بانك مسكن با صدور اطالعیهای اعالم کرد

بخشودگیسودوجریمهتسهيالت 100میلیونتومانی
و كمتر اخذ شده قبل از سال  ٩٥در صورت بازپرداخت یکجا و نقدی
عضوکمیسیونتلفیقبودجه:۹۸

وام ازدواج در این کمیسیون
از  ۱۵میلیون به  ۳۰میلیون
افزایش پیدا کرده و مبلغ
آن کاهش پیدا نمیکند

صفحه 3

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پرداخت  ۹۵درصد
از مطالبات فرهنگیان
تا پایان امسال

صفحه 4

صفحه 4
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برگزیدگان جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:

اهدای سیمرغ بلورین
رئیسجمهور در مراسم شکوهمند چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی:
فرزندانایثارگردارایغیبت
برای بهرهمندی از کسری خدمت بهترین بازیگر زن به الناز
صندوق آرا تضمین حفظ نظام است و مسئوالن باید
تا  ۱۲فروردین  ۹۸مهلت ثبتنام شاکردوست برای فیلم
با سعه صدر بیشتری با صندوقهای رأی برخورد کنند
در دفاتر پلیس  +10دارند
«شبی که ماه کامل شد»
در دوران قاجار و پهلوی دو سوم ایران جدا شد
صفحه 2

بررسی عملکرد  ۹ماهه بودجه ۹۷

عدم تحقق  ۳۷هزار میلیارد تومان
از درآمدهای
پیشبینی شده دولت در بودجه  97صفحه 3
معاون اداری  -مالی سازمان تامین اجتماعی خبر داد

ثبت نام بیش از  ۳میلیون نفر
برای دریافت بسته حمایتی

صفحه 3

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

رفع تصرف  2هزار و  250متر
از اراضی ملی به ارزش  3میلیارد تومان
با دستگیری متهم در شهریار
صفحه 6

ارتباط  ۵۴بیماری و  ۲۴نوع سرطان
با استعمال دخانیات

صفحه 8

 ۱۵سال زندان بدل از جریمه یک میلیارد
و  700میلیون تومانی برای قاچاقچی سودجو

به اتهام قاچاق پوشاک از یک کشور عربی به کرج

دستگیری شیاد حرفهای

صفحه 5

مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید خبر داد

پرداختتسهیالتتاسقفیکمیلیاردو 100میلیونتومان
برای توسعه کسب و کارهای روستایی
صفحه 4

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

بیش از  ۲۴۰۰قلم دارو
تحت پوشش بیمه است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی خبر داد

صفحه 4

حداقل  ۲میلیون و  ۲۲۲هزار و ۵۳۸
تومان و حداکثر  ۳میلیون و  ۳۳۳هزار
و  ۸۰۷تومان عیدی امسال کارگران
صفحه 4

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

راهاندازی«سامانهملیفرزند
خواندگی» در آینده نزدیک صفحه 7
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر:

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خبر داد

صفحه 5

به اتهام کالهبرداریهای اینترنتی
از بیش از  2هزار نفر در تلگرام

صفحه 7

صفحه 5

 ۵۵درصد طالقها مربوط به مواد مخدر
و  ۷۰درصد زندانیان معتادان هستند

صفحه 7

دستگیری  3جاعل حرفهای به اتهام
برداشت غیرمجاز  10میلیارد تومان
از  3هزار کارت بانکی کپیشده
قبل از خروج آنها از کشور صفحه 6

پرداخت آخرین مرحله
وام  5میلیون تومانی ضروری
بازنشستگان کشوری در اسفند صفحه 3
هشدار پلیس فتا به شهروندان

فریب پیامک جعلی
قطع یارانه را نخورید

صفحه 4

محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسون کشف کردند

شناسایی منبع جدید آنتی بیوتیک

صفحه 8

رئیس گشتهای تعزیرات حکومتی خبر داد

کشف بیش از  4/5تن مرغ منجمد
ویژه تنظیم بازار دپو شده درون یک
مغازه با دستگیری متهمان در تهران
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی خبر داد

صفحه 6

کشف  ۵۵تن انواع مواد مخدر
در مرزهای کشور از ابتدای امسال

صفحه 6

سياسي

2
حرف اول

مذاکره یا مقاومت؟
با ترامپ چه باید کرد؟
محمد نادری
از ابتدای اردیبهشت و همزمان با خروج آمریکا از برجام ،عدهای
از سیاسیون به طور جمعی و عدهای به صورت فردی یکی پس از
دیگری توصیه به مذاکره با ترامپ کرده اند .با آزادی بیان و اظهار
نظر هموطنان مخالفتی ندارم و آنرا جزو حقوق سیاسی و اجتماعی
همه ایرانیان دانسته و آزادی بیان را نیز در مجموع به نفع کشور
می دانم اما بر این باورم مذاکره با ترامپ نه تنها هیچ منفعتی برای
ایران ندارد بلکه با احتمال بیشتر زمینه ساز وارد شدن صدمات و
خسارات غیر قابل جبرانی هم خواهد شد!
مذاکره ،آسانترین و کم هزینهترین راهکار تامین منافع است
مشروط به اینکه تامین منافع و دست کم احتمال تامین منافع
از طریق مذاکره وجود داشته باشد .اولین اصل در هر مذاکرهای
خوش سابقه بودن و دست کم بدسابقه نبودن طرف مذاکره است
زیرا مذاکره برای توافق و توافق برای اجرای مفاد آن است .سوابق
ترامپ نشانگر دغل کاری و فریب کاری و دبه در آوردن او پس از
هر توافق و قراردادی در هر سطحی است! او در اکثر قراردادهای
تجاری اش با استخدام وکیل تالش کرده چگونه از مزایای
قراردادها بهرهمند و به چه نحو از انجام تعهداتش شانه خالی
کند! از جمله شناسایی و پیمودن راههای فراراز پرداخت مالیات!
عدم باز پرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت بانکی با ادعای ضرر
و زیان! عدم پرداخت بخشی از وجوه موارد معامله با ادعای ضرر
و زیان! و ...
در طول دو سال ریاستجمهوری نیز همان شیوه و شگرد
مالوف را سرلوحه کارش قرار داده و آمریکا را از دهها توافق
و قرار داد دو جانبه و چند جانبه با ادعای ضرر و زیان
این توافقات و قرارداد ها برای این کشور خارج کرده است!
روشن است مذاکره با چنین فرد تبهکار و فریبکاری را هیچ
عقل سلیمی نمی پذیرد زیرا خسارت در آن تا حدود زیادی
قطعی است! به خصوص اینکه او مذاکره با ایران را آسان
ترین و کم هزینهترین راه خلع سالح داوطلبانه از طریق تن
دادن مقامات ارشد ایران به کاهش توان موشکی و نظامی
و دفاعی و عدم حضور درکشورهای منطقه می داند! آمریکا
حدود هشتصد پایگاه نظامی و صدها زندان مخفی در بیش
از هفتاد کشور جهان در اختیار دارد! در خاورمیانه نیز حضور
پررنگ تری دارد .عالوه بر ناوهای هواپیما بر و کشتی های
جنگی در خلیج فارس و دریای عمان و دریای مدیترانه در
اکثر کشورهای همسایه ایران از جمله در عراق ،افغانستان،
جمهوری آذربایجان ،بحرین ،کویت ،امارات ،قطر و عمان
پایگاه نظامی دارد!
چه کسی باور می کند وجود این همه پایگاه نظامی و
زندان مخفی برای گسترش لیبرال دموکراسی ،تقویت صلح
و امنیت بین الملل باشد؟! هر ساله نیز نهادهای اطالعاتی و
امنیتی این کشور ،ایران را جزو معدود کشورهای خطرناک و
دشمن آمریکا معرفی می کنند! امسال ایران چهارمین کشور
خطرناک برای آمریکا و متحدانش پس از چین ،روسیه و
کره شمالی معرفی شده است! در چنین وضعییتی کدام عقل
سلیم و کدام ایرانی وطن دوستی می پذیرد مقامات ارشد
ایران با کاهش توان موشکی و نظامی و دفاعی و خودداری
از حضور در کشورهای همسایه  -حتی اگر این حضور
به دعوت دولت های قانونی این کشورها صورت پذیرفته
باشد -موافقت و با از دست دادن ابزارهای قدرت که تا
کنون علل باز دارندگی از ماجراجویی های مستقیم آمریکا
علیه ایران بوده اند ،امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور در
معرض خطرات جدی قرار گیرد؟! اکنون که حداقل شرایط
مذاکره با دولت آمریکا وجود ندارد ،مقاومت تنها راهکار
مقابله با زورگویی ها و فشارهای ضد انسانی ترامپ و حلقه
اطراف اوست.
با مقاومت و صبوری و تالش و اراده ملت ایران،
تحریمها و تهدیدهای ترامپ به فرصت شکوفایی استعدادها
و پیشرفت ایران تبدیل خواهد شد .دو سال دیگر ترامپ
و باندش با سرشکستگی کاخ سفید را ترک و ملت ایران
سرافرازتر و قدرتمند تر از امروز خواهند بود .با تحریم های
آمریکا دنیا برای ایرانیان تیره و تار و رو به پایان نخواهد
بود .راهکارهای منطقی برقراری صلح پایدار در خاورمیانه
عبارتند از -۱ :خروج تمامی نیروهای نظامی کشورهای
فرامنطقهای از منطقه  -۲ائتالف کشورهای منطقه برای
مقابله جمعی با بقایای گروه های تروریستی  -۳وادار ساختن
اسراییل به نابودی سالح های هستهای  -۴تشکیل اتحادیه
های اقتصادی برای آبادانی و بهره مندی کشورهای منطقه
از ظرفیت های یکدیگر با هدف کاهش فقر و خشکاندن
ریشههای تروریسم ،قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر
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رئیسجمهور در مراسم شکوهمند چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی:

صندوق آرا تضمین حفظ نظام است و مسئوالن باید با سعه صدر بیشتری با صندوقهای رأی برخورد کنند
در دوران قاجار و پهلوی دو سوم ایران جدا شد

رئیس جمهوری با اشاره به مقاومتهای مردم در دوران دفاع مقدس ،اظهار
کرد :مردم در دوران دفاع مقدس به دنیا گفتند که امروز ایران شاهی و شاهنشاهی
نیست ،بلکه تفکر امروز ایران اسالمی است و جوانان این سرزمین طبق وظیفه
دینی و ملی خود در برابر همه دنیا با قدرت میایستند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی ،رئیس جمهوری در
مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که در میدان آزادی تهران برگزار
شد ،اظهار کرد :خدای بزرگ را سپاس میگویم که ملت بزرگ ایران را چهل سال
پیش ،از استبداد و استعمار و وابستگیها رهانید و این ملت توانستند نظام جمهوری
اسالمی را در این سرزمین استقالل بخشند.
وی با بیان این که  ۲۲بهمن امسال ویژگیهای خاص خود را دارد ،خاطر
نشان کرد ۲۲ :بهمن امسال از یک طرف همزمان است با چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی ایران و از سوی دیگر امسال دهه فجر عطر و بوی فاطمی پیدا کرد.
همچنین از سوی دیگر امسال در شرایطی جشن  ۲۲بهمن را برگزار میکنیم که
در برابر توطئههای آمریکای جنایتکار و صهیونیسم و ارتجاع منطقه هستیم و اینها
مردم ما را در فشار و منگنه تحریم قرار دادهاند.
رئیس جمهوری ادامه داد :بنابراین امروز حضور مردم در خیابانهای سراسر
ایران اسالمی به این معنا است که نقشههای یک ساله دشمن ،نقش بر آب شده
است و دشمن به اهداف شوم خود نخواهد رسید و ما راه و مسیر خود را به همان
صورت که  ۴۰سال پیش انتخاب کرده بودیم ادامه خواهیم داد.
روحانی در ادامه با تاکید بر این که انقالب اسالمی برای حراست و حفاظت
از ایران اسالمی عزیز بود ،در این باره گفت :مردم ما به خوبی این را میدانند
که در  ۲۰۵سال قبل بخشی از مناطق شمال کشور و قفقاز در دوران پادشاهان
خائن قاجار از ایران جدا شدند؛ همچنین  ۱۹۱سال پیش بخش دیگری از شمال
ایران را از سرزمین مادری جدا کردند؛  ۱۷۲سال قبل بخش بزرگی از شمال غرب
ایران از کشور جدا شد و  ۱۶۳سال پیش بخش مهمی از شرق و  ۱۳۸سال قبل
بخشی از شمال شرق از کشور جدا گردید و در  ۱۰۰سال پیش بخش بزرگی نیز
از جنوب ایران که امروز به عنوان چند کشور در جنوب خلیج فارس هستند ،از
ایران جدا شدند.
وی افزود :حتی  ۴۷سال پیش و هفت سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی
در زمان رژیم خائن پهلوی بخش مهمی از جنوب ایران که همواره در جغرافیا
به عنوان استان چهاردهم کشور میشناختیم به دست خیانت بار پهلوی از ایران
جدا شد.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبتهای خود ،تاکید کرد :در چند دهه
دوران شاهنشاهی سست عنصر قاجار و پهلوی دو سوم کشور را از ایران جدا کردند
و این به این معنی است که رژیمهای قبل عالوه بر این که به دین ،فرهنگ ،رفاه
و زندگی مردم خیانت کردند ،به تمامیت ارضی کشور نیز خیانت کردند.
روحانی گفت :برخی از مردم یا یادشان هست و یا این که در تاریخ خوانده اند
که  ۱۰۰سال پیش در زمان جنگ جهانی اول چگونه شمال ،غرب و جنوب ایران
توسط سه قدرت اشغال شد و در جنگ جهانی دوم نیز با وجود اعالم بی طرفی
ایران متفقین کشور را به شمال و جنوب تقسیم کردند و بر کشور مسلط شدند
و به شاه دستور دادند که باید از ایران خارج شود؛ او نیز همه شرایط متفقین را
پذیرفت به شرط این که بعد از او پسرش شاه ایران شود؛ این خیانتهای آشکار
پادشاهان نسبت به ملت بزرگ ایران بود ،اما  ۳۸سال پیش و زمانی که قدرتهای
جهانی تصمیم گرفتند و صدام عفلقی را تحریک کردند تا با سالح شرق و غرب
و پول ارتجاع منطقه و سربازان بسیاری از کشورهای دنیا به ایران حمله کنند
و به او وعده داده بودند که ظرف یک هفته نظام جمهوری اسالمی را سرنگون
میکنند ،اما ملت بزرگ ایران با فرزندان دالورشان در ارتش ،سپاه ،بسیج و نیروی
انتظامی و همه مردم در برابر همه جهان ایستادند و هشت سال مقاومت کردند و
پیروزیهای عظیمی را در تاریخ خود ثبت کردند.
وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به پیروزیهای جمهوری اسالمی ایران در
هشت سال دفاع مقدس ،خاطر نشان کرد :مردم و نیروهای مسلح به فرمان امام
خمینی (ره) حصر آبادان را شکستند و خرمشهر را آزاد کردند .همچنین مناطق
بزرگی از غرب ایران را در عملیات فتح المبین آزاد کردند و سپس با عملیاتهایی
از جمله والفجر هشت و کربالی پنج قدرت دشمن را در هم شکاندند و به دنیا
گفتند که امروز ایران شاهی و شاهنشاهی نیست ،بلکه تفکر امروز ایران اسالمی
است و جوانان این سرزمین طبق وظیفه دینی و ملی خود در برابر همه دنیا با
قدرت میایستد.
رئیس جمهور افزود :مدرنترین توپخانهها ،تانکها و هلی کوپترها را در
اختیار صدام گذاشته بودند ،اما در عین حال شکست نهایی نصیب مزدوران آنها و
عفلقیان شد و رزمندگان ما با پرچم پیروزی به خانه بازگشتند.
روحانی در ادامه ،خاطر نشان کرد :امروز همه دنیا بدانند که قدرت جمهوری
اسالمی ایران به مراتب از روزهای جنگ و دفاع مقدس بیشتر است .در رژیم
گذشته پنج درصد سالح و مهمات نیروهای مسلح ایرانی و  ۹۵درصد مابقی
آن خارجی بود ،امروز  ۸۵درصد تجهیزات ،مهمات و نیازهای نظامی به دست
دالوران خودمان ساخته میشود .ما برای ساختن انواع موشکهای ضد زره ،انواع
موشکهای پدافند هوایی ،زمین به هوا ،دریا به هوا ،دریا به دریا و زمین به
زمین از هیچ کس اجازه نگرفتهایم و نخواهیم گرفت و با قدرت راهمان را ادامه
میدهیم.
رئیس جمهور با تاکید بر این که قدرت نظامی ما در طول  ۴۰سال گذشته
و نیز در پنج سال اخیر برای جهانیان شگفت آور بوده است ،در این باره اظهار
کرد :در زمینه انواع تانکها ،جنگندهها ،هلی کوپترها ،سالحهای انفرادی ،زیر
دریاییها ،نفربرها و هر آن که نیروهای نظامی ما به آن نیاز دارند ،کارنامه شگفت
آوری داشته ایم و از آن باالتر انگیزه ،تدبیر ،نقشه و شهامت نیروهای مسلح ما
را همه جهانیان طی  ۴۰سال اخیر و در پنج سال گذشته دیده اند .روحانی در
بخش دیگری از سخنانش در مراسم راهپیمایی  ۲۲بهمن ،با اشاره به کمکهای
ایران به مردم سوریه ،عراق ،لبنان ،فلسطین و یمن ،خاطر نشان کرد :ما کمک
کردیم تا مردم این کشورها به سمت آزادی و تصمیم گیری برای سرنوشت خود
حرکت کنند و جهانیان دیدند که مردم این کشورها در برابر قدرتهای منطقه
که هیچ کدام دست به پیروزی دست نیافتند و مجبور شدند از منطقه خارج
شوند ،حاال دارند راه خود را ادامه میدهند و برای خویش و سرنوشتشان تصمیم
گیری میکنند.
رئیس جمهوری با تاکید بر این که ما در برابر توطئهها ،ملتی پیروز داشته ایم و
یک ذره از آب و خاکمان را به دشمن ندادهایم ،در این باره خاطر نشان کرد :دومین
دستاورد انقالب اسالمی تغییر نظام مشروعیت در این کشور بود .پیش از این ۴۰
سال مشروعیت قدرت این گونه بود که فردی فرزند پدری باشد که از فالن قبیله
و یا فالن طایفه باشد که بتواند شاه شود و بعد از او فرزندانش شاه کشور شوند.
رویهای که با هیچ منطقه شرعی ،اخالقی و دموکراتیک مطابق نبود ،اما دستاورد
انقالب اسالمی ،جمهوری بود و امروز همه مسئوالن نظام جمهوری اسالمی از
مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
خبرگان و شوراها با رأی مردم مسند مسئولیت را بر عهده میگیرند.
وی در ادامه تاکید کرد :همه باید حواسمان جمع باشد که اگر در این ۴۰
سال در برابر همه انواع توطئههایی که قرار گرفتهایم و پیروز شده ایم به خاطر
جمهوریت و اسالمیت این نظام بوده است .ایمان و اعتقاد مردم به فرهنگ ایثار و
شهادت که بزرگترین رهآورد انقالب و دفاع مقدس ما است و نیز آن چه که دشمن

ندارد و ما همواره دارای آن بوده ایم و به آن دل بسته ایم امید به خدا و رحمت
او است .به طوری که وقتی به میدان جنگ میرویم این را میدانیم که اگر کشته
شویم پیروز هستیم و اگر فاتح جنگ باشیم باز هم پیروز جنگ خواهیم بود.
رئیس جمهور با تاکید بر این که اساس انقالب ما بر این بود که فضیلت جای
رذیلت بنشیند و اخالق به جای ابتذال بیاید ،در این باره خاطر نشان کرد :این
ایمان و معصومیت اساس انقالب و قدرت و توان ما بوده است و امروز باید این
را بدانیم که اگر انقالب ما اسالمی نبود ،ایرانی بود ،ملی بود ،حتم ًا این انقالب در
برابر انواع توطئهها توان مقاومت نداشت.
وی تاکید کرد :اسالمیت این نظام است که ما را در برابر بدخواهان حفظ کرده
است .از طرف دیگر صندوقهای رأی نیز باعث شده است که مردم ما علیرغم
دشمنیهای دشمنان و تحریمهایشان مسیر خود را ادامه دهند و دلیلش این
است که مردم ما هر دو سال یک بار پای صندوقهای رأی میروند و افراد مورد
نظرشان را انتخاب میکنند.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود ،خاطر نشان کرد :هر کس
تغییری میخواهد به پای صندوقهای رأی میرود و از آن سو افراد نیز نظرات،
ایدهها و برنامههایشان را مطرح میکنند و مردم افراد مورد نظرشان را از میان
آنها بر میگزینند .پس حواسمان باشد که صندوق رأی یکی از نعمتهای بزرگ
جمهوری اسالمی ایران است که اگر صندوق رأی و صفوف رأی دادن نبود دشمن
میتوانست توطئههای متعددی را علیه ما آماده کند.
رئیس جمهوری با اشاره به این که ما در کشورمان آزادی احزاب ،رسانه و
بیان داریم در این باره اظهار کرد :ما رژیم گذشته نیستیم که میگفت در مملکت
یک حزب وجود دارد و آن هم رستاخیز است و هر کسی که نمیخواهد پاسپورتش
را بگیرد و برود .ما روزنامهها و احزاب و رسانههای مختلفی داریم و هر چه که
مسئوالن نیز راه را برای حضور افکار ،عقاید و جناحهای مختلف در انتخابات
فراهم کنند ،نظام ما مستحکمتر خواهد شد.
وی در ادامه اظهاراتش ،تصریح کرد :مسئوالن باید با سعه صدر بیشتری
با صندوقهای رأی برخورد کنند و امیدواریم با تصویب الیحه جامع انتخابات
در مجلس شورای اسالمی که از سوی دولت تدوین و تنظیم شده است ،شاهد
برگزاری پر شورتر انتخابات باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به سومین دستاورد انقالب اسالمی با عنوان "رفاه
اجتماعی" ،اظهار کرد :پیش از انقالب جمعیت ما  ۳۸میلیون بود و امروز ۸۲
میلیون است .یعنی  ۲.۲۸درصد به جمعیت ما اضافه شده است و اگر این جمعیت
بیش از دو برابر شده است ،حداقل باید کار ،محصول و پیشرفتهای ما هم نسبت
به  ۴۰سال گذشته دو برابر باشد ،اما وقتی آمارها را نگاه میکنیم وضع ما بسیار
بیشتر از این بهتر شده است.
روحانی در ادامه صحبتهای خود به تولیدات کشاورزی اشاره و در این رابطه
اضافه کرد :قبل از انقالب با این که متخصصان آمریکایی و متأسفانه اسرائیلی
را برای کشاورزی ما آورده بودند ،کل محصوالت کشاورزی در سال آخر رژیم
گذشته  ۲۶میلیون تن بود و امروز  ۱۲۲میلیون تن است .یعنی بیش از پنج برابر
به تولیدات کشاورزی ما افزوده شده است و برای این که مردم بدانند می گویم
که روند پیشرفت چنان کشور سرعتی داشته است که در همین پنج سال اخیر
محصوالت کشاورزی ما  ۲۵میلیون تن بوده است و این در حالی است که کل
محصوالت کشاورزی رژیم گذشته  ۲۵میلیون تن بود .بنابراین این میزان نشان
دهنده این است که مهندسان و فعاالن کشاورزان ما در طی این  ۴۰سال گذشته
کار بزرگی انجام دادهاند.
به گزارش ایسنا ،روحانی در ادامه صحبتهای خود در این مراسم با تاکید
بر این که  ۴۰سال پیش کل محصول گندم ما چهار میلیون تن بود ،در این باره
خاطر نشان کرد :امروز این میزان به  ۱۲.۶میلیون تن رسیده است و نشان دهنده
بیش از سه برابری محصول نان و گندم که غذای اصلی مردم کشور ما است را
دارد .همچنین صادرات محصوالت کشاورزی ما نسبت به قبل از انقالب  ۲۰برابر
شده است ،یعنی در حالی که قبل از انقالب  ۲۸۵میلیون دالر ارزش کل صادرات
محصوالت کشاورزی ما بود ،امروز این میزان بیش از پنج میلیارد دالر شده است
و همه این پیشرفتها نشان میدهد که مسیر ما درست انتخاب شده است.
رئیس جمهور با اشاره به آمار سامانههای آبرسانی به زمینهای کشاورزی،
توضیح داد :پیش از انقالب کل زمینهای کشاورزی که تحت آبرسانی قرار
میگرفت ۳۸ ،هزار هکتار بود و امروز دو میلیون و  ۸۰هزار هکتار زمین زیر
آبیاری قرار گرفته است .همچنین امروز در بخش صنعت نسبت به  ۴۰سال پیش
وقتی مقایسهای را انجام میدهیم ،میبینیم که وضعیت صنایع ما حتی با  ۱۰سال
پیش هم قابل مقایسه نیست .پیش از انقالب محصوالت فوالد ما  ۴۰۰هزار تن
بود و امروز باالی  ۲۰میلیون تن است.
رئیس جمهور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به آمار میزان تولید گاز در
دوران پیش از انقالب و بعد از انقالب خاطرنشان کرد :در زمان رژیم گذشته کل
گازی که در اختیار مردم میتوانست قرار بگیرد حدود  ۱۱۰میلیون تن در روز
بود اما امروز این میزان به  ۱۰۰۰میلیون تن در روز تبدیل شده که نشان از این
است که کارگران و مهندسان ما در بخش نفت زحمات بزرگی را متحمل شدهاند.
همچنین کل ذخایر نفت کشور پیش از انقالب  ۸۸میلیارد بشکه بود اما امروز این
میزان به  ۱۶۰میلیارد بشکه است که این بدان معناست که با اکتشافات مهندسان
کشور و خروج خارجیها و آمریکاییها و انگلیسیها توانستهایم روی پای خود
بایستیم و کشور را اداره کنیم.
وی ادامه داد :اگر دنیا به جمعیت تحت پوشش استفاده کننده از گاز در کشور
نگاه کند دچار حیرت میشود .پیش از انقالب این جمعیت  ۵۱هزار خانوار بود
اما امروز این میزان به نزدیک به  ۲۲میلیون خانوار رسیده است .همچنین ما در
زمان رژیم قبل شش مجتمع پتروشیمی داشتیم اما امروز  ۵۲مجتمع پتروشیمی
در کشور داریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در زمینههای مختلف شاهد پیشرفت کشور
هستیم خاطرنشان کرد :در زمان رژیم قبل  ۱۹سد ملی در کشور وجود داشت اما
امروز  ۱۷۲سد ملی وجود دارد .همچنین در حوزه برق میزان تولید پیش از انقالب
 ۷۰۰۰مگاوات بود اما امروز میزان تولید  ۸۰هزار مگاوات است و از جایگاه سی و
هشتم در تولید برق به جایگاه چهاردهم در دنیا و جایگاه نخست در منطقه دست
یافتهایم که این نشان میدهد ما شاهد تحول و پیشرفت در این زمینه بودهایم.
روحانی با تاکید بر اینکه در سه حوزه پیشرفت جمهوری اسالمی ایران جای
تردیدی حتی برای دشمنان ندارد ،گفت :ما در علم و دانش ،بهداشت و درمان و
رفاه و عدالت اجتماعی بی تردید امروز جایگاه بسیار بلندی داریم؛ در حوزه سالمت
و بهداشت و درمان پیش از انقالب  ۱۴هزار و  ۷۰۰پزشک خدمت میکردند که از
این تعداد  ۶۰۰۰پزشک خارجی بودند اما امروز  ۱۴۰هزار پزشک در کشور خدمت
میکنند و ما  ۱۸هزار خانه بهداشت در روستاها داریم .شرایط امروز کشور از لحاظ
بهداشتی مورد اعتراف همه کشورهای دنیاست .وی خاطرنشان کرد :بر اساس
آمار در همه کشورها امید به زندگی در  ۴۰سال قبل  ۱۰سال بوده است اما این
امید در ایران  ۲۰سال است.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در جمهوری اسالمی در زمینه
کمک به اقشار مستضعف و برقراری عدالت و رفاه اجتماعی اظهار کرد :طی چند
سال گذشته  ۱۰میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و دریافتی تمام
افراد و اقشار مستضعف تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ظرف چند سال اخیر
چهار برابر شده است .همچنین پیش از انقالب میان دهک باال و دهک پایین

جامعه اختالف  ۳۵برابری وجود داشت اما امروز این اختالف به  ۱۵برابر رسیده
است و این به معنای رسیدن به سمت عدالت است که البته در این زمینه باید
قدمهای بیشتری برداریم.
وی در ادامه با اشاره به خودکفایی کشور در گندم ،تولید گازوئیل و بنزین
گفت :امروز در زمینه تولید دارو  ۹۵درصد نیاز خود را در داخل تولید میکنیم.
همچنین انواع درمانها در داخل کشور انجام میشود .در بخش دفاعی نیز امروز
قدرت دفاعیمان به دست خودمان تأمین میشود .امروز در حوزه فناوریهای
نوین از جمله هستهای ،بیوتکنولوژی ،فناوری اطالعات و سلولهای بنیادی حائز
رتبههای چهارم تا حداکثر چهاردهم در دنیا هستیم .ما کشوری هستیم که در
علوم و پیشرفتهایی که در فناوریهای پیشرفته بوده امروز در رده باالی رشد
در سطح جهان قرار داریم.
روحانی با تاکید بر اینکه ما توانستهایم در بسیاری از مسائل پیروز میدانها
باشیم خاطرنشان کرد :کارهای استراتژیکی که طی  ۴۰سال گذشته و در سالهای
اخیر انجام شده نشان میدهد که ما توانستهایم در بسیاری از مسائل پیروز میدان
باشیم .ما تنها کشوری هستیم که بدون آنکه در برابر دشمن سر فرود آوریم ،از
فصل هفت منشور سازمان ملل متحد خارج شدیم؛ این قدرت ملت ایران و قدرت
دیپلماسی ماست .ما تنها کشوری هستیم که حق هستهای خود را در سازمان ملل
و در شورای امنیت تثبیت کردهایم و این به معنای پیشرفت ملت ایران است.
رئیس جمهور ادامه داد :ما در زمینه محیط زیست گامهایی را برداشتهایم که
اگر بر نمیداشتیم ،امروز با مصیبتهای بزرگ مواجه بودیم؛ اگر دریاچه ارومیه
احیا نشده بود ،امروز  ۱۴میلیون نفر در غرب کشور آواره بودند و صنعت ،کشاورزی
و زندگی ما مختلف شده بود.
وی با بیان اینکه امروز نقش ایران در منطقه از همیشه تاریخ بیشتر است
تصریح کرد :هر کشور و ابرقدرتی هر سخنی میخواهد بگوید؛ ایران تنها کشوری
است که اگر ملتهای منطقه امنیت میخواهند ،میتواند به کمک آنها بشتابد.
بدون ایران هیچ گونه طرحی در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود؛ این را استکبار
جهانی ،آمریکاییها و صهیونیستها بدانند که این پیروزی از آن ملت ما خواهد
بود.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سیاستهای دولت
و جمهوری اسالمی در زمینه حمایت از اقلیتهای دینی و اقوام در کشور،
خاطرنشان کرد :ما راهمان را در بخش حقوق زنان ،جوانان ،اقلیتها ،اهل سنت
و اقوام ادامه میدهیم .یکی از شعارهای ما در دولت حقوق شهروندی بود و امروز
 ۱۸۲۵نفر از اهل سنت در مناصب مختلف از فرماندار و معاون استاندار تا بخشدار
و شوراهای مختلف مشغول به کار هستند و ما دو سفیر از اهل سنت در خارج از
کشور داریم که این نشان از آن است که روز به روز وحدت و یکپارچگی و اتحاد
ما بیشتر خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اسالم و انقالب ما به زنان مقام باال داد ،افزود:
امروز زنان ما در تمام زمینهها و رشتهها و مدیریتها بیش از هر زمان دیگر در
تاریخ ایران حضور دارند.
وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در امور مختلف کشور گفت :ما به شفافیت
ادامه میدهیم با فساد مبارزه کنیم .ما همچنان حمایتمان از اقشار مستضعف
را ادامه خواهیم داد و تعامل سازنده با دنیا را ادامه خواهیم داد و جایگاه ایران را
مرتفعتر خواهیم کرد .همچنین فضای کسب و کار را بهتر از گذشته آماده میکنیم
و خصوصی سازی بنگاههای دولتی را ادامه میدهیم و مردم به زودی شاهد
خواهند بود که دولت الکترونیک برای آنها رفاه فراوانی ایجاد خواهد کرد.
روحانی با اشاره به برنامههای دولت در زمینه کنترل بحرانهای آب و محیط
زیست ادامه داد :نهادهای مالی از جمله بانکها را همانطور که پرونده مؤسسات
اعتباری غیر مجازی که اموال مردم را تاراج کرده بودند بسته شد ،تنظیم خواهیم
کرد.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد :امروز ما در یک جنگ روانی – تبلیغی
و اقتصادی در برابر دشمنان سبوع که با سبوعیت با مردم رفتار میکنند مواجه
هستیم؛ ما باید این مشکالت را با دست همدیگر حل کنیم .چرا که هر جا که
پیروز شدهایم ،جایی بود که ملت و دولت در کنار هم و پشت سر رهبری قرار
گرفتند؛ اگر ما توانستیم در سالهای اول انقالب ترور و شورش را در کشور از
بین ببریم و آرام کنیم ،مردم ،دولت و نیروهای مسلح پشت سر امام بودند .در
جنگ نیز همین طور بود؛ در تحریم هم با ایستادگی ،همکاری و تعاونمان در
برابر آمریکا پیروز میشویم و نخواهیم گذاشت که آمریکا پیروز شود .وی با اشاره
به اعالم سیاستهای خصمانه علیه ایران از سوی سران ایاالت متحده آمریکا
طی ماههای گذشته خاطرنشان کرد :آمریکا دی ماه پارسال ،اردیبهشت امسال،
مرداد و  ۱۳آبان و کریسمس و عید سال مسیحی اعالم کرد که ایران را به زمین
میزنم اما در هیچ کدام نشد .او همچنین قول داده بود که  ۲۲بهمن همه سران
غاصب رژیم آمریکا در تهران باشند که نشد؛ هر چه گفتند نشد و نخواهد شد؛ به
دلیل آنکه مردم ما به خدایشان ،زهرایشان ،پیامبرشان ،ائمهشان و رهبر شجاع و
بزرگوارشان ایمان دارند ،متحدند و پشت سر رهبری حرکت میکنند؛ ما بی تردید
در این مبارزه موفق خواهیم بود.
روحانی با بیان اینکه در این مسیر مردم ما مشکالتی خواهند داشت ،اظهار
کرد :مردم ما همین االن در زندگی روزمره خود نیز مشکالتی دارند اما با کمک
هم این مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت .وضع آمریکا به مراتب بدتر از
چیزی است که خودشان فکر میکردند و وضع منطقه ما بسیار بهتر از آن چیزی
است که خودشان فکر میکردند؛ جایگاه ایران روز به روز باالتر و واالتر میرود و
ما از مشکالت عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آرمان امروز ما همان آرمان  ۴۰سال پیش
است خاطرنشان کرد :اگر  ۴۰سال پیش آرمانمان این بود که در برابر استبداد
آزادی را جایگزین کنیم و در برابر استعمار و وابستگی ،حاکمیت ملی و در برابر
ابتذال ،فضیلت و در برابر تبعیض عدالت را مستقر کنیم و همچنین در برابر غرب
و شرق گرایی هویت ایرانی و در برابر یاس امید و در برابر افراط و تفریط اعتدال
را جایگزین کنیم ،امروز هم راه و آرمان ما همان است و ما بی تردید در این راه
موفق و پیروز خواهیم بود.
وی در پایان صحبتهای خود گفت :از ملت بزرگ ایران که امروز در هوای
سرد و برفی و بارانی در سراسر کشور به خیابانها آمدند و توانستند به دنیا نشان
دهند که پیوند ملت ما با انقالب ،امام و رهبریشان همواره وجود دارد و مستحکم
خواهد بود تشکر فراوان میکنم.

اقتصادی
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی خبر داد

پرداختآخرینمرحلهوام 5میلیونتومانیضروریبازنشستگانکشوریدراسفند
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :ششمین
و آخرین نوبت پرداخت وام ضروری  ۵میلیون تومانی ،اسفند
 ۹۷پرداخت میشود.
به گزارش میزان ،جمشید تقی زاده در همایش تکریم
از بازنشستگان کشوری قیدار در استان زنجان که با حضور
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس و مسئوالن
استانی برگزار شد ،اظهار داشت :نوبت پنجم وام ضروری
برای  ۳۳هزار نفر از بازنشستگان ثبت نام کننده و واجد
شرایط مرحله اول پرداخت شده و نوبت ششم و پایانی این
مرحله اسفندماه پرداخت میشود.
به گفته وی ۳۵ ،هزار نفر باقیمانده در این نوبت وام خود
را دریافت خواهند کرد که به این ترتیب  ۲۰۰هزار نفر در
مرحله اول وام دریافت کرده اند.

تقی زاده یادآور شد :در مرحله دوم پرداخت وام که
ثبت نام اینترنتی آن از اول تا پایان بهمن ماه انجام
میشود ۲۰۰ ،هزار نفر باقیمانده وام خود را از فروردین
تا شهریور  ۹۸در قالب نوبت بندی و براساس اولویت
دریافت میکنند.
تقی زاده همچنین درباره بیمه درمان بازنشستگان گفت:
ما عالوه بر پیگیری اجرای ماده  ۸۵قانون مدیریت خدمات
کشوری ،در قرارداد بیمه تکمیلی امسال حمایت ویژه از
بیماران خاص و همچنین ُمعسر در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت :تمام تالش صندوق بازنشستگی
اجرای عدالت اجتماعی در حوزه بازنشستگی است که از
جمله آرمانهای بلند امام راحل و انقالب اسالمی است.
در جریان سفر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

به استان زنجان همچنین کلنگ زنی خانه امید قیدار با
حضور نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی،
مسئوالن استانی و تعدادی از بازنشستگان فرهیخته استان
زنجان انجام شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این مراسم
گفت :خانههای امید بازنشستگان از جمله مراکز فرهنگی و
اجتماعی است که  ۴۳مرکز ساخته و بهره برداری شده و ۹
مرکز دیگر نیز در حال ساخت بوده یا عملیات اجرایی آن به
تازگی آغاز شده است.
تقی زاده تاکید کرد :توجه به نقشآفرینی بازنشستگان،
ایجاد ارتباط اجتماعی موثر و دورهمیهای بازنشستگی،
سالمت روان و جسم ،اشتغالزایی و نشاط و پویایی از جمله
اهداف ساخت خانههای امید است.

معاون اداری  -مالی سازمان تامین اجتماعی خبر داد

ثبت نام بیش از  ۳میلیون نفر برای دریافت بسته حمایتی
معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی گفت :بیش
از  ۳میلیون نفر برای دربافت بستههای حمایتی ثبت نام
کردند که خیلی از این افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی
نیستند و پس از یک هفته کاری پاسخ این افراد داده
خواهد شد.
به گزارش فارس ،اردالن درباره ثبتنام جاماندگان
بسته حمایتی دولت برای بیمه شدگان سازمان تامین
اجتماعی گفت :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 ۱۴۵۰میلیارد تومان برای واریز بستههای حمایتی ۶
میلیون و  ۱۵۰هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی
اختصاص داده بود که تاکنون این تعداد بسته حمایتی
خود را دریافت کردند.
وی ادامه داد:بعضی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
در خصوص عدم واریز بسته حمایتی اعتراضی داشتند که با

شماره  ۱۴۲۰و همین طور کدهای دستوری * ۸*۱۴۲و
همینطور * ۹*۱۴۳میتوانستند اعتراض خود را ثبت کنند.
معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی گفت:بر
اساس اعالم وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی افرادی
که خود را مستحق بسته حمایتی میدانستند میتوانند
ثبت اعتراض انجام دهند و تاکنون  ۳میلیون و  ۷۱هزار
نفر در سامانههای اعالم شده برای دریافت بسته حمایتی
ثبت نام کردند که خیلی از این افراد بیمه شدگان سازمان
تامین اجتماعی نیستند و یا تحت پوشش کمیته امداد
و بهزیستی قرار دارند .یا اینکه افرادی هستند که بیمه
آنها قطع شده است و دیگر تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعی محسوب نمیشوند.
اردالن افزود :در طرح بسته حمایتی به هر خانواده که
سرپرست آن کمتر از  ۳میلیون تومان درآمد داشته باشد این بسته

به آنها تعلق میگیرد و باید بیمه شده سازمان تامین اجتماعی
باشد .وی گفت :به مدت یک هفته افرادی که در این
سامانهها ثبتنام کردهاند بررسی خواهد شد و به شرط
اینکه سازمان مدیریت تامین اعتبار کند بسته حمایتی
افراد جامانده نیز واریز میشود.

بررسی عملکرد  ۹ماهه بودجه ۹۷
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عملکرد  ۹ماهه دولت در بودجه امسال از
این حکایت دارد که در بخش منابع و مصارف،
آنچه مصوب شده بود تاکنون محقق نشده
است ،اما با وجود عدم تحقق نزدیک به ۳۷
هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده،
کسری بودجه نیز بهدلیل کاهش پرداخت و
هزینهها وجود ندارد .در این بین عملکرد بیش
از رقم مصوب درآمدهای نفتی و کمکاری در
بخش مالیات مشهود است.
به گزارش ایسنا ،دولت در سال جاری برای
بخش منابع و مصارف حدود  ۳۸۶هزار میلیارد
تومان مصوب در اختیار داشت ،اما آنچه که
عملکرد بودجه از ابتدای سال جاری تاکنون
نشان میدهد ،عمدت ًا در مصوب هر ماه رقم
مدنظر محقق نشده و یا بعض ًا بیشتر شده
است.
این در حالی است که در بخش منابع
عمومی دولت که از سه بخش درآمدها ،فروش
نفت و فرآوردههای آن و همچنین واگذاری
داراییهای مالی تشکیل میشود ۳۸۶ ،هزار
میلیارد تومان مصوب شده بود که برای ۹
ماهه ابتدایی امسال باید  ۲۹۲هزار میلیارد
تومان منابع کسب میشد ،اما طبق گزارش
خزانهداری ،حدود  ۳۷هزار میلیارد تومان از
منابع مصوب محقق نشده و در مجموع به
 ۲۵۵هزار میلیارد تومان میرسد.
بر اساس این گزارش ،در بخش درآمدها
برای کل سال  ۲۱۶هزار میلیارد تومان مصوب
شده بود که باید در  ۹ماهه حدود  ۱۶۳هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان محقق میشد ،اما درآمد
 ۱۰۰هزار میلیارد تومانی نتیجه عملکرد این
بخش است .درآمدها از دو بخش مالیاتها و
سایر درآمدها تشکیل میشود که مالیات سهم
حدود  ۱۴۲هزار میلیارد تومانی را در سال و تا

جزئیات عملکرد دولت در هزینهها حاکی
از آن است که در بخش هزینههای جاری
که بخش عمده آن حقوق و دستمزد کارکنان
است ،از  ۲۹۳هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان مصوب
برای کل سال در  ۹ماهه اول ،حدود  ۲۲۲هزار
میلیارد تومان مصوب شده بود که  ۱۹۳هزار و
 ۹۰۰میلیارد تومان هزینه شده است.
بودجه عمرانی محقق نشد

 ۱۰۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان برای  ۹ماهه
اول داشته است.
این در حالی است که  ۷۷هزار میلیارد
تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده و در
این حالت نزدیک به  ۳۰هزار میلیارد تومان
کسری درآمد مالیاتی وجود دارد .رقم عدم
تحقق مالیات در پایان آذرماه سال جاری
بخش عمدهای از عدم تحقق منابع عمومی
دولت در این مدت را شامل میشود .در سایر
درآمدها نیز مصوب  ۹ماهه  ۵۶هزار میلیارد
تومان بوده که از این رقم  ۲۳هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان محقق شده است.
اما درآمدهای نفتی عملکرد فراتر از رقم
مصوب داشته است؛ به طوری که از حدود ۱۰۷
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی که برای کل سال
پیشبینی شده بود ،باید  ۸۱هزار و  ۳۰۰میلیارد
تومان در  ۹ماهه محقق میشد ،اما عملکرد
بودجهای آن نشان از درآمد نزدیک به  ۸۹هزار

و  ۶۰۰میلیارد تومانی نفتی دولت در این مدت
دارد .دلیل اصلی این موضوع را میتوان گاه ًا
در افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی
و همچنین افزایش نرخ دالر در طول سال
دانست.
کاهش مصارف با کاهش منابع

در مقابل منابع عمومی دولت ،مصارف آن
وجود دارد که به سه بخش هزینههای جاری،
بودجههای عمرانی و تملک داراییهای مالی
تقسیم میشود .دولت در مقابل منابع ۳۸۶
هزار میلیاردی همین رقم را در بخش مصارف
در بودجه برای کل سال جاری داراست.
عملکرد بودجه نشان میدهد که از ۲۹۲
هزار میلیارد تومانی که باید در  ۹ماهه اول
امسال برای دولت هزینه انجام میشد ،حدود
 ۲۴۶هزار میلیارد تومان انجام شده است .به
عبارتی تا  ۴۶هزار میلیارد تومان از مصارف به
دلیل کاهش منابع صرفهجویی شده است.

در بودجههای عمرانی تقریب ًا عملکرد
نصف وجود دارد؛ به طوری که از  ۶۲هزار
میلیارد تومان مصوب برای کل سال که
باید در پایان آذرماه  ۴۶هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان آن پرداخت میشد ،فقط حدود  ۳۲هزار
میلیارد تومان عملکرد دارد .این در حالی است
که معمو ًال در زمان کاهش منابع با توجه به
اینکه دولت نمیتواند چندان در هزینههای
جاری کاهشی ایجاد کند ،عدم پرداخت متوجه
بودجههای عمرانی میشود.
همچنین در بخش تملک داراییهای مالی
که عمدت ًا به پرداخت سود مربوط به اوراق
منتشر شده در سالهای قبل برمیگردد ،حدود
 ۳۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که در ۹
ماهه اول امسال  ۲۰هزار میلیارد تومان دولت
در این بخش پرداختی دارد.
اما در مجموع عملکرد مالی دولت در ۹
ماهه امسال از این حکایت دارد که از ۲۵۵
هزار میلیارد تومان منابعی که در اختیار داشته،
حدود  ۲۴۶هزار میلیارد تومان هزینه کرده
است که  ۴,۰۰۰میلیارد تومان کمتر از رقم
دریافتی بوده و در این حالت کسری بودجهای
متوجه دولت نیست ،هرچند که عدم تحقق
منابع مانع از انجام هزینهها و مصارفی بوده
که در بودجه پیشبینی شده است.

بانك مسكن با صدور اطالعیهای اعالم کرد

بخشودگی سود و جریمه تسهيالت 100میلیون تومانی و كمتر اخذ شده قبل از سال ٩٥در صورت بازپرداخت یکجا و نقدی
بانك مسكن از بخشودگی سود تسهيالت يك ميليارد
ريالی و كمتر قبل از سال  ١٣٩٥در صورت پرداخت يكجا
و نقدی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،بانک
مسکن در اطالعیهای بخشودگی سود تسهیالت اعطایی

یک میلیارد ریالی و کمتر را قبل از سال  ١٣٩٥اعالم
کرد.
در این اطالعیه آمده است :در راستای اجرای ماده
 ٢تبصره  ٣٥قانون اصالح قانون بودجه سال ١٣٩٥
هموطنانی که قبل از پایان سال  ١٣٩٥از تسهیالت

اعطایی یک میلیارد ریالی و کمتر از آن استفاده نموده
و در بازپرداخت آن دچار مشکل شده اند ،برابر ضوابط
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی در صورت
بازپرداخت یک جا و نقدی باقی مانده از اصل تسهیالت
از بخشش سود و جریمه بهره مند میشوند.

یادداشت

آینده ویتنام!

دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
جمهوری سوسیالیستی ویتنام ۹۵ ،میلیون نفر جمعیت و
 ۳۳۱هزار و  ۲۲۱کیلومتر مربع مساحت دارد ۸۰ .درصد درآمد
دولت ویتنام از اخذ مالیات است .در سال  ،۲۰۱۷این کشور
 ۳۶میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد
و شرکت هایی مانند  ، Intel ،HP ، GEنوکیاIBM ،
 ،پاناسونیک ،سامسونگ ،مایکروسافت و بوش در آن سرمایه
گذاری کردهاند .ویتنام پس از  ۸سال مذاکره و  ۱۱سال آماده
شدن نهادی و قانونی ،در سال  ۲۰۰۶به عضویت سازمان
تجارت جهانی در آمد .این عضویت باعث شد تا اقتصاد ویتنام،
رقابتی تر ،سالم تر و شفاف تر شود .تجارت با دنیا ،رفرم های جدی و سرمایه گذاری دولتی
در آموزش (به ویژه دبستانی) و ساختار عمرانی باعث شده تا ویتنام در ده سال گذشته از نرخ
رشد اقتصادی متوسط  ۵٫۵درصد بهره برده و نرخ تورم را به  ۳٫۵درصد و بیکاری را به ۲٫۲
درصد برساند.
در سال  ،۲۰۱۲دولت ویتنام به خاطر عملکرد منفی شرکت های دولتی از مردم عذر خواهی
کرد و به تدریج تا  ۵۰درصد این شرکت ها را به بخش خصوصی منتقل نمود .دولت ویتنام
نظارت بسیار جدی بر عملکرد بانک ها داشته و اقتصاد آن ترکیبی از خصوصی و دولتی و
عمدتا بر  SMEsیا شرکت های کوچک و متوسط است .دولت ویتنام از ظهور شرکت های
بزرگ و قدرتمند به صورت جدی جلوگیری کرده و با افراد متخلف اقتصادی با جدیت تمام
برخورد کرده است.
ویتنام یک صادر کننده بزرگ مواد غذایی و کشاورزی است و در عین حال نفت ،کفش،
لباس ،منسوجات ،سیمان ،تایر و شیشه صادر میکند .در سال  ۲۰۱۷ویتنام  ۱۶۵میلیارد
دالر صادرات و  ۱۵۰میلیارد دالر واردات داشت .عمده صادرات ویتنام به چین ،آمریکا ،ژاپن،
اتحادیه اروپا ،کره جنوبی ،هند و استرالیا است و در سال  ۳۰ ،۲۰۱۷میلیارد دالر به آمریکا
و  ۱۵میلیارد دالر به ژاپن کاال صادر کرد .ویتنام توانسته  ۱۶قرارداد تجاری دو جانبه و چند
جانبه با کشور های آسیایی و غیر آسیایی منعقد کرده و بسیاری را به مواد خام و کاالهای
خود وابسته کند .ویتنام در بخش بانکداری ،بهداشت ،کشاورزی ،حمل و نقل و صنعت ،در به
کارگیری  blockchainبسیار موفق بوده است .در سال  ۱۹۸۵ویتنام درآمد سرانه  ۲۳۰دالر
داشت در حالیکه در سال  ۲۰۱۷آن را به  ۲۳۴۳دالر رسانده و امیدوار است در سال ،۲۰۲۰
درامد سرانه خود را به  ۳۰۰۰دالر برساند .در حالی که ویتنام سی سال پیش یکی از کشور
های فقیر جهان محسوب میشد ،امروز  ۹۵درصد مردم آن کشور به همه خدمات شهری و
عمومی دسترسی دارند و دولت امیدوار است تا سال آینده طبقه متوسط را به  ۳۳میلیون نفر (
حدود یک سوم) بر ساند.
دولت ویتنام مبنای سیاست خارجی خود را در مفهوم “متنوع سازی شرکای اقتصادی و
سیاسی” تعریف کرده( )Diversificationو در محیط فوری جغرافیایی خود ،با عموم کشور
های قدرتمند مانند ژاپن ،چین ،استرالیا و هند روابط استراتژیک برقرار کرده است .جمهوری
سوسیالیستی ویتنام با  ۱۸۸کشور روابط دیپلماتیک دارد و در بیانیه رسمی دولتی ،این دو هدف
را در روابط بین المللی خود با اجماع داخلی تعیین کرده است:
 )۱ویتنام یک دوست و شریک قابل اعتماد برای همه کشور ها در جامعه بین المللی است.
 )۲ویتنام یک  Manufacturing Hubاست.

یادداشت

در هم تنیدگی سه نرخ
پویا جبل عاملی

آنچه از دید سیاستگذاری مهم است ،پررنگ شدن تورم و نرخ بهره و سازگاری این دو
با نرخ ارز است .بهعبارت دیگر روندهای این سه نرخ با هم سازگاری داشته و نمیتوان انتظار
داشت که مثال نرخ ارز ،در نهایت فارغ از روند دو نرخ دیگر حرکت کند.
بر مبنای این تئوریها ،افزایش تورم به فشار بیشتر برای تضعیف پول ملی منجر شده و
کاهش نرخ بهره نیز با افزایش خروج سرمایه منجر به افزایش نرخ ارز میشود .خود کاهش
نرخ بهره که میتواند بهعنوان انبساط پولی معنی شود ،از کانال افزایش نرخ تورم نیز در نهایت
منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
نمیتوان انتظار داشت که در بلندمدت مثال با وجود انقباض پولی و تورم پایین ،نرخ ارز
صعودی شود و بالعکس .اما نکته بسیار پر اهمیت این است که روند حرکتی دو نرخ تورم و نرخ
بهره (یا همان وضعیت متغیرهای پولی) در ایران وابسته به بودجه دولت است .بودجه دولت
برای سال آینده در بخش درآمدها بسیار خوشبینانه در نظر گرفته شده است و از هماکنون
میتوان بهراحتی بیان کرد که بخش قابل توجهی از درآمدها محقق نمیشود.
بهعبارت دیگر اگر تاکنون کسری عملیاتی و سرمایهای در حدود  ۱۰درصد بود این رقم در
سال آینده رشد قابلتوجهی را تجربه خواهد کرد و این امر فشار بر کلهای پولی را بیش از پیش
خواهد کرد .از این رو درحالیکه وضعیت تورمی را شاهد هستیم ،کسری بودجه فشار بیامانی را
بر کلهای پولی خواهد گذاشت و بنابراین فضا برای هدفگذاری ارزی محدود خواهد بود.
مجلس اکنون وظیفه خطیری را در بودجه بر عهده دارد و باید حداکثر تالش خود را
برای کاهش کسری بودجه کند و این نیز تنها از طریق کاهش هزینهها میسر است .اگر آن
درهمتنیدگی نرخها را در نظر بگیریم ،هر چه مجلس بتواند از کسری بودجه سال آتی بکاهد،
عمال فضای بیشتری به سیاستگذار میدهد تا ثبات ارزی را تداوم دهد.

یادداشت

برندگان «جنگتجاری»
صادرات محصوالت تولیدی چین به سراسر جهان از  ۲۰۱۶روندی نزولی
را تجربه کرده و رقابت شدید در سراسر قاره کهن موجب انحراف جریان
سرمایهگذاری خارجی به کشورهای دیگر شده است.
از جمله مهمترین رقبای سنتی چین میتوان به ژاپن ،تایوان و کرهجنوبی
اشاره کرد .با این حال قطب تولیدی در حال رشدجنوب آسیا همچون فیلیپین،
هند و ویتنام کشورهایی هستند که این روزها فرصتهای سرمایهگذاری چین
را میقاپند.
پس از رسیدن به رکورد  ۹/۸درصدی در  ،۲۰۱۵سهم چین از مجموع
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷کاهش یک درصدی
را تجربه کرد.
صادرات این کشور به آمریکا نیز در نتیجه جنگتجاری کاهش یافته ،امری
که سرمایهگذاران را به فکر سرمایهگذاری در نقاط دیگر انداخته است.
منبع :اقتصادنیوز
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جامعه
یادداشت

کارخانه تولید سالطین چطور کار میکند؟
محمدماشینچیان

یکی از نگرانیهای منتقدان بازار ،شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروتاندوزی عدهای
انگشتشمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است .اما آیا واقع ًا سالطین اقتصادی محصول
شکست بازار هستند؟
آزادترین اقتصادهای جهان هنگکنگ ،سنگاپور ،نیوزیلند ،انگلستان ،کانادا ،دانمارک ،تایوان،
لوکزامبورگ ،سوئد و هلند هستند .این کشورها نرخ مالیات پایینی دارند ،نظام قانونی خوبی دارند ،پولشان
سالم است ،تجارت آزاد را به اجرا میگذارند و مقرراتپردازیشان بر کسبوکار کمینه است .بدون استثنا
هیچکدام از این کشورها بین تجار و واردکنندگان دالر با قیمت ارزانتر از بازار توزیع نمیکنند.
هیچکدام از کشورهای منتفع از اقتصاد آزاد سلطان اقتصادی ندارند .بهرغم آنکه ثروتمندان در این
کشورها چندین برابر ثروتمندان ایرانی مکنت دارند اما بازار کاغذ و قیر و سکه در هیچکدام از آنها به دلبخواه
یک نفر سودجو به خطر نیفتاده و متالطم نمیشود .امروزه احتکار در هیچکدام از این کشورها معنا ندارد و
قانونی برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی در این کشورها در کار نیست.
از آنسو ایران ،در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئال
در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها
اقتصادهای کنترل شده و برنامهریزیشده گفته میشود .در کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی
گیر افتادهاند تا بخواهید سلطان داریم و صنایع عموم ًا در چنگ و انحصار انگشتشماری هستند که
ارتباطات سیاسی قویتری دارند .مطالعه این موضوع کار آسانی است .کافی است سری به کشور همسایه،
ترکمنستان ،بزنید تا ببینید که انجام هیچ کاری بدون همکاری سالطین نزدیک به نهادهای قدرت
ممکن نیست .اگر سالطین اقتصادی حاصل شکست بازار نیستند و در آزادترین اقتصادهای دنیا اثری از
ایشان نیست ،پس کارخانه تولید سالطین اقتصادی چطور کار میکند؟ خصوصیت مشترک تمام سالطین
اقتصادی ،در تمام دنیا ،یک چیز است؛ ایشان محصول برنامهریزی مرکزی و توزیع رانت دولتی هستند.
هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.شرط تولید یک سلطان اقتصادی ،توزیع رانت در اقتصاد دولتی
است.هرچه پول بیشتری توسط دولت توزیع شود بهرهوری آن کاهش یافته ،فساد افزایش خواهد یافت و
سودجویان بیشتری به دنبال پیدا کردن راهی برای دریافت این پولها تالش خواهند کرد.

یادداشت

ونزوئال چرا به اینجا رسید؟
صادق الحسینی

ونزوئال امروز به این وضعیت نیفتاده .این کشور در  ۱۹۷۰ثروتمندترین کشور منطقه ،بیستمین اقتصاد
جهان و بهترین دموکراسی منطقه خود بود ،اما با کاهش قیمت نفت اقدامات درستی را پیش نگرفت که
به افزایش نابرابری و نارضایتی از عقبگرد کشور و پوپولیسم انجامید.
این جریان ریشه ظهورچاوز در ۱۹۹۸شد .او اشتباهات بزرگ و جذابی کرد.زمینها را بین کشاورزان
تقسیم کرد که تولید غذا را کاهش داد .فوالد ،آلومینیوم ،هواپیما و هتلداری و ...را دولتی کرد و این صنایع
را از بین برد .نرخ ارز را سرکوب کرد تا مصرف مردم را باال ببرد ولی تولید داخلی نابود شد.
با وخیم شدن اوضاع پس از سال  ،۲۰۰۰چین به ونزوئال وام میداد تا سطح مصرف مردم با سرکوب
ارز و واردات حفظ شود.اختالف ارز دولتی و آزاد تا ۱۴برابر هم رسید .چاوز سال  ۲۰۱۳درگذشت و از سال
 ۲۰۱۴قیمت نفت افت کرد که هم درآمدهای دولت را کاهش داد هم وامهای خارجی باید پس داده
میشد .شرایط غیرقابل کنترل شد.
فقر بشدت گسترش پیدا کرد.چاوز ونزوئال را با  ۴۰درصد مردم زیر خط فقر تحویل گرفت .او روی
موج نارضایتی مردم از نابرابری و کاهش رشد سوار شده بود و به آنها قول داده بود زندگیشان را متحول
کند .اما جامعه را فقیرتر کرد بطوریکه  ۹۰درصد مردم زیر خط فقر رفته و تولید نفت از  ۳.۵میلیون بشکه
به یک میلیون بشکه رسید .کشوری که مردمش قوی نشده و جامعهای قدرتمند نداشته باشد حتی اگر
روی گنج هم نشسته باشد بشدت آسیب پذیر است .چه کودتای آمریکایی موفق شود و چه نه،ونزوئال
با جامعه نحیفش با کوچکترین شوک خارجی میتواند دچار فروپاشی شود .و این ضعف ،بهترین وضعیت
برای دولتهای مداخلهگر خارجی است.
پوپولیسم بر امواج نارضایتی نشسته و سوسیالیسم کور آن را همراهی میکند نتیجه همین میشود که
درونزوئال شاهدیم .جامعه ضعیفتر و مردم بیش از پیش وابسته به دولت میشوند.
دولتی که با کوچکترین شوک به درآمدهایش متزلزل شده و کل ساختار کشور را میلرزاند .رقبا و
دشمنان منتظر این فرصتها هستند.

حداقل  ۲میلیون و  ۲۲۲هزار و  ۵۳۸تومان
و حداکثر  ۳میلیون و  ۳۳۳هزار و  ۸۰۷تومان
عیدی امسال کارگران
مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل  ۲میلیون و  ۲۲۲هزار و  ۵۳۸تومان و حداکثر  ۳میلیون
و  ۳۳۳هزار و  ۸۰۷تومان است .به گزارش فارس ،بر اساس قانون کار کلیه کارگاههای مشمول
قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،
بعنوان عیدی و پاداش بپردازند .مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل
نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
این قانون دو تبصره دارد:
تبصره  -۱مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کردهاند باید به ماخذ ۶۰
روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد .مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید
از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
تبصره  -۲در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت مینمایند.
عرف کارگاه معتبر خواهد بود .همچنین بر اساس بند  ۱۰ماده  ۹۲قانون مالیات مستقیم عیدی
ساالنه یا پاداش آخر سال جمع ًا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده  ۸۴قانون
مالیات مستقیم است .بر اساس این گزارش در بخشنامه مزد سال جاری ،از اوایل سال  ۱۳۹۷حداقل
مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ
 ۳۷۰.۴۲۳ریال ( ۳۷۰هزار و  ۴۲۳ریال) تعیین شده بود .بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال
حداقل  2میلیون و  222هزار و  538تومان و حداکثر 3میلیون و  333هزار و  807تومان است.

هشدار پلیس فتا به شهروندان

فریب پیامک جعلی قطع یارانه را نخورید
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی ،از
شهروندان خواست فریب پیامک جعلی قطع یارانه را نخورند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ حسین رمضانی با اعالم این خبر ،گفت :بسیاری از هموطنان
گرامی در روزهای گذشته پیامکی از شماره  +۹۸۳۰۰۰۴۷۴۷۹۷۶۰۲۹دریافت کردهاند مبنی
بر اینکه برای جلوگیری از قطع یارانه دریافتی باید اطالعات خود را در سایتی به آدرس
 www.yaranehe.comاصالح کنند.
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی پلیس ،وی درباره نحوه عملکرد این مجرمان سایبری،
گفت :آنها هیچ گونه ارتباطی با سازمان هدفمندی یارانه نداشته و اطالعات شخصی و بانکی
افراد مانند رمز دوم ،شماره حساب cvv2 ،و … را به سرقت میبرند تا بتوانند به اهداف شوم
خود که همانا سرقت است ،دست پیدا کنند.
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مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید خبر داد

پرداخت تسهیالت تا سقف یک میلیارد و  100میلیون تومان برای توسعه کسب و کارهای روستایی
مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید
کشور گفت :در راستای توسعه کسب و
کارهای روستایی در کشور یک میلیارد و
 100میلیون تومان تسهیالت در مناطق
روستایی هزینه شده است.
به گزارش ایسنا ،اصغر نوراهللزاده در
جشنواره دستاوردهای صندوق کار آفرینی
امید در حوزه صنایع دستی در یاسوج اظهار
کرد :این تسهیالت در راستای اجرای ۲۳
هزار طرح در مناطق روستایی و حمایت
مالی از این طرحها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه برای اشتغالزایی در
مناطق کمتر برخوردار نیز بیشتر از منابع
داخلی استفاده کردیم ،افزود :در این
استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده که
رشدی  ۵۰درصدی داشته است.
مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید

کشور میزان این تسهیالت را سه برابر
برخی استانهای برخوردار عنوان کرد
و افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون
در تهران  ۱۲میلیارد تومان تسهیالت
پرداخت کردیم که این میزان در

کهگیلویه و بویراحمد بالغ بر  ۴۰میلیارد
تومان است.
نوراهلل زاده تصریح کرد :هدفگذاری
دولت در جهت توسعه مناطق کمتر
برخوردار است؛ هر چند واژه کمتر برخوردار

با تمام ظرفیتهای بسیاری که این استان
دارد مناسب این استان نیست و باید کسب
و کار بیشتری ایجاد شود.
وی ادامه داد :تمام تالش این است که
این مناطق با دریافت تسهیالت با سود
کم مورد حمایت قرار گیرند.
مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید
کشور عنوان کرد :از ابتدای سال،
بیشترین مسئولیت و فعالیت در حوزه
اشتغال روستایی بوده و تالش کردیم که
بتوانیم نقش مؤثری در توسعه منطقهای و
خصوص ًا در این استان داشته باشیم.
نوراهلل زاده اضافه کرد :دولت تدبیر و
امید تالش کرده که حتی در دورترین
روستاها نیز فرصت اشتغالزایی ایجاد کند
و دسترسی مردم روستایی به منابع مالی
را راحت کند و نوع ضمانتها نیز خود
گویای این امر است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه :۹۸

وام ازدواج در این کمیسیون از  ۱۵میلیون به  ۳۰میلیون
افزایش پیدا کرده و مبلغ آن کاهش پیدا نمیکند

کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۸مجلس میگوید وام
ازدواج در این کمیسیون از  ۱۵میلیون به  ۳۰میلیون افزایش
پیدا کرده و مبلغ آن کاهش پیدا نمیکند.
به گزارش خانه ملت ،قاسم احمدی الشکی عضو
کمیسیون تلفیق بودجه سال  98مجلس در خصوص اینکه
بانک ملی اعالم کرده است که حداکثر وام ازدواج برای سال
آینده باید  20میلیون تومان باشد ،گفت :دولت نمیتواند از
پرداخت وام ازدواج  30میلیون تومانی شانه خالی کند و مبلغ
آن کاهش نخواهد یافت.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه
داد :دولت طبق مصوبه کمیسیون تلفیق که اگر به تصویب

نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد ،باید به متقاضیان
وام ازدواج که مدارک الزم را دارند  30میلیون تومان وام ازدواج
دهد.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس دهم شورای
اسالمی در این باره که گفته میشود افزایش مبلغ وام ازدواج
باعث میشود جمعیت کمتری از این تسهیالت برخوردار
شوند ،اظهار داشت :دولت باید متناسب جمعیت متقاضی وام
ازدواج در سال  97به افراد متقاضی تسهیالت ازدواج در سال
 98وام دهد .وی بیان داشت :اعضای کمیسیون تلفیق بودجه
 98این موارد را جمع بندی و نهایی میکنند تا برای بررسی و
تصویب به صحن علنی ارسال شود از این رو پس از تصویب

در قوه مقننه دولت نمیتواند مبلغ وام ازدواج را کاهش دهد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی پیشنهاد کرد که
رقم وام ازدواج باید حداکثر  20میلیون تومان باشد؛ چراکه
اگر مبلغ باال برود ،افراد کمتری میتوانند از وام ازدواج استفاده
کنند و ممکن است مانند سالهای گذشته صف برای دریافت
وام ازدواج تشکیل شود.منابع قرضالحسنه محدود است و هر
چقدر منابع باشد ،همانقدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ
باال برود ،افراد کمتری میتوانند از وام ازدواج استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پرداخت  ۹۵درصد از مطالبات فرهنگیان تا پایان امسال

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و
پرورش از پرداخت  ۹۵درصد از مطالبات فرهنگیان تا
پایان امسال خبر داد.
به گزارش فارس ،علی الهیار ترکمن معاون توسعه
مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در واکنش
به درخواستهای تعدادی از مخاطبان این خبرگزاری در
سامانه «فارس من» مبنی بر اینکه «مطالبات همکاران
حق التدریس رسمی آموزش و پرورش هنوز پرداخت نشده
است» و «معوقات فرهنگیان را پرداخت کنید» اظهار کرد:
تمام مطالبات آموزش و پرورش شامل مطالبات نیروهای
خدماتی ،پیمانی ،رسمی و حقالتدریس که از سال  ۹۶باقی
مانده بود را احصاء کردیم ،ضمن اینکه تخصیصها هم

تا حدودی صادر شده است ولی خزانه به خاطر مشکالت
نقدینگی که دارد ،هنوز نتوانسته است به ما پرداخت کند.
وی ادامه داد :در بهمنماه چون مصادف با پرداخت

عیدی است ،کمی از لحاظ نقدینگی شرایط خزانه خاص
است ،ولی پیگیر هستیم که در اسرع وقت بتوانیم این
مطالبات را پرداخت کنیم.
الهیار ترکمن تصریح کرد :تا قبل از پایان امسال تالش
میکنیم بخش مهمی از مطالبات که حدود  ۹۵درصد آن
میشود را بتوانیم تسویه کنیم.
وی با بیان اینکه در این تسویه کل مطالبات فرهنگیان
 ۹۶قطع ًا پرداخت خواهد شد ،گفت :ابتدا تمام مطالبات
سال  ۹۶پرداخت میشود و یک بخش کوچکی از مطالبات
سال  ۹۷فرهنگیان میماند که از سال  ۹۷به  ۹۸منتقل
خواهد شد که ان شاءاهلل پیگیری میکنیم که بتوانیم آن
را نیز پرداخت کنیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

بیش از  ۲۴۰۰قلم دارو تحـت پوشـش بیمـه اسـت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت :در حال حاضر بیش از
 ۲هزار و  ۴۰۰قلم دارو تحت پوشش بیمه است؛ برخی میگویند
دارویی از پوشش بیمه خارج شده ،درحالی که طی مدت اخیر به
جز داروهای بدون نسخه یا OTCهیچ داروی دیگری از پوشش
بیمهای خارج نشده است.
به گزارش ایسنا ،طاهر موهبتی در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی درباره پیشرفتهای حاصل شده در
سازمان بیمه سالمت افزود :رویکرد دولت و بیمهها حتی درباره
داروهای بدون نسخه ،ذخیره منابع نبوده ،بلکه به دنبال تغییر رفتار
مردم در مصرف دارو هستیم .برخی افراد در برابر اصالح رفتار
موضعگیری میکنند.
وی ادامه داد :وزن هزینههای دارویی در سبد هزینههای
سازمان بیمه سالمت در سرپایی و بستری حدود  ۲۵درصد است.
موهبتی درباره خدمات تحت پوشش بیمه سالمت بیان کرد:
حدود  ۴هزار و  ۹۰۰خدمت تحت پوشش سازمان بیمه سالمت
است که  ۵هزار و  ۶۰۰مورد در کتاب ارزشهای نسبی وجود دارد
و  ۷۵۰مورد ستارهدار است و به فراخور موقعیت تحت پوشش
قرار میگیرد و نیازمند تأمین منابع مالی و وجود راهنماهای بالینی
است .رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سالمت افزود :همچنین
 ۴۷هزار مورد از لوازم مصرفی پزشکی نیز تحت پوشش بیمه
است ۱۰۰ .قلم دارو نزدیک به  ۷۰درصد هزینههای داروی
سرپایی را به خود تخصیص میدهند.
موهبتی درباره پرداختی از جیب مردم در حوزه سالمت اظهار
کرد :هزینه سالمت از جیب مردم در سال  ۹۲چیزی بین  ۵۹تا

 ۶۵درصد بود و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شد
که این میزان باید به  ۳۰درصد کاهش پیدا کند و در حال حاضر
این هزینه به حدود  ۳۷درصد رسیده است .وقتی سبد هزینهای
کشور در حوزه سالمت باال میرود ،یا باید مردم یا بیمه یا دولت
این هزینه را پرداخت کند .اگر یکی از این سه طرف کمتر پرداخت
کند ،باید اضالع دیگر بیشتر پرداخت کنند.
وی ادامه داد :حوزه سالمت را نباید با خط کشهای سیاسی
اندازهگیری کرد .در شرایط سخت اقتصادی حتم ًا باید به حوزه
سالمت توجه ویژه داشت .دولت و سازمان برنامه و بودجه و
مجلس همواره به حوزه سالمت کمک کردند و امیدواریم این
کمکها تداوم داشته باشد.
موهبتی درباره افزایش افراد تحت پوشش بیمه سالمت نیز
گفت :در ابتدای انقالب اسالمی ،فقط کارکنان دولت مشمول بیمه
خدمات درمانی بودند و سایر گروهها مثل روستاییان و ساکنان

شهرهای زیر  ۲۰هزار نفر از این بیمه برخوردار نبودند .سازمان
بیمه خدمات درمانی که امروزه به سازمان بیمه سالمت تغییر
نام داده است ،در سال  ۱۳۷۴و با هدف پوشش بیمهای افرادی
ایجاد شد که هیچ بیمهای نداشتند .در ابتدای تأسیس این سازمان
حدود  ۸۰هزار نفر از روستاییان تحت پوشش خدمات سازمان بیمه
خدمات درمانی بودند و امروزه این جمعیت نزدیک به  ۲۱میلیون
نفر رسیده است .همچنین نزدیک به یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
از سایر اقشار و بهزیستی نیز تحت پوشش بیمه سالمت هستند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد :در دولت تدبیر و
امید ،صندوق بیمه همگانی سالمت نیز راهاندازی شد و نزدیک به
 ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان سالمت قرار
گرفتند .در حال حاضر هیچ مانعی برای بیمه شدن افراد در کشور
وجود ندارد و اگر کسی پوشش بیمهای ندارد ،به این دلیل است که
خودش مراجعه نکرده و بیمه نشده است .از لحاظ قانونی در حال
حاضر افراد حتی در بیمارستان نیز بیمه میشوند.
موهبتی درباره حفاظت مالی از مردم در حوزه سالمت اظهار
کرد :طی سالهای پیش در بخش بستری مردم حدود  ۳۷درصد
از هزینهها را پرداخت میکردند و در حال حاضر اگر بیماران از
طریق نظام ارجاع مراجعه کنند پنج درصد و غیر از نظام ارجاع ۱۰
درصد هزینه را پرداخت میکنند .برای بخش سرپایی نیز بیمه بر
اساس تعرفه دولتی ۷۰ ،درصد هزینه را پرداخت میکند .بیمهها
در بخش خصوصی ،تعرفه دولتی را پوشش میدهند و اگر افراد
میخواهند به بخش خصوصی مراجعه کنند باید بیمه تکمیلی
داشته باشند.
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برگزیدگان جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

اهدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن به الناز شاکردوست برای فیلم «شبی که ماه کامل شد»

جشنوارهی فیلم فجر با رکوردداری فیلم «شبی که ماه کامل شد» و اهدای سیمرغ
مردمی به فیلم «متری شش و نیم» به سکانس پایانی رسید.
به گزارش فرارو ،در مراسم پایانی جشنوارهی فیلم فجر که شامگاه  ۲۲بهمن ماه
با اجرای محمدرضا شهیدیفر برگزار شد ،جمعی از مسؤوالن ،مردم و هنرمندان حضور
داشتند که در این برنامه عالوه بر تقدیر از  ۲۳آزاده دفاع مقدس ،فیلم «شبی که ماه
کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار بیشترین جوایز را گرفت.
در این مراسم که شامگاه  ۲۲بهمن ماه با اجرای محمدرضا شهیدیفر در حال
برگزاری است ،سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حسین انتظامی
سرپرست سازمان سینمایی ،سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوان،
علیرضا تابش مدیرعامل فارابی ،سید محمد طباطبایی نژاد مدیر عامل مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی ،جمشید مشایخی ،علی نصیریان ،منوچهر شاهسواری ،نرگس
آبیار ،هوتن شکیبا ،محمد حسین قاسمی ،فرشته صدرعرفایی ،غالمرضا موسوی ،جواد
عزتی ،امین حیایی ،الناز شاکردوست ،بهنوش طباطبایی ،فرشته طائرپور ،نیلوفر خوش
خلق ،سعید روستایی و … حضور دارند.
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و علی جنتی وزیر سابق وزارت ارشاد هم
از حاضران این مراسم بودند.
جمعی از خانوادههای شهدای دفاع مقدس ،انقالب اسالمی و مدافعان حرم در
این مراسم حاضر بودند.
مرضیه هاشمی خبرنگار بازداشت شده پرس  tvتوسط آمریکا که به تازگی آزاد شده
هم از جمله حاضران مراسم بود.
ابراهیم داروغهزاده دبیر جشنوارهی فیلم فجر سخنانی را مطرح کرد.
در ادامه آنونس فیلمهای نگاه نو ،مستند و فیلم کوتاه پخش شد.
کلیپ داوران بخش نگاه نو پخش شد و در ادامه برگزیدگان این بخش با حضور آیدا
پناهنده ،محمد آفریده ،حبیب احمدزاده و مازیار میری داوران این بخش معرفی شدند:
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه اهدا شد به «بچه خور» به کارگردانی محمد
کارت.
محمد کارت با ابراز خوشحالی از دریافت این جایزه از همکارانش قدردانی کرد و
گفت :امیدوارم همیشه حضور جدی فیلم کوتاه و مستند در جشنواره فجر ادامه داشته
باشد.
در ادامه سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند به «بهارستان خانه ملت» به کارگردانی
بابک بهداد اهدا شد.
بابک بهداد گفت :سینمای مستند جسور و خالق است و سینمای داستانی را تحت
تاثیر قرار میدهد .ما مستندسازان موفقی ،در عرصه جهانی داریم اما متاسفانه مورد کم
توجهی قرار میگیرند.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی «نگاه نو» اهدا شد به فیلم «مسخره باز» به
کارگردانی همایون غنیزاده.
یال محمد یک مهاجر افغانستانی که به جای برگزیده این بخش روی سن آمد متنی
را خواند و گفت :من "خیال محمد" نزد آقای غنی زاده کار میکنم و از ایشان خواسته
بودم اگر امروز توانست از مشکالت ما بگوید و او هم گفت که خودم بیایم .اما دیدم شما
هم خودتان مشکالتی دارید و امروز برای امید باید حرفهای خوب بزنیم و میخواهم از
این فرصت استفاده کنم و از مردم ایران قدردانی کنم و برایتان آرزوی عبور از مشکالت
کنم تا دوباره رنگ آرامش ببینید.
او متن خود را اینطور ادامه داد :کارگردان موفق برگزیده باید موفق شده باشد که
نگاه نو و جدیدی را در جشنواره تزریق کرده باشد .حال آنکه آنچه میبینیم حکایت از
عدم موفقیت اینجانب ،کارگردان «مسخرهباز» در تزریق نگاه نو به جشنواره است.
لذا ضمن خرسندی و قدردانی از ایجاد فرصت حضورم در جشنواره امسال ،اینجانب
همایون غنیزاده از پذیرفتن این جایزه ،یعنی نگاه نو معذورم .امید که در دورههای دیگر،
کارگردان مقبولتری برای این جشنواره باشم.
نامزدهای بخش نگاه نو عبارتند از:
جاندار حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری
حمال طال به کارگردانی تورج اصالنی
دیدن این فیلم جرم است به کارگردانی رضا زهتابچیان
روزهای نارنجی به کارگردانی آرش الهوتی
مسخرهباز به کارگردانی همایون غنیزاده.
تقدیر از  ۲۳آزاده دفاع مقدس با سخنان متفاوت گوهر خیراندیش
در بخش بعدی این مراسم پس از پخش بخشهایی از فیلم  ۲۳نفر ،از آزادگان
همان گروه  ۲۳نفر که در زمان جنگ اسیر بودند ،قدردانی شد.
تعدادی از آزادگان به همراه بازیگران نوجوانی که نقش آنها را در  ۲۳نفره بازی
کردند بر روی صحنه حضور پیدا کردند.
این قدردانی با حضور سید عباس صالحی وزیر ارشاد ،حسین انتظامی رییس سازمان
سینمایی ،ابراهیم داروغهزاده دبیر جشنواره ،گوهر خیراندیش ،حبیب احمدزاده و منوچهر
شاهسواری مدیرعامل خانه سینما انجام شد.
در این بخش برخی از آزادگان خودشان حضور نداشتند و فرزندانشان به جای آنها
به مراسم آمده بودند که مال صالح نیز در بین آنها حضور داشت.
گوهر خیراندیش که به همراه منوچهر شاهسواری و حبیب احمدزاده در این بخش
برای تقدیر به جایگاه آمد ،ضمن اشاره به دردی که در پا داشت یادآور شد :رفت بودم
سینما فیلم «قصر شیرین» را تماشا کند ،به فیلمی جنگی رسیدم که خواستم از درد پا
ُچرتی بزنم ولی نتوانستم و فکر میکردم شاهد یک فیلم با استانداردهای جهانی هستم.
این بازیگر ادامه داد :من مطمئنم این فیلم با جذابیتی که دارد پرفروش میشود و
در تمام فیلم خودم اشک ریختم" .مالصالح" عزیز در سه دوران اسارت دیده و شکنجه
شده و حاال من سر تعظیم فرود میآورم در مقابل ایشان .البته قبل آمدن به من گفتند
نکند دوباره مثل یزد بروی و مالصالح را ببوسی .ولی گفتم خیالتان راحت باشد ،من
دیگر توجیه شدهام .همان سالی توجیه شدم که تحتتاثیر زمان پس از فوت جمشید
اسماعیل خانی (همسرش) هنگام اهدای جایزهای کارگردان جوانی را بوسیدم و قاضی
محترم یزدی با لهجه شیرینشان فرمودند :این چه کاری بود کردی؟ نمیشود هرکس
را ببوسی بگویی پسرم بود .به همین دلیل من این قهرمانها را از طرف خودم و مادرم
از دور میبوسم.
اهدای سیمرغ نگاه ملی به  ۲۳نفر
سپس با حضور وزیر ارشاد و سرپرست سازمان سینمایی سیمرغ بلورین بهترین
فیلم از نگاه ملی به فیلم « ۲۳نفر» و مجتبی فرآورده و مهدی جعفری تهیهکننده و
کارگردان فیلم تعلق گرفت.
مجتبی فرآورده پس از دریافت این جایزه ضمن تبریک چهلمین سال پیروزی
انقالب اسالمی گفت :من اینجایزه را به کسانی که  ۸سال و  ۷ماه و  ۱۷روز اسارت را
تحمل کردند تا ما در آرامش زندگی کنیم تقدیم می کنم.
قرائت پیام رئیسجمهور توسط وزیر ارشاد
در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در جایگاه ،بخشی از پیام حسن
روحانی رییس جمهوری را که پیش از این منتشر شده بود ،قرائتی کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران در پیامی به سی و هفتمین جشنواره
فیلم فجر ،بر لزوم افزایش سهم ایران از صنعت جهانی سینما تاکید کرد.
متن کامل پیام حسن روحانی بدین شرح است« :بسماهلل الرحمن الرحیم
هنر هفتم ،زبانی گویا برای انتقال مفاهیم و از کارآمدترین ابزارهای توسعه فرهنگی
است .صنعت سینما ،زبان مشترک همه انسانها و بلکه نسلها ،و یکی از قدرتمندترین
وسایل ارتباطی جهان است که به دلیل درهمتنیدگی با ذوق ،سلیقه ،هنر و نبوغ انسانی،
میتواند در پیچیدهترین الیههای روح انسانها نفوذ کند و کاری که از هزاران صفحه
متن و سخنرانی برنمیآید را در چند لحظه بر جان مخاطب بنشاند .قابلیتهای فراوان
این هنر جامع و صنعت جهانی ،سرچشمه بسیاری از روشنایی و داناییهایی است که
میتواند جامعهها را به دنیایی بهتر و فرداهای روشنتر ،رهنمون کند.
بهرهوری از آثار ارزشمند سینما اما نیازمند شناخت هوشمندانه ،نگرش عمیق و
مواجهه خردمندانه با این پدیده جهانشمول است که بهویژه امروز ،از پیچیدهترین و
موثرترین مظاهر حرکت فرهنگی بهشمار میرود .تالشهای مجدانه هنرمندان فهیم،
فروتن ،مردمی و صاحب سبک ما ،خوشبختانه باورهای سنتی و کهنه در مواجهه با سینما
را به حاشیه رانده و الگویی واقعبینانه و پیشرو برای این مواجهه ،ایجاد کرده است .الگویی
که هم پاسدار ارزشهای دینی و ملی ماست ،هم روایتگر طبع هنرمند ایرانیان و فرهنگ
زنده و مبتکر ایرانی است؛ و نیز واجد باالترین استانداردها که میتواند صدرنشین رقابت
در عرصههای بینالمللی باشد.
در چهلسالگی انقالب شکوهمند اسالمی ،سینمای ایران به همت سینماگران و
فعاالن این عرصه ،به درخت ریشهدار و پرشاخوبرگی تبدیل شده که از اعتباری جهانی
برخوردار است و ثمرات آن از مهمترین نمادهای بلوغ ملت ایران به شمار میرود.
سینمای نجیب و بالنده ،در بُعد هنری تجلیگاه نبوغ جوانان ایرانی ،در بُعد پیام،
این
ِ

ابزار انتقال عالیترین مفاهیم انسانی و در بُعد صنعتی ،زمینهساز تحولی فرهنگپایه و
جامعهمحور بوده و خواهد بود.
شجره تنومند سینمای ایران برای ادامه ثمردهی و در امان ماندن از گزند آفات زمانه،
بیشتر از همه به مراقبت و مواظبت خو ِد اهالی محترم سینما ،اهتمام دولت بهویژه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و همراهی مخاطبان گوهرشناس خود نیاز دارد .تهی شدن از
معنا ،فراموشی ارزشها ،فاصله گرفتن از دغدغههای مردم ،زماننشناسی ،انفعال در برابر
سختیها ،و اختالل در تشخیص ضرورتها و نیازها ،از جمله خطرات در مسیر بالندگی
سینمای ملی ما است .مهمترین سد در برابر خطرات بینشی و مدیریتی ،بیتردید خود
سینماگرانند که برای حال و آینده سینما ،دلسوزترین و برای اداره آن شایستهترین بهشمار
میروند .این باور مبنایی دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت فرهنگی و هنری است که
اینجانب ،هیچگاه از آن عدول نخواهم کرد.
در روزهایی که بدخواهان ایران و ایرانی ،با تمام توان و همه ابزارهای سخت و نرم
خود در مقابل این ملت صفآرایی کردهاند و بیش از همه ،برای صدمه به «امید» آنها
کمر بستهاند ،سینما در عین تعهد به بازنمایی دغدغههای مردم ،میتواند در این مصاف
سرنوشتساز به همراهی ملت بیاید و با امیدآفرینی هنرمندانه و هوشمندانه ،محرم و
مرهم مردم باشد و عبور از دشواریهای فعلی را آسانتر کند .سینمای ایران میتواند
در عین آموزندگی و ایجاد سرگرمی ،با اشتغالزایی عظیم ،در عرصه اقتصادی هم
نقشآفرین باشد و هم با ترمیم شکافها و تقویت ارزشهای مشترک ،وحدتآفرینی
کند .فعاالن این سینما میتوانند با آثار خود برای هممیهنان ،آرامش مناسبی در برابر
التهابآفرینان بسازند .مردمی که بزرگترین سرمایه و پشتوانه سینما هستند.
جشنواره فیلم فجر ،نه تنها مهمترین رویداد سینمایی کشور است ،بلکه میتواند
فرصتی مغتنم برای انتقال پیام بلوغ ،رشد و پویایی ایران اسالمی به جهانیان باشد .نیل
به این هدف البته مستلزم افزایش سهم ایران از صنعت جهانی سینماست و برای این
کار باید چه از نظر نیروی انسانی ،چه از نظر فناوری و تجهیزات ،و چه از نظر بسترهای
آفرینش هنری ،هر روز گامی به پیش برداریم و با دیروزمان متفاوت باشیم.
اینجانب ضمن گرامیداشت شهدای هنرمند و یاد بزرگان شهیر سینمای ایران،
که امروز در میان ما نیستند ،و با قدردانی از همه دست اندرکاران این رویداد شگرف
فرهنگی ،مقدم همه سینماگران را در این جشنواره باشکوه پاس میدارم و توفیق آنان
را در خلق آثار فاخر و جذاب در راستای خواست مردم ،تحقق اهداف اصیل انقالب و
توسعه ایران عزیز ،مسالت دارم».
در ادامه مراسم پایانی جشنوارهی فیلم فجر از پوران درخشنده ،ریما رامینفر ،دکتر
محمد احسانی ،محمد علی باشه آهنگر ،محمد بزرگنیا ،مهرزاد دانش و محمود کالری
به عنوان داوران بخش سودای سیمرغ دعوت شد تا به روی صحنه بیایند.
داوران بر روی صندلیهای که روی سن در نظر گرفته شده بود ،نشستند.
مهرزاد دانش به نمایندگی از هیات داوران بیانیهای را قرائت کرد.
کاندیدهای جشنوارهی فیلم فجر در بخشهای مختلف «سودای سیمرغ» بدین
شرح است که برگزیدگان در طول مراسم معرفی میشوند.
سیمرغ جلوههای بصری با قرائت محمود کالری (عضو هیات داوران) اهدا شد به
جواد مطوری برای فیلم «مسخرهباز»
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :محسن خیرآبادی ،رضا میثاقی ،شهاب نجفی
برای فیلم غالمرضا تختی
هادی اسالمی و امیرسحر خیز برای  ۲۳نفر
جواد مطوری برای سرخپوست
سینا قویدل برای ماجرای نیمروز رد خون
سیمرغ جلوههای ویژه میدانی با قرائت باشه آهنگر (یکی از اعضای هیات داوران)
اهدا شد به ایمان کرمیان برای فیلم «ماجرای نیمروز :رد خون»
نامزدهای دیگر این بخش عبارتند از :محسن روزبهانی برای فیلم « ۲۳نفر»
ایمان کرمیان برای فیلم «سمفونی نهم»
آرش آقابیگ برای فیلم «شبی که ماه کامل شد»
ارشا اقدسی برای فیلم «قسم»
سیمرغ بلورین چهره پردازی با حضور ریما رامینفر (یکی از اعضای هیات داوران)
اهدا شد به ایمان امیدواری برای فیلم «شبی که ماه کامل شد»
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :مجید اسکندری برای سمفونی نهم
شهرام خلج برای ماجرای نیمروز :ردخون
سعید ملکان برای غالمرضا تختی
ایمان امیدواری برای مسخره باز
عباس عباسی برای  ۲۳نفر
سیمرغ بهترین طراحی لباس با حضور محمد بزرگنیا (یکی از اعضای هیات
داوران) اهدا شد به محمدرضا شجاعی برای فیلم «شبی که ماه کامل شد».
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :مشکین مهرگان برای فیلم سمفونی نهم
محمدرضا شجاعی برای فیلم ماجرای نیمروز :رد خون
امیر ملکپور برای فیلم غالمرضا تختی
الهام معینی برای فیلم مسخره باز
سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه با قرائت محمد بزرگنیا (یکی از اعضا هیات
داوران) اهدا شد به کیوان مقدم برای «غالمرضا تختی»
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :سهیل دانش برای مسخره باز
محمدرضا شجاعی برای شبی که ماه کامل شد
محسن نصرالهی برای فیلمهای متری شیش و نیم و سرخپوست
کامیاب امینی عشایری برای  ۲۳نفر
سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری با قرائت محمد احسانی (یکی از اعضا هیات
داوران) اهدا شد به ایرج شهزادی برای فیلم «متری شیش و نیم»
ایرج شهزادی پس از دریافت جایزه خود با تشکر از همکارانش در فیلم «متری شش
و نیم» از سازندگان دو فیلم «سرخپوست» و «ناگهان درخت» نیز قدردانی کرد.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :مسیح سراج برای پالتو شتری
بهمن اردالن برای  ۲۳نفر
منصور شهبازی برای طال
مهدی ابراهیم زاده برای قسم
سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری با قرائت محمد احسانی اهدا شد به مهرشاد
ملکوتی برای فیلم «ماجرای نیمروز :رد خون»
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :امیرحسین قاسمی برای فیلم متری شیش
و نیم
حسین ابوالصدق برای فیلم سمفونی نهم
امیرحسین قاسمی برای فیلم غالمرضا تختی
آرش قاسمی برای فیلم شبی که ماه کامل شد
سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن با قرائت پوران درخشنده (دیگر عضو هیات
داوران) اهدا شد به امین هنرمند برای «قصرشیرین».
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :پیمان یزدانیان برای متری شیش و نیم و
بنفشهآفریقایی
افشین عزیزی برای غالمرضا تختی
مسعود سخاوت دوست برای شبی که ماه کامل شد
کریستف رضاعی برای ناگهان درخت و سال دوم دانشکده من
سیمرغ بلورین بهترین تدوین با قرائت مهرزاد دانش اهدا شد به بهرام دهقانی برای
فیلم «متری شیش و نیم».
بهرام دهقانی به دلیل سفر در مراسم حاضر نبود و به نمایندگی از این هنرمند ،سید
جمال ساداتیان تهیهکننده فیلم ،این جایزه را دریافت کرد.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :محمدرضا مویینی برای فیلم سمفونی نهم
خشایار موحدیان برای قسم
محمد نجاریان برای ماجرای نیمروز :رد خون
میثم موالیی برای فیلم غالمرضا تختی
سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری با قرائت محمود کالری اهدا شد به حمید
خضوعی ابیانه برای فیلم غالمرضا تختی.
محمود کالری پیش از اهدای جایزه در سخنانی خطاب به همکارانش گفت :سطح
فیلم برداری سینمای ایران به استانداردهای جهانی رسیده و کار همه شما عالی بود و من
فقط توانستم تالش کنم یک نامزد بیشتر داشته باشیم.
حمید خضوعی ابیانه به دلیل سفر در مراسم حضور نداشت و نمایندهاش جایزه
را دریافت کرد.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :هومن بهمنش برای متری شیش و نیم
شهرام نجاریان برای خون خدا
علی قاضی برای مسخره باز
هادی بهروز برای ماجرای نیمروز :رد خون

مسعود سالمی آشفتهگی
سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن با قرائت ریما رامینفر اهدا شد به فرشته
صدرعرفایی برای فیلم «شبی که ماه کامل شد»
فرشته صدرعرفایی پس از دریافت جایزه بهترین نقش مکمل زن گفت :از نرگس
آبیار و ایمان امیدواری تشکر میکنم که خیلی زحمت کشید و آرزو میکنم دنیای ما
دنیای عشق در برابر تکفیر ،صلح در برابر جنگ و دوستی در برابر دشمنی باشد.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :زهره عباسی ناگهان درخت
ژیال شاهی قصر شیرین
نیوشا علیپور قصر شیرین
پانتهآ پناهیها درخونگاه
سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد با قرائت محمد علی باشه آهنگر اهدا شد به
علی نصیریان برای فیلم «مسخره باز».
باشه آهنگر برای معرفی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد گفت :اعتراف میکنم
که خیلی انتخاب سختی بود و باعث افتخار من است که آقای علی نصیریان را دعوت
کنم اینجا حاضر شوند.
نصیریان هم که اخیراً همسرش را از دست داده است ،در سخنانی مطرح کرد :من
تا به حال سیمرغ نگرفتم و انتظار هم نداشتم اما آقایان لطف کردند یک جایزه درجه دوم
(سیمرغ نقش مکمل) به من دادند.
او ادامهداد :من با کمال میل میپذیرم ولی این را بگویم که حس قرص و محکمی
داشتم که با وجود مشکالتم حتم ًا بیایم تا از این تریبون بگویم که من آدم سعادتمندی
بودم که با همایون که جای نوه من است ،در این سن کار کنم .وقتی سناریو مسخره
باز را خواندم خیلی برایم جذاب بود و این شانس من بود که من پیرمرد بتوانم در یک
کار خالقانه و شکننده چهارچوبهای معمول ،بازی کنم .من برای همایون غنیزاده اتیه
بسیار درخشانی میبینم و از هیات داوران و تماشاگران این فیلم تشکر میکنم.
جمشید مشایخی هم که در سالن حضور داشت میکرفون به دست گرفت و
درگذشت همسر علی نصیریان را تسلیت گفت و او را به آغوش گرفت و گفت :ایشان
قسمتی از وجودش را از دست داده .نمیخواستم تسلیت بگویم ولی مجبورم .من عاشق
او هستم و سالها با هم کار کردیم.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :آرمین رحیمیان شبی که ماه کامل شد
نوید محمدزاده متری شیش و نیم
حسن پورشیرازی قسم
یونا تدین قصر شیرین
جواد عزتی ماجرای نیمروز :رد خون
سیمرغ بلورین بهترین انیمیشن با قرائت محمد احسانی اهدا شد به «آخرین
داستان» به کارگردانی اشکان رهگذر(.این بخش نامزدی نداشت)
سیمرغ بلورین بهترین فیلم «هنر و تجربه» اهدا شد به «مسخرهباز» به کارگردانی
همایون غنیزاده (این بخش نامزدی نداشت).
همایون غنی زاده گفت :در یک شب دو سیمرغ گرفتم؛ جایزه اول را دوست نداشتم.
معادالت جشنواره را هم پذیرفتم ولی در بخش نگاه نو ،فیلم من موفق نشده ،نگاهی نو
به جشنواره تزریق کند .از آقای میری و هیات داوران تشکر میکنم اما اجازه دهید جایزه
«نگاه نو» را نپذیرم و سلیقه خودم را داشته باشم اما جایزه «هنر و تجربه» را میپذیرم.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد با قرائت محمد بزرگنیا اهدا شد به «هوتن
شکیبا» برای «شبی که ماه کامل شد»
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :حامد بهداد برای فیلم قصر شیرین
امین حیایی برای درخونگاه
پیمان معادی برای متری شیش و نیم
نوید محمدزاده برای فیلم سرخپوست
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن با قرائت پوران درخشنده اهدا شد به الناز
شاکردوست برای فیلم «شبی که ماه کامل شد»
الناز شاکردوست پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در
حالی که هیجان زده بود،گفت :خدا را شکر کرد! همیشه فکر میکردم این مسیر را
با دویدن میآیم ،گرچه نیامدم ولی باالخره رسیدم .تشویقهای شما ارزش این همه
جنگیدن را داشت.
او با اشاره به نقشاش در فیلم «شبی که ماه کامل شد» ادامه داد :فائزه نماینده همه
زنهایی است که برای فرزندانشان تالش میکنند و امیدوارم
هیچ عاشقی قربانی سیاستها نشود.
وی گفت :مادر فائزه که نقش او را بازی کردم ،خانم اعظم محسن دوست االن در
جمع ماست( .تشویق حاضران را به دنبال داشت)
الناز شاکردوست گفت :من با احترام به تمام کاندیداها به همه آنها تبریک میگویم
و امیدوارم بتوانم امانتدار خوبی باشم.
او همچنین از نرگس آبیار قدردانی کرد و افزود :ممنونم که در تاریکترین روزهای
زندگیام ،این نقش را به من پیشنهاد دادید.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :مهناز افشار برای فیلم قسم
ژاله صامتی برای فیلم درخونگاه
بهنوش طباطبایی برای ماجرای نیمروز :رد خون
فاطمه معتمدآریا برای فیلم بنفشه آفریقایی
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اهدا شد به محسن قرایی و محمد داودی برای
فیلم «قصر شیرین».
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :محسن تنابنده برای «قسم»
نیما جاویدی «سرخپوست»
پرویز شهبازی «طال»
نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی برای «شبی که ماه کامل شد».
سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات داوران اهدا شد به فیلم «سرخپوست» به کارگردانی
نیما جاویدی.
نیما جاویدی در مراسم حضور نداشت و مدیر تولید جایزهاش را به نمایندگی گرفت
و از مردم تشکر کرد که به این فیلم توجه کردند.
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا شد به نرگس آبیار برای فیلم «شبی که
ماه کامل شد»
نرگس آبیار پس از دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی گفت :یک دلخوری که
همیشه داشتم این بود که در کشور خودم نامزد کارگردانی نشدم و االن خوشحالم.
میدانم با این جوایز امشب دوستان همکار دیگرم که جایزه نگرفتند غمگین میشوند
ولی میخواهم بگویم ،این جایزه برای همه دوستان کارگردان هست .همچنین از مادر
فائزه و شهاب(کاراکترهای فیلمش) واقعی که در اینجا حاضر است تشکر میکنم.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از :بهرام توکلی برای غالمرضا تختی
نیما جاویدی برای فیلم سرخپوست
سعید روستایی برای فیلم متری شیش و نیم
سیدرضا میرکریمی برای فیلم قصر شیرین
محمدحسین مهدویان برای فیلم ماجرای نیمروز :ردخون
سیمرغ بهترین فیلم اهدا شد به «شبی که ماه کامل شد» به تهیهکنندگی
محمدحسینقاسمی
محمد قاسمی تهی ه کننده فیلم «شبی که ماه کامل شد» جایزه خود را به اعظم
محسن دوست (مادر کارکتر فیلمش) تقدیم کرد.
دیگر نامزدهای این بخش عبارتند از« :سرخپوست» به تهیه کنندگی مجید مطلبی
«غالمرضا تختی» به تهیهکنندگی سعید ملکان
«متری شیش و نیم» به تهیهکنندگی سیدجمال ساداتیان
«ماجرای نیمروز :رد خون» به تهیهکنندگی سیدمحمود رضوی
«قصر شیرین» به تهیهکنندگی سیدرضا میرکریمی
سیمرغ بلورین آرای مردمی جشنوارهی فیلم فجر با حضور منوچهر شاهسواری
مدیرعامل خانه سینما که به جمع حاضران بر روی سن پیوست اهدا شد به فیلم «متری
شش و نیم» به تهیهکنندگی سیدجمال ساداتیان اهدا شد.
منوچهر شاهسواری پیش از اهدای جایزه در سخنانی گفت :سینمای ایرا ن مرهم
همه زخم هاست و ما زخم نمیزنیم .آنکه زخم میزند حتما به عقوبت کارش میرسد.
او پنج فیلم برتر را با آرا به این ترتیب اعالم کرد:
 ۷۸درصد و نیم در رده پنجم برای ماجرای نیمروز رد خون
«شبی که ماه کامل شد»
فیلم «تختی»  ۸۴و درصد
سرخپوست  ۸۶و درصد
متری شش و نیم  ۸۸و  ۲۵درصد
ساداتیان تهیه کننده بهترین فیلم از نگاه مردمی گفت :این فیلم خیلی زحمت داشت
و نتیجه طرز تفکر کارگردان جوانش سعید روستایی بود.

یادداشت

کمآبی سرزمین ایران چقدر است؟
محمد فاضلی

بررسی مقدار کل آب تجدیدپذیر کشور نشان میدهد در گذشته حدود  130میلیارد متر مکعب بوده
که گفته میشود به حدود  90میلیارد متر مکعب کاهش یافته است .من در اینجا مقدار  100میلیارد
مترمکعب را در نظر میگیرم.
آمازون ،بزرگترین رودخانه جهان است و آورد آن  209000مترمکعب در ثانیه و معادل  6591میلیارد
مترمکعب در سال ( 66برابر کل آب تجدیدپذیر ایران) است .این مقدار معادل  20درصد (یکپنجم) آب
شیرین کره زمین است که به اقیانوسها میریزد.
رودخانه گنگ-براهماپوترا ،جاری در هند و بنگالدش ،چهارمین رودخانه جهان ،با آورد سالیانه 1202
میلیارد متر مکعب ( 12برابر کل آب ایران) است.
رودخانه یانگتسه ،در چین ،با آورد  30166مترمکعب بر ثانیه ،که فقط یکی از رودخانههای چین
است ،آورد سالیانه  951میلیارد مترمکعب در سال ( 9.5برابر کل آب ایران) دارد.
رودخانه میسیسیپی در آمریکا ،با آورد  16792مترمکعب بر ثانیه ،آورد سالیانهای معادل  529میلیارد
مترمکعب ( 5.2برابر کل آب ایران) دارد.
رودخانه ولگا ،در روسیه ،با آورد  8060مترمکعب بر ثانیه ،آورد سالیانهای معادل  254میلیارد مترمکعب
( 2.5برابر کل آب ایران) دارد.
اعداد فوق ،باالخص بر اساس مقدار آب آمازون و سهم آن از آب شیرین جهان ،نشان میدهد که
کل آب شیرینی که به اقیانوسها تخلیه میشود ،معادل  32955میلیارد متر مکعب است .این بدان
معناست که کل مقدار آب تجدیدپذیر ایران ،معادل ( 0.3سهدهم درصد) کل آب شیرین تخلیهشده به
اقیانوسهاست.
ما ایرانیان حدود  1درصد جمعیت جهان را داریم و سهممان از آب جهان ،معادل  0.3درصد آب
شیرین تخلیهشده به اقیانوسها (و نه کل آب شیرین جهان) است.

یادداشت

اثر مرکب چیست؟

شاید مهمترین قانون موفقیت اثر مرکب باشد .اثر مرکب همان اصل کسب پاداشهای عظیم از مجموع
انتخابهای کوچک و هوشمندانه است .نکته جالب فرآیند این است که اگر چه نتایج بزرگ هستند اما گامها
چندان بزرگ و مهم نیستند.
اگر برای ارتقای سالمت (مثال ترک سیگار یا کاهش وزن) ،روابط ،مسائل مالی یا هر چیز دیگری از این
استراتژی استفاده میکنید تغییرات کوچک و تقریب ًا نامحسوس خواهند بود ولی در بلندمدت نتیجه قابل توجه
بدست میآیند.
این تغییرات کوچک نتایج آنی کمتری دارند یا اغلب نتیجهای ندارد .بُرد بزرگی نیستند و نتیجه آشکار
ندارند .پس چرا خود را به زحمت اندازید؟
بسیاری از مردم در دام سادهانگاری اثر مرکب گرفتار میشوند .برای مثال بعد از هشت روز دویدن برای
کسب تناسب اندام ،این کار را ترک میکنند زیرا هنوز اضافهوزن دارند .یا بعد از شش ماه تمرین پیانو را کنار
میگذارند ،زیرا فقط یک آهنگ ساده را یاد گرفته اند یا پسانداز پرداخت پول را بعد از چندسال متوقف کنند،
زیرا میتوانند از آن پول نقد استفاده کنند و به نظر نمیرسد که سودی از اینحساب عایدشان شود.
آنچه نمیدانند این است که گامهای کوچک و به ظاهر بیاهمیت که همواره در طول زمان کامل شده
اند ،تغییر چشمگیری ایجاد میکنند.
منبع :دریچه

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:

فرزندان ایثارگردارای غیبت برای بهرهمندی از کسری خدمت
تا  ۱۲فروردین  ۹۸مهلت ثبتنام در دفاتر پلیس  +10دارند
فرزندان ایثارگر دارای غیبت تنها تا  ۱۲فروردین
 ۹۸مهلت دارند
به گزارش مهر ،رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستاد کل نیروهای مسلح از آخرین مهلت فرزندان
ایثارگر دارای غیبت در سال جدید خبر داد.
سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ،با اشاره به کسری
خدمت فرزندان ایثارگران اظهار داشت :فرزندان
ایثارگر دارای غیبت فقط تا  ۱۲فروردین  ۹۸فرصت
دارند .وی افزود :این افراد برای استفاده از کسری خدمت باید در دفاتر پلیس ۱۰+
ثبت نام کنند.
سردار کمالی خاطرنشان کرد:سردار کمالی با اشاره به آخرین مهلت استفاده از
جریمه مشموالن غایب گفت :مهلت استفاده از جریمه مشموالن غایب تا پایان
سال است.
وی با اشاره به نحوه پرداخت جریمه مشموالن غایب گفت :تمام جریمه به ۱۳
قسط تقسیم میشود ،قسمت اول امسال و  ۱۲قسط بعدی سال آینده پرداخت
میشود .سردار کمالی در پایان تاکید کرد :این مهلت به هیچ وجه در سال آینده
تمدید شدنی نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خبر داد

 ۱۵سال زندان بدل از جریمه یک میلیارد و 700
میلیون تومانی برای قاچاقچی سودجو به اتهام
قاچاق پوشاک از یک کشور عربی به کرج

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از بازداشت یک قاچاقچی پوشاک خبر داد و گفت :این فرد
برای اجرای حکم  ۱۵سال زندان بدل از جزای نقدی راهی ندامتگاه کرج شد.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر مختاری گفت :سال گذشته فردی به نام مجید.ح به اتهام قاچاق
پوشاک از یکی از کشورهای عربی به کرج به پرداخت یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان محکوم
شد .مختاری افزود :این فرد سرانجام پس از یک سال فرار توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)
در تهران به دام افتاد و حین دستگیری او یک انبار پوشاک و لوستر قاچاق هم از وی کشف
و پرونده جدیدی برای وی تشکیل شد .وی خاطرنشان کرد :محکوم پس از دستگیری برای
تحمل  ۱۵سال حبس بدل از جزای نقدی راهی ندامتگاه کرج شد .مختاری در پایان اضافه
کرد :حداکثر حبس در پروندههای قاچاق ۱۵ ،سال است.
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چهارشنبه  24بهمن  - 1397دور جد 
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی خبر داد

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

رفع تصرف  2هزار و  250متر از اراضی ملی
به ارزش  3میلیارد تومان با دستگیری متهم در شهریار
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از رفع تصرف  ۲۲۵۰متر
از اراضی ملی به ارزش  ۳۰میلیارد ریال در شهرستان شهریار
خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سردار محسن خانچرلی
در این باره ،گفت :در پی کسب خبری مبنی بر تصرف اراضی
ملی در یکی از مناطق گردشگری شهرستان شهریار ،بررسی
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :در جریان رسیدگی به این پرونده ،مأموران پلیس
آگاهی با انجام تحقیقات پلیسی ،یک متهم را که با محصور کردن  ۲۲۵۰متر از زمینهای ملی
در شهرستان شهریار را در تصرف خود در آورده بود ،شناسایی و دستگیر کردند.
سردار خانچرلی تصریح کرد :با هماهنگی مرجع قضائی و حضور عوامل یگان حفاظت از
منابع طبیعی شهرستان در یک عملیات منسجم حصار ایجاد شده در اطراف زمین تصرف شده
تخریب شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران ،ارزش زمین رهاسازی شده از چنگ این زمین خوار
را  ۳۰میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد :متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مرجع
قضائی معرفی شد.

رئیس گشتهای تعزیرات حکومتی خبر داد

کشف بیش از  4/5تن مرغ منجمد ویژه تنظیم بازار
دپو شده درون یک مغازه با دستگیری متهمان در تهران
یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی گفت :بیش از  ۴هزار و  ۵۰۰هزار کیلوگرم
مرغ منجمد ویژه تنظیم بازار که در یک مغازه در تهران احتکار و دپو شده بود ،کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،بهروز طالبیان گفت :بر اساس گزارشهای مردمی رسیده
به بازرسان اصناف بیش از  ۴و نیم تن مرغ منجمد تنظیم طرح بازار که در مغازهای در منطقه
عبدل آباد تهران دپو شده بود ،شناسایی و توقیف شد.
وی افزود :این واحد صنفی دارای یخچالی با حجم  ۱۰تن است که موجودی این یخچال با
حضور مقامات قضایی دادستانی تهران ،تعزیرات حکومتی ،بازرسان اصناف و کارشناسان جهاد
کشاورزی کشف و ضبط شد.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی ادامه داد :این واحد صنفی تحت پوشش شبکه
توزیع مرغ مصرف خانوار نبوده و مرغ نرخ دولتی را با نرخ آزاد به رستورانها و اغذیه فروشان
عرضه میکرد .طالبیان تاکید کرد :این واحد صنفی توسط مراجع قضایی پلمب شد و متخلفان
دستگیر شدند.

آگهی تغییرات شرکت گیاه درمان نوین سهامی خاص به شماره ثبت
 180723و شناسه ملی  10102229309به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  04/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به نشانی استان
تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-پیچ شمیران-
خیابان انقالب اسالمی-خیابان بهار جنوبی-پالک -37برج بهار-طبقه پنجم-
واحد  624کدپستی  1561636598تغییر یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()365279
__________________

آگهی تغییرات شرکت بینا کاوشگران راستین اسپادانا با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  443051و شناسه ملی
 10260627893به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  06/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :بموضوع شرکت
عبارت ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید :ارائه خدمات مشاوره در زمینه پیاده سازی
سیستمها و برنامههای نرم افزاری آموزشی ،برگزاری مراسم و
کنفرانسها و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی شامل آموزش،
برق ،ابزار دقیق ،مکانیک فنی ،ایمنی ،محیط زیست ،مدیریت
منابع انسانی و تعمیر و نگهداری تجهیزات (پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیصالح) سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()365280

کشف  ۵۵تن انواع مواد مخدر در مرزهای کشور از ابتدای امسال
مقابله با قاچاق دام زنده از اولویتهای مرزبانی
فرمانده مرزبانی ناجا از کشف  ۵۵تن مواد مخدر
توسط مرزبانان در مرزهای کشور از ابتدای سال جاری
تاکنون خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سردار قاسم رضایی در حاشیه
مراسم تحلیف کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید
رجایی کرمانشاه ،در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروی
انتظامی در اقصی نقاط کشور وظایف قانونی و انقالبی
خود را دنبال میکند ،اظهار داشت :بهمن ماه؛ بهمن
فاطمی است و در آستانه گرامیداشت چهل سال مبارزه با
استکبار جهانی؛ مرزداران در حال حراست و پاسداری از

مرزهای کشور عزیزمان هستند.
وی با اشاره به برخی ناآرامیها در منطقه ،یادآور شد:
با وجود تهدیدات و توطئههای دشمنان ،ایران اسالمی
یکی از امنترین کشورها در جهان بوده که این امنیت
را مرهون لطف خداوند ،عنایات حضرت ولیعصر (عج)،
تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و هوشیاری نیروهای
مسلح به ویژه مرزبانان هستیم.
سردار رضایی با بیان اینکه مبارزه هدفمند با قاچاق
مواد مخدر ،کاال ،سوخت و نیز تردد غیرمجاز از وظایف
ذاتی مرزبانان است از کشف  ۵۵تن موادمخدر در مرزهای

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد

دستگیری  3جاعل حرفهای به اتهام برداشت غیرمجاز  10میلیارد تومان
از  3هزار کارت بانکی کپیشده قبل از خروج آنها از کشور

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری اعضای یک باند
که اخیراً اقدام به کپی سه هزار کارت بانکی شهروندان کرمانشاهی
کرده و بیش از  ۱۰۰میلیارد ریال از حساب آنها به صورت غیرمجاز
برداشت کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار منوچهر امانالهی در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :پس از مراجعه بیش از  ۲۰۰شهروند به پلیس فتا از ۱۸
بهمن و اعالم شکایت مبنی بر اینکه از حسابهای آنان به صورت
غیرمجاز برداشت شده است ،رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار
گرفت .وی ادامه داد :در تحقیقات بعمل آمده مشخص شد اعضای
یک باند سه نفره با راه اندازی یک مغازه میوه فروشی و چند مغازه
دیگر ،با استفاده از دستگاه اسکیمر پس از کپی مشخصات کارت
مالباختگان و یادداشت رمز بانکی ،به وسیله دستگاه  POSاقدام به
برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنها میکردند.
امان اللهی خاطرنشان کرد :با بررسیهای بیشتر از سوی
کارشناسان پلیس فتا اعضای این باند شناسایی و مشخص شد از
عصر پنجشنبه ( ۱۸بهمن) تا شنبه ( ۲۰بهمن) بیش از  ۱۰۰میلیارد
ریال از حساب مالباختگان خارج کرده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآوری کرد :با توجه به
حساسیت موضوع و پس از هماهنگی با مراجع قضائی و بانک
مرکزی ،حسابهای بانکی متهمان مسدود و با انجام کارهای
اطالعاتی هر سه عضو باند که در استانهای مختلف مخفی شده
بودند ،ظرف مدت  ۲۴ساعت دستگیر شدند.
وی گفت :متهمان در بازجوییهای ابتدایی عنوان کردند که از
حدود یک سال قبل اقدام به کپی کردن کارت بانکی شهروندان
کرده و با تصور تعطیل بودن ادارت و سازمانها و همچنین مراکز
پلیس ،نیت خود را در تعطیالت اخیر عملیاتی کردند.
امان اللهی یادآور شد :طبق اظهارات سه متهم دستگیر شده،
آنها پس از انجام کالهبرداری قصد خروج از کشور را داشته اند
که قبل از هر اقدامی با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس دستگیر
شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد :در بازرسی از
مخفیگاه متهمان ،بیش از  ۴۰دستگاه کارتخوان و سه هزار عدد
کارت بانکی فعال به همراه دو دستگاه اسکمیر (کپی کننده کارت)
کشف شد.

سرمایه خود را از مبلغ  600.000.000ریال به مبلغ 1.500.000.000ریال افزایش
داد .سرمایه شرکت از مبلغ  2.000.000.000ریال به مبلغ  5.000.000.000ریال
افزایش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصالح گردید .پس از
افزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح زیر میباشد :آقای ایرج
سلطانی دارنده مبلغ  500.000.000ریال سهم الشرکه به کد ملی 5199444123
آقای فرهاد ذوالفقاری دارنده مبلغ  1.500.000.000ریال سهم الشرکه به کد ملی
 4132147401آقای شهرام نظری دارنده مبلغ  1.500.000.000ریال سهم الشرکه
به کد ملی  0054874556آقای حسین شاهزاده احمدی دارنده مبلغ 1.500.000.000
ریال سهم الشرکه به کد ملی  0051348950سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()365281
__________________

آگهی تغییرات شرکت بی همتاپوشاک با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  199500و شناسه ملی  10102413107به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/03/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حسن سجادی به شماره ملی  1261458419با دریافت کلیه سهم
الشرکه خود معادل مبلغ  250000ریال از صندوق شرکت از شرکت
خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1250000ریال به مبلغ
 1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل
میباشد :ثریا مقدم با کد ملی  1751046400دارنده مبلغ  800000ریال
سهم الشرکه سالومه حدادی اصل با کدملی  0062299808دارنده مبلغ
 100000ریال سهم الشرکه سپیده حدادی اصل با کدملی 0059491558
__________________
دارنده مبلغ  100000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی تغییرات شرکت فن اوری پیشرفته جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()365282
 177708و شناسه ملی  10102200280به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
__________________

العاده مورخ  04/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای ایرج سلطانی به شماره
ملی  5199444123با پرداخت مبلغ  300.000.000ریال به صندوق شرکت سرمایه
خود را از مبلغ  200.000.000ریال به مبلغ 500.000.000ریال افزایش داد .آقای
فرهاد ذوالفقاری به شماره ملی  4132147401با پرداخت مبلغ  900.000.000ریال به
صندوق شرکت سرمایه خود را از مبلغ  600.000.000ریال به مبلغ 1.500.000.000
ریال افزایش داد .آقای شهرام نظری به شماره ملی  0054874556با پرداخت مبلغ
 900.000.000ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از مبلغ 600.000.000
ریال به مبلغ  1.500.000.000ریال افزایش داد .آقای حسین شاهزاده احمدی به
شماره ملی  0051348950با پرداخت مبلغ  900.000.000ریال به صندوق شرکت

کشور از ابتدای سال تا کنون خبرداد و افزود :این میزان
کشفیات ،نشان از تالش مرزبانان نیروی انتظامی برای
کنترل مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور
است.
فرمانده مرزبانی ناجا درباره اظهار نظر غیرکارشناسانه
برخی از مسئوالن در خصوص قاچاق دام زنده و گرانی
قیمت گوشت ،بیان کرد :مرزبانی نیروی انتظامی به طور
جد مقابله با قاچاق دام زنده را در دستور کار قرار داده
است؛ گرانی گوشت ناشی از قاچاق دام نیست ،چرا که
مرزبانان بر کنترل مرز اشرافیت کامل دارند.

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری نمایشگاههای فرهنگی
ایران به شماره ثبت  4617و شناسه ملی  10100250360به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 28/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :افراد زیر به عنوان
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند -1 :آقای
قادر آشنا( )5999691966رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 -2آقای محمود آموزگار ()0041644565عضو اصلی هیأت
مدیره  -3آقای حسین سیفی مرزان( )6259872003عضو

وی تصریح کرد :تحقیقات بیشتر در این خصوص به منظور
کسب اطالعات بیشتر و دستگیری سایر عوامل احتمالی مرتبط با
اعضای این باند همچنان ادامه دارد.
امان اللهی در پایان از شهروندان خواست چنانچه برای خرید
در فروشگاهها مجبور به ارائه کارت بانکی به جای پول نقد شدند،
رمز کارت را در اختیار فروشنده قرار نداده و خود اقدام به وارد کردن
رمز کارت بانکی کنند.

اصلی هیأت مدیره  -4آقای ایوب دهقانکار()4072440655
عضو اصلی هیأت مدیره  -5آقای سیدمحمدحسین
هاشمی( )0058845739عضو اصلی هیأت مدیره .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()365283
__________________
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کار جوان سهامی خاص به شماره ثبت
 382389و شناسه ملی  10320326916به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  14/06/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد- :آقای علی سیفی نوفرستی کد ملی  0040581691به سمت رئیس
هیات مدیره وآقای علیرضا سیفی نوفرستی کد ملی  0064493253به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره وخانم ساناز سیفی نوفرستی کدملی 0079305393
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم ژیال هشترودی به شماره
شناسنامه  2351و کد ملی  0045422834به سمت عضو هیئت مدیره
وآقای سینا سیفی نوفرستی کد ملی  0068465831به سمت عضو هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات قراردادهای عقود اسالمی اواراق
عادی و اداری به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفق ًا به
همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()365284
__________________
آگهی تغییرات شرکت تضامنی صرافی شهرام ابراهیمی و شریک به شماره
ثبت  504807و شناسه ملی  14006527168به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  13/06/1397و مجوز شماره 347332/97مورخ
 2/10/1397بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :شهرام ابراهیمی به کد ملی 1381932045با پرداخت 57000000000
ریال میزان سهم الشرکه خود را تا  95000000000ریال افزایش داد
و بهنام عالی نژاد به کد ملی 1382699131با پرداخت 3000000000
ریال میزان سهم الشرکه خود را تا  5000000000ریال افزایش داد و در
نتیجه سرمایه شرکت از  40000000000ریال به  100000000000ریال
افزایش یافت .لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح میباشد
شهرام ابراهیمی به کد ملی 1381932045دارای مبلغ 95000000000
ریال بهنام عالی نژاد به کد ملی 1382699131دارای مبلغ 5000000000
ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()365285
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دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 ۵۵درصد طالقها مربوط به مواد مخدر و  ۷۰درصد زندانیان معتادان هستند

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت ۵۵ :درصد طالقها در
کشور مربوط به اعتیاد است.
به گزارش مهر ،اسکندر مومنی در بازدید از روند اجرای طرح
جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر در مناطق
شوش ،مولوی و هرندی با اشاره به طرح جمعآوری معتادان

متجاهر در منطقه شوش مولوی و هرندی اظهار کرد :مبارزه با مواد
مخدر همانند جهاد است و از افرادی که وارد صحنه شدند بسیار
سپاسگزارم .وی افزود :در حوزه مواد مخدر چند مقوله داریم که به
ترتیب بحث ترانزیت و ورودشان به کشور ،درمان ،نحوه توزیع مواد
مخدر در بین معتادین و معتادان متجاهر را داریم .سردار مومنی
افزود :معتادان متجاهر باید اولویت کوتاه مدت ما باشند و فورا جمع
آوری و درمان شود.
وی ادامه داد ۵۵ :درصد طالقها مربوط به مواد مخدر و
 ۷۰درصد زندانیان معتادان هستند .مومنی افزود :در کمیتههای
پیگیری به جمعآوری معتادان متجاهر  ۵آسیب را بررسی میکنیم
که مواد مخدر باید در اولویت آنها باشند.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ماده  ۱۵قانون اساسی
گفت :هر فردی معتاد باشد طبق قانون باید خودش را به مراکز
درمانی معرفی کنند و اگر خودش را معرفی نکرد آن موقع مشمول
ماده  ۱۶میشود.
وی ادامه داد :ماده  ۱۶میگوید هر فردی که خودش را معرفی

نکرده و بعض ًا اقدام به خرید و فروش مواد مخدر کرده ،مجرم معرفی
میشود که نیروی انتظامی باید با آن برخورد کند ،ماده  ۱۶رویکردش
جمعآوری ساماندهی و بعد از آن درمان است.
مومنی ادامه داد ۱۵ :هزار معتاد متجاهر در تهران و  ۶۰هزار
معتاد متجاهر در کشور داریم.
افزود :این طرح نباید مانند طرحهای قبلی باشد ،مهمترین
دغدغه مردم این بوده که این معتادان بعد از جمعآوری مجدد
آزاد و به جامعه بازگردند و دستگاههای مربوطه مانند شهرداری و
بهزیستی باید اقدامات الزم را برای نگهداری معتادان انجام دهند.
مومنی تاکید کرد :نگهداری معتادان کار آسانی نیست و پلیس
پایتخت برای حفظ وضع موجود باید توانی پیش از قبل بگذارند.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود :هرچه در این منطقه رفت
و آمد بیشتر شود و مسئوالن بیشتری رفت و آمد کنند امنیت اینجا
باالتر میرود.
مومنی در پایان تاکید کرد :بودجه در جهت کارهای عمرانی و
فرهنگی و تخصصی اختصاص داده میشود.

فرمانده نیروی انتظامی استان تهران خبر داد

دستگیری شیاد حرفهای به اتهام کالهبرداریهای اینترنتی از بیش از  2هزار نفر در تلگرام
فرمانده انتظامی استان از دستگیری متهم به کالهبرداری
اینترنتی بیش از  ۲۰۰۰شهروند در سراسر کشور با استفاده از
کانالهای تلگرامی دوست یابی و جعل درگاه بانکی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد :در
پی مراجعه یکی از شهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس فتا
این فرماندهی مبنی بر عضویت در کانال تلگرامی دوست یابی و
پرداخت  ۲۰هزار ریال برای خرید نرم افزار از طریق درگاه بانکی
که در کانال بوده پس از چند روز متوجه شد از وی  ۱۰میلیون
ریال کالهبرداری شده است.
وی افزود :کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا با انجام
تحقیقات از مال باخته و اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی
موفق شدند ،متهم به کالهبرداری اینترنتی ساکن یکی از
شهرستان استان تهران را شناسایی و با هماهنگی قضائی این
فرد را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی مازندران اضافه کرد :در بازرسی از محل

سکونت این فرد ،یک دستگاه اسکیمر به همراه تعدادی کارت
خام و کارت عابر به نام غیر و تعداد  ۱۰عدد سیم کارت ،یک
دستگاه پرینتر رنگی و  ۲دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و
ضبط شد.
میرفیضی ،اظهار کرد :متهم در تحقیقات پلیس ضمن اقرار به
بزه انتسابی عنوان داشت که از شهریور ماه سال  ۱۳۹۶با هدف
کالهبرداری و سرقت اطالعات حساب بانکی افراد اقدام به ایجاد
 ۲۰کانال تلگرامی با عناوین دوست یابی ،صیغه یابی و انتشار نرم
افزارها در این کانالها در سطح گسترده کرده که تنها در یک
فقره  ۱۲۰میلیون ریال کالهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی مازندران ،خاطرنشان کرد :این فرد در
ادامه تحقیقات پلیس عنوان داشت با ایجاد درگاه بانکی جعلی
(فیشینگ) و دسترسی به اطالعات حساب بانکی افراد اقدام به
خرید و فروش شارژ و کالهبرداری از افراد میکرد.
میرفیضی با اشاره به شناسایی و کشف اطالعات حساب

آگهی تغییرات موسسه مدیریت تجهیزات مخابراتی افق پایتخت به شماره
ثبت  28988و شناسه ملی  10320747527به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  27/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :محمد حسین جعفری نجف آبادی به شماره ملی  0452270898به سمت
مدیرعامل وعضوهیئت مدیره( خارج از شرکاء )-محمد علی باطنی به شماره
ملی  1219328741به سمت رئیس هیئت مدیره -حسین مهمان نواز به
شماره ملی 0421784751به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -اکبر کریمی
فرانی به شماره ملی  1189784149به سمت عضو هیئت مدیره  -علی
عرب به شماره ملی  2121805982به سمت عضو هیئت مدیره -محمدرضا
بید خام به شماره ملی  0053931114به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ
 27/09/1397انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری
با امضاء مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا
همراه با مهر موسسه دارای اعتبار میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()374103

____________________

آگهی تغییرات شرکت شیراز ورقا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 222567و شناسه ملی  10102638160به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  15/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی ،
شهر تهران ،شهیدقندی -نیلوفر  ،خیابان شهید مجید حیدرنژاد (هفتم)  ،خیابان
شهید محسن عربعلی  ،پالک  ، 20طبقه دوم  -کدپستی  1533884913تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()374104

____________________

آگهی تغییرات شرکت ستاره پارس سبا شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  425632و شناسه ملی  10320785504به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  18/09/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :محمد امین نیلی به شماره ملی  0453524931با
دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ،از ردیف شرکای
شرکت خارج گردید .در نتیجه سرمایه از  1 020 000000ریال به
 680 000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین
شرح اصالح گردید .لیست شرکاء شرکت به شرح ذیل میباشد :نام
شرکاء میزان سهم الشرکه  -1آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی
 0079545599دارای  340 000000ریال سهم الشرکه  -2آقای امیر
حسین آرامی به شماره ملی  0081696248دارای  340000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()374105

بانکی بیش از  ۲هزار شهروند در سراسر کشور از سیستمهای
رایانهای که این فرد از آنان کالهبرداری یا قصد کالهبرداری
داشته به شهروندان هشدار داد :از عضویت در کانالهای تلگرامی
دوست یابی ،صیغه یابی ،ماهواره جیبی و غیره جدا خودداری کنند
تا در دام افراد شیاد و کالهبردار قرار نگیرند.

____________________

آگهی تغییرات شرکت ستاره پارس سبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 425632و شناسه ملی  10320785504به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  19/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای امیر حسین
آرامی به شماره ملی  0081696248به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی  0079545599به سمت رئیس هیات مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب گردید .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()374106

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

راهاندازی «سامانه ملی فرزند خواندگی»
در آینده نزدیک
در دیداری معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
و رئیس سازمان بهزیستی کشور بر گسترش همکاریها
تاکید کردند.
به گزارش ایسنا ،در این دیدار معصومه ابتکاربا اشاره
به اینکه حمایت از اورژانس اجتماعی همواره به عنوان یک
استراتژی مورد توجه این مجموعه بوده است ،اظهار کرد :طی
یک سال و نیم گذشته بحث اورژانس اجتماعی در برنامهها
و سیاستهای معاونت بانوان به عنوان هدفی خاص دنبال
شده و در دیدارهای استانی تاکنون بیش از  ۳۰مرکز اورژانس
اجتماعی در مراکز استانها را مورد بازدید قرار دادهام و
مشکالت و دغدغههای شاغلین در این مجموعه را شنیدهام.
وی پرداختن به بند «ت» ماده  ۸۰زنان سرپرست خانوار
را از جمله مواردی دانست که معاونت زنان و سازمان بهزیستی با تقسیم کار بین دستگاهی همکاریهای
مشترک خوبی در پیشبرد آن داشتهاند.
ابتکار با تاکید بر اینکه بحث "اختالل ارتباطی" از آسیبهای حوزه خانواده است به اقدامات انجام شده
از سوی معاونت امور بانوان در این خصوص اشاره کرد و افزود :در این زمینه انجمن جامعه شناسی ایران در
همکاری با معاونت در تمامی استانها نشست تسهیلگری تحت عنوان مهارتهای ارتباطی و گفتوگوی
خانواده را برگزار و در مرحله اول به مسئلهیابی و مسئلهشناسی خانوادهها پرداخته ،همچنین نشستهایی با
تشکلها ،احزاب ،دانشگاهیان و فعاالن این حوزه داشته و از آنها دعوت کردهایم که به موضوع خانواده ورود
کنند .البته مرحله دوم این برنامه به شکل وسیعتر و در  ۵۰شهر انجام خواهد شد و بر روی مهارتهای
خوب شنیدن ،گفتوگو و مواردی همچون خشونت رفتاری و کالمی ،سوءتفاهم و همچنین لکنت زبان کار
میشود.
معاون رئیس جمهور در بخش پایانی صحبتهای خود به «طرح تابآوری اجتماعی» که سومین سال
اجرا را پشت سر میگذارد و تنظیم نقشه راه تابآوری در  ۳۱استان و تربیت  ۹۶۰تسهیلگر است ،اشاره کرد و
گفت :به لحاظ اینکه کار ما و شما از جهاتی و در مواردی با هم همگرایی دارد اگر اتاق فکرهای ما با هم تبادل
نظر و اندیشه داشته باشند قطع ًا کمک بزرگی برای پیشبرد این طرح خواهد بود.
در ادامه این دیدار دکتر قبادی دانا ،رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه موازی کاری و همپوشانیها در
حال حاضر زیاد است و همین موجب شده تا فعالیتهای انجام شده در مواردی یکدیگر را خنثی و بیاثر کنند
بر تفکیک و مشخص شدن حوزه فعالیتها تاکید و اظهار امیدواری کرد که با مشخص شدن حد و مرزها،
تداخالت به حداقل برسد و انرژیهای موجود بیش از این به هدر نرود.
وی تقویت نهاد خانواده را موجب کاهش آسیبها عنوان کرد و گفت :اگر بر فعالیتهای خانواده محور در
بحثهایی همچون اشتغالزایی ،توانمندسازی و مهارتهای زندگی تاکید کنیم به نتایج بهتری خواهیم رسید.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ قبادی دانا با تاکید بر اهمیت طب سالمندی،
موضوع رسیدگی به سالمندان را به دلیل رشد جمعیت سالمند کشور از موضوعاتی دانست که باید به آن توجه
ویژه شود.
رئیس سازمان بهزیستی با اعالم خبر راهاندازی قریب الوقوع «سامانه ملی فرزند خواندگی» اضافه کرد :در
اینکه با مشکالت و کاستیهای زیادی روبهرو هستیم شکی نیست اما بهتر است به جای سیاهنمایی و دیدن
نیمه خالی لیوان به سادگی از اقدامات مثبت و مؤثر انجام شده عبور نکنیم.

و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رییس هیات مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()374108

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی دژ اب سهامی خاص به شماره ثبت
 107980و شناسه ملی  10101518379به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  20/01/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به «
استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-خواجه نصیر
طوسی-خیابان شهید داود طاهریان-خیابان شهید حمیدرضا طاهریان-پالک
____________________
-69طبقه اول-واحد شرقی کد پستی »1611799613 :انتقال یافت و ماده
آگهی تغییرات شرکت اریا سایان گستر سهامی خاص به شماره ثبت مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردیداسنامه به شرح فوق اصالح
 247741و شناسه ملی  10102883478به استناد صورتجلسه مجمع گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  05/03/1397تصمیمات ذیل غیرتجاری تهران ()374109

اتخاذ شد  :محمد پررنگ به شماره ملی 0046489436به سمت نائب
رئیس هیئتمدیره و ابوالفضل پررنگ به شماره ملی 0035205598
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال انتخاب شدند
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و
قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است  .حمید رضا رضائی به شماره
ملی  0050051113به عنوان بازرس اصلی و مهرانگیز جهاندوست به
شماره ملی  1728272701به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()374107

____________________

آگهی تغییرات شرکت کومه سازان صحرا سهامی خاص
به شماره ثبت  331638و شناسه ملی  10530236801به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 29/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :علی هاشمی به شماره
ملی 2390982859به سمت مدیرعامل ورییس هیات مدیره و
زهرا هاشمی به شماره ملی  2391914652به سمت عضوهیات
مدیره واحمد هاشمی به شماره ملی 2390981275به سمت
نایب رییس هیات مدیره و سیدابوالحسن هاشمی به شماره ملی
2390982093به سمت عضوهیات مدیره بمدت دوسال انتخاب
گریدند .حق امضاء کلیه اسناد و اورق بهادار و بانکی و تعهدآور
از قبیل چک ،سفته و بروات و قراردادها و سایرمکاتبات عادی

____________________

آگهی تغییرات شرکت وصال کنترل با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 204604و شناسه ملی  10102462886به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  07/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :هیات مدیره اختیارات خود را
طبق ماده  16و  19اساسنامه به اعضا هیات مدیره آقای جعفر محمد زاده ننه
کران کد ملی  1464919844و آقای محمد عاشوری کدملی 1880344610
بصورت منفردا یا مجتمعا بشرح ذیل تفویض نمود  :رجوع به دادگاه های صالحه
اعم از بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور  ،دیوان عدالت اداری به طور
کلی کلیه موسسات و ادارات قضایی و دولتی  ،در دعاوی علیه و یا له شرکت
 ،انتخاب وکیل و وکیل در توکیل  ،دادن اختیارات الزمه و عزل آن از سوی
شرکت و همچنین قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش  ،وکالت در کلیه دادگاه
های بدوی  ،تجدید نظر و دیوانعالی کشور  ،وکالت در شوراهای حل اختالف و
تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند  ،وکالت در توکیل  ،وکالت در ارجاع
دعوی به داوری  ،جلب ثالث و دفاع از دعاوی نامبرده صلح و سازش  ،ارجاع
امر به داوری و تعیین داور  ،تعیین مصدق و کارشناس  ،دعوی خسارت استرداد
دادخواست یا دعوا  ،وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث  ،وکالت
در ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث  ،وکالت در دعوی متقابل و دفاع در
قبال آن  ،وکالت در ادعای اعسار وکالت در قبول و یا رد سوگند صدور اجرائیه
و تعقیب عملیات اجرایی  ،مطالبه خسارت  ،اعتراض به عملیات اجرایی  ،اخذ
محکوم به و وجوه تودیعی به نام شرکت  ،وکالت در مراجع دولتی  ،ثبتی و
انتظامی جهت احقاق حقوق شرکت را دارد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()374110
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علمی  -پزشکی

ارتباط  ۵۴بیماری و  ۲۴نوع سرطان
با استعمال دخانیات
رئیس جمعیت مبارزه با استعمال
دخانیات ضمن انتقاد نسبت به این
مسئله که قیمت گوشت در حال حاضر
به بیش از  ۱۰۰هزار تومان رسیده و
لبنیات گران شده ،گفت :در حالی
که قیمت دخانیات پایین بوده و باید
عوارض خردهفروشی افزایش یابد.
به گزارش جام جم آنالین،
محمدرضا مسجدی در حاشیه همایش
سیگار و سیاستگذاری سالمت محور اظهار داشت ۵۴ :بیماری و  ۲۴نوع سرطان ارتباط با
استعمال دخانیات دارد و باید اقدامات الزم هرچه بیشتر جهت پیشگیری از استعمال دخانیات
در کشور انجام شود .وی افزود ۸۰ :درصد مرگ و میرها در کشور ناشی از بیماریهای
غیرواگیر همچون سکتههای قلبی و مغزی ،سرطانها ،بیماریهای مزمن تنفسی و دیابت
است که از طریق  ۵عامل کنترل مصرف دخانیات ،پیشگیری از مصرف الکل ،رژیم غذایی
مناسب و فعالیت مناسب و مقابله با آلودگی هوا با این مرگ و میرها میتوان مقابله کرد.
رئیس جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد :طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی
راحتترین و سودمندترین راه مقابله با بیماریهای غیرواگیر از طریق کنترل دخانیات محقق
میشود که با اجرای کامل قانون جامع کنترل دخانیات که مصوب سال  ۸۵است میتوانیم
به نتایج موثری در این زمینه دست یابیم .مسجدی گفت :بر اساس این قانون باید دولت
هر ساله  ۱۰درصد مالیات دخانیات را افزایش دهد ولی متأسفانه نهتنها این مسئله محقق
نشده بلکه عقبگرد جدی در سال جاری داشتهایم .وی ضمن انتقاد نسبت به این مسئله
که قیمت گوشت به  ۱۱۰هزار تومان رسیده و لبنیات گران شده ولی مالیات سیگار و قلیان
ارزان شده است گفت :این مسئله عوارض بساری در جامعه دارد و باید این مسئله مورد توجه
دولت مردان قرار گیرد .رئیس جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اظهار داشت :در صورتی
که عوارض بر دخانیات لحاظ شود ۱۲ ،هزار میلیارد تومان وارد بودجه کشور خواهد شد و
بهانههایی همچون از بین رفتن اشتغال و ایجاد قاچاق در این موضوع نباید مورد توجه قرار
گیرد .وی گفت :مالیات بر سیگار حداقل باید  ۷۰درصد خرده فروشی باشد در حالی که این
رقم در کشور ما کمتر از  ۲۰درصد است و نسبت به بسیاری از کشورها مثل پاکستان و مصر
بسیار پایین است.

تغییر رنگ پوست از نشانههای ابتال به آسم
متخصصان ریه اعالم کردند :افرادی
که دچار تغییر رنگ پوست میشوند
ممکن است مبتال به آسم شده و باید
فورا به پزشک مراجعه کنند .به گزارش
مهر ،آسم یک بیماری مزمن ریوی
است و در حال حاضر هیچ درمانی
برای آن وجود ندارد و تنها میتوان با
کمک داروها و دیگر توصیهها تا میزان
قابل توجهی عالئم آن را مدیریت کرد.
براساس گزارش «مدیکال دیلی» ،مهم است که درباره این بیماری اطالعاتی داشته باشید تا
بتوانید آسم را خیلی زودتر از حد ممکن تشخیص دهید .در اینجا با چند نشانه از این بیماری
آشنا میشوید.
تنفس سریع حتی در زمان استراحت

به طور معمول ،تمرینات ورزشی و دیگر فعالیتهای فیزیکی میتواند به واسطه مصرف
انرژی منجر به تنفس سریع ما شود اما افراد مبتال به آسم ممکن است این نوع تنفس کردن
را حتی در طول استراحت خود تجربه کنند.
سرفهای که خواب شما را قطعکند
طبق گفته سازمان ملی خواب ،آسم با سرفه و خس خس کردن مرتبط است و در طول
شب این عالئم وخیمتر میشود .اگر شما با این عالئم در طول شب از خواب بیدار شدید
ممکن است به آسم شبانه مبتال باشید.
احساس تنگی در قفسه سینه

احساس تنگی در قفسه سینه ممکن است نشانه بیماریهای مختلفی از جمله رفالکس،
حمله قلبی و آسم باشد.
«جوزف کاساری» متخصص ریه گفت :اگر شما به دنبال یک نفس عمیق ،نفس دیگری
بکشید و احساس تنگی در قفسه سینه داشته باشید ممکن است مبتال به آسم باشید زیرا در
شرایط آسم هوا در ریه به دام میافتد.
تغییر رنگ پوست

اگر شما متوجه تغییر رنگ پوست خود شدید و پوست شما کبود به نظر رسید این بدان
معناست که اکسیژن کافی در خون شما وجود ندارد و نشانه آسم شدید است.
پزشکان توصیه میکنند در صورت تشخیص چنین عالئمی به سرعت به پزشک مراجعه
کنید ،به ویژه اگر این عالئم با تنفس سریع همراه باشد.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
د 22
د فاتحی داریان ،مجتمع ناشران فخر رازی ،پالک  ،2واح 
نبش کوچه شهی 
دنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
چاپ :شرکت امی 
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روبروی کارخانه س 
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چهارشنبه  24بهمن  - 1397دور جد 

رژیم غذایی حاوی فیبر خوراکی و سبزیجات برای بهبود و پیشگیری از افسردگی
رژیم غذایی سرشار از فیبر
خوراکی و سبزیجات میتواند
عالئم افسردگی را کاهش
دهد.
به گزارش ایسنا ،رژیم
غذایی سالم میتواند به میزان
چشمگیری عالئم افسردگی را
تسکین دهد .این یافته نتیجه
قطعی به دست آمده از آزمایشها و بررسیهای موجود
است.
گروهی از متخصصان انگلیسی به منظور بررسی
دقیق تأثیر رژیم غذایی سالم بر بهبود اختاللهای
روحی به ارزیابی اطالعات نزدیک به  ۴۶هزار نفر
پرداختند و مشخص شد هر گونه تغییر مثبت در رژیم
غذایی میتواند عالئم افسردگی را به طور چشمگیری
کاهش دهد .هرچند ،این تغییر در رژیم غذایی بر کاهش

اضطراب اثربخش نیست.
تغییرات تغذیهای که عالئم
افسردگی را تسهیل میکند
شامل رژیمهای غذایی کاهنده
وزن و چربی و رژیمهای غذایی
سرشار از مواد مغذی است.
به گفته متخصصان
وعدههای غذایی سرشار
از فیبر خوراکی و سبزیجات در کنار کاهش مصرف
فستفودها و خوراکیهای حاوی مواد قندی در رفع
عالئم افسردگی میتوانند مؤثر باشد.
متخصصان انگلیسی همچنین مشاهده کردند
تغییرات تغذیهای در کنار ورزش کردن ،روند بهبود
عالئم افسردگی را در بیماران تقویت میکند .عالوه
بر این ،تأثیر بهبود رژیم غذایی بر سالمت روان زنان
چشمگیرتر است.

خاصیتهای درمانی زردچوبه و فلفل سیاه
ترکیب زردچوبه و فلفل سیاه خاصیت ضد التهابی دارد که به درمان و
تسکین بسیاری از بیماریهای پوستی کمک کرده و سالمت و درخشش
پوست را حفظ میکند.
به گزارش تبیان ،زردچوبه که به آن ادوی ه طالیی نیز میگویند از
ادویههای بسیار پرکاربرد در آشپزی است که سابقهی بسیار طوالنی در طب
سنتی نیز دارد ،چون دارای خواص ضدالتهابی ،ضد قارچی ،ضد باکتریایی
و ضدعفونی کنندگی است.
فلفل سیاه نیز فواید فراوانی دارد .این دو عامل اگر با هم ترکیب شوند
خاصیت درمانی فوقالعادهای پیدا میکنند.
ترکیب زردچوبه و فلفل سیاه خاصیت ضد التهابی دارد که به درمان و
تسکین بسیاری از بیماریهای پوستی کمک کرده و سالمت و درخشش
پوست را حفظ میکند.
کورکومین موجود در زردچوبه از سلولهای کبد در برابر آسیبهای
ناشی از سموم مضر محافظت کرده و فلفل سیاه نیز با تقویت دسترسی
زیستی به گلوتاتیون به سالمت کبد کمک میکند.
تسکین درد :زردچوبه به خاطر خاصیت ضدالتهابی خود میتواند
پروس ه التیام بدن را سرعت ببخشد ،با عفونتها مبارزه کرده و درد را آرام
کند.
هم زردچوبه و هم فلفل سیاه وقتی با هم ترکیب شوند میتوانند
بیماریهای دردناکی ،چون آرتروز را تسکین دهند.
ترکیب فلفل سیاه و زردچوبه به پیشگیری از سرطان کمک میکند.
کورکومین که عنصر اصلی زردچوبه است با نابود کردن سلولهای سرطانی
نقش مهمی در بدن دارد.
خاصیت ضد سرطانی زردچوبه به طور مؤثر میتواند سلولهای
سرطانی سینه ،معده و روده بزرگ و همچنین سلولهای سرطان خون
را از بین ببرد.
کنترل چاقی :ترکیب زردچوبه با فلفل سیاه و زنجبیل در آب گرم
و نوشیدن آن در صبح برای چربی سوزی مفید است و سوخت و ساز را
تقویت میکند.
زردچوبه و فلفل سیاه در ترکیب با هم میتوانند با کلسترول باال ،چاقی
و دیابت نیز مبارزه کنند.
کنترل دیابت :محققان میگویند کورکومین موجود در زردچوبه و
پپرین موجود در فلفل به کاهش استرس اکسیداتیو که به سلولها آسیب

میزنند کمک میکنند .پس برای مقابله با دیابت از این ترکیب جادویی
کمک بگیرید!
کاهش التهاب :قرنهاست که در طب سنتی از فلفل سیاه و
زردچوبه برای درمان اختالالت التهابی مانند آرتروز استفاده میشود .هر
دوی این ادویهها خاصیت ضدالتهابی دارند.
محافظت از سالمت کبد :کورکومین موجود در زردچوبه از
سلولهای کبد در برابر آسیبهای ناشی از سموم مضر محافظت کرده و
فلفل سیاه نیز با تقویت دسترسی زیستی به گلوتاتیون به سالمت کبد کمک
میکند .گلوتاتیون ترکیبی است که از سلولهای کبد محافظت میکند.
کمک به گوارش :هم فلفل سیاه و هم زردچوبه دسترسی زیستی
آنزیمهای گوارشی در روده را تقویت میکنند که باعث میشود بدن،
سریعتر و راحتتر بتواند غذا را هضم کند.
مطالعات گوناگونی دریافتهاند هر دوی این ادویهها میتوانند از
اسپاسمها و نفخها کم کنند .زردچوبه و فلفل سیاه به دلیل خاصیت
ضدالتهابی خود از التهاب روده کم میکنند و از این طریق نیز به
گوارش کمک میکنند.
کمک به حافظه :هم زردچوبه و هم فلفل سیاه سرشار از خاصیت
آنتیاکسیدانی هستند که به تقویت حافظه کمک میکنند .این دو ادویه
میتوانند از مغز در برابر بیماریهای گستردهای مانند زوال عقل و آلزایمر
محافظت کنند.
مبارزه با افسردگی :فلفل سیاه و زردچوبه خاصیت ضد افسردگی
دارند .مصرف این دو ادویه با هم ،نقش مهمی در کاهش عالئم افسردگی
دارند ،زیرا میزان سروتونین و دوپامین را در مغز باال میبرند.

آسیبزا بودن مصرف نوشابه
پس از ورزش برای کلیهها

بررسیها نشان میدهد مصرف نوشابه پس از
ورزش کردن به کلیهها آسیب میزند.
به گزارش ایسنا ،نوشیدن نوشابه خنک پس
از ورزش کردن در دمای باال با احساس خوشایند
و شادابکنندهای همراه است .هرچند ،تازهترین
بررسیها حاکی از آن است که این کار عالوه بر آنکه
موجب از دست رفتن آب بدن میشود در عملکرد
کلیهها نیز اختالل ایجاد میکنند.
نوشابههای کافئیندار که سرشار از فروکتوز
هستند در تمامی نقاط جهان شناخته شدهاند .نقش
این نوشیدنیها در بحرانهای چاقی و دیابت مورد
انتقاد بوده و نتایج بررسی اخیر حاکی از خطر دیگری
است که مصرف این نوشیدنیها برای سالمتی به
همراه دارد.
گروهی از متخصصان تغذیه و سالمت در آمریکا به
تازگی تاثیر مصرف نوشابه را بر سالمت کلیهها موقع
ورزش کردن و پس از آن مورد ارزیابی قرار دادند.
زمانیکه در محیطهای گرم ورزش میکنیم جریان
خون در کلیهها کاهش پیدا میکند این شرایط به
تنظیم فشار خون و ذخیره آب بدن کمک میکند .این
واکنش طبیعی به حساب میآید و با خطری همراه
نیست .اما در شرایط بالینی افت ناگهانی جریان خون
در کلیهها به نارسایی حاد کلیهها منجر میشود زیرا با
کاهش اکسیژن دریافتی بافتها همراه است.
پیشتر نیز نتایج مطالعات حاکی از آن بوده که
ورزش کردن به طور کلی و به ویژه در دماهای باال
شاخصهای نارسایی حاد کلیهها را افزایش میدهد.
همچنین نتایج بدست آمده در بررسی اخیر نشان
میدهد مصرف نوشابههای سرشار از فروکتوز خطر
نارسایی حاد کلیهها را در موشهایی که دچار کمبود
آب هستند ،افزایش میدهد.

ارتباط رژیم غذایی مناسب
با تقویت سیستم ایمنی بدن

محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسون کشف کردند

شناسایی منبع جدید آنتی بیوتیک

محققان دریافتند که حشرات و میکروبهای همراه
آنها یک منبع غنی و ناشناخته برای تولید انواع آنتی
بیوتیک هستند.
به گزارش ایرنا ،تاکنون محققان برای تولید انواع
آنتی بیوتیک ها ،عمدتا از باکتریهای موجود در خاک
استفاده میکردند .اما به نظر میرسد ظرفیت این منبع
مهم آنتی بیوتیک به پایان رسیده و هر روز بر تعداد
پاتوژنهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیکهای موجود
افزوده میشود.
اکنون محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسون
با آزمایش روی  1400حشره که از مناطق مختلف
آمریکای شمالی و جنوبی گردآوری شدند ،توانستند
میکروبهایی را شناسایی کنند که در بدن حشرات
زندگی میکنند و توانایی آنها در مقابله با برخی از
متداولترین و خطرناک ترین پاتوژنهای مقاوم در برابر
آنتی بیوتیک بسیار بهتر از عملکرد باکتریهای موجود
در خاک است.
محققان برای این منظور آزمایشات خود را حدود

 50هزار بار تکرار کردند تا قابلیتهای هر میکروب
را در جلوگیری از رشد  24نوع قارچ و باکتری مختلف
بررسی کنند.
محققان در نوعی مورچه موسوم به قارچکار نوعی
آنتی بیوتیک یافتند که ان را سیفومایسین نامیدند .این
آنتی بیوتیک در آزمایشات اولیه روی قارچهایی که در
برابر سایر انواع آنتی بیوتیکها مقاوم بودند ،به خوبی
عمل کرد و در موشها بدون ایجاد هرگونه عوارض
جانبی سمی ،توانستند عفونت قارچی را درمان کند.

ارتباط کاهش کالری با جوانی

بررسیها نشان میدهد :کاهش  ۱۵درصدی میزان کالری دریافتی ،به جوان ماندن کمک میکند.
به گزارش ایسنا ،محققان در بررسیهای خود دریافتند کاهش  ۱۵درصدی میزان کالری دریافتی برای مدت دو سال میتواند
فرایند متابولیک را که به فرسوده شدن بدن منجر میشود ،کند سازد و همچنین از بدن در برابر بیماریهای مرتبط با افزایش
سن حفاظت کند .محققان آمریکایی در بررسیهای خود مشاهده کردند که کاهش کالری دریافتی تنها در مدت یک سال موجب
شد که فرایند متابولیک در شرکتکنندگان به میزان چشمگیری افت کند .همچنین کندسازی فرایند متابولیک در سال دوم ادامه
پیدا کرد و در نتیجه به کاهش استرس اکسیداتیو منجر شد؛ فرایندی که با دیابت ،سرطان ،آلزایمر و دیگر بیماریهای مرتبط با
افزایش سن ارتباط دارد .به گفته محققان کاهش میزان کالری دریافتی صرفنظر از وضعیت فعلی جسمی ،برای سالمت تمامی
افراد مفید است .کند شدن فرایند متابولیسم به این معنی است که بدن در استفاده از سوخت به دست آورده از مواد غذایی یا
اکسیژن به منظور تأمین انرژی از بازدهی بهتری برخوردار است.

در فصل زمستان و افزایش احتمال ابتال به آنفلوآنزا ،آگاهی از
خوراکیهایی که به تقویت سیستم ایمنی کمک و بدن را در برابر
آن مقاوم میکنند ،اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به گزارش ایسنا ،اگرچه یک نوع غذای خاص یا رژیم غذایی
شناخته شدهای وجود ندارد که با کمک آنها بتوان بیماری را از
بدن دور و از بیمار شدن پیشگیری کرد ،اما مصرف تمامی انواع
مواد غذایی میتواند مفید باشد.
محققان آمریکایی اظهار داشتند :سیستم ایمنی بدن به
تمامی مواد مغذی نیاز دارد تا عملکرد مطلوب خود را داشته
باشد .این مواد شامل انواع ویتامینها ،مواد معدنی ،چربیها،
کربوهیدراتها ،پروتئینها و مواد مغذی موجود در گیاهان
دارویی است.
رژیم غذایی غربی که سرشار از گوشت قرمز و فرآوری
شده ،غذاهای سرخکردنی ،فستفودها ،نوشابه و نوشیدنیهای
غیرطبیعی است ،میتواند تا حدودی خطر ابتالء به بیماریهای
مزمن را افزایش دهد ،زیرا سیستم ایمنی بدن میزان مواد مغذی
الزم را از این طریق دریافت نمیکند.
به گفته کارشناسان تغذیه ،برای اینکه بتوان تمام مواد مغذی
بدن را تأمین کرد الزم است رژیم غذایی همچون رنگینکمانی
در نظر گرفته شود .بسیاری از خوراکیهای رنگی مواد مغذی
مورد نیاز سیستم ایمنی بدن را تأمین کرده و به حفظ سالمت
روده کمک میکنند.
از جمله خوراکیهای رنگی که به تقویت سیستم ایمنی کمک
میکنند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خوراکیهای قرمز ،نارنجی و زرد رنگ دارای ویتامین C
هستند .سبزیجات برگدار سرشار از مواد مغذی همچون ویتامین
 D، C، Eو  ،Kکاروتنوئیدها و مواد معدنی هستند.
افزودن خوراکیهای به رنگ آبی و بنفش همچون میوه و
خرمای خشک به رژیم غذایی ضروری است .به گفته کارشناسان
انباشت فیبر و مواد مغذی موجود در میوهها پس از خشک شدن
بیشتر میشود.

