت
داشت .ا ّما اکنون این قباحت به لطف نظریههای پولی مدرن ،زدوده شده و به صورت حق
مسلم و غیرقابل مذاکره درآمده است.
واژۀ تورم ( )inflationامروزه به صورت افزایش سطح عمومی قیمتها تعریف میشود.
ا ّما در لغتنامهها و اسناد قدیمی تر ،معنای این واژه یا دستکم یکی از معانی آن «افزایش
حجم پول» ذکر میشد .طبق تعاریف قدیمی ،وقتی دولت و بانکداران تحت حمایت او
حجم پول را افزایش میدهند ،در واقع تورم رخ داده است ا ّما تأثیر آن (یعنی افزایش قیمتها)
با وقفهای نامعلوم آشکار خواهد شد.
بنابراین سیاست کنترل قیمتها و تالش برای ارزان نگاه داشتن بنزین و دالر و..
جلوگیری از تورم نیست ،بلکه جلوگیری از آشکار شدن تورم است.

ید شماره ( -73شماره پیاپی )779
یکشنبه  23دی  - 1397دور جد 
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطالعیهای اعالم کرد

جزئیات قانون  85درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو
در تمامی زیر نظامهای آموزش عالی بر اساس سوابق تحصیلی
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور
اطالعیهای جزئیات ثبت نام داوطلبان متقاضی
برای پذیرش در رشته محلهای صرفا سوابق
تحصیلی سال  ۹۸را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،براساس قانون سنجش و
پذیرش دانشجو مصوب  ۱۰شهریور ماه ۱۳۹۲
مجلس شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین
و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش
دانشجو در تاریخهای  ۸و  ۱۲دی ماه ،۱۳۹۷
باید پذیرش حداقل  ۸۵درصد از ظرفیت پذیرش
دانشجو در کل کشور در تمامی زیر نظامهای
آموزش عالی صرف ًا براساس سوابق تحصیلی با
مالک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به
شرکت در کنکور انجامشود.
بنا بر اعالم سازمان سنجش آموزش کشور،
با توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محلهای
صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ،مستقل از کنکور
انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای مابقی
رشته محلهایی که پذیرش آنها از تلفیق نمره
کنکور و سوابق تحصیلی است ،برگزار میشود و از
سال  ۱۳۹۸به بعد پذیرش صرفا سوابق تحصیلی
با توجه به قوانین و مقررات مربوطه مستقیما توسط
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خواهد بود که
محورهای مهم این روش عبارتند از:
 -۱داوطلبان برای اخذ پذیرش باید ،طبق
فراخوان دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده ،مدارک
الزم را در زمان تعیین شده به دانشگاهها و
مؤسسات ارسال کنند .دانشگاهها و مؤسسات

باید با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه
مانند سهمیهبندی نسبت به پذیرش دانشجو در
سقف ظرفیت تعیین شده توسط شورای گسترش
آموزش عالی اقدام و نسبت به ثبتنام مشروط
پذیرفتهشدگان اقدام و اسامی آنها را برای تائید
به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نمایند.
 -۲در این روش داوطلبان میتوانند به چندین
دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده موجود در اطالعیه
سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش
دهند ولی در نهایت فقط میتوانند در یکی از رشته
محلهایی که با پذیرش آنها موافقت شده است،
ثبتنام نموده و ادامه تحصیل دهند.
 -۳سایر شرایط و ضوابط در اطالعیهها
و دفترچههای راهنمای پذیرش صرفا سوابق
تحصیلی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور
اعالم خواهد شد.
با توجه به موارد فوق پذیرش دانشجوی صرفا

سوابق تحصیلی در بهمن ماه  ۱۳۹۷و مهر ماه سال
 ۱۳۹۸در دو بخش به صورت زیر خواهد بود:
الف) پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای
بهمن ماه ۹۷
اطالعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و
ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از
موسسات و مدارک و سوابق موردنیاز در اطالعیه
سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ  ۲۵دی
ماه  ۱۳۹۷منتشر میشود.
بر اساس اطالعیه سازمان سنجش ،داوطلبان
واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ماه باید از
تاریخ  ۲۹دی تا  ۶بهمن ماه برای پذیرش به
موسسات پذیرنده که در اطالعیه  ۲۵دی ماه
منتشر خواهد شد ،مراجعه کنند .همچنین اطالع
رسانی به پذیرفته شدگان مشروط توسط دانشگاه
در تاریخهای  ۶تا  ۱۰بهمن صورت خواهد
گرفت.

ب) پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای
مهرماه ۹۸
بنا بر این اطالعیه ،اطالعیه به انضمام دفترچه
راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای سال
 ۱۳۹۸در اواسط بهمن ماه  ۱۳۹۷توسط سازمان
سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.تمامی
شرایط و ضوابط و نحوه مراجعه و مدارک و
مستندات الزم برای اخذ پذیرش توسط موسسات
در اطالعیه مذکور درج خواهد شد.زمان مراجعه
داوطلبان برای اخذ پذیرش رشتههای محلهای
صرفا سوابق تحصیلی از  ۲۰اسفند  ۹۷تا اواخر
مرداد  ۹۸خواهد بود.
در این اطالعیه آمده است :داوطلبان متقاضی
پذیرش رشته محلهای صرفا سوابق تحصیلی
نیازی به شرکت در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸
که از تاریخ  ۲۴بهمن تا دوم اسفند  ۹۷میباشند،
ندارند و مطابق اطالعیه مذکور و اطالعیههای
بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.
همچنین پذیرش رشته محلهای صرفا سوابق
تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی مطابق ضوابط
سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و برای
پذیرش در بهمن  ۹۷و مهر  ۹۸نیز همزمان با
پذیرش سایر موسسات است که در اطالعیههای
بعدی اعالم خواهد شد .ضمن اینکه در خصوص
نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی در سایر
آزمونها ( فنی و حرفه ای ،کاردانی به کارشناسی
و جامع علمی کاربردی اعم از کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته ) متعاقبا اطالعرسانی خواهد شد.

معاون سازمان وظیفه عمومی خبر داد

 3ماه کسر خدمت سربازی به ازای هر فرزند
معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا
گفت:مشموالن دارای فرزند در صورت اعزام به خدمت ،به
ازای هر فرزند ،سه ماه از مدت خدمت آنان کسر میشود
و در صورتی که غیبت داشته باشند مانع بهره مندی از این
تسهیالت نمیشود.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ سید مهدی تقوی در این باره
اظهار کرد :در سالهای اخیر ستادکل نیروهای مسلح به
منظور خوشایندسازی خدمت سربازی مشموالن متاهل،
تسهیالتی را برای آنان در نظر گرفته مبنی بر این که
مشموالن متاهل در محل سکونت همسر خود به کارگیری

شوند و در صورت داشتن فرزند ،به ازای هر فرزند ،سه ماه
از مدت خدمت آنان کسر شود .وی با بیان اینکه غیبت،
مانع بهره مندی مشموالن متاهل دارای فرزند از این امتیاز
نیست ،گفت :مشموالن غایب و غیر غایب در صورت اعزام
به خدمت ،به ازای هر فرزند از سه ماه کسر خدمت بهره مند
میشوند .همچنین مشموالن متاهل حین ثبت درخواست
اعزام به خدمت میبایست مدارک متاهلی خود را به دفاتر
خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )10+ارائه دهند تا پس
از اتمام دوره آموزش رزم مقدماتی در شهر محل سکونت
همسر خود به کارگیری شوند.

براساس گزارش سایت پلیس ،تقوی بیان کرد :در مورد
سربازان مجرد نیز با اجرای اقداماتی مانند طرح آمایش
سرزمینی یعنی به کارگیری مشموالن در صورت امکان
حداقل در  300کیلومتری محل سکونت خانواده آنان،
تقویت امکانات رفاهی یگانهای خدمتی ،آموزش مهارت،
توانمندسازی و  ...سعی شده شرایط مناسبی را برای گذراندن
خدمت سربازی این عزیزان فراهم شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایههای انسانی پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

جذب ساالنه  ۱۰هزار پرستار تا سال ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایههای انسانی
پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به برنامه جذب
ساالنه  ۱۰هزار نیروی پرستاری در کشور ،گفت :طبق آمارها از
سال  ۱۳۹۳تا ابتدای سال  ۱۳۹۷حدود  ۲۸۰۰۰پرستار جذب
کردهایم و امیدواریم این روند تا سال  ۱۴۰۰ادامه یابد.
به گزارش مهر ،احمد نجاتیان با اشاره به تعداد نیروی پرستار
کشور ،گفت :باید توجه کرد که هنوز آمار دقیقی از تعداد پرستار
در کشور وجود ندارد ،اما در حال حاضر تعداد پرستارانی که در
سیستم وزارت بهداشت ارائه خدمت میکنند ،حدود  ۹۰هزار نفر
ص تعداد پرستارمان نسبت به تعداد تخت
است .بر این اساس شاخ 
نیز یک است؛ یعنی به ازای هر تخت بیمارستانی در شبانهروز
یک پرستار داریم.
وی با بیان اینکه البته استانداردی که در این حوزه برای بهبود
شرایط کشور تعیین شده و باید به آن برسیم  ۱.۸پرستار به ازای
هر تخت است ،افزود :بر اساس این استاندارد ،میزان کمبود نیروی
پرستار در کشور ،حدود  ۷۰تا  ۸۰هزار نفر است .در عین حال در
حال حاضر کل کادر پرستاری وزارت بهداشت در کشور نیز ۱۲۵
هزار نفر است و شاخص آن هم  ۱.۵به ازای هر تخت است که
باید به استاندارد  ۲.۵به ازای هر تخت برسیم.
برنامه جذب ساالنه  ۱۰هزار پرستار
نجاتیان به برنامههای وزارت بهداشت برای جذب ۱۹۰۰۰
نیروی پرستاری جدید در کشور اشاره و اظهار کرد :در دوره وزارت
آقای دکتر هاشمی مذاکراتی با مجلس شورایاسالمی و سازمان
مدیریت انجام و توافق بر این شد که طی یک دوره شش الی
هفت ساله بتوانیم سالی  ۱۰هزار پرستار به تعداد کادر پرستاری
کشور اضافه کنیم و در این صورت مشکالتمان در زمینه کمبود
پرستار حل خواهد شد و به عددی منطقی میرسیم.
وی با بیان اینکه قطعا بخش خصوصی ،تامین اجتماعی،
نیروهای مسلح و ...هم به این افزایش نیرو در حوزه پرستاری نیاز
دارند ،گفت :البته از آنجایی که بخش عمدهای از خدمات بخش

پرستاران و میزان مطالبات آنها ،گفت :بحث پرداختی پرستاران
دو وجه دارد؛ در حال حاضر در بخش دولتی در زمینه پرداخت
حقوق هیچ مشکلی نداریم و پرستاران هم حقوقشان را مانند سایر
کارکنان دولت به موقع دریافت میکنند ،اما مشکلی که در این
حوزه وجود داشت در زمینه پرداخت اضافهکار و کارانه است که
به دلیل مشکالت مالی بیمارستانها در این حوزه معوقاتی وجود
دارد که البته در دانشگاههای مختلف ،متفاوت است؛ بهطوریکه
در برخی دانشگاهها دو تا سه ماه و در برخی حتی تا یکسال هم
معوقاتی داریم.
بستری از سوی وزارت بهداشت ارائه میشود ،اگر بتوانیم این
تعداد را جذب و ساماندهی کنیم ،ظرفیت تعداد نیروی پرستارمان
افزایش مییابد .البته باید مقدورات کشور را هم در نظر بگیریم و
نمیتوان بدون توجه به مقدورات تصمیمگیری کرد .بر این اساس
 ۱۹۰۰۰نیرویی هم که اعالم شد و قرار است طی سال  ۹۸و ۹۹
به ظرفیت نیروهای پرستاری کشور اضافه شود نیز در راستای
همین مذاکرات بوده است.
جذب  ۲۸۰۰۰پرستار در وزارت بهداشت
طی چهار سال گذشته
نجاتیان با بیان اینکه طبق آمارها از سال  ۱۳۹۳تا ابتدای
سال  ۱۳۹۷حدود  ۲۸۰۰۰پرستار جذب کردهایم و امیدواریم
این روند تا سال  ۱۴۰۰ادامه یابد ،افزود :از طرفی طی یک ماه
گذشته نسبت به راهاندازی سامانه ملی ثبت پرستار اقدام کردیم
که آغاز به کار کرده است .در حال حاضر حدود  ۷۰۰۰پرستار
در این سامانه ثبتنام کردهاند .برنامه ما این است که تا پایان
بهمن ماه همه پرستاران کشور در این سامانه ثبتنام کنند .در این
صورت اطالعات بسیار خوبی از جمعیت بیکار پرستار ،متوسط سن
پرستاران و ...به دست میآوریم که بعد از تکمیل اطالعات ،آمار
آن را ارائه میکنیم.
نجاتیان در ادامه صحبتهایش درباره وضعیت پرداختها به

جداسازی اضافهکار پرستاران از کارانههایشان
با هدف پرداخت به موقع اضافهکاری آنها
وی با بیان اینکه در عین حال بحث پرداخت کارانه و
اضافهکار هم در حوزه پرستاری مطرح است ،گفت :اقدامی
که در وزارت بهداشت برای منظم کردن این پرداختها انجام
شد ،این بود که دستور داده شد اضافهکار از کارانه جدا شود.
به هر حال پرستاران ما به نوعی اضافهکار اجباری دارند و
بر همین اساس باید اضافهکارهایشان بهموقع پرداخت شود.
بنابراین پرداخت اضافهکار را از کارانه جدا کردیم تا این اتفاق
بیفتد .در عین حال کارانهها هم باید بهموقع پرداخت شوند که
بهزودی دانشگاهها با گشایشهایی که ایجاد میشود ،معوقات
پرستاران را خواهند پرداخت .نجاتیان همچنین به موضوع
عدالت در پرداخت به پرستاران اشاره و اظهار کرد :باید توجه
کرد که موضوع عدالت در پرداخت موضوعی است که در
وزارت بهداشت همه به آن معتقدند .به هر حال این تفاوت
در پرداختها بین پزشکان و پرستاران به نظام پرداخت
بازمیگردد .نظام پرداخت حوزه سالمت باید از فیفور
سرویس که در آن افراد بر اساس تعداد خدمتشان پرداختی
دارند ،تغییر کند و به سمت نظام پرداخت  DRGیا پرداخت
مبتنی بر گروههای تشخیصی که بر اساس نوع بیماری پول
پرداخت میشود ،حرکت کنیم.
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یادداشت

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

پرداخت «بستههای حمایتی» به بیمهشدگان تامیناجتماعی
و فاقد سوابق بیمهای
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آخرین روند توزیع
بستههای حمایتی دولت را تشریح کرد.
به گزارش خبرآنالین ،محمد شریعتمداری در حاشیه
مراسم دیدار با روسای کانونهای بازنشستگی آموزش و
پرورش در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت توزیع
بستههای حمایتی برای کارگران و بویژه کارگران فصلی
گفت :مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همه مددجویان
پشت نوبتی از این امکان بهرهمند شدند .سپس بازنشستگان
تامین اجتماعی برخوردار شدند.
وی افزود :در مرحله بعد تمامی بیمهگذارانی که حقوق
و دستمزدشان در بخشهای غیردولتی پرداخت میشود
ولی تامین اجتماعی لیست بیمهشان را دراختیار دارد ،تعلق
میگیرد.
رفع همپوشانیهای اطالعات
مشموالن بستههای حمایتی
به گفته شریعتمداری ،در ابتدا شش میلیون و ۴۰۰هزار
خانوار مشمول دریافت بستهها میشدند که با همپوشانیها،
اطالعات افراد آماده شده و به محض دریافت منابع از خزانه
دولت ،نسبت به پرداخت این بخش اقدام میکنیم.
پرداخت بسته حمایتی به ایرانیان
فاقد سوابق بیمهای
وزیر رفاه با اشاره به یک دسته از افراد که در هیچ صندوقی
سابقه بیمه ندارند ولی مدعیاند درآمد ماهانهشان زیر سه
میلیون تومان است گفت :پس از پرداخت بسته بیمهشدگان
تامین اجتماعی ،این افراد از طریق بانکهای اطالعاتی
موجود و مراجعه خود افراد به مراکز مختلف بهزیستی در
برنامه پرداخت قرار میگیرند .کارگران ساختمانی ،قالیبافان،
کارگران واحدهای صنعتی از همین جملهاند .بستهها تا آخر
سال انشاءاهلل به دست افراد میرسد.

پرداخت مرحله دوم بستههای مددجویان
به شرط تامین منابع

وی درباره تعداد نوبتهای واریزی بسته حمایتی برای
مددجویان نهادهای حمایتی افزود :نوبت اول پرداخت شده و
دستور رئیس جمهور برای پرداخت نوبت دوم ابالغ شده اما
باید منابع تامین شود .شریعتمداری در پاسخ به پرسشی درباره
پرونده نفتکش سانچی نیز گفت :حادثه سانچی یک موضوع
بین المللی است و در حال رسیدگی است.
توضیحات وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درخصوص حذف یارانه  ۶میلیون ایرانی
وزیر رفاه درباره حذف شش میلیون نفر از یارانه بگیران
در الیحه بودجه ۹۸نیز اظهار کرد :ستاد هدفمندی یارانهها
زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است.در الیحه دولت این
پیشنهاد مطرح شده و در آن آمده است که شناسایی افراد
برخوردار به استانداران و نمایندگان عالی دولت محول شود
که با هماهنگی وزارت رفاه دستورالعملی تنظیم شود و اگر در
مجلس مصوب شود ،منابع حاصل از آن صرف رفع چهرههای
خشن آسیبهای اجتماعی میشود.
حقوق بازنشستگان
کفاف زندگیشان را نمیدهد
شریعتمداری درباره مشکالت معیشتی بازنشستگان نیز گفت:
این موضوع مورد اعتراض بسیاری مستمری بگیران هست و با
توجه به اینکه همسان سازی هم انجام نشده است ،حقوقشان
کفاف زندگیشان را نمیدهد .امیدواریم با پیگیریهایی بتوانیم
کمکهایی کرده و معیشت بازنشستگان را بهبود دهیم .وزیر
رفاه درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران نیز اظهار
کرد :کمیته دستمزد زیرمجموعه شورای عالی کار جلسات
متعددی دارد و موضوع حداقل معیشت خانوار و تطابق آن با
حداقل دستمزد در دست رسیدگی و بررسی است.

چند خبر خوش برای بازنشستهها
وی چند خبر خوش برای بازنشستهها داشت و گفت :توجه
ویژه به اصل چندجانبه گرایی داریم .در جلسه آقای صافی به
نمایندگی از کلیه بازنشستگان انتخاب و عضو مدعو جلسات
هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری شد و برای اولین
بار است چنین اقدامی صورت میگیرد.
شریعتمداری ادامه داد :در این جلسه مقرر شد حرکت
مناسبی برای ایجاد حس مشترک بین دستگاههای ارائه
دهنده خدمات رفاهی با صندوق بازنشستگی کشوری صورت
گیرد .سپردن کار تورهای زیارتی به کانونهای بازنشستگی با
رعایت قوانین و مقررات از دیگر مصوبات بود.
وزیر رفاه ادامه داد :عالوه بر این معین شد شش ماهه
اول سال  ۹۸به  ۲۰۰هزار بازنشسته آموزش و پرورش وام
پنج میلیونی داده شود .هرسال  ۲۰۰هزار نفر به سفرها اعزام
میشدند که  ۵۰هزار سهمیه به آن افزودیم .همچنین در شرایط
برابر ،تبعیض مثبتی برای بکارگیری فرزندان بازنشستگان در
شرکتهای زیرمجموعه صندوق خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ما ایجاد شفافیت است و این
هدف با جدیت دنبال خواهد شد عنوان کرد :پاداش پایان
سال ،حقوق ،خرید و فروشهای شرکتهای زیرمجموعه
صندوقها به صورت شفاف در سایتهای آنها اعالم میشود
و شرکتهایی که پیشگام بودند را تشویق کرده و آنها که گام
موثری نداشتند را برکنار میکنیم .از پایههای مهم برخورد با
فساد ،شفافیتسازی است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد:

 ۲۵درصد ایجاد اشتغال کیفی در کشور مربوط به کمیته امداد است
وجود  ۴میلیون بیکار در کشور

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه حدود  ۴میلیون
بیکار در کشور وجود دارد گفت :یک چهارم اشتغال کیفی در کشور مربوط
به کمیته امداد است.
به گزارش مهر ،حجتاهلل عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته
امداد در نشست خبری با اشاره به اقدامات کمیته امداد در ایجاد اشتغال در
کشور اظهار داشت :مهمترین محور ب رای رفع محرومیت ایجاد امکان کسب
درآمد ب رای خانوادههای نیازمند است و کمیته امداد از بدو تأسیس تا پایان
ی ادامه
سال  ۹۶یک میلیون و  ۵۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد ک رده است .و 
داد :از این تعداد  ۷۰۰هزار نفر به خودکفایی رسیده و از پوشش کمیته امداد
خارج شدند و به همین نسبت نیز افراد جدید تحت پوشش قرار گرفتهاند
ضمن اینکه حدود  ۷۰۰۰میلیارد تومان ب رای  ۷۰۰هزار نفر هزینه شده است
که حاصل ایجاد شغل و خارج شدن این تعداد از چرخه حمایتی کمیته امداد،
صرفهجویی  ۲۵۰۰میلیارد تومانی ب رای کشور است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه تا پایان سال ،۹۶
 ۳میلیون و  ۳۰۰هزار آموزش فنی و حرفهای به مددجویان تحت پوشش
داشتهایم ،گفت :معیار ما ب رای خودکفایی خانوادهها این است که هر کس که
درآمدش به حداقل حقوق قانون کار نرسد ،از پوشش این نهاد خارج نمیشود
در  ۹ماهه امسال از سه محل تسهیالت قرضالحسنه پرداخت ک ر دهایم که
از طریق قرضالحسنه بانکی  ۹۵۵میلیارد تومان ،از تسهیالت صندوق امداد
والیت  ۲۵۵میلیارد تومان و از محل قانون توسعه اشتغال پایدار روستایی و
از محل صندوق توسعه ملی  ۱۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است که در
مجموع هزار و  ۳۱۳میلیارد تومان تسهیالت در  ۹ماهه امسالب رای ایجاد
 ۷۴هزار فرصت شغلی پرداخت شده است.
وی با اشاره بهکاریابیهای صورت گرفته از طریق کمیته امداد در ۹
شد که با ۷۴
ماهه امسال یادآور شد :در این مدت  ۸هزار فرصت شغلی ایجاد 
هزار فرصت شغلی قبلی ۸۲هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.
عبدالملیک با بیان اینکه در  ۹ماهه امسال  ۱۲۹هزار نفر تحت
آموزشهای مقدماتی ،مهارتی و پایدارسازی قرار گرفتند،افزود :رویکردهای
اصلی کمیته امداد ب رای ایجاد اشتغال با عنوان کالن پروژه در نظر گرفته
که اولین بخش آن هدایت شغلی است که هدف اصلی تقویت
شده است 
سازوکارهای ایجاد اشتغال در کمیته امداد است که این از طریق ارتقای
آموزشهای علمی و مهارتی بوده و  ۸۰درصد کارمندان این نهاد موفق به
قبولی در آزمونهای ارتقای آموزشهای علمی و مهارتی شدند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد دومین کالن پروژه را کاهش
ضوابط در ایجاد اشتغال برشمرد و گفت :حدود  ۸۰درصد بخشنامهها و

ضوابطی که کارآیی نداشت حذف شده است ضمن اینکه ارتقای انگیزه
کارمندان با تعریف پاداش بهرهوری در نظر گرفته شده و افرادی که
مشاورههای آنها منجر به ایجاد اشتغال ب رای مددجویان شوند ،تحت نظام
پاداش محور ،پاداشهایی دریافت میکنند .وی با بیان اینکه برآوردهای
هستند،

ما این است که یک میلیون و  ۴۰۰هزارمحرومان جامعه بیکار
یادآور شد :بیش از  ۶۰درصد مخاطبان اشتغال کمیته امداد محرومان مناطق
کمبرخوردار هستند.
عبدالملکی با اشاره به برنامه «راهبران شغلی» با هدف ایجاد اشتغال
خاطرنشان کرد :تأسیس کانونهای خیرین کارآفرین ،ایجاد گروه ذینفعان
جهادگران کارآفرین و استفاده از کارآفرینان حرفهایازجملهبرنامههای در
یاست ضمن اینکه ۱۱۰
نظر گرفته شده ب رای اجرای طرح راهبران شغل 
هزار هسته جهادی در کشور وجود دارد که ما طی برنامهای با سازمان بسیج
سازندگی وبسیج دانشجوییبرنامهای با عنوان جهادگران کارآفرین را آغاز
ایم تا از ظرفیت این افراد استفاده کنیم.
ک ر ده 
امداد با تأکید بر اینکه راهحل رفع
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
مشکل بیکاری صرفا با به کارگیری کارآفرینان موفق در کشور قابلحل
است ،تصریح کرد :در کشور با سیستم کارمندمحور دنبال رفع بیکاری
بودهایم که این نادرست و خطای راهبردی است و اما ما قصد داریم
کارآفرینان را درگیر اشتغال کنیم .وی با بیان اینکه پیشبینی ما این است
که  ۴۰۰هزار نفر کارآفرین حرفهای در کشور داریم ،گفت :اگر هر کدام از
این  ۴۰۰هزار نفر کارآفرین ب رای  ۱۰نفر شغل ایجاد کند ،میتوانیم کل
مشکالت بیکاران کشور را از بین ببریم که ما امسال به صورت آزمایشی
این طرح را آغاز ک ر دهایم.
عبدالملکی با اشاره به بیکاری پنهان بین مددجویان ،بیان داشت :طرح
اشتغال پذیری را از سال جاری آغاز کردیم که در این طرح خانوادههای کمیته
امداد پایش میشوند ،بیکاران مستعد شناسایی شده و به آنها اعالم میشود
ظرف مدت  ۵سال در برنامههای اشتغال ما مشارکت کنند و اگر توانستیم

ب رای آنها فرصت شغلی ایجاد کنیم آنها از پوشش خارج شده ،در غیر این
صورت تحت پوشش قرار دارند و در صورتی که همکاری الزم در طرحهای
اشتغالزایی ما نداشته باشند ،از پوشش کمیته امداد خارج میشوند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداددر پاسخ به پرسش در باره سهم
کمیته امداد در ایجاد اشتغال و بودجه مربوط در سال آینده اظهار داشت:
امسال  ۶۰۰میلیارد تومان تسهیالت در صندوق امداد والیت ب رای ایجاد
اشتغال در نظر گرفته شده است و دومین منبع ب رای ایجاد اشتغال تسهیالت
قرضالحسنه بانکی در تبصره  ۱۶قانون بودجه بود که در این بخش ب رای
سال آینده  ۱۴۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این مبلغ کم
است ،در حالی که سهم وام اشتغال در کمیته امداد از  ۲۰میلیون تومان به
 ۵۰میلیون تومان افزایش یافته است که در این شرایط ب رای ایجاد ۷۰
هستیم که امیدواریم مجلس

هزار شغل نیازمند  ۳۵۰۰میلیارد تومان اعتبار
همکاری الزم را ب رای افزایش اعتبار از  ۱۴۰۰میلیارد تومان به  ۳۵۰۰میلیارد
تومانداشته باشد.
تومان تسهیالت در این خصوص به
وی گفت :قرار شد  ۲۵۰۰میلیارد 
کمیته امداد داده شود اما این در شرایطی است که تاکنون کل مبلغ دریافتی
۱۵۰یی تومان است ،یعنی از  ۲۵۰۰میلیارد تومان تعهد دولت از قانون اشتغال
روستایی فقط  ۱۵۰میلیارد تومان تأمین شده است.
که حدود  ۱۵۰۰میلیارد توما ن مربوط به پروندههای
عبدالملکی با بیان این 
ایجاد اشتغال درخواستی مددجویان به شبکه بانکی ارسال شده است ،گفت:
مرکزی در این خصوص بودجه الزم را تأمین

این در شرایطی است که بانک
و تسعیر نکرده و به حساب بانکهای عامل نریخته است.
امسال اجازه تحت
امداد با بیان اینکه 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد داده
پوشش قرار رگفتن  ۶۰۰هزار نفرمددجوی جدید توسط کمیته 
شده است ،گفت :اگر به ازای هر  ۳خانواده  ۲بیکار داشته باشیم ۴۰۰ ،هزار
نفر به تعداد بیکارانتحت پوشش کمیته امداد اضافه میشود.
وی با بیان اینکه تا پایان سال  ۹۰۰ ،۹۵هزار بیکار مستعد اشتغال در
کردیم و امسال
کمیته امداد داشتیم ،افزود:سال گذشته  ۷۰هزار شغل ایجاد 
برآورد میکنیم غیر از  ۶۰۰هزار نفر افرادی که تحت پوشش قرار گرفتهاند،
حدود  ۸۵۰هزار بیکار مستعد به اشتغال داشته باشیم ،در مجموع یک میلیون
و  ۴۵۰هزار نفر افراد تحت پوشش و غیره پوشش مستعد اشتغال در کمیته
امداد داریم .عبدالملکی با اشاره به اینکه یک سوم بیکاران کشور مخاطب
کمیته امداد هستند و تنها  ۵درصد منابعمربوط بهآن در اختیار کمیته امداد
است گفت :یک چهارم ایجاد اشتغال کیفی کشور مربوط به کمیته امداد و
یک پنجم کل آمار ایجاد اشتغال در کشور نیز مربوط بهاین نهاد است.

امکان بهرهمندی نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه از دفترچه بیمه سالمت مادر

مدیرکل بیمهگری و درآمد سازمان بیمه سالمت گفت :این
سازمان برای نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه که نمیتوان برای
او دفترچه بیمه سالمت صادر کرد ،امکان استفاده از دفترچه بیمه
مادر را فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا ،امیر پیروزیان درباره ارائه خدمات این سازمان
به نوزادان گفت :سازمان بیمه سالمت ایران به منظور حمایت
از خانوادههایی که فرزند آنان از بدو تولد نیاز به دریافت خدمت
درمانی دارد و با توجه به اینکه نوزاد فاقد کد ملی و شناسنامه است
و نمیتوان برای او دفترچه بیمه سالمت صادر کرد ،امکان استفاده
از دفترچه بیمه مادر برای دریافت خدمت در بخش بستری و در
قالب ضوابط مربوط به هر یک از صندوقهای بیمهای سازمان

بیمه سالمت فراهم کرده است .وی به مدارک مورد نیاز اشاره کرد
و گفت :پس از صدور شناسنامه برای نوزاد ،سرپرست میتواند با
ارایه شناسنامه خود و شناسنامه نوزاد نسبت به صدور دفترچه بیمه

نوزاد اقدام کند .مدیرکل بیمهگری و درآمد سازمان بیمه سالمت
ادامه داد :نوزادانی که سرپرست آنها کارمند دولت یا مشمول
صندوقهای اعتباری مانند ایثارگران و بهزیستی و ...هستند ،با
توجه به درصدی بودن حق بیمه بر مبنای خانوار ،نیازی به ارایه
تعهد و واریز حق بیمه ندارند .لذا ارائه گواهی کسر حق بیمه جهت
مشمولینی که مانند طالب خارجی حق بیمه مصوب را پرداخت
میکنند ونیز ارایه فیش واریزی برای مشمولین صندوق ایرانیان و
پناهندگان الزامی است .بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه
سالمت ،پیروزیان به والدین توصیه کرد که بالفاصله پس
از دریافت شناسنامه فرزند خود نسبت به ثبت نام و دریافت
دفترچه بیمه اقدام کنند.

بودجه سیاستمداران !

محسن جاللپور
در چند دهه گذشته سیاستمداران ما به ظاهر برای برقراری عدالت اجتماعی اما
در اصل برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع کشور حمله کردهاند .در این تهاجم
بیرحمانه نه آب مصون مانده و نه سوختهای فسیلی؛ نه جنگل و نه حتی خاک.
البته تنها منابع طبیعی نیست که مورد دستبرد سیاستمداران قرار گرفته است ،آنها
حتی به منابع مالی نسلهای بعد نیز رحم نکردهاند .دولت نفتی ما روزبهروز بزرگتر
شده و تحمیل هزینههای فراوان ،بودجه کشور را با کسری مواجه کرده و این کسری،
دولتهای ما را به استفاده از منابع مالی بیننسلی وسوسه کرده است.
سیاستمداران برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع صندوقهای بازنشستگی و
بانکها حمله کرده و ابایی ندارند که به هر منبع دیگری نیز حمله کنند .آنها به اسم
عدالت اجتماعی انبوهی منابع حاصل از فروش بیرویه نفت را بدون هیچ پشتوانهای
به اقتصاد کشور تزریق کرده و تورم ایجاد کردهاند.
در کنار این گرفتاری بزرگ ،نهاد دولت نیز در سالهای اخیر نتوانسته کیک
اقتصاد را بزرگ کند این در حالی است که تعداد افرادی که سهم بیشتری از این
کیک طلب میکنند ،مدام بیشتر میشود ،در نتیجه سیاستمداران به منابع نسلهای
بعد متوسل شدهاند .چون برداشت از منابع نسلهای آتی هیچ هزینه سیاسی برای
هیچ سیاستمداری نداشته است؛ دولتها از جیب نسلی برداشت کردهاند که هنوز وجود
ندارد تا از خود دفاع کند.
دولت پس از خود را بدهکار میکنند و هزینه
به همین دلیل است که دولتها
ِ
تصمیمات و توزیع ثروت خود را به دوش دولت بعدی میاندازند که هنوز بر سر
کار نیامده است .در چنین فرمولی مشخص است که منابع بودجه خرج اولویت
سیاستمداران میشود نه مردم.
بودجه باید برای تحرک اقتصاد ،عرضه کاالی عمومی و کاهش فقر هزینه
شود اما مدتهاست دخل و خرج دولت عائلهمند جور درنمیآید .در سالی که سخت
مشکل کمبود منابع داریم ،کدام کارها جزو «واجبات» بودجه است و کدام کارها جزو
«مستحبات» آن؟

یادداشت

پول دولت و پول مردم

جلیل قربانی
ریال از ابتدا هم هیچگاه پول مردم ایران نشد ،به جای آن زار (هزار) بهکار
میرفت .ریال فقط در ثبت حسابداری رسمی بانکی ،مالیاتی و اداری مرسوم
بود .مردم یک صفر از پول ملی را حذف و تومان را جایگزین آن کرده و یک
حرف از تومان را هم حذف و تومن بهکار میبردند.
در معامالت هزار تومنی ۴ ،صفر از پول ملی حذف میشود؛ پیراهن ۲۵
تومنی یعنی پیراهن  ۲۵۰هزار ریالی .همین طور در معامالت میلیون تومنی۷ ،
صفر و در معامالت میلیارد تومنی ۱۰ ،صفر از پول ملی حذف میشود.
هیچ شهروندی احساس نمیکند که حذف صفر در گفتگوهای معامالتی،
موجب کاهش قیمت یک کاال میشود ،بلکه فقط باعث کاهش انرژی در
گفتن و شنیدن اعداد بزرگ میشود.
در شرایطی که اقتصاد با تورم دو رقمی بیش از  ۳۰درصد روبرو باشد،
کاهش صفر از واحد پولی که در واقع جایگزینی یک واحد پولی جدید به جای
واحد پولی قدیم است ،نواختن سرنا از س ِر گشاد آن است تا شاید صدایی بلندتر
از آن به درآید.
کاهش تعداد صفرها در واحد پول ملی ،ممکن است موجب آسانترشدن
عملیات حسابداری و کاهش هزینههای اداری شود ،اما دولت باید دو هزینه
را برای این کار تحمل نماید؛ هزینه معدوم کردن اسکناسها و مسکوکات
قدیم و هزینه چاپ اسکناسها و مسکوکات جدید هم که هر دو عدد قابل
توجهی خواهد بود.
صفرها پشت دروازه تورم آماده ورود دوباره هستند .هر چند آمادگی مردم
و فراهمبودن زمینه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی برای انجام این کار امری
ضروری است ،اما پیششرط اصلی آن ،کنترل تورم و تضمین عدم برگشت
صفرها به واحد پول جدید است.
اگر راهحل مشکل تورم و کاهش نقدینگی ،حذف صفر باشد ،مردم در این
کار به اندازه کافی ماهر هستند .بارها گفتهاند که در کشورهای توسعهنیافته،
همیشه دولتها از مردم کشورشان عقبترند!...

یادداشت

نوموفوبیا کلمهی سال ۲۰۱۸

دیکشنریکمبریجواژهی#نوموفوبیا()Nomophobiaبهمعنای«بیگوشیهراسی»
یا «هراس ناشی از همراه نداشتن یا شارژ نبودن موبایل» را واژهی سال  ۲۰۱۸معرفی کرده
که سرواژهی این عبارت استno mobile phone phobia :
به گفتهی روانشناسان ،یکی از دالیل این اختالل ،ارضا نشدن احساساتی
است که در زندگی واقعی فرصت بروز پیدا نمیکنند و افراد تنها از تخلیهی آنها
در فضای مجازی راضی میشوند .بنا به یک آمار تحقیقی ،امروزه  ۵۸درصد مردان
و  ۴۷درصد زنان به اختالل نوموفوبیا دچارند .کارشناسان دیکشنری کمبریج
چهار واژهی نوموفوبیا بهمعنای «بیگوشیهراسی» »gender gap« ،بهمعنای
فاصلهی جنسیتی» »ecocide« ،بهمعنای «تخریب محیط زیست» و «no-
 »platformingبهمعنای «جلوگیری از بیان ایده و تفکر دیگران» را بهعنوان
نامزدهای نهایی واژهی سال انتخاب کرده بودند که در نهایت «نوموفوبیا» با
رأیگیری بهعنوان کلمهی سال  ۲۰۱۸انتخاب شد.
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سرپرست سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

یادداشت
ِ
غارت درآمدِ مردم
تاریخچه
با کاهش ارزش پول ملی یا همان مالیات نامرئی
احسان سلطانی

آدام اسمیت در کتاب "ثروت ملل" سال  ۱۷۷۶نوشته است :به عقیده من ،در هر کشوری
طمع و ظلم و جور اشراف و فرمانروایان ،که از حسن اعتماد رعایای خود سوء استفاده میکردند،
باعث شده که به تدریج از ارزش پول (مقدار فلز مسکوک) کاسته شود.
واحد پول رومیها (اس) ،در سالهای آخر حکومت جمهوری ،به یک-بیست و چهارم ارزش
اصلی آن کاهش یافت .ارزش لیره انگلیس به یک-سوم ،و لیره فرانسه به یک-شصت و ششم
ارزش اصلی آن رسیده است.
فرمانروایان با این عملیات خود ،ظاهراً موفق میشدند که وامهای خود را پرداخت کنند و
تعهدات خود را با مبلغ کمتری از طال یا نقره انجام میدادند ،وگرنه مجبور بودند مقادیر واقعی
را پرداخت کنند .در حقیقت ظاهر مسئله چنین بود؛ زیرا بدین وسیله حق مسلم طلبکاران و
رعایای خود را پایمال میکردند و آنها را فریب میدادند.
در سه دهه اخیر با اهرم افزایش نرخ ارز (حتی به ادعایی افزایش حجم نقدینگی ،که در صورت
مسئله تغییری ایجاد نمیکند) دولتهای ایران مستمراً از ارزش پول ملی کاستهاند و بدین ترتیب
نه تنها از پرداخت بخشی از تعهدات قبلی که از زیر بار بخشی از تعهدات جاری خود (مانند حقوق
و دستمزد کارمندان و کارگران) خود نیز شانه خالی کردهاند.
در این رابطه چنان با صحبت از افزایش نقدینگی ،فرافکنی میشود ،گویی مردم در خانه
خود پول چاپ کرده و به بازار سرازیر کرده اند ۷۰ .درصد نقدینگی در  ۵سال اخیر و به واسطه
سیاستگذاریهای مالی و پولی نئولیبرال حافظ منافع بانکهای خصوصی فاسد ایجاد شده است.
در صورتی که رشد اقتصادی سال جاری منفی  ۵درصد در نظر گرفته شود ،یعنی حجم اقتصاد
(یا تولید ثروت و ارزش)  ۵درصد کمتر شده است .در این شرایط هنگامی که ارزش درآمد
عامه مردم حداقل  ۳۰درصد و حتی بیشتر کاهش پیدا کند ،به این مفهوم است که  ۲۵درصد
آن توسط گروهی در جامعه غارت شده است .کاهش ارزش پول ملی که تحت عنوان مالیات
نامرئی یا مالیات تورمی نیز شناخته میشود ،بدترین نوع اخذ مالیات محسوب میگردد ،زیرا به
جای این که مالیاتها بر روی ثروتمندان و درآمدهای کالن متمرکز شود ،اقشار متوسط و پایین
را هدف میگیرد .در نتیجه سیاست مستمر کاهش ارزش پول ملی است ،که هر روز به گستره و
دامنه فقر و نابرابریهای اجتماعی افزوده میشود و طبقه متوسط کوچکتر میگردد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار به شماره ثبت  3و
شناسه ملی  10862130594به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/05/1397
و مجوز شماره  2373مورخ  16/7/97اداره تعاون روستایی شهریار تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :آقای قاسم محمدی به شماره ملی 4910635734به جای آقای مجید
سمالند به شماره ملی 0050737181به سمت مدیر عامل برای باقی مانده مدت
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه چکها قراردادها و اسناد اوراقی که ایجاد
تعهدبرای شرکت مینماید و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای
مواردی که هیات مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاص داده باشد
پس از تصویب هیات مدیره با امضای ریئس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت
معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر
مرسالت هیات مدیره که با امضای رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت حجت
اله قلی تبار سر پرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان
تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()336269
________________________

آگهی تغییرات موسسه رسانه گستر ساده به شماره ثبت  13899و شناسه
ملی  10100524452به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 20/08/1397و مجوز شماره  371722/97مورخ  10/09/1397وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیات مدیره
موسسه به  3نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سعید تقیپور چنگیز به کدملی  0046399984با پرداخت مبلغی به صندوق
موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  1100000000ریال افزایش داد.
فرزانه خرقانی به کدملی  0035261196با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  300000000ریال افزایش داد .محمد امین
تقیپور چنگیز به کدملی  0011087463با پرداخت مبلغ  300000000ریال
به صندوق موسسه ،در ردیف شرکا قرار گرفت .زهرا تقیپور چنگیز به کدملی
 0013561261با پرداخت مبلغ  300000000ریال به صندوق موسسه ،در
ردیف شرکا قرار گرفت .در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ  5000000ریال به
 2000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد :سعید تقیپور چنگیز
به کدملی  0046399984دارنده  1100000000ریال سهم الشرکه فرزانه
خرقانی به کدملی  0035261196دارنده  300000000ریال سهم الشرکه
محمد امین تقیپور چنگیز به کدملی  0011087463دارنده 300000000
ریال سهم الشرکه زهرا تقیپور چنگیز به کدملی  0013561261دارنده
 300000000ریال سهم الشرکه اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر  3فصل و
 36ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336270

________________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاوربارکاس معمار با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  217914و شناسه ملی  10102592527به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کورش کمالی به شماره ملی  0056508697با دریافت کلیه سهم الشرکه

جزئیات بهرهمندی دانشجویان از مزایای بیمه تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد صاحبان حرف و مشاغل آزاد
بخشنامه بیمه دانشجویان دانشگاهها از سوی محمد حسن
زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به تمامی واحدهای
ستادی و ادارات کل استانهای این سازمان ابالغ شد.
به گزارش ایسنا ،به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به
آحاد افراد جامعه و در اجرای بند  ۷یک هزار و هشتصد و بیست
و دومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی،
بخشنامه  ۶۸۵امور فنی بیمه شدگان این سازمان صادر و بر این
اساس دانشجویان دانشگاهها با ارائه کارت دانشجوئی معتبر بر
اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه که از ۱ ۱/برابر حداقل
دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود ،از تاریخ
۳۱۰۶/ ۹۷/مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد قرار گرفتهاند و میتوانند با بیمهپردازی

تحت پوشش این سازمان قرار گیرند.
بر اساس این بخشنامه ،چنانچه دانشجو صرف ًا به تحصیل
اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد ،بهره

مندی وی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به تبع
والدین ،همزمان با بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف
و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر
امکان پذیر خواهد بود .در ادامه این بخشنامه آمده است :با
توجه به اینکه تحصیل شغل تلقی نمی شود لذا در صورتی
که دانشجو طبق ضوابط مربوطه مشمول دریافت مستمری
بازماندگان باشد ،پذیرش درخواست و عقد قرارداد با وی
همزمان با دریافت مستمری در چارچوب قانون بیمه صاحبان
حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) بالمانع است .بدیهی
است در سایر موارد ،اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانون
یادشده شامل شرط سنی ،دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و
 ...در خصوص این قبیل از افراد الزامی خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

کشف  80درصد جرایم در فضای مجازی
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه برنامه ما این است که تا
پایان سال  98همه شهرهای باالی  100هزار نفر دارای پلیس فتا
باشند ،گفت :امیدواریم با تأمین اعتبار از سوی دولت بتوانیم در سایر
شهرها نیز پلیس فتا را راهاندازی کنیم.
به گزارش ایرنا ،سردار حسین اشتری در حاشیه پنجمین
دوره مراسم دانش آموختگی مرزبانی و دریابانی آموزشگاه علمی
تخصصی ثامن االئمه نیروی انتظامی در مشهد ،در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :جرایم در فضای مجازی نسبت به سال گذشته رشد
 80درصدی داشته که نیروی انتظامی با توجه به ظرفیتها و
آمادگیهای خود توانسته بیش از  80درصد جرایم این حوزه را
کشف کند .فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه برنامه ما این است

که تا پایان سال  98همه شهرهای باالی  100هزار نفر جمعیت،
دارای پلیس فتا باشند ،گفت :هم اکنون در  146شهرستان و مرکز
استان پلیس فتا فعالیت میکند و امیدواریم با تأمین اعتبار الزم از
سوی دولت بتوانیم در سایر شهرها نیز پلیس فتا را راهاندازی کنیم.
وی درباره تجهیزات واگذار شده ،تصریح کرد :نیروهای ما با توجه
به تعهد ،تخصص و جانفشانیهای خود توانستهاند مأموریتها را
به خوبی انجام دهند ،آمار رضایتمندی مردم از ناجا که توسط
دستگاههای بیرونی انجام شده گواه این صحبت ما میباشد .سردار
اشتری اضافه کرد :برخی از تجهیزات در مرز توسط وزارت دفاع به
نیروی انتظامی اختصاص داده شد ولی بخش اعظمی از آن باقی
مانده که امیدواریم دولت محترم و مجلس شورای اسالمی این

خود از صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ 1010000ریال به مبلغ 1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از
کاش سرمایه :سید علیرضا کمالی با کد ملی  2002799091دارنده 990000
ریال سهم الشرکه معصومه صمدی نیکوزاد با کدملی  0080403247دارنده
 5000ریال سهم الشرکه سیف اله علی بیگلو با کد ملی 6149937631
دارنده  5000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336271
________________________

آگهی تغییرات شرکت آتی سازان تاسیسات ایرانیان با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  383775و شناسه ملی  10320334241به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  14/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر
تهران ،باغ صبا-سهروردی ،کوچه درفش ،خیابان شهید سلیمان خاطر ،پالک
 ،116برج دلتا ،طبقه ششم ،واحد  703کدپستی  1575918139تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336272

________________________

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات کمین پردازش
پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  380446و شناسه ملی
 10320299836به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  16/12/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
حسین بحرینی مقیم جیرفت به شماره ملی  0064746143به سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم نگین پارسامند به شماره ملی
 0012324191به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری
با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()336273
________________________
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آربیتا سهامی خاص به شماره ثبت
 74971و شناسه ملی  10101198633به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  04/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
محمود نصیری انصاری بشماره ملی  0030600332بسمت مدیرعامل و عضو
هئیت مدیره و آقای سید علیرضا کمالی کدملی  2002799091بسمت عضو و
رئیس هئیت مدیره و آقای کورش کمالی کدملی  0056508697بسمت عضو و
نایب رئیس هئیت مدیره و آقای خشایار پور صدیق بشماره ملی  0440028019به

تجهیزات را در اختیار وزارت دفاع قرار دهند که این وزارتخانه نیز
تجهیزات را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد .بر اساس گزارش
سایت پلیس ،فرمانده ناجا خاطرنشان کرد :جلسات متعددی با
عزیزان در ستاد کل و وزارت دفاع برگزار شده که امیدواریم هر
چه سریعتر نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز ناجا برای انجام بهتر
مأموریتها اقدام کنند.

نمایندگی شرکت مهندسین مشاور کار و بنای ماندگار بشناسه ملی 10103352804
بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضاء
رئیس هئیت مدیره یا نایب رئیس هئیت مدیره یا آقای خشایار پور صدیق نماینده
شرکت مهندسین مشاور کار و بنای ماندگار ( عضو هیئت مدیره ) هریک بتنهائی
همراه با مهر شرکت و سایر نامههای عادی و اداری با امضاء هریک از مدیران
بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336274
________________________
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آربیتا سهامی خاص به شماره
ثبت  74971و شناسه ملی  10101198633به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  04/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به
آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران
– محله میرداماد  -خیابان شهید امیرسرلشگر علیرضا سنجابی  -خیابان
هفتم  -پالک  -2ساختمان اداری شهر (رودبار)  -طبقه اول  -واحد – 4
کدپستی 1911963416 :تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336275
________________________

آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی کاال رسان نگین
مغان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  503989و شناسه ملی
 14006484128به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  21/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سید سعید فخیمی دامداباجا به شماره ملی 0493464621به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزانه زارعی داعی لو به شماره
ملی  0073781223به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره
و سیدابوالفضل فخیمی دامداباجا به شماره ملی 1621920577
به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند - .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک-سفته-برات-قراردادها و عقود با امضاء خانم فرزانه زارعی
داعی لو به عنوان مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()336276

________________________
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور جوشکاوان پرتو آزمون با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  339405و شناسه ملی 10103861054
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :به موضوع شرکت آزمایشهای ژئو تکنیک،
بتن ،مصالح ،جوش سازهای و تاسیسات مکانیکی و برقی در ساخت
و ساز ابنیههای ساختمانی و صنعتی و تجاری و اداری ( در صورت
ضرورت قانونی پس از دریافت مجوزهای الزم ) الحاق گردید و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336277
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مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

ثبت نام سفرهای نوروزی بازنشستگان از اول اسفند

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره
به استفاده بیش از ۱۰۰هزار بازنشسته از سفرهای نورزوی تا  ۹ماهه اول
سال جاری اظهار کرد :برای سفرهای نوروزی تقریبا یک ماه زودتر،
اطالعات سفرها برای ثبتنام در سایت صندوق قرار میگیرد.
به گزارش ایرنا ،زهرا زادهغالم ،درباره سفرهای نوروزی بازنشستگان
کشوری توضیحاتی ارائه و اظهار کرد :سهمی ه سفرهای سیاحتی و زیارتی
در قراردادهای ما مشخص و به شرکتها اعالم شده است و مشکلی
برای ثبت نام و انجام سفرها وجود ندارد .وی افزود :در کل سال ثبت نام

داریم چه نوروزی باشد و چه غیر نوروزی؛ البته برای سفرهای نوروزی
تقریبا یک ماه زودتر ،اطالعات سفرها برای ثبتنام در سایت صندوق
قرار میگیرد .در ایام نوروز بیشتر سفرها به مشهد مقدس و بعد از آن
به کیش و قشم خواهد بود و ممکن است امسال چابهار هم به آن
اضافه شود .مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با
بیان اینکه سهمیه سفرها ساالنه در اختیار شرکتهای گردشگری طرف
قرارداد قرارمیگیرد گفت :برای ایام عید نوروز سهمیهای اضافه نمیشود،
ولی کم هم نمیشود .در  ۹ماهه اول امسال نزدیک  ۱۰۰هزار نفر از

مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خبر داد

بازنشستگان از سفرهای کشوری استفاده کردند و پیش بینی میکنیم با
توجه به اینکه سفر به کیش و قشم در زمستان اوج میگیرد آمار ما به
 ۱۷۰هزار مورد برسد .زادهغالم ادامه داد :هر بازنشسته در طول دوران
بازنشستگیاش سه سهمیه سفر و یک سهمیه برای آب درمانی محالت
دارد که میتواند این سه سفر را در سه سال هم متوالی انجام دهد ،اما در
یک سال نمیتوان دو مرتبه به سفر رفت .کمک هزینه سفر برای هر فرد
بازنشسته به همراه یک نفر از اقوام درجه یک  ۷۴۰هزار تومان است و
میزان افزایش آن در سال آتی بستگی به بودجه صندوق دارد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد

مواد مخدر؛ علت  ۵۵درصد طالقها در کشور!
وجود ۵۰تا  ۶۰هزار معتاد متجاهر در کشور!

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمع
آوری معتادان خیابانی و متجاهر از سطح
جامعه تا پایان سال را اولویت کوتاه مدت
این ستاد عنوان کرد .به گزارش جام جم
آنالین ،اسکندر مومنی در نشست خبری با
اشاره به اقدامات این ستاد در مبارزه با مواد
مخدر ،اظهار داشت :اولویت کوتاه مدت

ستاد تا پایان سال ساماندهی ،جمع آوری،
بازپروری و درمان معتادان متجاهر و خیابانی
است .وی افزود :در کشور  ۵۰تا  ۶۰هزار
معتاد متجاهر و در تهران  ۱۵هزار نفر در
تهران وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال
این کار انجام شود .دبیر کل ستاد مبارزه با
مواد مخدر اولویت دیگر ستاد را در حوزه بین
الملل عنوان کرد و گفت:در سال  ۲۰۰۱تولید
مواد مخدر در افغانستان حدود  ۲۰۰تن و

آگهی تغییرات موسسه پارسه بین الملل آتیه ویژن به شماره ثبت 28174
و شناسه ملی  10320661539به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  10/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم هما صالحی نی
نی به شماره ملی 1239761521باپرداخت مبلغ  100000ریال به صندوق
مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد .در نتیجه سرمایه از  1000000ریال
به  1100000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور
اصالح میگردد .اعضای هیات مدیره از  2نفر به  3نفر افزایش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336278

____________________

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت توسن آراد با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  458417و شناسه ملی  14004299708به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته –برات – قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و مکاتبات
اداری با امضا ء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید - .محل شرکت
در واحد ثبتی تهران به آدرس ستان تهران  -شهرستان تهران  -بخش
مرکزی  -شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-خیابان
یکم-پالک -13طبقه همکف-کدپستی  1513637614تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید- .آقای محمدباقر احمدی ش
م 0054654823با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را
ازمبلغ 20000000ریال به مبلغ 780000000ریال افزایش داد- .آقای محمد
بایندرنو ش م 0015356329با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را ازمبلغ 60000000ریال به مبلغ 1200000000ریال افزایش
داد - .سرمایه شرکت از مبلغ 100000000ریال به مبلغ2000000000ریال
افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید - .لیست شرکا بشرح
ذیل قرار گرفت :محمود گل افشار ش م  0452102863دارنده 20000000
ریال سهم الشرکه محمدباقر احمدی ش م  0054654823دارنده
780000000ریال سهم الشرکه محمد بایندرنو ش م  0015356329دارنده
1200000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()336279

____________________

آگهی تغییرات شرکت البرز سعدی خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  363035و شناسه ملی  10104092676به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  27/02/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران-شهر تهران-میدان امام
خمینی-کوچه پست-خیابان سعدی جنوبی-پالک -38ساختمان ایران بلوک
7غربی-طبقه همکف-واحد  201به کد پستی 1115618963 :تغییر یافت و
ماده مربوط در اساسنامه بنحو مذکور اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()343244

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشت وصنعت دامپروری ایثارگران نور ورامین به
شماره ثبت  820و شناسه ملی  10100102710به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  02/08/1397و مجوز شماره  241850مورخ  14/9/97اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی ورامین تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای علی بختیاری جعفری با
کد ملی  0420905308به سمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره و آقای حسین
بختیاری جعفری با کد ملی  0421081597به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و
آقای محمدرضا بختیاری جعفری با کد ملی  0421125217برای مدت باقیمانده

اکنون در آغاز سال  ۲۰۱۹به  ۱۰هزار تن
رسیده است یعنی از زمان اشغال افغانستان
توسط کشورهای غربی تولید مواد از  ۲۰۰تن
به  ۱۰هزارتن رسبده و یکی از مسیرهای
عبور عمده ایران است .مومنی اضافه کرد:
 ۵۵درصد علت تامه طالق در کشور مواد
مخدر و اعتیاد است،حدود  ۷۰درصد زندانیان
کشور مربوط به مواد مخدر بوده ضمن اینکه
 ۱۱.۷درصد تولید ناخالص ملی کشور هزینه

و خسارت مواد مخدر بوده و ناشی از آن است.
وی بابیان اینکه بیش از  ۳۰درصد مبتالیان
به ایدز از مواد مخدر منشا بسیاری از جرائم
مثل قتل و سرقت مواد مخدر است ،افزود :در
تهران در همین مدت کوتاه  ۵۶۰۰ظرفیت
جدید نگهداری معتادان توسط سازمان
زندانها ،بسیج و نیروی انتظامی اضافه شده
است و بخشی از آن انجام شده مابقی نیز تا
پایان سال اجرایی خواهد شد.

افزایش ۲۰۰درصدی کشفیات قاچاق
فراوردههای آرایشی و بهداشتی
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت :میزان کشفیات
قاچاق فراوردههای آرایشی و بهداشتی در سال گذشته ۲۰۰درصد افزایش داشت.
به گزارش ایسنا ،عبدالعظیم بهفر اظهار کرد :آمار کشفیات قاچاق کاالهای آرایشی و
بهداشتی ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و معاونتهای غذا و داروی
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور حاکی از افزایش ارزش ریالی و همچنین تعداد
عددی دارد .وی افزود :همکاری معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور و ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز در سال گذشته نیز باعث افزایش حدود  ٢٠٠درصدی کشفیات
قاچاق این محصوالت بود .مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و
دارو خاطرنشان کرد :هرگز نمیتوان بدون نظارت بر عرضه این محصوالت در سطح
بازار بهخصوص در سطح عمده فروشیها ،خردهفروشیها و فروشگاههای سراسر کشور
از میزان عرضه محصوالت قاچاق و تقلبی کاست ،لذا تنها با همکاری هرچه نزدیکتر
تمام نهادهای مسئول در این امر میتوان سالمت مردم را تامین و تضمین کرد .بنابر
اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو و به گفته بهفر ،افزایش کشفیات فراوردههای
آرایشی و بهداشتی در حالیست که بر اساس برآوردها ،میزان کاالهای قاچاق و تقلبی
آرایش و بهداشتی در این دوره از نظر عددی افزایش معنا دار و فاحشی نداشته است.
وی با تاکید بر نقش آموزش و فعالیتهای فرهنگی و اطالع رسانی ،عنوان کرد:
همه ما وظیفه داریم با تشریح خطرات مصرف کاالهای قاچاق و تقلبی بر سالمت مردم
و زیانهای فاجعهبار اقتصادی ،مردم را به کاهش تقاضای این کاالها تشویق کرده و با
بسیج عمومی علیه مصرف محصوالت قاچاق در سطح خانوادهها تالش کنیم.

البدل هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند
و خانم زهرا کچویی با کد ملی  0410066249سمت بازرس اصلی و خانم
زهرا چوپاندار با کد ملی  0420905863به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ..حجت اله قلی تبار سر پرست اداره
ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری ورامین ()343248

تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند .کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار
شرکت با دو امضا  -1آقای علی بختیاری جعفری با کد ملی ( 0420905308مدیر
عامل ) بعنوان دارنده امضا ثابت و  -2آقای حسین بختیاری جعفری با کد ملی
( 0421081597نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار
خواهند بود .در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره امضای آقای محمدرضا بختیاری
جعفری با کد ملی ( 0421125217منشی هیئت مدیره) معتبر است .و همچنین
اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است .حجت اله
قلی تبار سر پرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان
تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ورامین ()343245

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی منحله تندیس سالمت پاسارگاد به شماره
ثبت  477862و شناسه ملی  14005179482به استناد صورتجلسه
هیئت تصفیه مورخ  05/09/1397و به استناد مصوبه شماره 80/1644
مورخ  30/5/97هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب
وکار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سیدمهردادمعافی مدنی به کد ملی
 0937904708به سمت رئیس اجرایی هیات تصفیه انتخاب شد .کلیه اسناد
و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای آقای سیدمهردادمعافی مدنی به
کد ملی  ( 0937904708رئیس اجرایی هیات تصفیه) به همراه آقای ساسان
نصیری راد به کد ملی  ( 1372854495عضو هیات تصفیه) و آقای حسین
عاشوری مقدم به کد ملی  ( 2720204854عضوهیات تصفیه) با مهر هیات
تصفیه معتبرمی باشد .همچنین اوراق و نامههای عادی با امضای آقای
سیدمهردادمعافی مدنی به کد ملی  0937904708به سمت رئیس اجرایی
هیات تصفیه ومهر هیات معتبراست .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()343246

____________________

____________________

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت برق منطقهای تهران
به شماره ثبت  4895و شناسه ملی  10100258510به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  11/09/1397و مجوز شماره
 257434/15/972مورخ  28/9/97اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم زهره فارسیجانی به کد ملی
 ،0035032332آقای سیدسعید هاشمی دمنه به کد ملی  ،0053164741آقای
عبداله آذری به کد ملی  ،0385474377آقای احمد بهشتی دورستمی به
کد ملی  ،0056314949آقای مهدی امینی به کد ملی  2992316695به
سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و نیز آقای اسمعیل رحیمی خمامی به کد ملی
 5189543110و آقای مسعود ثقفی به کد ملی  0031800572به سمت اعضا
علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سال انتخاب گردیدند .آقای سیدمحمد
موسوی نسب به کد ملی 0034741161به سمت بازرس اصلی و آقای مجید
همت آزاد به کد ملی  0040215474به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()343247

___________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشت وصنعت دامپروری ایثارگران نور
ورامین به شماره ثبت  820و شناسه ملی  10100102710به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/07/1397
و مجوز شماره  241850مورخ  14/9/97اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
ورامین تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :آقای محمدرضا بختیاری جعفری
با کد ملی  0421125217به جای آقای حسین احمدی پور کد ملی
 0053124065به سمت عضو سمت عضو اصلی هیات مدیره و خانم
منصوره بختیاری جعفری با کد ملی  0410472352به سمت عضو علی

آگهی تغییرات شرکت صحت گستر صدرا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  335096و شناسه ملی  10103718674به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  26/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :زهرا هجری به کدملی  0058097376و سپیده حسین نیا به
کدملی  0062138472هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت
میزان سهم الشرکههای خود را به مبلغ  2100000000ریال افزایش
دادند - .پریسا شریفی به کدملی  3873324288با پرداخت مبلغی
به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 800000000
ریال افزایش داد.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100000000ریال
به مبلغ  5000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه
اصالح گردید - .شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش
سرمایه به شرح فوق میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()343249
آگهی تغییرات شرکت آریا پارس هونام عرش با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  415258و شناسه ملی  10320664040به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  05/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی،
شهر تهران ،عباس آباد-اندیشه ،کوچه اندیشه هفتم ،کوچه بینا ،پالک ،2
طبقه دوم ،واحد  5کدپستی  1568935116تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()343250

____________________

آگهی تغییرات شرکت انیل قطعه با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  177908و شناسه ملی  10102202210به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  29/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :علی اکبر رمضانی با دریافت  374000000ریال سهم الشرکه
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد .ثریا علی زاده با دریافت
 1000000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج
شد .در نتیجه سرمایه از  675000000ریال به  300000000ریال
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح میگردد .شرکای
شرکت پس از کاهش سرمایه- :آقای امیر حقویردی با کدملی
 0010427163دارای  100000000ریال سهم الشرکه -آقای رضا
حقویردی با کدملی  0080425186دارای  100000000ریال سهم
الشرکه -آقای محمد حقویردی با کدملی  5458943937دارای
 100000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()343251
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علمی  -پزشکی

تاثیر مصرف ماهی بر افزایش هوش کودکان
یافتههای جدید نشان میدهد
مصرف هفتهای یکبار ماهی منجر به
خواب بهتر و افزایش  IQکودکان
میشود.
به گزارش مهر ،به گفته محققان
دانشگاه پنسیلوانیا کودکانی که حداقل
یکبار در هفته ماهی میخورند دارای
 IQباالتری هستند؛ نتایج نشان داد
 IQاین کودکان تحت مطالعه نسبت
به کودکانی که کمتر ماهی خورده یا اصال ماهی نمیخوردند ۵ ،نمره باالتر بود .همچنین این
کودکان خواب بهتری هم داشتند.
«جیانگ هونگ لیو» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :اگر والدین میخواهند
کودک شان سالم بوده و عملکرد بهتری داشته باشند ،باید هفتهای یکبار ماهی را در رژیم
غذایی فرزندشان بگنجانند».
به گفته محققان ،فایده مصرف ماهی از لحاظ افزایش  IQو بهبود کیفیت خواب ناشی از
اسیدهای چرب اُمگا ۳موجود در بسیاری از انواع ماهی است.
تیم تحقیق در این مطالعه عادات غذایی بیش از  ۵۰۰دختر و پسر  ۹تا  ۱۱سال را در
چین بررسی کردند .همچنین والدین این کودکان هم به سواالتی در مورد کیفیت خواب
کودک شان پاسخ دادند.
محققان دریافتند کودکانی که حداقل هفتهای یکبار ماهی میخوردند در مقایسه با
کودکانی که به ندرت ماهی خورده یا اصال ماهی نمیخوردند در آزمایش هوش  ۴.۸نمره
باالتری داشتند .همچنین مشخص شد این کودکان دارای خواب بهتری هم هستند.
ماهی منبع خوب پروتئین کم چرب و مملو از اسیدهای چرب ضروری امگا ۳است .به گفته
محققان این اسیدها به شدت در مغز تجمع کرده و نقش مهمی در عملکرد نورولوژیکی ایفاء
میکنند .این اسیدچرب برای مغز ،چشم و رشد نورولوژیکی جنین ضروری است .همچنین
برای سالمت چشم ،قلب و مغز افراد بزرگسال هم ضروری است و موجب کاهش التهاب
سیستماتیک میشود.

مصرف گوجهفرنگی برای جوانسازی پوست
و سلولها ،حفظ سالمت قلب و عروق و کلیهها
گوجه خواص متعددی برای جوانسازی پوست و سلولها دارد و برای حفظ سالمت قلب
و عروق و ارگانهای حیاتی بدن نیز بسیار مفید است .جالب است بدانید گوجه مدافع سالمت
کلیههای شما نیز محسوب میشود.
به گزارش انتخاب ،گوجه خواص متعددی برای جوانسازی پوست و سلولها دارد و برای
حفظ سالمت قلب و عروق و ارگانهای حیاتی بدن نیز بسیار مفید است .جالب است بدانید
گوجه مدافع سالمت کلیههای شما نیز محسوب میشود .شاید از افرادی باشید که گوجه را
فقط در ساالدها یا غذا میخورید اما بهتر است از این به بعد گوجه را به عنوان یک میوه
مستقل به شکل روزانه مصرف کنید.
گوجه مزایای متعددی برای سالمتی انسان دارد و در صورتی که به آن آلرژی و حساسیت
خاصی نداشته باشید میتواند برای بدنتان بسیار مفید باشد.مصرف منظم گوجه برای افراد
مبتال به بیماریهای کلیوی یا افرادی که مستعد عفونت کلیه هستند نیز بسیار مفید است.
درواقع لیکوپن موجود در گوجه با انواع مشکالت مرتبط با عفونت کلیهها مبارزه میکند و آنتی
اکسیدانهای گوجه نیز سرشار از خواص ضد سرطانی است .جالب است بدانید برخی پزشکان
مصرف گوجه را به بیماران مبتال به پارکینسون توصیه میکنند .چرا که همین لیکوپن موجود در
گوجه میتواند منجر به افزایش تاثیر درمان بر پارکینسون شود .اگر مایلید به رژیم غذایی خود گوجه
را بیفزایید دقت کنید که با معده خالی گوجه نخورید .برخی از افراد در برابر مصرف گوجه با معده خالی
واکنشهای آلرژیک نشان میدهند یا در بلند مدت دچار زخم و التهابات معده میشوند.

بیماران کلیوی در معرض
ریسک باالی ابتال به دیابت
یافتههای جدید نشان میدهد افراد مبتال به اختالل عملکرد کلیوی در معرض ریسک باال
ابتال به دیابت هستند .به گزارش مهر ،این خطر ناشی از افزایش میزان اوره در خون است؛
اوره یک ماده زائد حاوی نیتروژن است که از تجزیه پروتئین مواد خوراکی ایجاد میشود.
معموال کلیهها اوره را از خون دفع میکنند ،اما در صورت عملکرد نامناسب کلیهها این ماده
تشکیل میشود و منجر به مقاومت بیشتر انسولین و همچنین ترشح آن در بدن میشود.
«زیاد االلی» ،استادیار دانشگاه واشنگتن ،در این باره میگوید« :همه ما میدانیم که دیابت
فاکتور اصلی پرخطر بیماری کلیوی است ،اما حال متوجه شده ایم که کلیهها با افزایش
میزان اوره خون ریسک دیابت را نیز باال میبرند ».وی در ادامه میافزاید« :زمانیکه به دلیل
بدکاری کلیهها اوره در خون تشکیل میشود ،مقاومت انسولین و اختالل در ترشح انسولین
نیز افزایش مییابد ».این یافتهها حائز اهمیت هستند چراکه میزان اوره خون از طریق دارو،
رژیم غذایی و سایر شیوهها قابل کاهش است از اینرو احتمال پیشگیری از دیابت وجود دارد.
در این مطالعه ،تیم تحقیق گزارش  ۱.۳میلیون فرد بزرگسال سالم و بدون دیابت را در طول
 ۵سال و از سال  ۲۰۰۳تحت نظر داشتند.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
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کاهش  50درصدی ابتال به دیابت در دوره میانسالی
در صورت  6ماه شیردهی به نوزادان

کاهش ریسک ابتال به
دیابت در زنانی که نوزاد شیر
میدهند
تحقیقات جدید نشان
میدهد شیر دادن به نوزاد به
مدت  ۶ماه یا بیشتر به شکل
قابل توجهی ریسک ابتال به
دیابت را در زنان طی دوره
میانسالی به نصف کاهش میدهد.
به گزارش مهر ،شیردادن به نوزاد نه تنها برای
سالمت و رشد نوزاد بلکه برای سالمت مادر هم مهم
است.
شیردادن به نوزاد عالوه بر تامین مواد مغذی اصلی
برای نوزاد ،میزان استرس مادر و همچنین خطر
افسردگی پس از زایمان را کاهش میدهد.
مطالعات قبلی همچنین نشان داده اند که شیردادن

به نوزاد موجب کاهش خطر
برخی انواع سرطانها میشود.
حال یافتههای جدید موسسه
تحقیقاتی کیسر کالیفرنیا نشان
میدهد زنانی که شش ما یا
بیشتر به نوزادشان شیر داده
اند  ۴۷درصد کمتر در معرض
ریسک ابتال به دیابت قرار
دارند« .اریکا گاندرسون» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :ما در مطالعه خود به رابطه بسیار
قوی بین طول مدت شیر دادن و کاهش ریسک ابتال
به دیابت پی بردیم».
محققان در این مطالعه ،دادههای حدود  ۵۰۰۰زن
 ۱۸تا  ۳۰سال را که بین سالهای  ۱۹۸۵تا  ۱۹۸۶در
مطالعه  CARDIAثبت نام کرده و حدود  ۳۰سال
تحت نظر بودند ،بررسی کردند.

ارتباط کاهش شنوایی با افسردگی در دوره میانسالی
بررسیها نشان میدهد از دست دادن قدرت شنوایی میتواند
با بروز افسردگی در دوران میانسالی مرتبط باشد.
به گزارش ایسنا ،کاهش قدرت شنوایی در افراد بزرگسال
همیشه تشخیص داده نمیشود و تحت درمان قرار نمیگیرد
اما درصورت تشخیص میتواند به پیشگیری از افسردگی در
سالهای بعدی زندگی کمک کند.
به گفته پزشکان آمریکایی میانساالنی که از کاهش قدرت
شنوایی رنج میبرند بیشتر در معرض ابتال به افسردگی هستند و
هر چه میزان قدرت شنوایی در آنان کمتر شود احتمال ابتال به
افسردگی در این افراد بیشتر میشود.
پزشکان آمریکایی اظهار داشتند :بیشتر افراد باالی  ۷۰سال
تا حدودی قدرت شنوایی خود را از دست میدهند که این مشکل
در نسبت پایینی از این افراد تشخیص داده میشود .تشخیص
و درمان کاهش قدرت شنوایی امر آسانی است و در صورتیکه
بتواند به پیشگیری از افسردگی در این افراد کمک کند بیشتر
اهمیت پیدا میکند.
در این مطالعه محققان به جمعآوری اطالعات بیش از ۵۲۰۰
بزرگسال باالی  ۵۰سال پرداختند .از تمامی این افراد تست
شنوایی گرفته شد و وضعیت افسردگی در این بیماران مورد
بررسی قرار گرفت.

پزشکان دریافتند در افرادی که تا حدودی قدرت شنوایی خود
را از دست داده بودند ،احتمال ابتال به افسردگی حدود دو برابر
بیشتر بوده است .همچنین در افرادی که میزان کاهش قدرت
شنوایی شدید بوده احتمال افسردگی در آنان چهار برابر افزایش
داشته است.
به گزارش هلثدی نیوز ،به گفته پزشکان آمریکایی در این
مطالعه این موضوع که از دست دادن قدرت شنوایی موجب
افسردگی میشود مورد تایید قرار نگرفته است اما نشان میدهد
که چگونه کاهش قدرت شنوایی به بروز عالئم افسردگی کمک
میکند.

تاثیر مثبت فعالیتهای فیزیکی بر تقویت حافظه
طبق نتایج جدید ،تحرک فیزیکی عالوه بر بدن و مغز،
برای افراد مبتال به اختالل شناختی خفیف هم سودمند
است.
به گزارش مهر ،غالبا در افراد با افزایش سن ،مهارتهای
فکری و حافظه هم کاهش مییابد .اختالل شناختی
خفیف شدت کمتری نسبت به دمانس (زوال عقل) دارد.
اما محققان معتقدند اختالل شناختی خفیف ممکن است
منجر به زوال عقل شود.
دکتر «رونالد پترسون» ،سرپرست تیم تحقیق از کلینیک
مایو در ایالت مینه سوتا آمریکا ،در این باره میگوید« :جالب
است که ورزش میتواند به بهبود حافظه در این مرحله
کمک کند ،چراکه هرکسی در هر شرایطی میتواند ورزش
کند و ورزش کردن برای سالمت عمومی هم فایده دارد».
وی در ادامه میافزاید« :از آنجائیکه اختالل شناختی
خفیف به مرور تبدیل به زوال عقل میشود ،مهم است که
این اختالل زودتر از موعد تشخیص داده شود».
محققان دریافته اند بیش از  ۶درصد افراد دهه  ۶۰سال
و بیش از  ۳۷درصد افراد  ۸۵سال به باال مبتال به اختالل

شناختی خفیف هستند.
پترسون میگوید« :توجه کنید که اگر دچار فراموشی
میشوید و در انجام برخی وظایف دچار مشکل هستید،
حتما به پزشک مراجعه نمایید و آن را بخشی از روند عادی
افزایش سن تلقی نکنید».
در دستورالعمل جدید که از سوی انجمن آلزایمر آمریکا
تایید شده است ،عنوان میشود که پزشکان باید به افراد
مبتال به اختالل شناختی خفیف ورزش منظم را تجویز
کنند.

مصرف دوز باالی ویتامین  Dبرای کاهش خطر تصلب شریان
به گفته محققان ،مصرف دوز باال ویتامین  Dاحتماال
ریسک سفتی عروق و تصلب شریان را که فاکتور پرخطر اصلی
بیماریهای قلبی-عروقی و مرگ است را در افراد چاق مواجه با
کمبود این ویتامین کاهش میدهد.
به گزارش ایرنا ،بیماریهای قلبی علت اصلی مرگ در جهان
هستند و حدود  ۱۷.۷میلیون مرگ در سال  ۲۰۱۵اتفاق افتاده که
 ۳۱درصد تمام مرگهای جهان را شامل میشود.
«یانبین دانگ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آگوستا
آمریکا ،در این باره میگوید« :دیوارههای سخت عروق و کمبود
ویتامین  Dممکن است از عوامل احتمالی در تصلب شریان
باشند».
یافتهها نشان میدهد در حال حاضر میزان مصرف ۴۰۰۰
 IUsباالترین میان دوز مصرف تلقی میشود که سختی عروق
خونی را با سرعت باال و حدود  ۱۰.۴درصد در طول چهار ماه
کاهش میدهد.
مصرف  IUs ۲۰۰۰ویتامین  Dدر طول مدت مشابه ،میزان
سفتی شریانها را تا  ۲درصد کاهش میدهد.
به گفته محققان« ،زمانیکه شریانها سفت میشوند ،سرعت
موج ضربان قلب باالتر میرود که موجب افزایش خطر بیماری
کاردیومتابولیک در آینده میشود .بیماری کاردیومتابولیک شامل
بیماریهای دیابت ،پرفشارخونی ،چربی خون و بیماریهای

قلبی است».
در این مطالعه ،محققان افراد  ۱۳تا  ۴۵ساله را که همگی تا
حدودی مبتال به سفتی شریانها بودند ،بررسی کردند .این افراد
به دلیل نقش ویتامین  Dدر افزایش سالمت استخوان ها ،دوز
مختلفی از این ویتامین را مصرف میکردند.
ویتامین میتواند موجب توقف تکثیر سلول عضله صاف
عروقی ،فعال سازی ماکروفاژهای زباله خور و تشکیل کلسیم
شود که همه این موارد میتوانند در ضخیم شدن دیوارههای
رگهای خونی نقش داشته و مانع از انعطاف پذیری شوند.
ویتامین  Dهمچنین موجب کاهش التهاب که مکانیسم
اصلی چاقی مرتبط با ابتال به بیماری عروق کرونر است میشود.

رابطه بین خواب در کودکی
و وزن مناسب در نوجوانی

محققان آمریکایی با مطالعه وضعیت خواب و
سالمت بیش از  2200کودک در  20شهر مختلف
آمریکا در یافتند خوابیدن در زمان تعیین شده در
سنین بین  5تا  9سالگی موجب رشد سالم و وزن
مناسب آنها در نوجوانی میشود.
به گزارش ایرنا ،بر اساس این تحقیقات کودکانی
که در سن  9سالگی برنامه خواب منظمی ندارند ،در
 15سالگی دچار کم خوابی بوده و شاخص توده بدن
آنها در مقایسه با سایرین باالتر است .شاخص توده
بدن ،معیاری است که میزان چربی بدن را بر اساس
قد و وزن شخص تعیین میکند.
به گفته محققان تعیین برنامه زمانی مناسب برای
خواب کودکان دارای اهمیت بسیاری است و موجب
حفظ سالمت فیزیکی آنها میشود .به همین علت
آموزش والدین در خصوص زمان خواب کودکان
امری ضروری است.
زمان خواب بر اساس عوامل متعددی از جمله
زمان رفتن به مدرسه ،مدت زمان رسیدن به مدرسه
و زمان آغاز کالسها تعیین میشود .زمان رفتن به
رختخواب باید به گونهای انتخاب شود که حتی اگر به
خواب رفتن کودک مدتی طول بکشد ،از میزان خواب
کافی در طول شب برخوردار شود.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Sleep
منتشر شده است.

خطرات نوشیدن بیش از حد چای
در زمستان
در هوای سرد نوشیدن چای گرم و یا آبمیوههای شیرین
پیشنهادی دلچسب است ،اما زیاده روی در مصرف زمینه
ساز ابتالی افراد به یکی از بیماریهای خطرناک میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،کارشناسان در جدیدترین
پژوهشهای خود دریافتند نوشیدن بیش از اندازه چای و
آبمیوه میتواند سبب آسیب کلیوی با ایجاد فشار بر این
عضو بدن شود .آمارها نشان میدهند افرادی که بیش از
اندازه چای یا آبمیوههای صنعتی مصرف میکنند ۶۱ ،درصد
بیش از دیگران در معرض خطر ابتال به بیماریهای کلیوی
قرار دارند.
برخی عوارض مصرف بیش از حد
آبمیوههای صنعتی و چای
نوشابههای شیرین ،آبمیوههای صنعتی و حتی چای
میتواند خطر ابتال به بیماریهای کلیوی را در افراد افزایش
دهد ،کارشناسان اعالم کردهاند قند موجود در نوشیدنیهای
صنعتی سبب افزایش وزن ،فشارخون باال ،استعمال دخانیات،
ابتال به دیابت ،نداشن فعالیت بدنی منظم و مقاومت به
انسولین در درازمدت میشود که درنهایت نارسایی وآسیب
کلیه را به همراه خواهد داشت .به گزارش مهر ،آمارها نشان
میدهند هرساله حدود  ۴۰تا  ۴۵هزار مرگ و میر تنها در
کشور انگلستان به دلیل ابتال به بیماریهای کلیوی روی
میدهد .بررسی درباره اثرگذاری مصرف نوشیدنیهای
صنعتی و چای بر بروز نارسایی کلیوی به وسیله دانشمندان
دانشگاه جان هاپکینز با مطالعه برروی سه هزار و سه زن
و مرد آمریکایی انجام شده است .سن متوسط داوطلبان
 ۵۴سال ،سالم و مبتال به بیماریهای کلیوی نبودهاند،
کارشناسان در طول چند سال رژیم خوراکی این افراد را
مورد بررسی قرار داده و دریافتند از میان داوطلبان ،آن
دسته که در رژیم خوراکی خود مصرف مقادیر باالی چای و
آبمیوههای صنعتی را داشتهاند بیش از دیگران دچار مشکل
نارسایی کلیوی شدهاند.
ابتال به فشارخون باال سبب وارد آمدن فشار به کلیه
و بروز نارسایی و از کارافتادگی آن میشود ،از جمله
بیماریهای کلیوی ،بیماری  CKDیا نارسایی مزمن
کلیوی را میتوان نام برد که به تدریج سبب از کار افتادن
کلیه و عملکرد آن میشود .کلیهها وظیفه دفع مواد زائد
و مایعات اضافی از خون را برعهده دارند و به تنظیم
فشارخون کمک میکنند .در اثر ابتال به  ،CKDکلیهها
قابلیت عملکردی خود را از دست میدهند و مواد زائد در
جریان خون انباشت میشود.
برخی نشانههای نارسایی کلیوی
از جمله عالمتهای ابتال به بیماری نارسایی کلیوی
میتوان حالت تهوع ،استفراغ ،از دست دادن اشتها ،خستگی
و ضعف ،مشکالت خواب ،دگرگونی در حجم ادرار ،کاهش
تمرکز ،گرفتگی عضالت پا ،تورم مچ پا ،بروز احساس
خارش درسطح پوست بدن ،درد قفسه سینه ،نفس کوتاه
و سریع و باال رفتن فشارخون را نام برد.

