منتفی شدن ادامه طرح پرداخت جریمه نقدی به جای سربازی در سال98
توصیه سردارکمالی به واجدین جامانده متقاضی پرداخت جریمه نقدی به جای سربازی

صفحه 2

تفاوت اروپا
با آمریکا
در مورد ایران

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خبر داد

دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 2

توزیع مرحله دوم
بسته حمایتی
تا آخر اسفند

صفحه 4
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

قدردانی محمدجواد ظریف از رهبر انقالب ،رئیسجمهور و سردار قاسم سلیمانی آغاز ثبتنام از متقاضیان
دریافتتسهـیالت
همه دغدغههای مشترک خود را به امید و فرصتی برای امنیت
و پیشرفت درونزای ایران عزیز و برونگرائی خودباورانه
تولیـد و اشتغـال
و تعامل سازنده با جهان تبدیل کنیم

صفحه 2

مجلس تصویب کرد

پرداخت ۵هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه به مددجویان و کارفرمایان
طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار در سال آینده

صفحه 4

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد

ممنوعیت هر نوع تکلیف نوروزی
در قالب پیک ،تکلیف ،درسنامه

و سایر موارد برای دانشآموزان ابتدایی

صفحه 7

مجلس تصویب کرد

مسدود شدن حسابهای بانکی
اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی
و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی

صفحه 5

مجلس تصویب کرد

افزایش  20درصدی حقوق کارکنان دولت
در سال آینده
صفحه 3
کالهبرداری  100میلیارد تومانی از طریق پیشفروش
 130واحد آپارتمان به  1400متقاضی و خودداری
از تحویل پس از گذشت  7سال در قم!
صفحه 6

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

کشف  450میلیارد تومان انواع
کاالی قاچاق از ابتدای امسال
در تهران
صفحه 5

صفحه 4

رئیسکل بانک مرکزی خبر داد

تصمیمات جدید
برای بهبـود
معیشت مردم

صفحه 5

مجلس تصویب کرد

افزایـش وام ازدواج به  30میـلیـون تـومـان
برای هر یـک از زوجیـن در سال ۹۸
صفحه 4

شرایط استفاده از معافیت تحصیلی
برای مشموالن غیرغایب

صفحه 4

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

 82درصد بازنشستگان کشوری
مشمول طرح همسان سازی حقوق

صفحه 4

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی
و تربیتی کشور خبر داد

 ۶۰هزار زندانی مشمول
بخشنامه عفو گسترده

صفحه 5

مجلس تصویب کرد

همهاقشارتحتپوشش
بیمه پایه سالمت در سال آینده
صفحه 5
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر خبر داد

پیگیری برای اعطای تسهیالت سربازی
به جوانان فعال در هالل احمر

صفحه 4

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد

ثبت  10هزار کودک آزاری
و  1500مورد خشونت خانگی
علیه زنان طی سال گذشته
صفحه 6

گردش مالی  ۶۵هزار میلیارد
تومانی محصوالت آرایشی
و بهداشتی در کشور!

صفحه 5

جان باختن  8نفر و جراحت  36تن دیگر
بر اثر واژگونی مرگبار اتوبوس در محور قم  -تهران
صفحه 6

دستبرد  14میلیون تومانی پسر  11ساله
به حساب بانکی پدرش برای خرید امتیاز
بازیهای آنالین در همدان!
صفحه 7
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خبر داد

اجرای طرح مبارزه با قاچاق دام
با توقیف  11هزار و  292راس دام
به ظن قاچاق
صفحه 5

سياسي

2
حرف اول
تشدید بحرانهای خاورمیانه
در پی کنفرانسهای ورشو و مونیخ!
محمد نادری

رییس جمهور آمریکا پس از مخالفت دموکراتها با درخواست بودجه ۵
میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالری احداث دیوار در مرز با مکزیک ،با سواستفاده
بی سابقه از اختیارات رییس جمهوری برای پیشبرد نظر شخصیاش
وضعیت فوق العاده اعالم کرده است! از زمان استقالل و تاسیس دولت
ایاالت متحده در سال  ۱۷۷۶میالدی ،طی  ۲۴۳سال بین آمریکا و
مکزیک اساسا دیواری نبوده و روشن است اعالم وضعیت فوق العاده
برای چنین اقدامی را هیچ صاحب عقلی باور ندارد اما ترامپ بر آن
اصرار دارد زیرا یا ناقص العقل و یاخودشیفته است! دموکراتها عالوه
بر مخالفت با سیاستهای داخلی ترامپ که هرچه اوباما بافته را پنبه
کرده است! با سیاستهای خارجی او از جمله نوع و سطح روابط با
اروپا ،چین ،روسیه ،برجام و ...اختالفات اساسی داشته و قصد کوتاه آمدن
ندارند .در چنین وضعیتی تیم ترامپ در صدد انتقال بحران داخلی به
بیرون مرزهاست! به چند نمونه که مهمتر به نظر میرسند اشاره میشود:
 -۱تشدید بحران خاورمیانه با تشدید سیاست ایران هراسی با هدف
باجگیری از کشورهای عربی و با ادعای تامین امنیت آنها در برابر توسعه
طلبیهای ایران  -۲تقویت اسراییل در خاورمیانه از طریق عادی کردن
روابط کشورهای عربی با این رژیم با هدف بی پشتوانه کردن گروههای
فلسطینی و تحمیل صلح بر آنها  -۳انتقام گیری از دموکراتها با ایجاد
شکاف در اتحادیه اروپا بر سر موضوعاتی مانند برجام  -۴کاهش نفوذ
روسیه و چین و به خصوص روسیه در خاورمیانه و ...همه موارد فوق و
هر کدام به نوعی با انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا در سال
 ۲۰۲۰میالدی ارتباط مستقیم دارند .موفقیت در اجرای این سیاست ها،
پیروزی ترامپ را در پی داشته و شکست این سیاست ها ،شکست ترامپ
و پیروزی کاندیدای نهایی دموکراتها را در پی خواهد داشت .ترکیب
کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ورشو نشان از شکست پروژه ترامپ
دارد زیرا -۱ :از مجموع  ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل  ۶۵کشور -یک
سوم -شرکت کرده اند  -۲کشورهای چین ،روسیه و فرانسه  -سه عضو
از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل  -در این نشست شرکت
نکرده اند  -۳از کشورهای منطقه ،عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطین شرکت
نکرده اند و ترکیه در پایین ترین سطح شرکت کرده است.
در مقابل کشورهایی مانند اردن ،بحرین ،امارات ،عربستان ،عمان،
مغرب وکویت در سطح وزیر خارجه شرکت کرده اند و کشورهای مصر
و تونس در سطح معاون وزیر شرکت کردند-۴آلمان به عنوان بزرگترین
کشور صنعتی و قدرتمندترین اقتصاد اروپا شرکت نکرده است.
از کشورهای اروپایی عالوه بر لهستان ،کشورهای کم اهمیت دیگری
مانند مجارستان ،جمهوری چک و اسلواکی شرکت کرده اند .این مختصر
دستاورد ترامپ است که توانست تعدادی از کشورهای اروپای شرقی را با
خود همراه کند اما روشن است تاثیر گذاری این کشورها در برابر کشورهای
قدرتمند اروپایی ناچیز است .دستاورد دیگر ترامپ تبلیغ به نفع نتانیاهو و
حزب او در انتخابات زود هنگام اسراییل به قیمت سست شدن پایههای
حکومتهای ارتجاعی کشورهای عربی شرکت کننده است زیرا عادی و
علنی شدن همراهی سران کشورهای عربی با اسراییل ،نزد اکثر مسلمانان
عرب ،همچنان تابو و غیر قابل بخشش است  -۵تاثیر گذاری کشورهای
شرکت کننده از منطقه در مقابل کشورهایی که شرکت نکرده اند در مجموع
کمتر است  -۶وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر صلح بزرگ فلسطین با
اسراییل محقق نخواهد شد زیرا فلسطینیها پس از انتقال سفارت آمریکا
از تل آویو به بیتالمقدس ،آمریکا را نه تنها بی طرف نمیدانند بلکه این
کشور را حامی اسراییل و یک طرف دعوا میدانند -۷اکثر کشورهای شرکت
کننده در حال حاضر مبادالت اقتصادی قابلتوجهی با ایران ندارند .همراهی
احتمالی آنها با تحریمهای آمریکا آثار فلج کنندهای برای ایران نخواهد
داشت .در کنفرانس ساالنه مونیخ نیز مایک پنس معاون ترامپ و پمپئو وزیر
خارجه آمریکا گزافه گوییهای ضد ایرانی کنفرانس ورشو را تکرار کردند!
این دست کنفرانسها ظرفیت تشدید بحرانهای خاورمیانه را دارند .به
خصوص اینکه جنایتکاران حرفهای مانند نتانیاهو و بن سلمان را در جنایت
و نسل کشی بیپرواتر خواهد کرد! اسراییل از زمان تاسیس در سال ۱۹۴۸
تا کنون به همه کشورهای همسایه اش -مصر ،لبنان ،سوریه ،اردن و نوار
غزه  -چندینبار حمله کرده است! و عربستان پدرخوانده و پرورش دهنده
گروههای تکفیری و تروریستی نزدیک به چهار سال است که بیوقفه مردم
یمن را بمباران و موشک باران و بیپروا از انواع سالحهای ممنوعه استفاده
کرده و فاجعه قرن را رقم زده است! اگر جامعه بین الملل به دنبال برقراری
امنیت و صلح پایدار در خاورمیانه است کانونهای بحرانساز اسراییل و
عربستان هستند و نه ایران که لنگرگاه صلح و ثبات و پیشتاز مبارزه با
گروههای تروریستی ،قاچاقچیان موادمخدر و باندهای قاچاق انسان است.
تشدید سیاست ایرانهراسی نه تنها هیچ کمکی به رفع بحرانهای
خاورمیانه نخواهد کرد بلکه تشدید آنها را نیز در پی خواهد داشت .به تجربه
ثابت شده هیچ طرحی در این منطقه بدون همراهی ایران عملی نخواهد شد.
راهکار درست رفع بحرانهای خاورمیانه ،همکاری متقابل جامعه بینالملل
و سازمانها و نهادهای بینالمللی با ایران و لحاظ نقش برجسته آن است.

ید شماره ( -76شماره پیاپی )782
یکشنبه  12اسفند  - 1397دور جد 

قدردانی محمدجواد ظریف از رهبر انقالب ،رئیسجمهور
و سردار قاسم سلیمانی

همه دغدغههای مشترک خود را به امید و فرصتی برای
امنیت و پیشرفت درونزای ایران عزیز و برونگرائی
خودباورانه و تعامل سازنده با جهان تبدیل کنیم

تمامی ما ایرانیان بدون توجه به گرایش سیاسی و یا
مذهب و قومیت در یک کشتی نشستهایم و چه نیکوست
که در آستانه نوروز ،همه دغدغههای مشترک خود را به
امید و فرصتی برای امنیت و پیشرفت درونزای ایران
عزیز و برونگرائی خودباورانه و تعامل سازنده با جهان
تبدیل کنیم تا کشتی ایران عزیزمان در دریای پرتالطم
جهان پساغربی مسیر پیشرفت و تعالی را بپیماید .وزیر امور
خارجه گفت :اظهارات بزرگوارانه سردار قاسم سلیمانی ،نامه
رئیسجمهور و لطف پدرانه رهبر انقالب ،عزم من و همکارانم
در وزارت امور خارجه برای پاسداری از منافع ملی را دو چندان
کرد .به گزارش مهر ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :دریای بیکران
محبت مردم بزرگ و دالور ایران و نمایندگان ارجمندشان،
اظهارات بزرگوارانه برادر عزیزم سردار سرافراز قاسم سلیمانی،
نامه سخاوتمندانه و پرصالبت ریاست محترم جمهوری و
کرامت و لطف پدرانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی ،عزم من
و همکارانم در وزارت امور خارجه برای پاسداری از منافع
ملی و حقوق این مردم بزرگ را دو چندان نمود .این وفاق
و همدلی رمز پیروزی و پیشرفت این ملت بزرگ در طول
چهل سال گذشته بوده است و نیز بزرگترین دلیل شکست
سلطهگران که منافع خود را در ایجاد شکاف در جامع ه ایرانی
جستجو کردهاند .با اعتماد میان مردم و مسئوالن و هم افزایی
خدمتگزاران این مرز و بوم در انجام وظایف بر اساس قانون،
فشارهای سلطهگران کمخرد—که پس از تحمل شکستها

و خسارتها ،هنوز هم منافعشان را در سلطهطلبی پرهزینه
ب آسیا و فشار
و بیحاصل ،فروش سالح و ناامن سازی غر 
حداکثری بر مردم بزرگ ایران جستجو میکنند— راه
بجایی نخواهد برد .وزارت امور خارجه همواره بر این باور
بوده که دیپلماسی تنها در سایه قدرت ملی ،انسجام داخلی و
حمایت مردمی میتواند دستاوردهای میدانی را در صحنههای
منطقهای و جهانی تثبیت کند .امروز به لطف خدا ،ثمره
دالوریها و رشادتهای بزرگمردان میدان مقاومت و
ایثار ،با تالش مخلصانه سربازان خط مقدم جبهه دیپلماسی
به شکست تالش صهیونیستها برای احیای پروژه شوم و
خطرناک امنیتی سازی ایران و تثبیت نقش سازنده ،صلح
طلبانه و ضد افرا ط و خشونت ایران در صحنه منطقهای
انجامیده است .با همدلی و همافزایی در کنار همفکری و
نقد سازنده ،و با عنایت الهی ،کاستیهای موجود جبران و
مسیر باقیمانده با امید و خودباوری برای کمک به پیشرفت
اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم طی خواهد
شد .تمامی ما ایرانیان بدون توجه به گرایش سیاسی و یا
مذهب و قومیت در یک کشتی نشستهایم و چه نیکوست
که در آستانه نوروز ،همه دغدغه های مشترک خود را به
امید و فرصتی برای امنیت و پیشرفت درونزای ایران عزیز
و برونگرائی خودباورانه و تعامل سازنده با جهان تبدیل کنیم
تا کشتی ایران عزیزمان در دریای پرتالطم جهان پساغربی
مسیر پیشرفت و تعالی را بپیماید.
به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل
چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم».

منتفی شدن ادامه طرح پرداخت
جریمه نقدی به جای سربازی در سال 98

به گزارش خبرگزاریها ،نمایندگان مجلس
در جلسه علنی و در ادامه بررسی جزئیات بودجه
 98در بخش درآمدی ،بندالحاقی  ۳تبصره  ۱۱را
تصویب کردند.
بر این اساس دولت مکلف است اقساط جریمه
غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا
پایان سال  ۱۳۹۷متقاضی پرداخت اقساطی این
جریمهها بودهاند تا پایان سال  ۱۳۹۸وصول و به
حساب خزانه واریز کند .افرادی که تا پایان سال
 ۱۳۹۸نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند
مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه
عمومی اعزام میشوند .در چند سال گذشته بندی
در الیحه بودجه برای تعیین شرایط خرید خدمت
سربازی برای مشموالن غایب تصویب میشد که
امسال این بند از بودجه حذف شد لذا پرونده خرید
خدمت سربازی در سال  ۹۸بسته شد.
توصیه سردارکمالی به واجدین
جامانده متقاضی پرداخت
جریمه نقدی به جای سربازی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح با اشاره به تصمیم قطعی مجلس
در مخالفت با اجرای طرح جریمه ریالی سربازی،
توصیههایی را به واجدین بهرهمندی از این
تسهیالت ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی ،با بیان
اینکه با مصوبه نمایندگان مجلس عم ً
ال خرید
خدمت سربازی در سال  ۹۸منتفی شد ،گفت :این
طرح با پیگیریهای ستادکل نیروهای مسلح و
تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سال

 ۹۸اجرایی نخواهد شد و در همین راستا افرادی که
تا پایان سال  ۹۷حداقل هشت سال غیبت داشته
باشند ،میتوانند تنها تا پایان همین سال نسبت به
معافیت از سربازی با پرداخت جریمه ریالی سربازی
اقدام کنند .وی با بیان اینکه متقاضیان و واجدان
شرایط بهره مندی از جریمه ریالی سربازی باید به
دفاتر پلیس  ۱۰+مراجعه کرده و در خواست خود
را ثبت کنند ،خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه در
روزهای پایانی سال حجم مراجعات به دفاتر پلیس
 ۱۰+افزایش مییابد ،بنابراین توصیه میشود که
متقاضیان هرچه سریعتر به این دفاتر مراجعه کنند
به ویژه آنکه حتم ًا باید تکلیف پرداخت مبلغ جریمه
تا قبل از سال  ۹۸مشخص شود و در غیر این
صورت افراد نمیتوانند از آن استفاده کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مسلح با بیان اینکه دو نوع پرداخت نقدی
و قسطی برای جریمه ریالی سربازی وجود دارد،
اظهارکرد :مبلغ جریمه با توجه به سنوات غیبت،
مدرک تحصیلی ،وضعیت تأهل و… تعیین
میشود و اگر افرادی قصد دارند تا به شکل
اقساطی نسبت به پرداخت آن اقدام کنند ،حتم ًا باید
یک قسط آن را قبل از پایان سال  ۹۷پرداخت کرده
و مابقی اقساط را نیز تا قبل از پایان سال  ۹۸تسویه
کنند .کمالی افزود :طبیعی است با توجه به اینکه
طرح جریمه ریالی سربازی در سال  ۹۸متوقف
شده است ،بنابراین مشموالن دارای غیبت نیز باید
هرچه سریعتر وضعیت سربازی خود را مشخص
کنند و اگر تا پایان امسال واجد شرایط الزم برای
بهرهمندی از جریمه ریالی سربازی نیستند ،باید
نسبت به پر کردن فرمها و دریافت برگه اعزام به
خدمت اقدام کنند.

یادداشت

ِ
تفاوت اروپا با آمریکا
در مورد ایران
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

قدرتِ فراوان باعثِ بیتفاوتی نسبت به
دیگران میشود.
ریشۀ اهمیت دادن به دیگران در نیاز
و وابستگی است .این یک واقعیت اجتناب
ناپذیر زندگی انسان هاست .تربیتها و
آموزشهای فراوانی باید صورت پذیرد و
ساختارهای بی شماری ب ِنا شود تا قدرتِ
فراوان و اخالق نسبی ممزوج گردند.
به سختی بشر بتواند قدرت ،انصاف ،اخالق و راست گویی را در یک شبکه جمع
کند .متاسفانه ،وقتی قدرت افزایش مییابد ،دیگران اه ّمیت خود را از دست میدهند.
درروابط بین الملل ،اه ّمیت دادن عمدتا اقتصادی است.
نکتۀ منفی در برخورد اروپا و آمریکا با ایران این است که این موضوع ریشههای
اقتصادی ،مالی و تجاری ندارد زیرا نیازی به ایران نیست .چندی پیش یک مقام آلمانی
به این نویسنده گفت :که ما (یعنی آلمان) با لیتوانی تجارت به مراتب بیشتری نسبت
به ایران داریم (جمعیت لیتوانی ۲.۸ :میلیون نفر؛ مساحت ۶۵.۳۰۰ :کیلومتر مربع) .تولید
ناخالص داخلی اتحادیه اروپا حدود  ۱۹۱۰۰میلیارد دالر است و با آمریکا حدود ۶۸۶
میلیارد دالر تجارت دارد .تجارت اتحادیه اروپا با ایران حدود  ۱۲.۲میلیارد دالر است.
اگر شخصی فرصتِ شنیدن نجواهای اروپاییها را داشته باشد متوجه میشود که آنها
ایران را عاری از عقالنیتِ اقتصادی میدانند .شاید در شرایط عادی ،تجارت اتحادیۀ
اروپا با ایران در حد ویتنام باشد( ۴۵-۴۰میلیارد یورو) .تجارت آمریکا با  ۲۵کشور
خاورمیانه و شمال آفریقا (بدون محاسبۀ تسلیحات) حدود  ۲۱۵میلیارد دالر است.این
درحالی است که فقط تجارت آمریکا با آلمان حدود  ۱۷۰میلیارد دالراست.
شاید تفاوتِ ظاهری در برخورد اروپا وآمریکا نسبت به ایران را باید در عوامل
دیگر جستجو کرد .اروپاییها عموما خود را کشورهای خواهان دموکراسی/دولت رفاه
تعریف میکنند و با تجربیات تاریخی که در ناخودآگاه آنها حضور دارد از جنگ،
خشونت و درگیری هراس دارند و نگران تحمل پی آمدهای تشدید تخاصمات در
خاورمیانه هستند .اروپاییها تا آنجا پیش رفتند که سه میلیارد یورو برای هزینههای
حدود  ۲.۶۸۸.۶۸۶نفر مهاجر سوری در اختیار ترکیه قرار دادند .در مقابل ،آمریکا تنها
کشوری است که توانست حتی از جنگ سرد با کمونیسم و شوروی طی چندین دهه
حدود  ۵تریلیون دالر درآم ِد ملی و رشد فن اوری ایجاد کند.
تفاوتِ دیگ ِر میان اروپا و آمریکا در جایگاه سیاست خارجی و نظام سیاسی آنها
است .اروپاییها عموما در طیف احزابی که در پارلمانهای آنها وجود دارد پیرامون
موضوعات سیاست خارجی به تفاهم و اجماع میرسند.
با تغییر دولتها جهت گیری آنها تغییری نمییابد .در آمریکا هر نهاد حکومتی
برای خود سیاست خارجی دارد و در نهایت ،جایگاه البیها در طیف نهادهای حکومتی،
جهت گیری یک موضوع سیاست خارجی را مشخص میکند .البیها به مراتب تعیین
کننده تر از دستگاههای اجرایی هستند .برجام ،نتیجۀ موفقیتِ موقتِ کاخ سفید بر
البیهای قدرتمند بود .یک فعال حزب دموکرات اخیرا در یک کنفرانس میگفت :اگر
ما  ۲۰۲۰به قدرت برگردیم ممکن است برجام را احیا کنیم ولی تحریمها به واسطۀ
قدرتِ البی ها ،سر جای خود میمانند .این تفسیر از سیاست خارجی آمریکا نکات
بدیهی و همگانی است .جای تعجب است که دستگاه عریض و طویل دیپلماسی با
صدها کارشناس و انبوهی از تجربه و ادعا ،متوجه این بدیهیات در روابط بین الملل
و سیاست خارجی آمریکا نشد .این خود معرف این واقعیت است که درجۀ شناخت از
اقتصاد و سیاست بین الملل در داالنهای پروپاگاندا متوقف شده است.
نکتۀ سوم در روان شناسی قدرت است .در رفتار سیاسی ،اروپاییها به مراتب
پیچیده تر از آمریکاییها هستند .آمریکاییها فرهنگی صریح و مستقیم دارند .در روابط
اجتماعی و سیستم اقتصادی خود نیز اینگونه هستند .آمریکاییها هن ِر استتا ِر نفرت
را ندارند .توان غیر قابل مقایسۀ مالی ،اقتصادی ،فن آوری و نظامی آنها نسبت به
دیگران ،این خصلت را حتی تشدید کرده است .فهم نیتِ آمریکاییها به مراتب راحت
تر از اروپایی هاست .در عین حال ،اگر عملکرد هر دو را بر روی یک منحنی ببریم،
بسیار روشن است که اهداف جمهوری اسالمی را قبول ندارند .یکی صراحتا این را
میگوید؛ دیگری تعامل میکند وعکس میگیرد ولی همان نتیجه را منتقل میکند.
اروپاییها با صدها فیلسوف و پانصد سال تجربۀ مدیریت اختالف در سنت Sun Tzu
استراتژیستِ چینی که حدود  ۲۵قرن پیش زندگی میکرد عمل میکنند .جملۀ زیرکه
ازاوست ،شاهکا ِر فکری و مدیریت استراتژیک است:
For to win one hundred victories in one hundred
battles is not the acme of skill. To subdue the enemy
.without fighting is the acme of skill
BCE ۵۰۰ Sun Tzu, The Art of War, circa
روش اروپاییها را زمانی یک دانشگاهی /سیاستمدار آمریکایی متول ِد اروپا
مضمون ِ
گفت" :برخورد با ایران خیلی استراتژی نمیخواهد" .
در حکمرانی عقالنی ،این سخن که نباید در انتظار دیگران نشست و به آنها
امید بست متین و منطقی است .باید از خود پرسید :کدام کشورها و کدام بنگاههای
وابستگی متقابل است.
خارجی به کاالها و خدمات ایرانی محتاجاند؟ بازی برد -برد در
ِ
وابستگی یک طرفه است .ترکیه ۸۲
وابستگی به کاال و خدمات و بانکهای آنها
ِ
میلیارد دالر به اتحادیۀ اروپا صادر میکند .کرۀ جنوبی  ۵۶میلیارد دالر .مکزیک ۲۴۳
میلیارد دالر به آمریکا صادر میکند .هند  ۵۰میلیارد دالر .در میان دهها تعریف ،این
تعریف از استقالل را در نظر بگیرید " :کشوری مستقل است که به آن زور نگویند".
به چه کشوری زور نمیگویند؟ به کشوری که عمدتا از لحاظ اقتصادی به آن وابسته
وابستگی متقابل وجود داشته باشد .ترکیه عض ِو ناتو است ولی با روسیه شراکت
باشند و
ِ
سیاسی دارد .غربیها تح ّمل میکنند چون وابستگیهای متقابل قابل توجهی با ترکیه
دارند .سیاست خارجی ترکیه بر اساس توئیت طراحی نشده است بلکه پشتوانههای مهم
اقتصادی دارد .بانکهای اروپایی نمیگذارند دولت هایشان با ترکیه خیلی تلخی کنند.
پیش بینی میشود که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال آینده میالدی به ۹۰۰
میلیارد دالر برسد .او نه نفت دارد و نه گاز و پتروشیمی .در برخورد اروپا و آمریکا با
ایران ،آنچنان تفاوت محتوایی وجود ندارد .هیچکدام به ایران وابسته نیستند .چین در
مقیاس بسیار وسیعی ،غرب و غیرغرب را به خود وابسته کرده است و اهداف خود را
به آرامی پیش میبرد .وقتی زمستان میشود ،خواستهها و فشارهای سیاسی روسیه
ازاروپای شرقی افزایش مییابد چون آنها را با لولههای گاز و فروش گاز به خود
ِ
وابسته کرده است.
عدالت خواهی در روابط بین الملل از طریق اعداد و ارقام به دست میآید .حق
و حقوق ایران در روابط خارجی از مسیر کار ،فعالیت ،کارآمدی ،تولید ،مز ّیت نسبی و
صادرات به دست میآید .ژاپنیها سال  ۱۸۶۸به این کانون حکمرانی رسیدند .کرهایها
 ،۱۹۶۲چینیها  ،۱۹۸۰ترکیه  ۱۹۸۲و هند  .۱۹۸۵منظوراینکه این نکات قدیمی
هستند و چندان تخصصی نیستند؛ نویسنده آنها را در ترم دوم دانشگاه (پاییز )۱۳۵۶
در درس اقتصاد سیاسی بین الملل آموخت.

اقتصادی
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مجلس تصویب کرد

افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده
نمایندگان مجلس با افزایش حداقل  ۵۰۰هزار
تومان و حداکثر یک میلیون تومان حقوق کارکنان
دولت مخالفت کرده و مصوب کردند که حقوق
کارکنان دولت در سال آینده  ۲۰درصد افزایش
پیدا کند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه
علنی بندی از الیحه بودجه مربوط به حقوق
کارکنان را تصویب کرد.
بر این اساس افزایش حقوق گروههای مختلف
حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی ،کارکنان کشوری
و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت

در این قانون انجام میگیرد بهنحوی که تفاوت
تطبیق موضوع ماده ( )۷۸قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب /۸/۷ ۱۳۸۶در حکم حقوق ،بدون
تغییر باقی بماند.
پاداش پایانخدمت موضوع قانون پرداخت
پاداش پایانخدمت و بخشی از هزینههای
ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ /۲/ ۲۶
و اصالحات آن و پاداشهای مشابه به مقامات،
رؤسا ،مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی
موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه و
موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری

و همچنین وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و
سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر
حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ( )۷۶قانون
مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت
تا سقف سیسال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه
مالک محاسبه قرار میگیرد ،خواهد بود .هرگونه
پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این
عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال
عمومی است.
این موضوع از الیحه دولت آمده بود که
غالمرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت

به الیحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.
در اصالحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با
آن مخالفت کرد ،آمده بود که دولت مکلف است
دریافتی کارکنان دولت را به گونهای تعیین کند
که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به
سال  ۱۳۹۷حداقل  ۵میلیون ریال و حداکثر ۱۰
میلیون ریال باشد.
پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه اعالم کرده بود که طبق الیحه دولت
حقوق کارکنان دولت را در سال  ۹۸به میزان ۲۰
درصد افزایش پیدا میکند.

 2برابر شدن خرید نفت از ایران در فوریه نسبت به ژانویه از سوی کشورهای چین ،هند ،ژاپن و کره جنوبی
واردات نفت آسیا از ایران پس از این که در ماه ژانویه
به دلیل خرید کمتر چین و هند و توقف واردات ژاپن ،به
پایینترین حد در دو ماه گذشته رسید ،در فوریه بهبود
یافت .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،آمار رسمی و
تجاری نشان داد چهار خریدار بزرگ آسیایی نفت ایران
شامل چین ،هند ،ژاپن و کره جنوبی مجموع ًا  ۷۱۰هزار و
 ۶۹۹بشکه در روز نفت ایران را در ژانویه وارد کردند که ۴۹
درصد در مقایسه با ژانویه سال  ۲۰۱۸کاهش داشت.
تحریمهای آمریکا علیه ایران که از نوامبر گذشته به
اجرا درآمد ،واردات نفت آسیا از ایران را متأثر کرد با این
حال واشنگتن به هشت کشور برای ادامه واردات از ایران
به میزان کمتر از سابق ،به مدت شش ماه معافیت داد.
خریداران با مشکالت مربوط به حمل محموله و
پرداخت پول مواجه بودند که ازسرگیری واردات نفت ایران
از سوی ژاپن و کره جنوبی را به تأخیر انداخت.

ژاپن در ژانویه نخستین محموله نفت ایران را از زمان
آغاز تحریمها خریداری کرد و انتظار میرود این محموله را
در فوریه دریافت کند .کره جنوبی نیز واردات نفت ایران را
در ژانویه پس از چهار ماه وقفه از سر گرفت اما آمار شرکت
ملی نفت کره نشان داد وارداتش  ۷۵درصد در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته افت داشت .این کشور که سومین
خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا به شمار میرود ،خرید
میعانات از ایران را محدود کرده است .با این حال واردات
نفت ایران از سوی ژاپن و کره جنوبی در ماههای پیش رو
افزایش خواهد یافت زیرا به گفته منابع بازرگانی ،خریداران
این دو کشور تالش میکنند از فرصت موجود برای خرید
نفت ایران نهایت استفاده را ببرند .طبق آمار رفینیتو آیکان،
انتظار میرود واردات نفت آسیا از ایران در فوریه دو برابر
افزایش یافته و به  ۱.۳۸میلیون بشکه در روز بالغ شود.
چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است ،در ماه

آگهی تغییرات شرکت داده پردازان پردیس همتا سهامی خاص به شماره ثبت
 441891و شناسه ملی  10320890515به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  16/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شهاب وهاب زاده با
شماره ملی  1382470134و شهین صحتی دهخوارقانی با شماره ملی 1699339015
و مجید وهاب زاده با شماره ملی  4899320701به سمت اعضای هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند مهدی محمودی به شماره ملی  0938823612به سمت
بازرس اصلی سلیم زمانی هرگالنی به شماره ملی 1699417830به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()378356

_______________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف پالستیک و مالمین شهریار به شماره
ثبت  3175و شناسه ملی  10195002199به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی مورخ  29/07/1397و مجوز شماره 209881/111/972
مورخه  09/08/1397اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :مهدی صابوناتی به شماره ملی 0323009298
به سمت بازرس اصلی و پارسا پیکانی به شماره ملی  0015045889به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - .حسین معینی به
شماره ملی  0064198235و علی معینی به شماره ملی  0068465815و
رضا کنشلو به شماره ملی  0012600059همگی به سمت اعضا اصلی
و مهدی قهرمانی به شماره ملی  0074090151و زهرا معنوی پور به
شماره ملی  4910165827به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای
مدت سه سال انتخاب گردیدند .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت
شرکتها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار ()378357
_______________
آگهی تغییرات شرکت سیرو سفر ایران سهامی خاص به شماره ثبت
 80850و شناسه ملی  10101255225به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  09/10/1397و مجوز شماره60455/11
مورخه  22/10/97اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حسن مومنی به شماره ملی 5659485839
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود گودرزی زاده اردبیلی به شماره
ملی  1465570578به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد
مومنی به شماره ملی  0071274456به سمت عضو هیئت مدیره و آقای
حسین نوری فر به شماره ملی  4839644349به سمت مدیر عامل (خارج
از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بانکی
و تعهد آور از جمله چک ،سفته ،برات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء
دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفق ًا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی،
مراسالت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()378358

ژانویه  ۳۷۷هزار و  ۳۸بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد
که در مقایسه با بیش از  ۵۰۰هزار بشکه در روز در ماه
دسامبر کاهش داشت اما واردات پکن باالتر از  ۳۶۰هزار
بشکه در روز است که تحت معافیتهای آمریکا میتواند
از ایران وارد کند .هند نیز خرید نفت ایران در ژانویه را به
 ۲۷۰هزار و  ۵۰۰بشکه در روز محدود کرد که پایین ۳۰۰
هزار بشکه در روز بود که این کشور میتواند تحت معافیت
از تحریمهای آمریکا وارد کند.

_______________

آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت هیوا ویژن شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  449316و شناسه ملی  14003869249به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  08/10/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند-1 :آقای مجید
غالمحسین قشقایی به شماره ملی  0452388066به سمت رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل 2ـ آقای اصغرآقا صفایی به شماره ملی 5309773665
به سمت عضو هیئت مدیره 3ـ آقای سیدمحسن پورهاشمی به شماره ملی
 3781987541به سمت عضو هیئت مدیره  - 4آقای محمد غالمی به شماره
ملی  0057242410به سمت عضو هیئت مدیره  -5خانم سمانه اسدی به
شماره ملی  0068535295به سمت عضو هیئت مدیره  -6آقای غالمرضا
ریاحی به شماره ملی  1375894870به سمت عضو هیئت مدیره  -7آقای
امیرپاشا بدیعی به شماره ملی  0451523164به سمت عضو هیئت مدیره
 -8آقای حسین صنیعی به شماره ملی  0384011187به سمت عضو هیئت
مدیره  -9آقای هوشنگ تاجداری به شماره ملی  1219183350به سمت
عضو هیئت مدیره سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()378359

_______________
آگهی تغییرات نمایندگی شرکت خارجی ووری بانک به شماره ثبت
 3071و شناسه ملی  14005807162به استناد صورتجلسه درخواست
نماینده عمده نمایندگی شرکت خارجی مورخ  03/09/1397و مجوز
شماره  376014/97مورخه  22/10/97بانک مرکزی تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :محل شرکت خارجی تهران ،خیابان وحید دستگردی( ظفر)،
روبروی خیابان عمرانی ،پالک،148طبقه سوم ،کدپستی1919754955
انتقال یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()378360
_______________
آگهی تغییرات شرکت کوثر فرآیند ایلیا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  366421و شناسه ملی  10320126795به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  23/10/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :نرگس شاملو به شماره ملی  0073530344با دریافت
کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ  1000000ریال از صندوق شرکت از
ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ  10000000ریال
به مبلغ  9000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل میباشد:
رضا شاملو به شماره ملی  0032873174دارای مبلغ 6000000
ریال اختر رجبعلی طهرانی به شماره ملی  0051553112دارای مبلغ
 2000000ریال حسین شاملو به شماره ملی  0081184654دارای
مبلغ  1000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()378361

یادداشت

مردی که ژاپن را ژاپن کرد
مهدی تدینی
برای فهم اینکه ژاپن چگونه و چه هنگام ژاپن شد باید به نیمۀ دوم قرن
نوزدهم برویم .در این جستجو به نامی بزرگ برمیخوریم ،مردی بیهمتا در تاریخ
ژاپن مدرن« :امپراتور موتسوهیتو» ،معروف به «مِیجی».
او بود که با تدابیر خود نقش هدایتکنندهای برای تبدیل ژاپن فئودال به ژاپن
مدرن داشت .مِیجی سالهای  ۱۸۶۷تا  ۱۹۱۲به مدت  ۴۵سال امپراتور ژاپن بود
(که برابر است با  ۱۲۴۶تا  ۱۲۹۱شمسی ،یعنی نیمی از سلطنت ناصرالدین شاه،
کل دوران مظفرالدین شاه ،دوران محمدعلی شاه ،و سه سال اول احمد شاه).
گام نخست میجی این بود که سالهای  ۱۸۶۷تا  ۱۸۶۹در سیاست داخلی ژاپن
با سرکوب خانهای فئودال قدرت را به «تِنو» بازگرداند؛ «تِنو» یا «میکادو» هر
دو لقب امپراتور ژاپن است .مِیجی دوباره قدرت را تمرکز بخشید و از کیوتو به
توکیو (که آن زمان ا ِدو نامیده میشد) رفت.
او تردید نداشت که باید روابط با اروپا را گسترش دهد .بنابراین در گام بعد،
هیئتی ژاپنی از  ۱۸۷۱تا  ۱۸۷۳به اروپا اعزام شد تا پیوندها را با کشورهای
جهانی وین شرکت
پیشرفته عمق بخشند .ژاپن در همان سال  ۱۸۷۳در نمایشگاه
ِ
کرد .نخستین اسکناسهای یِن که تازه پول ملی شده بود در فرانکفورت چاپ
شد
اقدام مهم دیگر مِیجی این بود که دانشجویان بسیاری را برای تحصیل روانۀ
اروپا کرد و از آن مهمتر هزاران مستشار از اروپا و آمریکا به ژاپن دعوت کرد.
آمار این مستشاران حیرتانگیز است :تا سال  ۱۸۹۹حدود  ۳.۰۰۰مستشار ،در
همۀ زمینهها از هنر و موسیقی گرفته تا امور نظامی و اقتصادی و پزشکی .این
مستشاران (یا به قول ژاپنیها «اویاتوئی گائیکوکوجین») وظیفه داشتند روند
مدرنسازی ژاپن را تسریع کنند.
اقدام بعدی این بود که مدرسه رفتن اجباری شد ،هدفی که تا سال ۱۹۱۰
محقق شد .اما از آن پرچالشتر مدرنسازی سازمان نظامی کشور بود .یاماگاتا
آریتومو ،سامورایی سابق و فرمانده ارتش جدید ژاپن ،در سال  ۱۸۶۹به اروپا رفت
و فروتنانه در آنجا آموزش نظامی دید و دستاوردهای غرب را در ژاپن پیاده کرد.
وقتی مِیجی در سال  ۱۹۱۲درگذشت مبانی توسعۀ صنعتی و شتابان ژاپن
محقق شده بود.

_______________

آگهی تغییرات شرکت ظریف سازان اندیشه نو با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  336637و شناسه ملی  10103770655به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  01/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :آقای وحید ظریف استوار رمضانی به کد ملی  0930710940به سمت
رئیس هیأت مدیره  -2آقای عباس شریفی درآباد به کد ملی 0050633082
به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل  -3آقای سید محمد شریعت به کد
ملی0056924216به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا )  -4آقای
سعید کاشانچی به کد ملی 0049688367به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج
از شرکا )  -5آقای محمدرضا عطائی به کد ملی 3591288845به سمت
عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا )  -6خانم هایده آقا حسینی نائینی به
کد ملی0047132620به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا )  -7خانم
راضیه رحیمی به کد ملی 0034997946به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج
از شرکا ) -8آقای حسین نجات بخش آزادانی به کد ملی 0044733526به
سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا ) -9آقای محمد مهدی امانی به کد
ملی 0054557461به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا )  -10آقای
محمدرضا یاوری به کد ملی 3359476476به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج
از شرکا )  – 11آقای رضا فاقدی به کد ملی 0051293102به سمت عضو هیأت
مدیره ( خارج از شرکا )  -12آقای علی مختاریان به کد ملی 0035450101به
سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا )  -13خانم سیده زهرا میررحیمی به
کد ملی 4322882420به سمت عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکا ) برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و
اداری با امضای مدیر عامل یارئیس هیأت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()378362

_______________
آگهی تغییرات شرکت سام آسیا سپهر اریکا سهامی خاص به شماره ثبت
 431137و شناسه ملی  10320831728به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  19/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم سوده رمضان پور گریودهی
به شماره ملی 2181231079به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم
نسیم علیانی نژاد به شماره ملی  2249945349به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره خانم محبوبه یعقوب خانی غیاثوند به شماره ملی  0077589556به
سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()385572
_______________

آگهی تغییرات شرکت سام آسیا سپهر اریکا سهامی خاص به شماره ثبت
 431137و شناسه ملی  10320831728به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  19/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نشانی شرکت به
استان گلستان  -شهرستان گرگان  -بخش مرکزی  -شهر گرگان-محله
بلوارناهارخوران-کوچه عدالت[80سینا-]6بلوار ناهارخوران-پالک -0مجتمع
پارک رویال-طبقه چهارم-واحد  8کد پستی 4916944407 :انتقال یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()385573
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یادداشت

تکنیک آیزنهاور در مدیریت زمان
مسعود جمالی
تكنيك «فوری/مهم» آيزنهاور به شما كمك خواهد كرد تا در خصوص
اولويتهای کارياتان فكر كنيد و مشخص كنيد كه چه كارهايی "مهم" و چه
كارهايی "فوری" هستند!
در يك سخنرانی كه توسط دوايت آيزنهاور-رئيسجمهور سابق آمريكا -در
سال  ۱۹۵۴میالدی صورت گرفت؛ او گفت« :من غالبا با دو مسئله مواجه هستم:
مسائل فوري و مسائل مهم .مسائل "فوری"" ،مهم" نيستند و مسائل "مهم"،
فوری نيستند»
اين گفته آيزنهاور به عنوان راه حل سازماندهی حجم كاری زياد و اولويت بندی
آنها مشخص گرديد.
كارها را مى توان بر اساس اين قاعده در ماتريس چهار خانه دسته بندی كرد:
فوری و مهم (اولویت )A
مهم و غیرفوری (اولویت )B
فوری و غیرمهم (اولویت )C
نه مهم و نه فوری (اولویت )D
آيزنهاور ،اين گونه رفتار مي كرد:
كارهای  Aرا سريعا انجام مي داد.
كارهای گروه  Bرا شخصا و با آرامش خيال انجام میداد.
كارهای گروه  Cرا به ديگران تفويض میكرد.
كارهای گروه  Dرا در صورت امكان حذف میكرد.
این دسته ،وظائف و کارهای بحرانی و حیاتی هستند .آنها را همین امروز انجام
دهید.
برای انجام این دسته از کارها باید زمان بندی درست و دقیقی داشته باشید.
این دسته از کارها جزو «مسائل روزانه» هستند .آنها را تفويض اختيار كنيد يا
«حداقل زمان» را صرف آنها کنید.
آنها را انجام ندهید یا بعدا و درآخر و در حداقل زمان ممکن انجام دهید.

شرایط استفاده از معافیت تحصیلی
برای مشموالن غیر غایب

شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی برای فرد مشمول وظیفه غیر غایبی که
پس از مدت یک سال فرصت تعیین شده در دانشگاه قبول شده را در این گزارش
بخوانید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،تعدادی از مشموالن خدمت وظیفه عمومی در
رابطه با برخورداری از معافیت تحصیلی ،برای فرد مشمول وظیفه غیر غایب که
پس از مدت یک سال فرصت تعیین شده در دانشگاه قبول شدند ،سواالتی دارند که
در ادامه به آنها پاسخ داده شده است.
براساس قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی ،آن دسته از
مشموالن وظیفهای که به دالیل قانونی نظیر :معافیت موقت و غیره تاریخ اعزام به
خدمت خود را به تعویق میاندازند ،اگر مدت تعویق آنان از مدت یک سال فرصت
تعیین شده در قانون بیشتر شود ،در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده
(معافیت موقت و غیره) در دانشگاه قبول شوند ،ادامه تحصیل و بهرهمندی آنان از
معافیت تحصیلی بالمانع است.
گفتنی است؛ مرخصی تحصیلی نیز جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب میشود
و دانشگاهها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای
دانشجویان مشمول خودداری کنند.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

توزیع مرحله دوم بسته حمایتی تا آخر اسفند
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره
توزیع یک بسته حمایتی دیگر برای
مددجویان بهزیستی ،گفت :دستور رئیس
جمهور ابالغ شده و به محض تامین منابع
فوراً توزیع میکنیم و تالش میشود تا آخر
سال انجام شود .به گزارش فارس ،محمد
شریعتمداری در حاشیه نشست هم اندیشی
مشاور امور زنان و خانواده و بانوان مدیرکل
ستادی و سازمانهای تابعه با وی ،درباره
افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران
گفت:همه اجزای این سه ضلع سه جانبه
نظراتی درباره نحوه تامین فاصله حداقل
سبد معیشتی با حداقل دستمزد دارند و ما
به همه نظرات احترام میگذاریم ولی مرجع
تصمیم گیر نهایی شورای عالی کار است.
وی افزود :قبال کمیتهای معین شده و

در کلیات تفاهم است که ارتباط منطقی
بین حداقل دستمزد و میزان حداقل سبد
معیشتی خانوار به وجود بیاوریم و البته

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر از پیگیری برای اعطای تسهیالت
سربازی به جوانان فعال در هالل احمر خبرداد.
به گزارش ایسنا ،شهاب الدین صابونچی ،درباره اقدامات انجام شده از سوی
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر برای دوران سربازی جوانان اظهارکرد :کار در
سازمان جوانان هالل احمر داوطلبانه است و بر اساس تعریف کار داوطلبانه ،افراد در
ازای دریافت مبلغ یا وعدهای به فعالیت نمیپردازند اما ما میتوانیم از فرصت حضور
جوانان در مراحلی از زندگی مانند سربازی استفاده و کاری کنیم که از این دوران
بهره بیشتری ببرند .در همین جهت نیز میتوان از مشوقهایی استفاده کرد.
وی با اشاره به تفاهمنامههای همکاری میان هالل احمر و نیروهای مسلح گفت:
چندی پیش تفاهمنامهای بین هالل احمر و قرارگاه مهارت آموزی سربازان به امضا
رسید و بر اساس آن مقرر شد تا نیروهای وظیفه یا همان سربازان تحت آموزشهایی
قرار گرفته و مهارتهایی در حوزههای ایمنی و ...را با همکاری هالل احمر فرا بگیرند
که خوشبختانه مرحله نخست آن اجرایی شده است .صابونچی با بیان اینکه افرادی
که قب ً
ال عضو هالل احمر و آموزش دیده بودند ،یکسری تسهیالت را در قالب طرح
مهارت آموزی سربازان دریافت کردند ،خاطرنشان کرد :به عنوان مثال مربی بخشهایی
از آموزشها را میتوان از میان همین سربازان که قب ً
ال آموزش دیدهاند ،انتخاب کرد و
مواردی نظیر آن اجرا شده است .رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر اضافه کرد:
یک سری تسهیالت نیز هنوز داده نشده است اما ما امیدواریم که با پیگیریهایی که
از ستاد کل نیروهای مسلح در حال انجام است ،بتوانیم آنها را اجرایی کنیم .به عنوان
مثال ما پیشنهاد دادهایم که تسهیالتی مثل فراهم شدن امکان انتخاب محل خدمت،
افزایش درجه سربازان آموزش دیده ،افزایش مرخصی تشویقی و … نیز به سربازان
عضو سازمان جوانان جمعیت هالل احمر اعطا شود که امیدوارم مورد موافقت ستاد کل
نیروهای مسلح نیز قرار بگیرد .وی در پایان گفت :نیروهای مسلح در مواقع مختلف از
جمله حوادث طبیعی و … همواره جزو گروهها و دستههایی هستند که در محل حضور
دارند بنابراین ارائه آموزشهای امدادی به آنان توانایی این افراد به خصوص سربازان را
هنگام حوادث و رویدادهای مختلف ارتقا میدهد.

تالش میکنیم آن هدف را در یک زمان
بندیهای معین و در بازه سه تا پنج ساله
محقق کنیم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

آغاز ثبتنام از متقاضیان دریافت تسهیالت تولید و اشتغال

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از آغاز
ثبت نام دریافت تسهیالت تولید و اشتغال
خبر داد و گفت :با تفاهم انجام شده میان
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان

برنامه و بودجه کشور حدود  ۲۰هزار
میلیارد تومان به تسهیالت تولید و اشتغال
اختصاص یافت .به گزارش ایسنا به نقل از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رضا رحمانی
با اعالم این خبر خاطرنشان کرد ۱۰ :هزار
میلیارد تومان توسط منابع بانکها و  ۱۰هزار
میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی
در نظر گرفته شده و هزار میلیارد تومان هم
یارانه سود تسهیالت منظور شده است .وی
ادامه داد :در این برنامه با تخصیص یارانه سود

پیشبینی شده ،نرخ نهایی سود تسهیالت
طرحها و واحدهای تولیدی در صورت تحقق
اهداف مربوط ،برای مناطق برخوردار ،به ۱۴
درصد و برای مناطق کمتر برخوردار ،به ۱۲
درصد کاهش مییابد .وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در خصوص زمانبندی بازپرداخت
تسهیالت افزود :دوره بازپرداخت تسهیالت
تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی و
توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی)
در یک دوره  ۵ساله با  ۱۲قسط در سال است

که  ۶ماه تنفس و  ۶ماه دوره مشارکت دارد.
رحمانی ادامه داد :زمانبندی بازپرداخت
تسهیالت سرمایه در گردش یک دوره یک
ساله با  ۱۲قسط است.
وی بیان کرد :مراحل تخصیص و نحوه
ارائه تسهیالت در سایت بهین یاب به آدرس
 www.behinyab.irمشخص شده
و دستورالعمل اجرایی آن به سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها ابالغ
میشود.

مجلس تصویب کرد

پرداخت  ۵هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه به مددجویان و کارفرمایان
طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار در سال آینده
مجلس در مصوبهای مقرر کرد  ۵هزار میلیارد تومان
تسهیالت قرضالحسنه به مددجویان و کارفرمایان
طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست
خانوار اختصاص یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،نمایندگان مجلس در
جلسه علنی و در جریان بررسی الیحه بودجه  ،۹۸بند
ب تبصره  ۱۶را به تصویب رساندند که براساس آن در
اجرای بند (ب) ماده ( )۸۳قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه و ماده ( )۵۲قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر خبر داد

پیگیری برای اعطای تسهیالت سربازی
به جوانان فعال در هالل احمر

وزیر رفاه بیان داشت :تالش میکنیم
ارتباطی منطقی بین حداقل دستمزد با
نرخ تورم بوجود بیاوریم و یک جزء ثابتی
را در افزایش دستمزدها معین کنیمکه این
فاصله را تا حدودی منطقی تر کند .کلیات
مورد تفاهم است اما درباره میزان آن ،حتما
باید مباحث کارشناسی ادامه پیدا کند و
امیدواریم به دقایق آخر کشانده نشود و
به درازا نکشد .شریعتمداری درباره توزیع
یک بسته حمایتی دیگر برای مددجویان
بهزیستی ،گفت :دستور رئیس جمهور برای
این موضوع ابالغ شده و تامین منابع باید
با توجه به مقتضیات مالی سازمان برنامه
انجام شود و به محض تامین منابع فورا
توزیع میکنیم و تالش میکنیم تا آخر
سال انجام شود.

میلیارد ( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مانده سپردههای
قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک
سی و پنج هزار میلیارد ( )۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد
( )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به سازمان بهزیستی کشور
با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان
طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار
به صورت تسهیالت قرضالحسنه پرداخت کند.
به موجب این مصوبه در صورتی که هر یک از
دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیالت
خود را تا پایان آذرماه سال  ۱۳۹۸استفاده کنند ،سهمیه

مذکور به دستگاه دیگر تعلق میگیرد.
طبق بند ج این تبصره در اجرای ماده ( )۷۷قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ( ،)۲مبلغ دوهزار میلیارد ()۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال از منابع قرضالحسنه بانکها ،در اختیار ستاد
مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان
نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه،
پرداخت شود.

مجلس تصویب کرد

افزایش وام ازدواج به  30میلیون تومان برای هر یک از زوجین در سال ۹۸
مجلس در مصوبهای مقرر کرد وام
ازدواج در سال  ۹۸برای هر یک از
زوجین  ۳۰میلیون تومان باشد.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس
در جلسه علنی و در جریان بررسی
الیحه بودجه  ،۹۸بند الف تبصره ۱۶
را به تصویب رساندند که براساس
آن بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی

ایران موظف است از محل پسانداز
و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی،
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به
زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها
بعد از /۰۱/۰۱ ۱۳۹۶میباشد و
تاکنون وام ازدواج دریافت ننمودهاند،
با اولویت نخست پرداخت نماید.
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای
هریک از زوجها در سال  ۱۳۹۸سیصد

میلیون ( )۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال با دوره
بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن
معتبر و سفته است .بانک مرکزی
میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را
به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مکلف است گزارش عملکرد این بند را
هر ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

 82درصد بازنشستگان کشوری مشمول طرح همسان سازی حقوق

به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
امسال  ۸۲درصد از بازنشستگان زیرپوشش این صندوق
مشمول طرح همسانسازی حقوق شدند.
به گزارش مهر ،جمشید تقیزاده افزود :صندوق
بازنشستگی یک میلیون و  ۴۲۱هزار نفر بازنشسته
را تحت پوشش دارد و دومین صندوق بیمهای کشور
است.
تقیزاده با بیان اینکه میانگین حقوق بازنشستگان
کشوری امسال به دو میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
رسیده است ،گفت :امیدواریم با تدبیر دولت و مجلس
و اختصاص  ۴۵۰۰میلیارد تومان به بحث همسانسازی

حقوق ،سال  ۹۸شاهد افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان
به خصوص در میان حقوقهای کمتر از دو میلیون تومان

باشیم.
وی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی دو شعار و
مؤلفه کلیدی دولت دکتر روحانی است ،افزود :با وجود
برخی مقاومتها و مخالفتها برای تحقق این شعارها،
گامهای جدی و اساسی از سوی نهادهای مختلف بویژه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه
برداشته شده است.وی تأکید کرد :امروز ما در نظام اداری
و اقتصادی بشدت نیازمند «انقالب شفافیت» هستیم و
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید شفافیت به مثابه یک
راهبرد مورد توجه قرار گرفته و ادامه این راهبرد موجب
اعتبار بخشی و اعتمادسازی در جامعه میشود.
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رئیسکل بانک مرکزی خبر داد

تصمیمات جدید برای بهبود معیشت مردم

رئیس کل بانک مرکزی از اتخاذ تصمیماتی برای بهبود وضعیت
رفاهی و معیشتی مردم در ماههای آینده خبر داد و اعالم کرد :نرخ دالر
نسبت به هفت ماه پیش (زمان حضورش در بانک مرکزی) حدود ۱۲
درصد رشد داشته و با وجود جو روانی منفی که هر از چند گاهی در بازار
ارز ایجاد میشود ،به سرعت بازار را مدیریت میکنیم و نوسان زیادی
در بازار ارز نمیبینیم .اکنون هم عرضه و تقاضا در ثبات نسبی قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در پنجاه و هشتمین مجمع ساالنه
بانک مرکزی که با حضور رئیسجمهوری ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه و وزیر نفت برگزارشد ،در جمع مدیران بانکی با بیان اینکه
دشمن برنامه وسیعی برای نابود کردن اقتصاد ایران چیده بود ،اظهار
کرد :مهمترین بخشهای اقتصاد ما بازار ارز و پول است و دشمن
میخواست این دو بازار را برهم بزند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان عمود خیمه مجموعه
اقتصاد کشور باید از این شرایط محافظت میکرد ،تصریح کرد :روالی
که اکنون در بازار پول و ارز موجود است سیگنالها و آمار نشاندهنده
موفقیت خدمتگزاران مردم در نظام بانکی است.
افزایش  ۱۲درصدی نرخ دالر نسبت به  ۷ماه پیش

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور هفت ماهه خود در بانک
مرکزی ،اظهار کرد :زمانی که این مسئولیت را برعهده گرفتم ،دالر ۱۱
هزار و  ۶۰۰تومان بود و بعد از دو مرحله اجرای سختترین تحریمها
در مرداد و آبانماه ،در شرایطی هستیم که قیمت دالر در بازار ارز نسبت

چارهای نداشتیم جز اینکه جلوی بدتر شدن
اوضاع را بگیریم

همتی با بیان اینکه توانستیم در این شرایط عمده کاالهای اساسی
مورد نیاز کشور را از جمله دارو فراهم کنیم ،اظهار کرد :با وجود اینکه
نقل و انتقال پول بسیار دشوار است اما توانستیم به هر نحوی که شده
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه دولت و بانک
مرکزی ایجاد بهبود در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است ،گفت:
اما در این شرایط ما چارهای نداشتیم جز اینکه تالش کنیم جلوی بدتر
شدن اوضاع را بگیریم .با این وجود اکنون اعالم میکنم در شرایطی
هستیم که ما آمادگی داریم در ماههای آینده تصمیمات بهتری را برای
بهبود رفاه و معیشت مردم اتخاذ کنیم.
با وجود جوهای منفی ،به سرعت بازار ارز را مدیریت میکنیم
وی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی و پولی کشور اظهار
کرد :بازار ارز و پولی را با حداقل هزینه مدیریت کردیم و در این شرایط
ذخایر ارزی ما نیز افزایش پیدا کرد و وضعیت مطلوبی از نظر ارزی و
پولی برای واردات داریم .رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :همانطور
که مشاهده میکنید با وجود جو روانی منفی که هر از چند گاهی در
بازار ارز ایجاد میشود به سرعت بازار را مدیریت میکنیم و نوسان
زیادی در بازار نمیبینیم .به گفته همتی ،بحث عرضه و تقاضا در بازار
پول و ارز امروز در ثبات نسبی قرار دارد.

به آن زمان حدود  ۱۰تا  ۱۲درصد رشد کرده است .همتی افزود :ترامپ
گفته بود که پول ملی ایران را نابود خواهیم کرد و بازار پول مهمترین
هدف دشمن بود ،اما امروز مشاهده میکنیم که با وجود کنترل بازار،
روند رشد نقدینگی تفاوت چندانی با سالهای گذشته ندارد.
شتاب رشد نقدینگی کم شده است

به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،شتاب رشد نقدینگی در دولت
یازدهم و دوازدهم کاهش یافته و امسال نیز این کاهش شتاب ادامه
داشته است .وی با اشاره به تعدیل نرخ سود بانکی ،کاهش هزینه
بانکها و بهبود وضعیت مالی آنها تصریح کرد :این اتفاقات در شرایط
عادی موفقیت محسوب نمیشود ،اما در شرایط سخت تحریمها اینها
موفقیتهای بزرگی است که ما به دست آوردیم.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خبر داد

 ۶۰هزار زندانی مشمول بخشنامه عفو گسترده

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از بهره
مندی تعداد  60هزار نفر از زندانیان کشور از بخشنامه عفو گسترده
زندانیان خبر داد.
به گزارش میزان ،اصغر جهانگیر گفت :با اجرای بخشنامه عفو
گسترده زندانیان که به مناسبت چهلمین بهار آزادی از سوی رهبر
معظم انقالب «مدظله العالی» به زندانیان کشور اعطا گردیده است

تا روز میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ،تعداد  ۳۶۰۰۰نفر
از زندانیان آزاد و تعداد  ۲۴۰۰۰نفر مشمول تخفیف مجازات شدند.
رئیس سازمان زندانها با اعالم این خبر افزود :در خصوص
بهره مندی زندانیان شمول این عفو استانهای تهران ،خراسان
رضوی و فارس به ترتیب رتبههای اول تا سوم را دارند .همچنین به
لحاظ بیشترین درصد بهره مندی زندانیان هر استان نسبت به تعداد
زندانیان آن استان ،به ترتیب سمنان ،خراسان شمالی وآذربایجان
شرقی رتبههای اول تا سوم را تا کنون در اختیار دارند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه از بهره مندی  ۱۷۹۶نفر از
زندانیان «زن» در سراسر کشور از این بخشنامه خبر داد.
جهانگیر همچنین از آزادی و تخفیف مجازات تعداد  ۸۰۴نفر

از زندانیان اتباع بیگانه خبر داد و گفت :از آغاز اجرای این بخشنامه
تا کنون تعداد  ۵۳۹نفر از زندانیان اتباع بیگانه آزاد و تعداد ۲۶۵
نفر مشمول تخفیف مجازات و بهره مندی از رافت نظام اسالمی
شدند.
وی افزود :در بین زندانیان آزاد شده اتباع بیگانه  ۱۳نفر زن
حضور دارند.
رئیس سازمان زندانها در پایان ضمن تشکر و قدردانی از
مقامات قضایی سراسر کشور که با بررسی پروندههای افراد واجد
شرایط حتی در روزهای تعطیل نسبت به اجرای جهادی این
بخشنامه اقدام نموده اند گفت :اجرای این بخشنامه همچنان ادامه
دارد که گزارش آن به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

تعهد دولت به پرداخت  ۳۰هزار میلیارد تومان «وام ازدواج» در سال آینده

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن بیان اینکه امسال
 ۱۵هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است گفت :برای سال
آینده افزایش رقم وام به  ۳۰میلیون تومان را خواهیم داشت و دولت
متعهد به پرداخت  ۳۰هزار میلیارد تومان وام ازدواج است.
به گزارش ایسنا ،محمد مهدی تندگویان در حاشیه دوره
توانمندسازی سمنها در حوزه کسب و کار روستایی کشور که در
روستای شیرکوه رودبار گفت :گیالن به عنوان دبیر خانه کارآفرینی
کشور انتخاب شده است و امیدواریم رشت به عنوان پایتخت
کارآفرینی جوانان کشور شود.
تندگویان با بیان اینکه دوره مذکور تاکنون برای حدود یک هزار
نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است ،گفت :این میزان اشتغال از
طریق پرداخت تسهیالت از صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته
است.
وی با بیان اینکه به اعضای تشکلها تسهیالت تا سقف
یکصد میلیون تومان با سود  ۴درصد پرداخت میشود ،اظهار کرد:
توانمندسازی سمنها در حوزه کسب و کار برای نخستین بار توسط

وزارت ورزش و جوانان اجرایی میشود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد :این وزارتخانه
عهده دار ایجاد اشتغال برای جوانان نیست و مسئولیت آن را وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر عهده دارد ،اما وزارت ورزش و جوانان
به عنوان یاریگر ورود کرده و موفق بوده است و امیدواریم سال آینده
تسهیالت افزایش پیدا کرده و به صورت قانونمند و تخصصی در
شبکهها توزیع شود.

تندگویان با بیان اینکه به دنبال ایجاد و رونق اشتغال جوانان
هستیم ،گفت :خوشبختانه طی دو سال گذشته بودجه ستادی وزارت
ورزش و جوانان افزایش داشته و برای سال  ۹۸یکصد میلیارد تومام
پیش بینی شده است که رشد دو برابر را نشان میدهد ،اما این اعتبار
برای کار کردن در حوره جوانان که  ۲۶میلیون نفر از جمعیت کشور
را تشکیل میدهند کم است.
وی از سایر وزارتخانهها خواست در حوزه اشتغال قدمهای محکم
تری بردارند و یادآور شد :امسال  ۱۴۰میلیارد تومان تسهیالت بانکی
در حوزه کسب و کار جوانان پرداخت کردیم و امیدواریم مجموع
تسهیالت در سال آینده به  ۳۸۰میلیارد تومان برسد.
به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان ،معاون امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد :در حوزه جوانان اعتبارات
متعددی از جمله وام ازدواج وجود دارد و امسال  ۱۵هزار میلیارد تومان
وام به یک میلیون زوج پرداخت کردیم لذا برای سال آینده افزایش
 ۳۰میلیون تومانی خواهیم داشت و دولت متعهد به پرداخت  ۳۰هزار
میلیارد تومان وام ازدواج است.

مدیرکل امور فراوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خبر داد

گردش مالی  ۶۵هزار میلیارد تومانی محصوالت آرایشی و بهداشتی در کشور!
مدیرکل امور فراوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و
دارو گفت :گردش مالی فراودههای آرایشی و بهداشتی خانوارهای
ایرانی  ۴۷هزار میلیارد ،محصوالت سلولزی  ۸هزار میلیارد و
شویندهها  ۱۲هزار میلیارد تومان است که نشان میدهد میزان
گردش مالی حوزه آرایشی و بهداشتی به بیش از  ۶۵هزار میلیارد
تومان میرسد.
به گزارش ایسنا ،دکتر عبدالعظیم بهفر در همایش سراسری
معاونین غذا و دارو کشور با اشاره به راهاندازی اداره کل آرایشی و
بهداشتی در سازمان غذا و دارو پس از چندین سال ،گفت :تشکیل
این اداره کل یکی از ضروریات بود که گردش مالی این حوزه بر
اهمیت آن داللت دارد.
وی با اشاره به مقاله علمی منتشر شده در حوزه مصرف
کازمتیک در ایران ،اظهار کرد :بر اساس برآورد این مقاله علمی،
حجم مارکت فرآوردههای آرایشی بهداشتی در ایران  ۴میلیارد
دالر است .همچنین در این مقاله میزان مصرف لوازم آرایشی و
بهداشتی تا  ۴.۵درصد مخارج خانوار ذکر شده که این میزان در
ایتالیا  ۳درصد و در انگلیس و فرانسه  ۱.۷درصد است.
مدیر کل اداره فراوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و
دارو با اشاره به گردش مالی  ۴۷هزار میلیارد تومانی فرآوردههای
آرایشی با شامپو خانوار ایرانی ،گفت :این میزان در حوزه

محصوالت سلولزی  ۸هزار میلیارد و شوینده (بدون شامپو)ها
 ۱۲هزار میلیارد ،است که نشان میدهد میزان گردش مالی حوزه
آرایشی بهداشتی به  ۶۵هزار میلیارد میرسد.
وی با اشاره به گستردگی حوزه فراوردههای آرایشی و بهداشتی
در کشور ،عنوان کرد :این در حالی است که تا پیش از این به
صورت مناسب به این موضوع پرداخته نشده بود ،چنانچه عالوه بر
مباحث مالی ،موضوع سالمت و اشتغال نیز مطرح است.
بهفر با اشاره به تدوین سیاستهای حوزه فرآوردههای
آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو توضیح داد :تشکیل
کارگروههای کارشناسی همسانسازی و مطابق سازی استانداردها
با استانداردهای رایج اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفت و
ارتباط مستقیم با انجمنهای اتحادیه اروپا در این حوزه ایجاد شد.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد تبدیل پرمارکتینگ به پست مارکتینگ
در حوزه فرآوردههای آرایشی و بهداشتی عنوان کرد :پایلوت این
طرح در قزوین انجام شده است که امیدواریم در سال آینده در
سایر استانها نیز اجرایی شود.
مدیرکل اداره فراوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و
دارو با تأکید بر اینکه قاچاق و تقلب یکی از مباحث جدی و مهم
حوزه فرآوردههای آرایشی و بهداشتی محسوب میشود ،گفت:
طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،رقم تولید این فرآورده

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

کشف  450میلیارد تومان انواع کاالی قاچاق
از ابتدای امسال در تهران

رئیس پلیس پایتخت از کشف بیش
از  ۴۵۰۰میلیارد ریال کاالی قاچاق از
ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین
رحیمی با اشاره به اقدامات پلیس
پایتخت در برخورد با قاچاق کاال
اظهارکرد :با توجه به تأکیدات
رهبرمعظم انقالب و نیز درخواستهای
صنوف و تولیدگران ،پلیس طرحهای
مختلفی را در سال جاری برای برخورد با قاچاق کاال در دستور کار قرار داده است
که در مجموع اجرای این طرحها منجر به انهدام بیش از  ۱۱۵باند فعال در حوزه
قاچاق کاال و ارز از ابتدای امسال تا کنون شده است .وی با بیان اینکه شمار باندهای
منهدم شده قاچاق کاال در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش
 ۲۵درصدی را نشان میدهد ،گفت :ارزش ریالی اموال قاچاق مکشوفه نیز بیش از
 ۴۵۳میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد  ۹۰درصدی در
ارزش مالی اموال مکشوفه هستیم .رحیمی با تاکید بر ادامه اجرای طرحهای پلیس
در برخورد با قاچاق گفت :پلیس با اشراف اطالعاتی و نیز همکاری مردم همچنان به
برخورد با پدیده قاچاق ادامه خواهد داد.

مجلس تصویب کرد

همه اقشار تحت پوشش بیمه پایه سالمت
در سال آینده

نمایندگان مجلس بندی از الیحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن تمامی
اقشار جامعه تحت پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه بررسی جزئیات
الیحه بودجه  ۹۸در بخش هزینهای بند الف تبصره  ۱۷را تصویب کردند.
بر این اساس به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع ،در سال ۱۳۹۸
ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع
بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار میگیرند ،از طریق نظام ارجاع،
پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود .بهرهمندی از سطح خدمات باالتر اعم
از خدمات ارائهشده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده
فوقالذکر ،مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
هزینه مربوط از محل ردیف  ۱۲۹۲۰۳تأمین میشود.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی خبر داد

اجرای طرح مبارزه با قاچاق دام
با توقیف  11هزار و  292راس دام به ظن قاچاق

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی ناجا از اجرای دو مرحله طرح
عملیاتی مبارزه با قاچاق دام در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت :با اجرای این طرح11 ،
هزار و  292راس دام به ظن قاچاق توقیف شد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ سهراب بهرامی در این باره ،اظهار داشت :به منظور تشدید مبارزه
با قاچاق دام و برخورد با افراد فرصت طلب و سودجو که با استفاده از خالءهای موجود اقدام
به قاچاق دام میکنند ،از ابتدای سال جاری بیش از  130هزار راس دام به ظن قاچاق توقیف
شده است .وی با اشاره به سهم اندک قاچاق دام در باال رفتن قیمت گوشت افزود :با نگاهی
به نیاز سالیانه کشور به گوشت میتوان دریافت که سهم قاچاق در افزایش قیمت گوشت تأثیر
چندانی ندارد .رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی ناجا با اشاره به حساسیت
قاچاق دام در ماههای اخیر ،تصریح کرد :با بسیج امکانات و اجرای دو طرح در بهمن ماه امسال
در استانهای منتهی به مرز  11هزار و  292راس دام به ظن قاچاق کشف شده است .سرهنگ
بهرامی همچنین با اشاره به ابالغ تبصره  4ماده  18قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سوی
رئیس جمهور بیان کرد :اجرای صحیح این قانون و تعیین ضوابط اختصاصی خرید ،فروش ،حمل
و نقل و نگهداری دام زنده در جلوگیری از قاچاق دام تاثیر مطلوبی خواهد داشت .براساس گزارش
سایت پلیس ،وی در پایان خاطرنشان کرد :تالش پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و اخالل گران
اقتصادی با قوت ادامه داشته و نتایج آن به صورت مستمر اطالع رسانی خواهد شد.

مجلس تصویب کرد

مسدود شدن حسابهای بانکی اشخاص حقیقی
فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی
 ۷۲۲میلیون دالر ،مصرف آن  ۲میلیارد و  ۷۱۷هزار دالر و واردات
 ۳۹۰میلیون دالر است که بر این اساس مشخص میشود که
یک میلیارد و  ۷۰۰هزار دالر از این بازار زیر نظر رگوالتوری
نیست که میتواند قاچاق و یا تقلبی باشد که البته با توجه به
افزایش نرخ ارز بحث قاچاق چندان مطرح نیست و بیشتر متوجه
حوزه تقلب است.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو ،وی تأکید کرد:
باید برای کاهش تقلب به سمت تقویت تولید داخل و تحت
نظارت حرکت کنیم که امیدواریم بتوانیم حجم واقعی توان تولید
را محاسبه و اعالم کنیم.
بهفر در پایان با اشاره به اهمیت حوزه صادرات در حوزه لوازم
آرایشی بهداشتی از برگزاری نمایشگاه ایران کازمتیکا در اسفند ماه
خبر داد و گفت :این نمایشگاه برای جذب بازارهای کشورهای
همسایه و حضور تولیدکنندگان داخلی فراوردههای آرایشی و
بهداشتی برگزار خواهد شد.

مجلس در مصوبهای مقرر کرد حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد
حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود میشود .به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی
و در جریان بررسی الیحه بودجه  ،۹۸بندالحاقی سه بند و تبصره  ۱۶را به تصویب رساندند که
براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی ،مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار
مالیاتی -۱ :بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود
نماید -۲ .کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی
فهرست حسابهای بانکی و اطالعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین
بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند -۳ .بانک مرکزی با
تصویب شورای پول و اعتبار ،برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با
سطح اشخاص حقیقی حدآستانهای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه
(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و
سایر ابزارهای پرداخت ،مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید .اشخاص
حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال
حساب بانکی خود به کد اقتصادی ،از شمول مفاد بند (ج) مستثنی شوند.
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ید شماره ( -76شماره پیاپی )782
یکشنبه  12اسفند  - 1397دور جد 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد

کالهبرداری  100میلیارد تومانی از طریق
پیشفروش  130واحد آپارتمان به  1400متقاضی
و خودداری از تحویل پس از گذشت  7سال در قم!
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری یک کالهبردار حرفهای خبر داد و گفت :متهم از
 1400نفر حدود  100میلیارد تومان کالهبرداری کرده بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس قم ،سردار عبدالرضا آقاخانی در
رابطه با این خبر عنوان کرد :در پی کسب خبری مبنی بر تبلیغات گسترده و فعالیت یک شرکت
ساخت و ساز در قم ،موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان قم افزود :در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد ،مدیر پروژه از
سال  90با تاسیس دفتری مجلل و استفاده از خودروهای گران قیمت و ظاهری فریبنده اقدام
به تبلیغات گسترده ،ثبت نام و پیش فروش آپارتمان کرده که با گذشت  7سال هنوز در حال
ساخت و اتمام آپارتمانهای  130واحدی بوده است.
سردار آقاخانی تصریح کرد :نتیجه استعالم از مبادی مربوطه نشان میداد این پروژه فاقد
هرگونه مجوز یا پروانه ساخت از شهرداری بوده ضمن این که مدیر پروژه دائم ًا به یکی از
کشورهای حاشیه خلیج فارس تردد دارد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد :در ادامه پس از هماهنگی قضائی دفتر این شرکت،
پلمب و جهت جلوگیری از فرار متهم با حکم قضائی نامبرده ممنوع الخروج و نهایتا دستگیر و
تحقیقات از وی آغاز شد.
سردار آقاخانی گفت :متهم طی تحقیقات صورت گرفته اذعان کرد  130واحد این پروژه را به
 1400نفر پیش فروش و از هر خریدار مبالغی بین  50تا  70میلیون تومان و در مجموع حدود
 100میلیارد تومان دریافت کرده که نهایت ًا نامبرده با تفهیم اتهام و قرار قانونی  200میلیارد
تومانی روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که تعداد زیادی از شکات شناسایی و طی تماس تلفنی
جهت طرح شکایت در حال معرفی به دادسرا هستند ،تاکید کرد :متاسفانه در شرایط اقتصادی،
شهروندان بدون بررسی به سمت اینگونه فعالیتهای تجاری روی آورده و همین امر زمینه ساز
کالهبرداری گسترده را فراهم میکند.

آگهی تغییرات شرکت بنا اندیشان سوگند با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 448130و شناسه ملی  14003830285به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  16/10/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
علیرضا عظیمی به شماره ملی 1360338901به سمت رییس هیئت مدیره آقای
سعید کیان مهر به شماره ملی  4219683534به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رییس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()385574

_______________
آگهی تغییرات شرکت بنا اندیشان سوگند با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  448130و شناسه ملی  14003830285به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  29/09/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز
شرکت به :تهران خیابان انقالب اسالمی خیابان جمالزاده شمالی خیابان
نصرت پالک 68کد پستی  1418845971انتقال یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .تعداد اعضاء هیات مدیره به 2نفر تغییریافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()385575
_______________

آگهی تغییرات شرکت پیش فرآوری ژالتین توچال سهامی خاص
به شماره ثبت  3358و شناسه ملی  10102548758به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/08/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :به موضوع فعالیت شرکت عبارات :واردات دام زنده و
فرآوردههای دامی ،نهادههای خوراک دام ،داروی دامی و تجهیزات
مرتبط الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید (ثبت
موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) حجت
اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری ورامین ()385576
_______________
آگهی تغییرات شرکت پردیس گستران ایستا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  323080و شناسه ملی  10103611405به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  01/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موضوع
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:
ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی ،خرید و فروش و واردات و
صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،خرید و فروش
محصوالت نفت ،گاز ،پتروشیمی و مواد اولیه و محصول نهایی صنایع وابسته،،
گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ،اخذ و اعطاء نمایندگی
کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ،برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای

ثبت  10هزار کودک آزاری و  1500مورد خشونت خانگی علیه زنان طی سال گذشته
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از ثبت ۱۰هزار مورد
ک آزاری در سال گذشته خبر داد و گفت 1500 :نفر از
کود 
زنان نیز مورد خشونت خانگی قرار گرفتند .به گزارش فارس،
حبیباهلل فرید در حاشیه افتتاح اولین خانه امن غیردولتی گفت:
چند سال قبل که میخواستیم خانههای امن را راهاندازی کنیم
انتقادهای زیاد شد و میگفتند شما با این کار میخواهید این
افراد از خانه بیرون بیایند و به این مراکز بروند .اما ما اعتقاد
داشتیم هر زنی و یا هر دختری که از خانه فرار میکند حتم ًا
اشکالی در آنجا وجود دارد که آن دختر یا زن از خانه بیرون
میآیند .وی با اشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی افزود :در
حال حاضر  ۳۶۰مرکز اورژانس اجتماعی در کشور داریم و باید
موردهای مختلفی که به اورژانس اجتماعی مراجعه میکردند
را تفکیک میکردیم ،یعنی میان زنان آسیبدیده و زنانی که

در خانه زندگی میکردند اما مورد خشونت واقع شدند تفاوتی
قائل میشد ،حتی برخی از این زنان با کودکانشان مراجعه
میکردند ،برای همین خانههای امن را راهاندازی کردیم .وی
افزود :خانههای امن برای زنان در معرض خشونت ایجادشده
و کاری که این خانههای امن انجام میدهند این است که فرد
را از مراحل اولیه که دچار ترس و استرس و مشکل جسمی
شده عبور میدهند و اگر فردی دچار مشکلی جسمی نیز شده
باشد با هماهنگیهایی که با دانشگاههای علوم پزشکی وجود
دارد به آنجا مراجعه میکند و مشکل جسمیاش برطرف خواهد
شد .فرید گفت :بعد از آن نیز با رویکرد مددکاری اجتماعی،
برنامههای کمکی برای این افراد ایجاد میشود و باید ببینیم
مشکل خانواده چیست ،باید بهکل خانواده مداخله کنیم یعنی
هم آزاردیده و هم آزارگر مورد توجه قرار گیرند .گاهی مداخله در

حد مشاوره است و گاهی نیز جدیتر میشود به شکل که فرد
آزارگر در صورت نیاز به مراکز قضایی ارجاع داده خواهد شد.
معاون بهزیستی کشور در ادامه گفت :با قاطعیت میتوان گفت
در کشورهای اطراف همچنین مسائلی در خصوص مددکاری
اجتماعی وجود ندارد و ما در کشورهای منطقه و خاورمیانه و
یا غرب آسیا جزو کشورهای پیشرو در این زمینه هستیم .وی
در ادامه به خشونت خانگی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه سال
گذشته  ۱۵۰۰زن در خصوص خشونت خانگی مراجعه کردند،
ی انجامنشده است تا ببینیم میزان این
گفت :هنوز شیوع شناس 
شیوع چقدر است یعنی  ۱۵۰۰نفر را سال گذشته در این مراکز
پذیرش کردیم .فرید افزود :همچنین در خصوص کودکآزاری
نیز بر اساس آمارهای اورژانس اجتماعی و تماسهای دریافتی
حدود  ۱۰هزار مورد کودکآزاری گزارششده است.

جان باختن  8نفر و جراحت  36تن دیگر بر اثر واژگونی مرگبار اتوبوس در محور قم  -تهران
معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر از
واژگونی مرگبار اتوبوس مسافربری در اتوبان قم  -تهران
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،شاهین فتحی در اینباره گفت:
حوالی ساعت  ٧:٤٠جمعه  10اسفند یک دستگاه اتوبوس
مسافربری با  ۴۴مسافر در حال حرکت در کیلومتر ۴۸

اتوبان قم-تهران بود که واژگون شد .وی با بیان اینکه
در این حادثه  ٣٦نفر مجروح و به مراکز درمانی منتقل
شدند ،گفت :متاسفانه  ٨نفر نیز جان خود را از دست
دادند .به گفته وی علت این حادثه از سوی عوامل پلیس
راه بررسی و اعالم خواهد شد .سرهنگ نادر رحمانی،
رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور

داخلی و بین المللی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد
شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت
ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه مناقصات،
پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ،در صورت
ضرورت قانونی انجام فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ،شهرستان
تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،آرژانتین-ساعی ،کوچه گل زنبق ،کوچه
پردیس ،پالک  ،5طبقه دوم ،واحد  8کد پستی  1511647819تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()385577
_______________

آگهی تغییرات شرکت روان روغن فتح با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 314944و شناسه ملی  10103548578به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  12/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مجید تکه اکبرآبادی
به کدملی  0045692971با دریافت مبلغی از صندوق شرکت ،سهم الشرکه
خود را به مبلغ  3000000000ریال کاهش داد .رسول شریفی راد به کدملی
 0048788864با دریافت مبلغی از صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به مبلغ
 750000000ریال کاهش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 6250000000
ریال به  5000000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد :امین مسافری
به کدملی  0018719287دارنده  250000000ریال سهم الشرکه خدیجه
مسافری به کدملی  0051334811دارنده  250000000ریال سهم الشرکه
شکوفه مسافری به کدملی  0080023916دارنده  250000000ریال سهم
الشرکه محمد جواد مسافری به کدملی  6229767694دارنده 500000000
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()385578
_______________
آگهی تغییرات شرکت روان روغن فتح با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  314944و شناسه ملی  10103548578به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  10/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :امین
مسافری به کدملی  0018719287با پرداخت مبلغ  250000000ریال
به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .خدیجه مسافری به کدملی
 0051334811با پرداخت مبلغ  250000000ریال به صندوق شرکت در
ردیف شرکاء قرار گرفت .شکوفه مسافری به کدملی  0080023916با
پرداخت مبلغ  250000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار
گرفت .محمد جواد مسافری به کدملی  6229767694با پرداخت مبلغ
 500000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت .در نتیجه
سرمایه شرکت از مبلغ  5000000000ریال به  6250000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا پس از افزایش
سرمایه به شرح ذیل میباشد :امین مسافری به کدملی 0018719287
دارنده  250000000ریال سهم الشرکه خدیجه مسافری به کدملی
 0051334811دارنده  250000000ریال سهم الشرکه شکوفه مسافری
به کدملی  0080023916دارنده  250000000ریال سهم الشرکه محمد

ناجا ،درباره این حادثه گفت :اتوبوس از نوع «ولوو» و در
حال حرکت از کرمان به تهران بود و گرچه سرعت مجاز
داشته اما بنا به تشخیص کارشناسان پلیس راهنمایی و
رانندگی به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده ،واژگون
شده است .به گفته وی ،راننده در میان جانباختگان این
حادثه است.

جواد مسافری به کدملی  6229767694دارنده  500000000ریال سهم
الشرکه رسول شریفی راد به کدملی  0048788864دارنده 1500000000
ریال سهم الشرکه مجید تکه اکبرآبادی به کدملی  0045692971دارنده
 3500000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()385579
_______________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی احسان پالستیک مهر به شماره ثبت 294364
و شناسه ملی  10103320579به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ
 25/07/1397ومجوز شماره 231077/15/972مورخ10/9/97اداره کل تعاون کار
و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :صورتهای مالی سال 96
تصویب شد آقای محمدحسین میرزابابائی طهماسبی کد ملی  6239865354به
سمت بازرس اصلی و آقای فرنوش مومیوند کد ملی  3978989204به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395931

_______________

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پلیران با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  60895و شناسه ملی  10101059380به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  01/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علیرضا
جهانسوز فرمانده به شماره ملی  2594107603با واریز مبلغ 19200000000
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 9600000000ریال به
مبلغ  28800000000ریال افزایش داد - .خانم خدیجه فرمانده به شماره ملی
 2594080519با واریز مبلغ  800000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را از مبلغ  400000000ریال به مبلغ  1200000000ریال افزایش داد .در
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  10000000000ریال به مبلغ 30000000000
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
لیست شرکاء و مبلغ سهم الشرکه آنها بعد از افزایش سرمایه -1 :آقای علیرضا
جهانسوز فرمانده به شماره ملی  2594107603دارای  28800000000ریال
سهم الشرکه  -2خانم خدیجه فرمانده به شماره ملی  2594080519دارای
 1200000000ریال سهم الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395932

_______________

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتون ریزصحرا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  174009و شناسه ملی  10102164140به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  08/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای احمد صحرائی
ک.م  0054060389با پرداخت مبلغ  300000000ریال به صندوق شرکت میزان
سهم الشرکه خود را از مبلغ  2500000ریال به مبلغ  302500000ریال افزایش
داد .آقای مصیب صحرائی ک.م  0076107353با پرداخت مبلغ 200000000
ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ  500000ریال به
مبلغ  200500000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 4000000
ریال به مبلغ  504000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .میزان سهم الشرکه شرکاء پس از افزایش به شرح زیر میبا شد :خشایار
شرافتی به شماره ملی  0063980983دارنده  500000ریال سهم الشرکه مصیب
صحرائی به شماره ملی  0076107353دارنده  200500000ریال سهم الشرکه
احمد صحرائی به شماره ملی  0054060389دارنده  302500000ریال سهم
الشرکه مرتضی صحرائی به شماره ملی  0082787026دارنده  500000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()395933
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فرمانده مرزبانی کشور خبر داد

کشف بیش از  ۵۵تن انواع مواد مخدر قبل از ورود به کشور از ابتدای امسال
فرمانده مرزبانی کشور از جلوگیری مرزبانان کشور از ورود
بیش از ۵۵تن مواد مخدر طی ۱۱ماه گذشته خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار قاسم رضایی ،در همایش تخصصی
بررسی تحوالت ژئوپلیتیکی مرزهای ایران اظهار کرد :بیانات
مقام معظم رهبری درباره مرز بسیار با معناست ،ایشان
میفرمایند مرز هر کشور به منزله ناموس آن کشور است ،دین
اسالم هم به این موضوع نگاهی بسیار عمیق دارد.
فرمانده مزرزبانی کشور افزود :اگر مرز برای کشور جایگاهی
ناموسی دارد ،مابقی مسائل هم باید نسبت به این جایگاه
تنظیم شود ،نگهبانان میدانی و مراقبتهای مختلف و مناسبی
باید برای این کار مهیا شوند .اصل  ٧٨قانون اساسی در این
خصوص بسیار پرمحتوا و وزین است ،اگر کوچکترین جابه
جایی به مصلحت نظام باشد بایستی به تایید و تصویب چهار

پنجم نمایندگان برسد که این اصل جزو محکمترین اصول ما
در قانون اساسی است.
سردار رضایی با اشاره به تعریف مرزبانی در پیش از
انقالب ،تصریح کرد :پیش از انقالب تعریف مرزبانی در کشور

ما متفاوت بود ،ما در آن زمان جزئی از پیمانهای منطقهای
بودیم و مرز آنچنان جایگاهی نداشت.
فرمانده مرزبانی کشور ادامه داد :هیچ کشوری در دنیا به
اندازه جمهوری اسالمی تهدیدات مرزی ندارد و آن هم به
جهت آرمان انقالب اسالمی است و امروز تهدیدات مرزی ما
با قبل از انقالب قابل قیاس نیست.
وی با اشاره به وظایف اصلی این نیرو ،تصریح کرد :مرزبانی
نیروی انتظامی سه وظیفه عمده دارد ،اولین وظیفه این نیرو
نظامی و دفاعی است ،وظیفه دوم ،انتظامی و استیفای حقوق
دولت و مرزنشینان و سومین وظیفه مرزبانی ،دیپلماتیک بوده و
تنها نیروی مسلحی است که وظیفه مراودات دیپلماتیک دارد.
به همت مرزبانان در  ۱۱ماه گذشته ،از ورود بیش از  ۵۵تن
مواد مخدر به کشور جلوگیری شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد

ممنوعیت هر نوع تکلیف نوروزی در قالب پیک ،تکلیف ،درسنامه و سایر موارد برای دانشآموزان ابتدایی
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت :برابر بخشنامه وزارت
آموزش و پرورش و راهبرد سند تحول بنیادین ،ارائه هرگونه تکلیف نوروزی
در قالب پیک ،تکلیف ،درسنامه و سایر موارد ممنوع است.
به گزارش ایسنا ،ایرج بیت اللهی افزود :وزارت آموزش و پرورش با
نگرشی تحولگرا در امر کیفیت بخشی به آموزش در مدارس با حذف
تکالیف غیرضروری ،طرحهای نوینی را دنبال میکند که بازده آن در
جذابیت یادگیری دروس و ارتقاء کیفیت آموزشی بسیار موثر است .وی،
فعالیت داستان نویسی و داستان خوانی در قالب طرح عید و داستان برای
دانش آموزان ابتدایی را از اهم این راهبردها دانست و عنوان کرد :این
شیوه نامه و جزییات طرح به مدارس ابالغ شده است .معاون آموزش
ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به نحوه اجرای طرح عید و
داستان در مدارس یادآور شد :دانش آموزان به انتخاب خودشان فقط یکی
از فعالیتهای سه گانه (داستان خوانی ،داستان نویسی یا داستان گویی)
را انجام میدهند و هیچ تقسیم بندی برای انجام فعالیتها و یا اجبار به
انتخاب یکی از فعالیتها در کار نیست .به گفته بیت اللهی ،دانش آموزان

و خانوادههای آنها در صورت انتخاب فعالیت داستان خوانی ،در انتخاب
کتاب مورد نظر برای خالصه کردن آزادی عمل دارند و به هیچ عنوان
نباید مجبور به خرید کتاب خاصی شوند .معاون آموزش ابتدایی آموزش
و پرورش هرمزگان همچنین یادآور شد :آموزگاران و مدیران میتوانند در
انتخاب کتاب مناسب فقط راهنمایی الزم را داشته باشند .وی با اشاره به
اقدامات تبیینی و پشتیبانی از این طرح ،گفت :مدیران مدارس و روسای
آموزش و پرورش میتوانند از ظرفیت سایر دستگاهها و سازمانها و یا
افراد خیر برای تامین کتاب داستان به صورت رایگان برای دانش آموزان
در مناطق کمتر برخوردار استفاده کنند و اخذ هر گونه وجه در این شیوه
نامه ممنوع است .وی تاکید کرد :با توجه به اهمیت انس دانش آموزان با
کتاب ،ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت مهارتهای نوشتن و خالقیت و
مهارتهای گفتاری و ابراز وجود و انتقال غیر مستقیم پیامهای تربیتی
از طریق داستان ،مدیران مدارس و روسای مناطق و همکاران آموزش
ابتدایی باید از همه ظرفیتهای محلی در اجرای این مهم بهره گیرند.
وی با تاکید بر اینکه همه دانش آموزان در این طرح باید به خاطر اجرای

آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه پایتخت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  278781و شناسه ملی  10103181180به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  27/01/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :مسعود زینال وند فرزین به کدملی 1376613001با
دریافت کل سرمایه خود به مبلغ  319950000ریال سهم الشرکه
از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید .سرمایه شرکت از مبلغ
 639950000ریال به  320000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه- :علی
پور حاج شکر به کدملی1465880909دارای مبلغ  50000ریال سهم
الشرکه -امیر حسین خسروی به کدملی 0323994520دارای مبلغ
 319950000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395934

_________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان غرب تهران به شماره ثبت 35355
و شناسه ملی  10100807761به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 16/06/1397و مجوز شماره  265336/15/972مورخه  8/10/1397اداره کل تعاون،
کارورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :علی لشگری نژاد به شماره
ملی  - 0043748015سید بیژن جباری زاده کیوی به شماره ملی - 5669683919
رحیم نورافکن طالش میکائیل به شماره ملی  6019876284به سمت بازرسان اصلی
و یاور جاللی پور به شماره ملی  1464437068به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()395935

_________________

فعالیتهای عید و داستان مورد توجه قرار گیرند و به کار آنها بازخورد داده
شود ،خاطرنشان کرد :تشویق برای انجام فعالیت ،ارائه نقاط قوت و ارائه
نقاط قابل بهبود هریک از فعالیتها در شمار بازخوردهای این طرح است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد :در کالسهای
درس و در فعالیتهای فوق برنامه و در برنامههای ویژه مدرسه ،فعالیتهای
انجام شده دانش آموزان باید ارائه و در هفته بزرگداشت مقام معلم در هر
مدرسه ،نمایشگاهی از فعالیتهای دانش آموزان در طرح عید و داستان
برگزار شود .بیتاللهی با اشاره به اینکه ایجاد هر گونه فضای رقابتی و رتبه
بندی آثار ممنوع است ،بیان کرد :دانش آموز میتواند با توجه به عالقه و
رغبت خود در هر موضوع دلخواه ،داستانی را با دستخط خود بنویسد و در
صورت عالقه و متناسب با آن نقاشیهایی را هم ترسیم کند .وی در پایان
گفت :دانش آموز میتواند گزارش سفر عید خود را به صورت مصور یا غیر
مصور با دستخط خود بنویسد و همچنین میتواند پای قصه مادر بزرگها و
پدر بزرگها و یا سایر افراد بنشیند و ضمن شنیدن قصه ،آن را با دستخط
خودش در قالب کتاب داستان باز آفرینی کند.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران اعالم کرد

ویزیت و مشاوره رایگان برای ترک استعمال دخانیات
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران اعالم کرد :دود سیگار و قلیان ساالنه در کشور 60
هزار نفر قربانی میگیرد و برای پیشگیری از این مسئله مشاوره و ویزیت رایگان ترک استعمال
دخانیات توسط این جمعیت انجام میشود .به گزارش فارس ،جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات
ایران طی اطالعیهای اعالم کرد :براساس اثبات متخصصین امر و پزشکان مبنی برضرر استعمال
دخانیات بر بدن انسان این جمعیت آمادگی دارد رایگان از افراد داوطلب ترک دخانیات ویزیت کند.
هموطنان تهرانی میتوانند با شماره تلفن  88105003تماس و جهت ویزیت هماهنگی کنند .دود
سیگار و قلیان ساالنه در کشور  60هزار نفر قربانی میگیرد و  10درصد از این قربانیان اعضای
خانواده افراد سیگاری با عنوان دود دست دومهستند .کیلنیک مربوطه با بهره برداری از اخرین
فناوری و استاندارهای بین المللی وپزشک متخصص اماده پذیرش ومشاوره رایگان داوطلبان ترک
دخانیات است .دود قلیان دهها برابر سیگار زیان داشته و سالمت انسان را به خطر میاندازد و یکی
از 5عامل مرگ و میر در جهان استعمال دخانیات است .دفتر این جمعیت در تهران خیابان ولی
عصر(ع) ،ابتدای خیابان فتحی شقاقی ،خیابان فراهانی پور ،پالک  4واقع است و برای اطالعات
بیشتر هموطنان عزیز میتوانند سایت این جمعیت به نشانی  iata.org.irمراجعه کنند.

دستبرد  14میلیون تومانی پسر  11ساله
به حساب بانکی پدرش برای خرید امتیاز
بازیهای آنالین در همدان!
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان همدان از برداشت غیرمجاز پسری از
حساب بانکی پدرش خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرهنگ فیروز سرخوشنهاد،
با اعالم این خبر اظهار کرد :مردی با مراجعه به پلیس فتا و طرح ادعای خود ،درخواست
شکایت و رسیدگی مبنی بر برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی خود کرد .وی
ادامه داد :پس از شکایت شاکی ،رسیدگی به پرونده و دستگیری فرد خاطی در دستور کار
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و پس از بررسی و انجام اقدامات پلیسی و فنی ،پسر شاکی
به عنوان فرد کالهبردار شناخته شد .سرخوش نهاد تصریح کرد :پسر شاکی با به دست آوردن
اطالعات بانکی و رمز دوم کارت پدرش اقدام به برداشت  14میلیون تومان برای خرید امتیاز
بازی یا همان خرید جم کرده بود .وی با اشاره به اینکه این پسر بچه  11ساله به علت
اعتیاد شدید به بازیهای آنالین دست به چنین اقدامی زده است ،عنوان کرد :والدین باید
بر فعالیت و بازی آنالین فرزندانشان نظارت کامل داشته باشند همچنین در اثر بی توجهی
والدین چنین حوادث و انحرافی برای کودکان و نوجوانان پیش میآید .رئیس پلیس فتای
استان همدان در پایان درخواست کرد :افرادی که دارای کارت و حساب بانکی هستند باید به
طور مدوام رمز کارت خود را تغییر داده و اطالعات حساب بانکی خود را در دسترس عموم
و دیگران قرار ندهند.

سبز)) ،خیابان سیزدهم ،پالک  ،34طبقه اول کد پستی  1467873681تغییر
_________________
آگهی تغییرات شرکت رزپود پرشین شرکت سهامی خاص به شماره یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395939
ثبت  284332و شناسه ملی  10103214284به استناد صورتجلسه
_________________
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  20/03/1397تصمیمات ذیل
آگهی تغییرات شرکت سامانه پایانگار اندیشه مند با مسئولیت
اتخاذ شد :ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال 1395به تصویب محدود به شماره ثبت  394916و شناسه ملی  10320457805به
رسید .اعضای هیئت مدیره عبارتند از:خانم حبیبه سعیدی به شماره ملی استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  30/09/1396تصمیمات ذیل
 ,1379729629آقای فرزاد باحجب عالفان به شماره ملی 1380045096اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران -
خانم بهنازسعیدی ویجویه به شماره ملی  1375620754و اقای بهزاد بخش مرکزی  -شهر تهران-تیموری-خیابان شهید مهندس ولی اله
باحجب عالفان باکدملی  1377332896خارج از سهامداران و اعضای صادقی-خیابان آزادی-پالک -517ساختمان -625طبقه اول-واحد
هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند 2 .کدپستی  1458846393تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک
آقای امین ترابی به شماره ملی  0010976264به سمت بازرس اصلی کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395940
و خانم فاطمه فالح به شماره ملی  0410612881به سمت بازرس علی _________________
آگهی تغییرات شرکت رزپود پرشین شرکت سهامی خاص به شماره
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک
ثبت  284332و شناسه ملی  10103214284به استناد صورتجلسه هیئت
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395937

_________________

مدیره مورخ  20/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم حبیبه سعیدی
به شماره  1379729629به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای فرزاد
باحجب عالفان به شماره  1380045096به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره -خانم بهناز سعیدی به شماره  1375620754به سمت عضو هیئت
مدیره -آقای بهزاد باحجب عالفان به شماره  1377332896خارج از
سهامداران و اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک,سفته,برات,قراردادها
و عقود اسالمی با امضاء آقای بهزاد باحجب عالفان وامضاء اوراق عادی
با امضاءهریک از مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395941

آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه پایتخت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  278781و شناسه ملی  10103181180به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 27/01/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :علی پور حاج شکر به کدملی
1465880909و مجید فتحی فهیم به کدملی (0063718537خارج
از شرکاء) و ندارحمانی به کدملی 4391786087به سمت اعضا
هیئت مدیره و امیر حسین خسروی به کدملی 0323994520به
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند .دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک  -سفته  -بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق
عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر _________________
شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت آگهی تغییرات شرکت باتک گسترالوند سهامی خاص به
شماره ثبت  280341و شناسه ملی  10103154102به استناد
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395938

آگهی تغییرات شرکت اسکان سازه پایتخت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  278781و شناسه ملی  10103181180به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  27/01/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیرحسین خسروی به کدملی 0323994520با پرداخت مبلغ 319950000
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا شرکت قرار گرفت .سرمایه شرکت از
 320000000ریال به  639950000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه- :مسعود زینال
وند فرزین به کدملی1376613001دارای مبلغ  319950000ریال سهم _________________
آگهی تغییرات شرکت آراد زرین خلیج فارس با مسئولیت محدود به
الشرکه -علی پور حاج شکر به کدملی1465880909دارای مبلغ 50000
شماره ثبت  465496و شناسه ملی  14004641984به استناد صورتجلسه
ریال سهم الشرکه -امیر حسین خسروی به کدملی 0323994520دارای مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مبلغ  319950000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی :استان تهران ،شهرستان تهران،
بخش مرکزی ،شهر تهران ،شهرک قدس(غرب)  -ایوانک ،کوچه ((فضای
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()395936

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر
 64ماده و  12تبصر تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()395942
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پژوهشگران آلمانی کشف کردند

خواب کافی ،بهترین داروی پیشگیری
و درمان عفونتها
پژوهشگران آلمانی در بررسی
جدیدی ،دلیل تاثیر خواب را بر کاهش
عفونت نشان دادند.
به گزارش ایسنا ،پژوهشگران
آلمانی در پژوهش جدیدی دریافتند
که چرا خواب گاهی اوقات میتواند
بهترین دارو باشد.
خواب ،توانایی برخی از سلولهای
ایمنی بدن را در چسبیدن به اهداف مورد نظرشان بهبود میبخشد.
این پژوهش که در «دانشگاه توبینگن» ( )University of Tübingenآلمان
انجام شده ،نشان میدهد که چگونه خوابیدن میتواند با عفونت بدن نیز مبارزه کند.
«سلولهای تی» ( ،)T cellsنوعی از گلبولهای سفید هستند که اهمیت زیادی در
واکنش ایمنی بدن دارند .هنگامی که سلولهای تی هدفی مانند سلول آلوده به ویروس
را شناسایی میکنند ،پروتئینهای چسبندهای موسوم به «اینتگرین» ( )Integrinرا
فعال میکنند تا امکان چسبیدن به هدف و از بین بردن برایشان فراهم شود .با اینکه
اطالعات بسیاری در مورد سیگنالهای فعالکننده اینتگرین وجود دارد اما سیگنالهایی
که وظیفه تعدیل توانایی سلولهای تی را برای چسبیدن به هدف بر عهده دارند ،کمتر
شناخته شدهاند.
«استویان دیمیتروف» ( ،)Stoyan Dimitrovسرپرست این پژوهش و همکارانش
تصمیم گرفتند اثرات گروه متفاوتی از مولکولهای سیگنالدهنده موسوم به «»GPCRs
را بررسی کنند .بسیاری از این مولکولها میتوانند سیستم ایمنی را سرکوب کنند اما
توانایی آنها در برانگیختن سلولهای تی برای فعال کردن اینتگرین و اتصال به سلولهای
مورد نظر ،ناشناخته است .آنها دریافتند که مولکولهای « ،»GPCRsاز فعال شدن
اینتگرین سلولهای تی پس از تشخیص هدف پیشگیری میکند .دیمیتروف افزود :سطح
مولکولهای مورد نیاز برای مهار فعالیت اینتگرین در شرایط بسیاری مانند رشد تومور،
عفونت ماالریا« ،کم اکسیژنی» یا «هیپوکسی» و استرس بررسی شد .شاید این روش ،در
سرکوب ایمنی مرتبط با این بیماریها در ارتباط باشد .این گروه پژوهشی ،سلولهای تی
به دست آمده از داوطلبان سالم را هم هنگام خواب و هم هنگام استراحت ،با هم مقایسه
کردند .سطح فعالیت اینتگرین سلولهای به دست آمده از داوطلبان خواب ،بسیار باالتر از
سلولهایی بود که از داوطلبان بیدار به دست آمده بودند .آنها دریافتند که اثر کارآمد فعالیت
اینتگرین در سلولهای خواب ،ناشی از فعالیت مولکولهای  GPCRsاست .لوسیانا
بسدوفسکی ( ،)Luciana Besedovskyاز نویسندگان این پژوهش گفت :یافتههای
ما نشان میدهند که خواب ،توانایی افزایش کارایی واکنش سلولهای تی را دارد.

بهترین رژیمغذایی برای دوره میانسالی

کارشناسان تغذیه و سالمت
میگویند که رژیم غذایی سرشار از
پروتئین و میزان کالری پایین برای
افراد میانسالی که قصد کاهش وزن
دارند بهترین گزینه است.
به گزارش مهر ،در یک مطالعه
جدید آمده است که رژیم غذایی غنی
از پروتئین و حاوی میزان کمی از
میانساالن مبتال به چاقی که قصد کاهش وزن دارند کمک میکند تا
کالری به
ِ
در کنار حفظ حجم عضالنی و بهبود تراکم استخوانی ،وزن اضافی خود را کاهش
دهند.
اغلب میانساالنی که به دنبال کاهش وزن هستند تراکم استخوانی و حجم
عضالنی خود را از دست میدهند .این از دست دادن غیرارادی توده ماهیچهای و
عضالنی موجب میشود افراد میانسال دچار مشکالت حرکتی شده و حتی احتمال
آسیبدیدگی را در آنان افزایش میدهد.
متخصصان آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که رژیم غذایی حاوی میزان
پروتئین باال و کالری پایین به این گروه سنی کمک میکند تا از این مشکل در امان
باشند .در این بررسی  ۹۶فرد باالی  ۶۵سال انتخاب و به دو گروه تقسی م شدند.
گروه نخست برای مدت شش ماه وعدههای غذایی حاوی پروتئین باال و کالری کم
دریافت کرده و گروه دیگر میزان پروتئین پایینتری دریافت کردند.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،متخصصان مشاهده کردند گروه نخست بیشترین
میزان کاهش وزن را تجربه کرده درحالیکه حجم عضالنی خود را از دست ندادند.
همچنین کاهش وزن آنان در نواحی شکم و باسن بوده که خطر ابتال به برخی انواع
بیماریها از جمله دیابت و سکته مغزی را نیز کاهش میدهد.
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یک متخصص اطفال :میوههای
خشک به دلیل اینکه کودک توانایی و
قدرت زیادی در جویدن ندارد ممکن
است باعث خفگی کودک شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
علی محتشمی متخصص اطفال اظهار
کرد :میوههای خشک میوههایی هستند
که پس از خارج شدن آب آنها در آفتاب
یا با دستگاههای خشککن ،خشک
شدهاند .این متخصص اطفال بیان کرد :در هنگام خشک شدن میوه
تازه ،مواد مغذی اصلی آن حفظ میشود ،از این رو میتوان آنها را
برای طوالنی مدت نگهداری کرد؛ مادران میتوانند از  ۹ماهگی به
کودک خود میوه خشک داده و از آن به عنوان غذای انگشتی استفاده
کنند ،در این بین بسیاری از میوههای خشک شامل پوششی از شربت
قند هستند که باعث پوسیدگی دندان کودک میشوند .محتشمی
ادامه داد :میوههای خشک به دلیل اینکه کودک توانایی و قدرت
زیادی در جویدن ندارد ممکن است باعث خفگی او شود ،از این رو
توصیه میشود یا آنها را خیس کرده و به کودک بدهید ،یا اینکه آن
را به قطعات کوچک برش زده و به کودک بدهید .توجه کنید زمانی
که کودک مشغول خوردن است نزدیک او باشید ،این مشکالت ساده
است که شما میتوانید به سادگی از بروز آنها جلوگیری کنید اما دلیلی
نمیشود کودک را از مصرف این مواد مغذی محروم کنید .وی با
اشاره به اینکه میوههای خشک باعث جلوگیری از کم خونی میشود،

گفت :با اضافه کردن میوههای خشک
به رژیم غذایی کودک نوپا ،میتوانید از
بروز مشکل کم خونی جلوگیری کنید؛
میوههای خشک حاوی مقادیری باال از
آهن است ،به کودک انرژی میدهد،
بچهها به طور مداوم در حال حرکتاند
و به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند،
میوههای خشک منبعی کامل از انرژی
ک هستند و از یبوست
سالم برای کود 
جلوگیری میکند .این متخصص اطفال بیان کرد :اگر کودکتان دچار
یبوست شده است میتوانید میوههای خشک به او بدهید؛ یبوست در
میان نوزادان نسبتا شایع است ،بسیاری از میوههای خشک پر از فیبر
است و حرکات روده را آسانتر خواهد کرد ،آلو خشک یک درمان
خانگی مناسب برای درمان یبوست در نوزادان است .محتشمی افزود:
برخی میوههای خشک نیز حاوی پروبیوتیک یا باکتریهای خوب
هستند؛ این باکتریها دستگاه گوارش کودک را سالم نگه میدارند،
همچنین میوههای خشک برای سالمت استخوانها و چشمهای
کودک مفید است ،میوههای خشک حاوی کلسیم و ویتامین A
است ،کلسیم استخوان کودک را قوی نگه میدارد ،در حالی که
ویتامین  Aموجب سالمت دید چشمان کودک میشود .وی یادآوری
کرد :میوههای خشک حاوی اسید چرب امگا  ۳است ،به ویژه گردو،
حاوی مقدار خوبی از اسیدهای چرب امگا  ۳است ،امگا  ۳برای رشد
مغز کودک ضروری است.

خواص شگفت انگیز پوست برخی میوهها
اگر همیشه پوست میوهها را به عنوان زباله دور میانداختید از این به
بعد دست نگه دراید و سعی کنید قبل از اینکه پوست این میوه خوش طعم
و مفید را دور بیندازید مطلب زیر را بخوانید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،میوهها سرشار از مواد مغذیاند و برای
سالمتی و زیبایی فواید شگفت انگیزی دارند اما پوست میوه نیز مانند خود
میوه خواصی دارد.
پوست پرتقال :پوست پرتقال برای کاهش وزن بسیار مفید است و
به عنوان الیه برداری طبیعی و موثر برای سفید کردن پوست عمل میکند.
پوست پرتقال ،به سالمت دهان ،تسکین مشکالت تنفسی ،پیشگیری از
یبوست و برطرف کردن سوزش معده کمک میکند .پوست پرتقال از
سرطان پیشگیری میکند و ریسک بیماری قلبی را پایین میآورد.
پوست موز :آیا میدانستید که سابیدن قسمت داخلی پوست موز
روی دندانها میتواند آنها را سفید کند؟ ضمنا قرار دادن پوست موز روی
پوست سوخته ،درد و سوزش را تسکین میدهد .مالیدن پوست موز روی
ترکهای پاشنه پا در عرض یک هفته نتایج خوبی خواهد داشت.
پوست انار :پوست سفت و قرمز انار مانند دانههای ریز و خوشمزه آن
سرشار از فواید زیادی برای سالمتی است.
پوست انار میتواند به طور موثر با آکنه و جوش و کهیر مبارزه کند،
ریزش مو را متوقف کند و از شوره سر جلوگیری کند .سایر خواص پوست
انار شامل پیشگیری از بیماری قلبی ،تسکین گلو درد ،تقویت سالمت
استخوان ها ،کمک به بهداشت دهان و سالمت رودهها میشود.
پوست هندوانه :قسمت سفید رنگ پوست هندوانه ،مواد مغذی
فراوانی دارد که برای سالمتی مفیدند .پوست هندوانه که معموال آن را دور
میریزید میتواند به کاهش وزن کمک کند.
ضمنا وقتی پوست این میوه را به پوستتان میمالید با زدودن
ذرات آلوده آن را تمیز میکنید .فایده دیگر پوست هندوانه این است که
رادیکالهای آزاد روی پوست را خنثی میکند ،بنابراین از آسیب پوست
جلوگیری میکند.
پوست خیار :در بیشتر موارد ،پوست خیار را مصرف نمیکنیم و
تصور میکنیم فقط خود میوه خیار دارای آنتی اکسیدان و مواد مغذی است

اما پوست خیار ،فیبر زیادی دارد و کم کالریست که برای کاهش وزن و
پیشگیری از یبوست سودمند است.
پوست این میوه خوشمزه سرشار از بتا کاروتن ،نوعی ویتامین  Aو
ویتامین  Kاست که سالمت استخوان را تقویت کرده ،از لخته شدن خون
جلوگیری کرده و بینایی را بهبود میدهد.
پوست سیب :خوردن سیب از شما در برابر طیف وسیعی از بیماریها
مانند عفونتها محافظت میکند اما پوست این میوه هم خالی از فایده
نیست .پوست سیب حاوی فالوونیدهاست که مادهای شیمیایی موجود در
سیب میباشد که سلولهای سرطانی را نابود کرده و عملکرد ایمنی بدن
را تقویت میکند.
یکی از حقایق جالب در مورد پوست سیب این است که حاوی اسید
اورسولیک است که به دلیل خواص کالری سوزیاش ،وزن اضافی را
کاهش میدهد.
پوست لیموترش :پوست لیموترش خواص زیادی برای زیبایی دارد
و به عنوان مرطوب کنندهای طبیعی و پاک کننده برای پوست است.
پوست لیموترش به کاهش وزن کمک میکند ،از مشکالت دهان و
دندان پیشگیری میکند (مانند اسکوربوت و تورم لثه) و سالمت استخوانها
را تقویت مینماید .ضمنا پوست لیموترش حاوی سالوسترول  Q40و
لیمونن است و ترکیبات ضد سرطانی و آنتی اکسیدانهایی دارد که سموم را
دفع کرده و استرس را کاهش میدهند.

 ۳۰دقیقه ورزش صبحگاهی
و پیادهروی روزانه برای پیشگیری
و کاهش فشار خون

گروهی از متخصصان علوم پزشکی در
استرالیا تاکید دارند که ورزش صبحگاهی در کنار
پیادهرویهای کوتاه در طول روز به کاهش فشارخون
کمک میکند.
به گزارش ایسنا ،گروهی از متخصصان استرالیایی
در یک مطالعه تازه دریافتند که  ۳۰دقیقه ورزش
صبحگاهی به همراه پیادهرویهای کوتاه در طول
روز در کنترل فشار خون موثر است.
متخصصان در این بررسی تاکید کردند :راه رفتنو
پیادهرویهای سه دقیقهای که مانع از نشستنهای
طوالنی مدت میشود برای افراد میانسال و بخصوص
زنان چاق یا مبتال به اضافه وزن مفید است.
"میشل ویلر" از متخصصان ارشد این مطالعه
گفت :نشستنهای طوالنی مدت رفتار شایعی در
جوامع مدرن است و نوع زندگی و کار افراد به شکلی
است که آنان را به نشستن بیشتر تشویق میکند.
مطالعات اخیر حاکی از آن است که نشستنهای
طوالنی مدت در طول روز موجب باال رفتن فشار
خون میشود که فاکتور خطرزایی در بروز بیماریهای
قلبی عروقی است .در این بررسی متخصصان به
مطالعه روی  ۶۷مرد و زن  ۶۰تا  ۷۴ساله پرداختند
که دچار اضافه وزن بودند .همچنین از هر  ۱۰نفر
چهار شرکتکننده به عارضه فشار خون باال مبتال
بود .این افراد به سه گروه تقسیم شدند .گروه نخست
برای مدت زمان هشت ساعت تحرک نداشتند .گروه
دوم مدت یک ساعت نشسته سپس مدت  ۳۰دقیقه
از تردمیل استفاده کرده و مجدد شش ساعت و نیم
دیگر را بدون فعالیت سپری کردند .گروه سوم مدت
یک ساعت فعالیت نشسته داشته ۳۰ ،دقیقه از تردمیل
استفاده کرده و مجدد در وضعیت نشسته فعالیت خود
را ادامه دادند و همچنین در طول روز پیادهرویهای
سه دقیقهای را در برنامه خود داشتند .به گزارش ژاپن
تودی ،متخصصان در پایان مطالعه مشاهده کردند
که ورزش کردن موجب کاهش یک میلیمتر جیوه
فشارخون منجر میشود .با این حال بیشترین کاهش
فشارخون در افراد گروه سوم اتفاق افتاد.

مصرف «بلوبری» برای پیشگیری
از بیماریهای قلبی و عروقی

 5توصیه پزشکی برای تقویت سالمت قلب زنان شاغل

طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا ،بیماریهای
قلبی قاتل شماره یک زنان ،استرس عامل اصلی بیماریهای قلبی-
عروقی و کار منبع اصلی استرس برای بزرگساالن است.
به گزارش ایسنا« ،پروی پاروانی» ،متخصص بیماریهای قلبی-
عروقی از دانشگاه "لوما لیندا"ی کالیفرنیا که بر بیماریهای قلبی-
عروقی زنان تمرکز دارد در این مورد میگوید :تنها زمانی آمار باالی
مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی در زنان کاهش مییابد که
زنان خود ،سالمت قلبشان را در اولویت قرار دهند.
زنان باید خودشان برای سالمت قلب خود اهمیت قائل شوند.
یکی از مراحل مهم در اهمیت دادن به سالمت قلب ،توجه زنان به
عوامل استرسزا در محیط کاریشان است.
در ادامه پنج توصیه برای کاهش استرس در محل کار عنوان
شده است:
استرس صورت را امتحان
 )۱تکنیکهای کاهش
ِ
کنید :این متخصص قلب و عروق توصیه میکند در صورتی که در
وضعیت استرسزایی در محل کار خود قرار دارید از تکنیکهای تمدد
اعصاب مانند ماساژ گونهها یا پیشانی بهره ببرید .همچنین میتوانید
ن تنفس عمیق در وضعیتی
برای رهایی از محیطهای استرسزا ،تمری 
استوار و با چشمان بسته را انجام دهید .این تکنیک اضافی زمانی
که با همکارتان بحثتان شده یا به دلیل مسائل کاری آشفته شدهاید،
میتواند مفید واقع شود.
 ) ۲از ورزشهای کوچک کمک بگیرید :ورزش کردن
حتی به میزان کم بهتر از اصال ورزش نکردن است .داشتن برنامه
کاری شلوغ و نداشتن وقت کافی ،دالیل مناسبی برای غیرفعال بودن
نیستند .برای مثال این متخصص قلب در این باره میگوید که یک
دوچرخه ثابت کوچک در زیر میز کاری خود قرار داده و به هنگام کار
کردن پشت میز از این وسیله برای ورزش کردن استفاده میکند .از
دیگر تحرکات و ورزشهایی که میتواند ضربان قلب شما را باال ببرد،
میتوان به شنای سوئدی ،پارک کردن ماشین دورتر از محل کار،
هر ساعت ایستادن ،استفاده از پلهها به جای آسانسور یا  ۱۰دقیقه
پیادهروی پس از ناهار اشاره کرد.

 )۳آب کافی بنوشید :همیشه یک بطری دستی آب به
همراه داشته باشید .بیشتر بدن ما از آب تشکیل شده و نوشیدن
آب کافی برای حفظ عملکرد دستگاههای بدن اهمیت زیادی
دارد.
 )۴اگر رییس هستید ،تحرک بدنی داشته باشید:
اگر شما خود رییس هستید ،تیمهایی را بر اساس ورزش در حین
کار تشکیل دهید .یک ساعت برای ورزش اختیاری در باشگاه
محل کار خود تعیین کنید یا فعالیتهایی مانند یوگا یا یک کالس
تمدد اعصاب برگزار کنید.
 )۵وعدههای غذایی خود را برنامهریزی کنید :اگر
برنامه غذایی هفتگی داشته باشید ،از صرف انرژی ذهنی برای
انتخاب وعدههای غذایی در طول روز کاری خود جلوگیری
میکنید .وعدههای غذای و میانوعدههای سالم را انتخاب کنید.
به یاد داشته باشید که به جای مصرف گوشت زیاد بیشتر از
سبزیجات و میوهها استفاده کنید.
بنا بر گزارش سایت سالمت دانشگاه لوما لیندا ،به گفته متخصص
قلب و عروق این دانشگاه ،زنان برای حفظ سالمت قلب خود عالوه
بر در نظر گرفتن عوامل استرسزای محیط کاری باید به سه عامل
اصلی بیماریهای قلبی-عروقی یعنی استعمال دخانیات ،مصرف
الکل و سوابق خانوادگی نیز توجه کرده و ضمن اجتناب از استعمال
دخانیات و مصرف الکل با در نظر گرفتن سوابق خانوادگی بیماریهای
قلبی-عروقی به پزشک متخصص برای انجام آزمایشهای مربوطه
مراجعه کنند.

مصرف بلوبری خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی را حدود
 ۲۰درصد کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،ترکیبات گیاهی موجود در بلوبری که
عامل بنفش بودن رنگ این خوراکی به حساب میآیند به طور
چشمگیری سالمت سیستم قلبی عروقی را بهبود میدهند.
فشارخون باال که در مراحل اولیه با هیچ عالئم مشخصی
همراه نیست به عنوان قاتل خاموش شناخته میشود و تقریبا
در آمریکا از هر سه فرد بزرگسال یک نفر به این عارضه دچار
است .این بیماری موجب میشود فشار مضاعفی بر سیستم قلبی-
عروقی وارد شود که در طوالنی مدت به نارسایی قلبی ،کلیوی و
سکته مغزی منجر خواهد شد.
کارشناسان موسسه ملی سالمت در آمریکا به افراد مبتال به
فشار خون باال توصیه میکنند با رعایت رژیم غذایی مناسب،
مصرف مواد غذایی سالم ،ورزش کردن ،خودداری از استعمال
سیگار و کنترل وزن ،بیماری خود را مهار کنند.
متخصصان انگلیسی در این بررسی جدید به مطالعه روی
خوراکیهایی پرداختند که به طور ویژه سالمت عروق را حفظ
میکنند .آنها به انجام آزمایشات دقیق روی تاثیرات بلوبری بر
سیستم قلبی-عروقی پرداخته و دریافتند که تاثیر مثبت این میوه
بر سیستم قلبی عروقی از ماده آنتوسیانین موجود در آن ناشی
میشود.
به گزارش مدیکال نیوز تودی ،این متخصصان مشاهده کردند
که مصرف روزانه  ۲۰۰گرم بلوبری برای مدت زمان یک ماه
کاهش پنج میلیمتر جیوه فشارخون را به همراه داشت ه است.
متخصصان خاطر نشان کردند که این میزان کاهش فشارخون
معموال از طریق مصرف دارو امکانپذیر است.

