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مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد
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بازگرداندن ملک تجاری  ۱۰۰میلیارد
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مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد
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رئیس گروه تجهیزات توانبخشی
و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور خبر داد

 17هـزار معلـول
در نوبـت دریافـت ویلچـر
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یادداشت
یادداشتی برای نوروز  :۱۳۹۸تالش کنیم دقیق
باشیم
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اگر شخصی به طور مستقیم یا از طریق اینترنت ،هر روز،
روزنامۀ نیویورکتایمز را بخواند ،متوجه چند نکته می شود:
 )۱معنای رسانه چیست؟
 )۲معنای خبرنگاری و گزارش نویسی چیست؟
 )۳معنای آزادی بیان چیست ؟
تفکیک قوا چیست ؟
 )۴معنای
ِ
 )۵و معنای “دقت” چیست؟
اولین شمارۀ نیویورک تایمز در تاریخ  ۲۷شهریور ۱۶۸( ۱۲۳۰
سال پیش) منتشر شد ۳۷۹۰ .نفر برای این روزنامه کار می کنند ،در
 ۲۷کشور نمایندگی دارد و جوانترین خبرنگار آن  ۵۱سال سن دارد .اگر خواننده ای انگلیسی زبان بخواهد
مسائل
حدود  ۵۰صفحۀ روزانۀ نیویورک تایمز را مطالعه کند حدود  ۴-۵ساعت زمان می برد تا با طیفی از
ِ
داخلی ،تمام مناطق بین المللی ،هنری ،فرهنگی ،و ورزشی آشنا و به روز شود .اما آنچه کلیدی است:
دقت در آمار ،جمله بندی های دقیق ،واژگان استفاده شده ،مفهوم سازی و طراحی برای فهم موضوعات
ِ
است .هیجان ،احساسات ،اغراق گویی ،وارون ِه جلوه دادن ،فقط  ۲۰درصد یک موضوع را گفتن و ۸۰
درصد را حذف کردن ،نمای یک موضوع را حیله گرانه تغییر دادن ( ،)Dissemblingقهرمان سازی،
فرد محوری ،بی انصافی ،فقط یک بعد از یک موضوع را گفتن و پیچاندن مسائل ،در حداقل خود است.
فهم دقیق و همه جانبۀ یک مسئله  ،حداقل  ۷۰درصد آن است؛ سپس باید به راه حل فکر
اصو ًال ِ
کرد .اگر شناخت مخدوش باشد ،نمی توان پاسخ های دقیق پیدا کرد .وقتی داده ها ( )Inputsاشتباه
باشند ،به طور طبیعی خروجی ها ( )Outputsهم اشتباه خواهند بود .اگر مسئلۀ بیستم یک کشور به
عنوان مسئلۀ یک آن جا بیفتد ،عموم تصمیم گیری ها و اقدامات بعدی ،وقت تلف کردن خواهد بود .اگر
فردی ،بنگاهی ،کشوری و دولتی ،مسئلۀ یک خود را با تفکر و دقت تشخیص ندهد ،مجموعه کارها آب
دقت در شناخت سرنوشت ساز است .اطالعات دقیق و بازبینی شده ،شنیدن
در هاون کوبیدن خواهد بودِ .
دقت بی نظی ِر حقوقی در قلم  ،فرد زدایی از فهم پدیده ها ،اولویت دادن به فکر در
دیدگاه های مختلفِ ،
مقابل فرد و عفتِ کالم ،جزء فرهنگ نیویورکتایمز است .اگر در شناخت خود و محیط دقیق و واقعی
 ))Objectivityنباشیم ،به دور خود خواهیم چرخید.
فهمیدن موضوعات می توان تالش کرد تا:
بنابراین ،در
ِ
 )۱از هیجان و احساسات،
 )۲وارونه جلوه دادن و
 )۳فرد محوری فاصله گرفت.
بی دلیل نیست بیش از شش میلیون نفر در  ۱۶۰کشور هر روز صبح ،نیویورک تایمز می خوانند؛
حتی بعض ًا قبل از صبحانه.

واکنش وزیر خارجه ایران به کشتار مسلمانان در نیوزیلند

حمایت از اسالمهراسی را متوقف کنید
وزیر امور خارجه در واکنش به کشتار مسلمانان در نیوزیلند و اهانت صهیونیست ها به مسجد و
سجاده مسلمانان نوشت :تزویر و دورویی غربی ها در حمایت از اسالم هراسی به نام آزادی بیان باید
متوقف شود .به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به کشتار
مسلمانان در مسجدی در نیوزیلند و اهانت صهیونیست ها به مسجد و سجاده مسلمانان نوشت :بی
مجازات بودن ترویج نژادپرستی در به اصطالح دمکراسی های غربی به این می انجامد که در فلسطین
مزدوران اسراییلی با ورود به مسجد به مسلمانان اهانت می کنند و در نیوزیلند تروریست ها کشتار 49
نمازگزار را بصورت زنده پخش می کنند .وی در ادامه این توئیت تصریح کرد :تزویر و دورویی غربی ها
در حمایت از اسالم هراسی به نام آزادی بیان باید متوقف شود .به گزارش رسانه های نیوزیلندی در پی
حمله مسلحانه گسترده مهاجمان به نمازگزاران جمعه در دو مسجد در نیوزیلند ،تاکنون  49کشته و 50
نفر زحمی شدهاند .به گفته شاهدان ،مردی که لباس نظامی پوشیده بود وارد مسجد النور شده و اقدام به
تیراندازی بی هدف و کورکورانه به سوی نمازگزاران جمعه کرده است.

شهادت  49و جراحت دهها مسلمان
بر اثر حمله تروریستی به  2مسجد در نیوزیلند
در جریان تیراندازی به دو مسجد در نیوزیلند  ۴۹تن از شرکت کنندگان در نماز جمعه کشته و
دهها تن دیگر زخمی شدند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،در پی وقوع این
حمله پلیس نیوزیلند به مردم هشدار داده تا در منازل بمانند و تدابیر امنیتی نیز در مرزها و فرودگاهها
تشدید شده است .جاسیندا آردرن ،نخست وزیر نیوزیلند این تیراندازی را یکی از تاریکترین
روزهای این کشور توصیف کرده و گفت که این رویدادها در شهر کرایستچرچ نمایانگر یک اقدام
به خشونت غیرقابل منتظره و غیرعادی است .مایک بوش ،کمیسیونر پلیس نیوزیلند گفته بدون
اعالم رقم کشته شدگان و مجروحان حمله به مسجد نور و مسجد لینوود ،از بازداشت چهار مظنون
خبر داد .به گفته بوش ،سه نفر از مظنونان مرد و یکی از آنها زن است .مقامهای نیوزیلند هویت
افراد بازداشت شده را اعالم نکردند اما یکی از این افراد که ادعا میشود مسئول این تیراندازیها
باشد ،یک مانیفست  ۷۴صفحهای ضد مهاجرت از خود برجای گذاشته که در آن توضیح داده که
چه کسی است و دلیلش از این تیراندازیهای چه بوده است .وی همچنین گفته که این اقدامش
"مصداق یک حمله تروریستی" است .رسانههای محلی تعداد کشته شدگان را ابتدا دست کم ۲۷
نفر عنوان کردند ولی نخست وزیر بعدا تعداد کشتهها را  ۴۰تن اعالم کرد .نخست وزیر نیوزیلند در
یک نشست خبری احساسات ضد مهاجرتی را مقصر این اقدام دانسته و گفت :بسیاری از مردمی
که متأثر از چنین تیراندازیهایی هستند را مهاجران یا آوارگان تشکیل میدهند و آنها نیوزیلند را
خانه خود انتخاب کردهاند و این خانه آنهاست .آنها از ما هستند .اما فردی که چنین حمالتی را
انجام میدهد ،از ما نیست .یکی از این تیراندازیهای مرگبار در مسجد النور در مرکز کرایستچرچ
و در ساعت  ۱۳:۴۵به وقت محلی رخ داده است .دومین تیراندازی هم در مسجد لینوود رخ داد.
در تصاویر منتشر شده در فیسبوک به وسیله یکی از مظنونان ،فردی دیده میشود که با یک
سالح نیمه خودکار وارد مسجد میشود و با شلیک به همه افراد حاضر در آن ،آنها را نقش بر زمین
میکند .پلیس گفته در تالش است تا این تصاویر را از شبکههای اجتماعی حذف کند .همزمان
با این حمله ،اعضای تیم ملی کریکت بنگالدش قصد ورود به مسجد نور را داشتند که با شنیدن
صدای تیراندازی از محل گریختند .در همین حال نخست وزیر استرالیا مهاجم اصلی این حمالت
را یک تبعه راستگرای استرالیایی معرفی کرده است .نخستوزیر نیوزیلند نیز در تازهترین اظهاراتش
حمله به دو مسجد را حمله "تروریستی" دانست و گفت :در این حمله  ۴۰تن کشته و دهها نفر
دیگر زخمی شدند و  ۲۰نفر در وضعیت بدی قرار دارند .در اطالعات بعدی تعداد کشتهها به  ۴۹تن
افزایش یافت و اعالم شد  ۴۸تن هم زخمی شدهاند .وی گفت که عامل حمله در لیست تروریستی
و افراد تحت تعقیب نبوده و حمله از قبل برنامهریزی شده بود .نخستوزیر نیوزیلند گفت :به محض
حمله ،پلیس تمامی مساجد منطقه را بست .من از همگان میخواهم به توصیههای پلیس گوش
دهند .من نمیتوانم جزئیات اضافی در این باره بدهم و منتظر تکمیل تحقیقات هستیم .اسنادی
داریم که نشان میدهد طرحهایی برای حمالت دیگر وجود داشته اما نمیتوانیم اطالعات دقیقتر
بدهیم .وی افزود :وضعیت تهدید امنیتی در کشور افزایش یافته است .ما باید همواره محتاط و
مسئولیتپذیر باشیم .ما همواره آماده مقابله با چنین اقداماتی هستیم .ما به مردم تضمین میدهیم
که توانایی و آمادگی الزم را برای مقابله با این حمالت داریم .ما با استرالیا همکاری داریم و از این
کشور به خاطر همکاری قدردانی میکنیم .وی گفت که سه تن تاکنون بازداشت شدهاند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

نباید مخالفان نظر خود را به همراهی با دشمنان منتسب کرد
مرزبندی با دشمن بسیار الزم است اما افراد در داخل به بهانه اختالفنظر دشمنی نکنند
«پرهیز از نومیدی» نکته دیگری بود که رهبر انقالب در
تبیین «مواجهه صحیح کشور و افراد مؤثر کشور با چالشها
و حوادث» مورد تأکید قرار دادند و گفتند :به فرموده پروردگار
باید همیشه امیدوار باشیم که در سایه ایمان ،توکل ،عزم،
تصمیم و اقدام ،اهداف خود را محقق کنیم و بینی قدرتهای
بزرگ را به خاک بمالیم.
مقام معظم رهبری فرمودند :مرزبندی با دشمن بسیار
الزم است اما افراد در داخل به بهانه اختالفنظر دشمنی
نکنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی
پنجشنبه گذشته در دیدار نمایندگان منتخب ملت در مجلس
خبرگان رهبری ،با تأکید بر ضرورت ایجاد یک گفتمان و
فهم عمیق عمومی درباره «نوع و چگونگی مواجهه کشور
و افراد مؤثر با چالشها و حوادث» به تبیین یازده دوگانه
مطرح در این زمینه پرداختند و خاطرنشان کردند :در مقابل
تهاجم حداکثری دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات و
تواناییها و نیروهای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق
مردم و مسئوالن به ذکر الهی و توکل به خدا ،پروردگار
وعدههای صادق خود را درباره ملت بزرگ ایران محقق
سازد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با
ابراز تأسف از فقدان دو عال ِم فقیه ،حضرات آیات هاشمی
شاهرودی و مؤمن ،آنان را استوانههای واقعی برای کشور
و حوزههای علمیه خواندند و تأکید کردند :هر دوی این
بزرگواران همواره بدون هیچ چشمداشتی در خدمت اهداف
انقالب بودند.
رهبر معظم انقالب اسالمی محور اصلی سخنان خود
یعنی نحوه مواجهه با چالشها و حوادث و همچنین اتفاقات
مثبت را در قالب یازده دوگانه بیان کردند و گفتند :گاهی
اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث و رویدادها «فعال» و
چاره جویانه است و برخی مواقع نیز برخورد ما «انفعالی» و
مبتنی بر گالیه صرف و بی تحرکی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای «مواجهه ابتکاری» و
«مواجهه عکس العملی» را یکی دیگر از دوگانهها
برشمردند و افزودند :در مواجهه عکس العملی ،حرکت ما
تابعی از حرکت دشمن است اما در مواجهه ابتکاری ،ابتکار
عمل را بهدست میگیریم و از ناحیهای که دشمن تصور
نمیکند ،به او ضربه می زنیم.
ایشان با اشاره به «مواجهه مأیوسانه» و «مواجهه
امیدوارانه» به عنوان یکی دیگر از دو گانه های مطرح در
مقابل حوادث و چالشها گفتند :یک دوگانه دیگر «مواجهه از
روی ترس» و «مواجهه با دلیری و شجاعت» است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی دیگر
از دوگانهها ،مواجهه با «حزم و تدبیر» و «مواجهه از روی
سهل اندیشی و سهل انگاری» است ،گفتند :به عنوان مثال
در موضوع فضای مجازی میتوان دو نوع برخورد داشت؛
یک برخورد همراه با تدبیر و دقت و برخورد دیگر همراه
با سهل اندیشی و ندیدن پیچیدگیهای موضوع و سهل
انگاری و بی تفاوتی نسبت به آن.
ایشان «نگاه جامع به تهدیدها و فرصتها» و «نگاه
یکجانبهی صرف به تهدیدها و یا فرصت ها» را ،دوگانه
دیگری دانستند و خاطرنشان کردند :یک نمونه برای این
دوگانه ،موضوع نحوه مقابله با دشمنی امریکا است که
میتوان تهدیدها و فرصتها را با هم دید و یا اینکه فقط
تهدیدها و یا فقط فرصتها را دید که هریک از این دو نوع
برخورد ،قطع ًا پیامدها و آثاری دارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه «شناخت واقعیت
میدان» و یا «نشناختن واقعیات» یکی از دوگانههای اساسی
در مواجهه با چالشها و حوادث است ،افزودند :در مسائل
داخلی ،دشمن و دنبالههای او تالش زیادی میکنند تا
جایگاه خودی را ضعیف و جایگاه دشمن را قوی نشان دهند
و در نهایت اینگونه القا کنند که کشور با مشکالت الینحل
فراوانی مواجه شده و امکان هیچ اقدامی نیز وجود ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :یک نمونه دیگر،
مسائل منطقه است؛ اگر ما از موقعیت و جایگاه خود را در
منطقه و از این واقعیت که دشمن در منطقه از ما حساب
میبرد ،مطلع نباشیم ،یکجور عمل خواهیم کرد اما اگر
نسبت به این واقعیات آگاهی داشته باشیم ،جور دیگری
عمل خواهد شد.
ایشان در همین خصوص تأکید کردند :کسانی که درباره
حضور جمهوری اسالمی ایران در منطقه مطالب و سخنان
نادرست و نابجایی را مطرح میکنند ،در واقع در حال کمک
به نقشه دشمن هستند.
رهبر انقالب اسالمی در بیان یکی دیگر از دوگانهها به
«مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات» و «مواجهه
با رهاشدگی احساسات» اشاره و خاطرنشان کردند :یکی از
مواردی که ممکن است کشور دچار آسیب شود ،موضوع

عدم کنترل احساسات عمومی است .من بارها تأکید کرده
ام که به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما این به معنای کنترل
نشدن احساسات جوانان در جامعه ،نیست.
ایشان همچنین در تذکری درباره معنای حقیقی جوانگرایی
افزودند :برخی گفته اند تأکید اینجانب بر «جوانگرایی» به
معنای «پیرزدایی» است اما این برداشت غلط است و باید
درباره معنای جوانگرایی فکر و تعمق کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای« ،رعایت ضوابط و حدود
شرعی و رعایت نکردن این موارد» در مواجهه با حوادث
و چالشها را از دیگر دوگانهها برشمردند و گفتند :یک نوع
دیگر مواجهه ،دوگانه «بهره گیری از تجربه ها» در مقابل
«دوبار از یک سوراخ گزیده شدن» است.
ایشان در همین زمینه به موضوع نحوه مواجهه با
امریکا و اروپا اشاره کردند و افزودند :تجربیات ما از نحوه
عملکرد امریکاییها و اروپاییها بسیار زیاد است اما تجربه
اخیر مربوط به برجام و تعهداتی که امریکاییها باید انجام
میدادند اما زیر آن زدند ،در برابر دیدگان ما است و باید در
برخورد با امریکا و جبهه مقابل ،از این تجربیات استفاده
شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان آخرین دوگانه گفتند:
یک دوگانه این است که در مواجهه با حوادث ،به یکدیگر
حمله کنیم و هرکس دیگری را مقصر جلوه دهد و یا اینکه
از درگیری داخلی پرهیز کنیم و به تعبیر امام (ره) هرچه
فریاد داریم بر سر امریکا بکشیم.
ایشان خاطرنشان کردند :دشمن واقعی ما امریکا است و
ما در شناخت دشمن خود دچار خطا نخواهیم شد.
رهبر انقالب اسالمی سپس با استناد به آیات قرآنی،
نکات مهمی را درباره مواجهه صحیح با چالشها بیان
کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در منابع
دینی ما نحوه مواجهه با پیروزیها و رویدادهای مثبت بیان
شده است افزودند :قرآن میگوید در مواجهه با پیروزیها
دچار غرور نشوید و با تسبیح و استغفار ،آن پیروزی را مربوط
به خدا بدانید و نه مربوط به خودتان.
ایشان با اشاره به بیانات امام (ره) که همواره دست
قدرت الهی را در این انقالب و حوادث مربوط به آن متذکر
میشدند ،گفتند :امام بزرگوار در مواجهه با پیروزیها ،آن را
نتیجه لطف و عنایت خداوند متعال میدانستند همانگونه که
گفتند «خرمشهر را خدا آزاد کرد».
رهبر انقالب اسالمی به حضور اعجابانگیز و گستردهتر
مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال نیز اشاره و خاطرنشان
کردند :آیا هیچ عامل انسانی میتواند ادعا کند که این حضور
متراکم و قوی کار او بوده است؟ قطع ًا عامل راهپیمایی ۲۲
بهمن امسال جز دست قدرت الهی نبود.
رهبر انقالب با استناد به آیات قرآن کریم افزودند :در
مواجهه با حوادث تلخ نظیر تحریم یا احتمال حرکت نظامی
دشمن باید متوجه بود که این حوادث در واقع تحقق سخن
پروردگار مبنی بر مقابله دشمنان خدا با مؤمنان و حرکتهای
ایمانی است که درک همین نکته بر ایمان مؤمنان میافزاید
همچنانکه صف آرایی مستکبران در مقابل انقالب اسالمی،
بر ایمان ملت ایران افزود.
ایشان افزودند :نظام اسالمی توقع نداشت که سلطه
گران جهانی در مقابل حرکت ملت ایران ساکت بمانند البته
ما باید کاری کنیم که دشمنان حتی به فکر تحریم و اقدام
نظامی و دیگر اقدامات نیفتند اما اگر هم افتادند باید کاری
کنیم که سرکوب و دچار شکست شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه نباید در
مقابل حوادث دچار ترس و دلهره شد ،افزودند :امام خمینی
مظهر این توصیه الهی بود و هیچگاه از هیچ حادثهای دچار
ترس نمیشد.
«پرهیز از نومیدی» نکته دیگری بود که رهبر انقالب در
تبیین «مواجهه صحیح کشور و افراد مؤثر کشور با چالشها
و حوادث» مورد تأکید قرار دادند و گفتند :به فرموده پروردگار

باید همیشه امیدوار باشیم که در سایه ایمان ،توکل ،عزم،
تصمیم و اقدام ،اهداف خود را محقق کنیم و بینی قدرتهای
بزرگ را به خاک بمالیم.
«پرهیز همه افراد از شتابزدگی و بی صبری و بهانه
گیری» ،نکته دیگری بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای آن
را در مواجهه با چالشها ضروری برشمردند.
ایشان خاطرنشان کردند :باید کمر همت بست و اقدامات
الزم را در زمینههای گوناگون حتم ًا انجام داد اما بدانیم که
تا رسیدن به مقصود صبر الزم است ،چرا که همه کارها
امکان انجام سریع را ندارند.
رهبر انقالب اسالمی ،همچنین «مرزبندی پررنگ با
دشمن را برای مصونیت در مقابل تهاجم نرم» ،بسیار الزم
خواندند و خاطرنشان کردند :مرزهای فرهنگی نیز همچون
مرزهای جغرافیایی نیاز به برجسته سازی و مراقبت دارند تا
دشمن با فریب و خدعه و نفوذ از این مرزها عبور نکند و بر
فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با وجود تأکید فراوان بر
مرزبندی با دشمن ،یک نکته حاشیهای اما ظریف را هم
توصیه کردند و آن اینکه «نباید بخاطر تعصب بجا علیه
دشمن ،مخالفان نظر خود را به همراهی با دشمنان منتسب
کرد».
ایشان در همین زمینه افزودند :وقتی فالن کنوانسیون
یا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و مخالفان
استداللها و دیدگاههای خود را مطرح میکنند دو طرف
نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان
هم بیفتند.
رهبر انقالب در پایان دو نکته مهم را مورد تأکید
قرار دادند« :ضرورت بسیج حداکثری نیروها در مقابل
تهاجم حداکثری دشمن» و «پرهیز از غفلت از ذکر و یاد
پروردگار».
ایشان خاطرنشان کردند :دشمن یعنی امریکا و
صهیونیستها امروز همه امکانات و تواناییهای خود را بر
ضد ملت ایران بسیج کرده اند و غربیها و اروپاییها نیز به
نوعی در حاشیه آنها با ایران دشمنی میکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان امریکاییها
درباره اعمال شدیدترین تحریمها علیه ملت ایران افزودند:
آنها در مقابل ایران دست به تهاجم حداکثری زده اند اما
اگر ما به بسیج حداکثری امکانات و تواناییهای خود اقدام
کنیم ،به فضل الهی سنگینترین شکست تاریخ امریکا را
نصیب این کشور خواهیم کرد.
رهبر انقالب در نکته پایانی ،با یادآوری سخن پروردگار
به حضرت موسی مبنی بر کوتاهی نکردن در ذکر و یاد خدا
افزودند :ذکر الهی وسیله و مایه همه تواناییهایی است که
باید برای تحقق اهداف انقالب بهکار گیریم که اگر اینگونه
شود خدا با ماست و وعدههای شیرین و صادق او در حق
ملت ایران محقق خواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل جنتی
رئیس مجلس خبرگان در گزارشی با گرامیداشت ماه رجب،
گفت :هیئتهای اندیشهورز و کارگروههای پنج گانه آن در
مجلس خبرگان با حضور کارشناسان و صاحبنظران فعال
شده و در حال تدوین شاخصهاست.
رئیس مجلس خبرگان با با بیان اینکه مردم انقالبی
ایران همواره در همه صحنهها حاضر هستند ،خاطرنشان
کرد :وظیفه مسئوالن است که به مشکالت و مسائل مردم
رسیدگی کنند.
همچنین آیتاهلل موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس
خبرگان با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسات این
مجلس ،گفت :قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی عظیم
 ۲۲بهمن ،تجلیل از بیانیه گام دوم انقالب و ضرورت توجه
عملی به آن ،اهمیت مقابله دولت با گرانی و رسیدگی
به مشکالت معیشتی مردم و کاهش ارزش پول ملی،
ازمهمترین محورهای سخنان و نطقهای اعضای مجلس
خبرگان در این اجالس بود.
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 ۱۳میلیون تومان ،هزینه خرید اوراق وام 100میلیون تومانی مسکن برای زوجها در تهران
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در این
روزها حدود  ۵۴هزار تومان است که زوجهای
تهرانی برای گرفتن وام مسکن  ۱۰۰میلیونی
و وام جعاله  ۲۰میلیون تومانی ،در مجموع باید
 ۲۴۰برگ اوراق بخرند و حدود  ۱۲میلیون و
 ۹۶۰هزار تومان هزینه کنند.
به گزارش ایسنا ،در هفتههای اخیر قیمت
اوراق تسهیالت مسکن نوسانات چندانی
نداشت؛ به طوری که در این مدت قیمت
تسهها برای سررسیدهای مختلف نزدیک به
 ۵۴هزار تومان بوده است.
در آخرین روز معامالت فرابورس ایران در
این هفته ،امتیاز تسهیالت مسکن فروردین
ماه  ۱۳۹۶کمی بیشتر از  ۵۲هزار تومان
معامله شد و قیمت اوراق تسهیالت مسکن
دی ماه  ۹۶به حدود بیش از  ۵۴هزار تومان
رسید.
همچنین قیمت تسه دی ماه سال ۱۳۹۷
حدود  ۵۵هزار تومان معامله شد و تسه
فروردین ماه سال جاری به حدود  ۵۳هزار
تومان رسید .عالوه بر این تسههای تیر ،آبان،
آذر و بهمن ماه نیز نزدیک  ۵۴هزار تومان

معامله شد.
بیشتر تسهها نزدیک  ۵۴هزار تومان داد و
ستد میشود ،به همین علت در این گزارش
هزینه وام مسکن با قیمت هر ورق  ۵۴هزار
تومان محاسبه شده است.
زوجهای تهرانی برای دریافت وام
 ۱۰۰میلیون تومانی مسکن باید  ۲۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند .آنها باید
 ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار تومان صرف خرید
این  ۲۰۰برگ کنند .به این مبلغ با احتساب
 ۲۰میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید
 ۴۰برگ تسه خریداری شود ،دو میلیون و
 ۱۶۰هزار تومان اضافه میشود .در نتیجه در
مجموع باید برای دریافت وام  ۱۲۰میلیون
تومانی مسکن حدود  ۱۲میلیون و  ۹۶۰هزار
تومان صرف شود.
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در
شهرهایی با جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار نفر
جمعیت زندگی میکنند ،میتوانند تا سقف
 ۸۰میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن
این مبلغ باید  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند
که با این حساب باید هشت میلیون و ۶۴۰

هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند
که با احتساب دو میلیون و  ۱۶۰هزار تومان
برای خرید اوراق وام جعاله ،در مجموع برای
دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی باید ۱۰
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این ،زوجهای ساکن در سایر
شهرهای با جمعیت زیر  ۲۰۰هزار نفر
میتوانند برای گرفتن  ۶۰میلیون تومان وام
مسکن  ۱۲۰برگ بهادار خریداری کنند که
باید شش میلیون و  ۴۸۰هزار تومان بابت
خرید اوراق بپردازند.
همچنین برای دریافت  ۲۰میلیون تومان
دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و
 ۱۶۰هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع
برای وام  ۸۰میلیون تومانی هشت میلیون و
 ۶۴۰هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت
شود .تهرانی نیز میتوانند تا سقف  ۶۰میلیون
تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰
میلیون تومان و درنهایت غیر زوجهای ساکن
در سایر مناطق تا سقف  ۴۰میلیون تومان وام
دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ،۱۲۰

رئیس کمیته امداد امام خمینی خبر داد

 ۱۰۰و  ۸۰برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن
را از فرا بورس ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای
خرید این اوراق ،شش میلیون و  ۴۸۰هزار
تومان ،افراد ساکن در مراکز استان باالی
 ۲۰۰هزار نفر جمعیت مبلغ  ۵میلیون و ۴۰۰
هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار
میلیون و  ۳۲۰هزار تومان پرداخت کنند .البته
در صورت تمایل برای دریافت وام  ۲۰میلیون
تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون و  ۱۶۰هزار
تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن قابلیت معامله در
فرا بورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر
برگ پنج میلیون ریال است .مدت اعتبار
اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل
تمدید است .این اوراق با توجه به اینکه چقدر
تا زمان اعتبارش باقی مانده ،دارای قیمت
متفاوتی است .در صورتی که مدت اعتبار
این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از
تسهیالت آن استفاده نکند ،نماد معامالتی آن
متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به
دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

امکان پرداخت دو نوع تسهیالت جعاله تعمیرات
مسکن با وثیقه ملکی ،فراهم شده و در عین حال ،استفاده
توامان از هر دو نوع تسهیالت تا سقف مشخص نیز ایجاد
شده است.
به گزارش مهر ،بانک مسکن مانند سایر بانکهای
تجاری تسهیالت تعمیر یا تکمیل مسکن را در قالب
عقد جعاله ،جهت تعمیر واحد یا واحدهای مسکونی به
متقاضیان اعطا میکند .به نحوی که این تسهیالت ،به
منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی و در برخی
موارد واحدهای تجاری ،پرداخت میشود.
تسهیالت جعاله در بانک مذکور در حال حاضر دو نوع
دارد که در نوع اول ،تسهیالت جعاله با سپرده پرداخت
میگردد که بر اساس آن ،میزان تسهیالت تعلق یافته بر
اساس آخرین ضوابط و مقررات حساب صندوق پسانداز
مسکن یا حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن ،محاسبه
میشود .رقم آن هم در حال حاضر ۱۰ ،میلیون تومان
است.
اما نوع دوم تسهیالت جعاله که به دلیل سقف باالتر،
استفاده از آن رواج بیشتری در میان مشتریان بانک عامل
بخش مسکن دارد ،تسهیالت جعاله از محل اوراق گواهی
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن (تسه) است.

کاالهای اساسی مشمول طرح کنترل قیمت
در ایام پایان سال

اوراق دیگر از  ۱۰میلیون تومان تسهیالت از محل اوراق
نیز در کنار تسهیالت با سپرده خود استفاده کند و در
مجموع  ۲۰میلیون تومان تسهیالت جعاله دریافت کند.
هر فقره اوراق تسه حقتقدم استفاده از  ۵۰۰هزار تومان
تسهیالت را به صاحب اوراق اختصاص میدهد.
مدارک مورد نیاز برای اخذ این تسهیالت عالوه بر
مدارک شناسایی ،اظهارنامه کتبی درآمد ماهانه و گواهی
درآمدی ،فرم تکمیل شده درخواست تسهیالت و سند
مالکیت ملکی است که بابت آن جعاله دریافت میشود.
اگر تغییرات اساسی در ملک صورت گیرد ،الزم است
پروانه ساختمانی با اضافات و تعمیرات اساسی به شعبه
ارائه شود.

واحدها صرفا به متقاضیان خانه اولی همراه
با وام یارانهای واگذار میشود.
به گزارش مهر،معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن درباره جزئیات ساخت  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی از سوی بنیاد مسکن گفت :واحدها
صرفا به متقاضیان خانه اولی همراه با وام
یارانهای واگذار میشود.
محمدجواد حقشناس درباره نقش بنیاد
مسکن در طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد
مسکونی تا سال  ۱۴۰۰اظهار داشت :بنیاد
مسکن طرحی در این خصوص تهیه کرده
و وزارت راه و شهرسازی نیز آن را پسندیده
است .در این طرح قرار است  ۱۰۰هزار واحد
را بنیاد مسکن ۱۰۰ ،هزار واحد در بافتهای
فرسوده و  ۲۰۰هزار واحد در شهرهای جدید

احداث شود .وی با بیان اینکه برای اجرای
تعهداتی که از سوی بنیاد مسکن در راستای
اجرای طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد پذیرفته
شده ،درخواست تسهیالت را به بانک عامل
بخش مسکن و درخواست ارائه زمین را به
سازمان ملی زمین و مسکن دادهایم ،گفت:
در حال برنامه ریزی برای تسریع در اجرای
طرحها هستیم.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تأکید
کرد :بخشی از طرح که بر عهده بنیاد است،
شامل همه شهرهای کشور میشود؛ ضمن
اینکه این طرح تقاضا محور بوده و قرار است
سامانهای که تدارک دیدهایم ،راه اندازی شود
تا تقاضاهای مردمی را دریافت و ثبت کنیم.
به گفته حقشناس ،اطالعات مندرج در سامانه

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی خبر داد

رشد  9/5درصدی مصرف
بنزین در سال ۹۷
پیشبینی افزایش  ۱۲درصدی
مصرف بنزین در ایام نوروز

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت:
مصرف بنزین در سال  ۹۷در مجموع رشد  9/5درصدی
داشته است که این میزان با برآوردهای ابتدایی سال با
انحراف معیار یک درصد محقق شد.
به گزارش میزان ،سید محمدرضا موسوی خواه در
نشست خبری گفت :شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران با بیش از  ۹۰سال برنامه ریزی دقیق
توانسته در سال جاری با خطای کمتر از یک درصد
برآورد صحیحی از میزان سوخت مورد نیاز کشور داشته
باشد و بر این اساس میزان مصرف بنزین سال ۹۷به ۸۷
میلیون و هشت دهم لیتر برآورد شده بود که گزارشها
حاکی از این است که میزان مصرف با رشد نه و نیم
درصدی نسبت به سال گذشته به رغم  ۸۸میلیون لیتر
رسیده است .وی افزود :برای نوروز  ۹۸که از بیست و
پنجم اسفندماه تا چهاردهمین روز از فروردین ماه را

با تسهیالت هم به عنوان آورده از متقاضی
گرفته میشود .وی افزود :قرار است بانک
عامل بخش مسکن پرداخت تسهیالت به
متقاضیان را بر عهده بگیرد که به صورت
یارانهای این وام اعطا خواهد شد اما هنوز نرخ
سود این تسهیالت تعیین نشده است.
حقشناس اظهارداشت :عالوه بر ساخت و
سازهایی که خود بنیاد مسکن انجام میدهد،
خود مردم هم اقدام به ساخت در این اراضی
خواهند کرد .کسانی هم که عالقه مند باشند،
میتوانند ساخت واحدهای خود را به انبوه
سازان واگذار کنند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه
داد :قرار است هزینه زمین بر اساس قیمت
کارشناسی از متقاضی اخذ شود.

شامل میشود رشد مصرفی  ۱۲درصدی برآورد شده
که این رقم برای طول سال  ۱۰.۲ ،۹۸دهم درصد و به
و به حجم  ۹۷میلیون لیتر است این رقم در حالی است
که میزان مصرف بنزین در نوروز سال  ۹۷در بازه  ۱۱۰تا
 ۱۱۶میلیون لیتری بوده است .مدیرعامل شرکت پخش
فرآوردههای نفتی ایران تصریح کرد :مصرف نفت و گاز
در سال جاری رشد  ۵درصدی داشته و در برخی از
مصرف بنزین در استانهای شمالی بیش از  ۱۰۰درصد
افزایش یافته است .موسوی خواه در توضیح میزان
مصرف سی ان جی در سال  ۹۷گفت :پیش بینیها
برای سال  ۹۷رشد  ۳۰درصدی را تخمین زده بود ،اما
متاسفانه علی رغم تمام تالشهای صورت گرفته این
میزان محقق نشد ،ولی با این شرایط اقدامات خوبی
همچون اختصاص وام کم بهره برای تبدیل خودرو
تبدیل وضعیت ناوگان حمل و نقل تغییر در نوع مخازن

ستاد تنظیم بازار ،کاالهای اساسی مشمول حفظ تعادل و کنترل قیمتها در بازار
ایام پایانی سال را اعالم کرد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با تصمیم ستاد تنظیم بازار ،اقالم
پروتئینی ،کاالهای اساسی و مواد غذایی شامل نان ،برنج ،روغن نباتی ،شکر ،حبوبات،
ماکارونی ،رب گوجه فرنگی و… مشمول طرح کنترل قیمتها در ایام پایانی سال
شدند.
همچنین پوشاک ،کیف و کفش و لبنیات شامل چهار قلم اصلی شیر ،پنیر ،کره و
ماست در این راستا در طرح تعادل و کنترل قیمتها قرار دارند.
قیمت و نحوه توزیع شیرینیجات ،خشکبار و آجیل ،میوه و همچنین مواد شوینده
و بهداشتی نیز در این طرح کنترل میشود.
الستیک خودرو و روغن موتور و همچنین اقالمی مانند بنزین ،گازوئیل و… در
این طرح مشمول طرح حفظ تعادل و کنترل قمیتها هستند.
ستاد تنظیم بازار خدمات مشمول را حمل و نقل درون شهری و برون شهری
شامل بار و مسافر ،هوایی ،ریلی و جادهای و دریایی ،خدمات تعمیر خودرو و خدمات
پس از فروش و اماکن تفریحی و فرهنگی ،سیاحتی و زیارتی ،هتلداری و گردشگری
اعالم کرده است.
واحدهای اقامتی ،غذاخوریها ،رستورانهای بین شهری و درون شهری نیز در این
طرح نظارتی قرار دارند .همچنین عملکرد انبارها و سردخانهها ،میادین میوه و تره بار،
قالیشویی و خشکشویی در این قالب مشمول حفظ تعادل و کنترل قیمتها در ایام
پایانی سال خواهند بود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد

جزئیات ساخت  ۱۰۰هزار واحد مسکونی با وام ارزانقیمت برای خانه اولیها
کنترل میشود تا متقاضیان قب ً
ال تسهیالت
مشابه اعم از وام مسکن ،زمین یا واحد
مسکونی دریافت نکرده باشند .افرادی که
اطالعات ثبت شده آنها راستی آزمایی و تأیید
شود ،مشمول دریافت این واحدها خواهند شد.
وی یادآور شد :ساخت و ساز  ۱۰۰هزار واحد
مسکونی که بر عهده بنیاد است ،در مناطقی
انجام میشود که دارای زیرساختهای زندگی
شهری باشند و امکانات زیربنایی و روبنایی را
داشته و امکان اعطای تسهیالت به متقاضیان
در آن اراضی وجود داشته باشد.
این مقام مسئول در بنیاد مسکن تصریح
کرد :قرار است در بخش زمین به متقاضیان
کمک کنیم تا هزینه تمام شده آن از متقاضی
اخذ شود .مابه التفاوت قیمت تمام شده ساخت

رئیس کمیته امداد امام خمینی از افزایش
 ۲.۵برابری وام اشتغال مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد در سال  ۹۸خبر داد.
به گزارش مهر ،پرویز فتاح در نشست خبری
در خصوص بودجه اشتغال مددجویان در سال
 ۹۸گفت :در سال جاری از تبصره ۱,۴۰۰ ،۱۶
میلیارد تومان برای پرداخت وام به  ۱۱۰هزار
مددجو اختصاص یافت که تا پایان سال تمامی این مبلغ تخصیص داده میشود.
وی از همکاری خوب بانکها در سال جاری خبر داد و اظهار داشت :بانکها در
سال  ۹۷همکاری خوبی برای تخصیص اعتبار مربوط به وام اشتغال داشتند چرا که
معوقات مددجویان کمیته امداد کمتر از دو درصد است که این موضوع بی سابقه
بوده است.
فتاح تصریح کرد :همچنین در سال جاری  ۴۷۰میلیارد تومان برای وام اشتغال
روستایی اختصاص یافته و در مجموع دو هزار میلیارد تومان برای وام مددجویان
تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه در سال آینده بودجه سقف وام اشتغال مددجویان از  ۲۰به ۵۰
میلیون تومان میرسد و همچنین به جای دو هزار میلیارد  ۶هزار میلیارد تومان برای
پرداخت وام اختصاص پیدا میکند.

ستاد تنظیم بازار اعالم کرد

جزئیات دریافت همزمان دو نوع وام جعاله و تعمیرات مسکن
پرداخت تسهیالت از محل اوراق تسه ،معادل مبلغ
اسمی اوراق و حداکثر تا سقف  ۲۰میلیون تومان به منظور
تعمیر واحد مسکونی میسر است.
الزم به ذکر است اوراق مذکور حتم ًا باید به نام مالک
واحد مسکونی خریداری شود؛ طبیعی است برای دریافت
این اوراق باید هزینه خرید  ۴۰فقره اوراق تسه که به
قیمت کنونی حدود  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است،
پرداخت شود؛ اما حتی با در نظر گرفتن این هزینه ،سقف
تسهیالت جعاله از محل اوراق عموم ًا با اقبال بیشتری
روبرو میشود.
متقاضیان اخذ تسهیالت فروش اقساطی و تسهیالت
جعاله میتوانند به صورت همزمان ،از تسهیالت جعاله از
محل اوراق تسهیالت مسکن توأم با تسهیالت فروش
اقساطی (خرید ،فروش اقساطی ناشی از سهمالشرکه
تسهیالت مشارکت مدنی) طبق مقررات و ضوابط جاری
استفاده کنند .افزون بر این ،پرداخت تسهیالت جعاله با
سپرده و یا از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از
تسهیالت مسکن به صورت توأم تا سقف مجاز تسهیالت
امکانپذیر است؛ به این معنی که اگر فرد بر اساس میزان
و مدت سپردهگذاری خود ،از امتیاز تسهیالت  ۱۰میلیون
تومانی جعاله برخوردار است ،میتواند با خرید  ۲۰فقره

افزایش  2/5برابری وام اشتغال مددجویان
در سال ۹۸

واردات  ٩٠هزار رأس گوسفند برای تنظیم
بازار گوشت در هفته پایانی سال
ورود اولین محموله دام زنده با کشتی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از ورود اولین محموله دام زنده با کشتی به
کشور خبر داد و گفت :تا پایان سالجاری ،واردات دام زنده به  ٩٠هزار رأس میرسد.
به گزارش مهر ،حمید ورناصری از ورود اولین محموله دام زنده با کشتی به کشور
خبر داد و اظهار داشت :این واردات در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده
است .وی با بیان اینکه این محموله شامل  ٥٠هزار رأس گوسفند است ،گفت :این
محموله از کشور رومانی که صاحب یکی از برترین نژادهای گوسفند است ،وارد کشور
شده است .مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد :طی روزهای آینده
چندین محموله دیگر دام زنده با کشتی وارد کشور میشود .به گفته ورناصری تا
پایان سال  ٩٧در مجموع  ٩٠هزار رأس گوسفند وارد کشور میشود .وی تصریح کرد:
واردات دام زنده به کشور تا زمانی که بازار گوشت به آرامش برسد ،ادامه دارد.

و موارد مشابه صورت گرفته است .مدیرعامل شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی عنوان کرد در سال جاری
کارمزد جایگاه داران برای اولین بار به حالت حق العمل
کاری تغییر پیدا کرد که این تغییر در سال آینده به
صورت کامل اجرا خواهد شد و تا مشکالت جایگاهداران
برطرف شود .وی در توضیح تامین سوخت نیروگاهها
گفت :علیرغم تمام مشکالت در سال  ۹۷تامین سوخت
نیروگاهها با موفقیت صورت گرفت تا جایی که مورد
تقدیر مسئولین این حوزه بودیم .موسوی خواه با اشاره
به اینکه در تامین و توزیع سوخت هیچگونه مشکلی
نداریم ،گفت :در سراسر کشور گروههای عرضه نظارت
بر کیفیت فرآورده و جایگاهها حضور دارند و به صورت
مداوم سوخت رسانی پایش میشود .گفتنی است تولید
بنزین سوپر در برخی پاالیشگاههای کشور ادامه داشته
و به صورت کلی میزان مصرف این نوع از فرآورده

نفتی در بازه  ۳.۵تا  ۵میلیون لیتر در روز محاسبه
شده است .وی در توضیح واردات بنزین گفت :تا سال
گذشته در مجموع  ۱۲.۸میلیون لیتر در روز واردات
بنزین داشتیم که این رقم در سال جاری سر جمع به
حدود  ۴.۱میلیون لیتر رسیده و هم اکنون نیز صفر شده
است .موسوی خواه از مسافران نوروزی که قصد سفر
به استان سیستان و بلوچستان را دارند ،خواست حتما
در طول سفر به این استان از کارت سوخت شخصی
استفاده کنند اما با این حال تعدادی جایگاه عرضه
سوخت تعبیه شده تا فرآوردههای نفتی را با کارت
سوخت آزاد انجام دهند .مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی اظهار کرد :در زمینه بدهی ایرالینها
به طی سالهای اخیر اتفاقات مثبتی افتاده به صورتی که
از رقم  ۹۷۵میلیارد تومان در سال  ۹۶به رقم  ۶۰۰میلیارد
تومان در سال جاری رسیده است.
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معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد

نااستادان و نادانشجویان
دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

عبدالحسین آذرنگ کتابی دارد با عنوان «استادان و نااستادانم»
(انتشارات جهان کتاب )1390 ،که خودزندگینامه سلوک علمی
اوست و میکوشد تا مرز میان استادی و نااستادی را مشخص کند
و خواندنش لطف بسیار دارد .او در مقایسه ج ّو دانشجویی پرشور
دانشگاه معتبر شیراز و دانشگاه تازهتأسیس اصفهان در میانه دهه
 1340به نکتهای بسیار بدیع اشاره میکند و مینویسد «اکثریت
دانشجویان این دانشکده را معلمان و دبیران آموزش و پرورش
و کارمندان دولت تشکیل میدادند که مدرک کارشناسی را برای
ارتقاهای اداریشان الزم داشتند ... .وقتی عصرها در راهروهای
شلوغ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان از میان کارمندان دانشجوشده میگذشتم و دو فضای متفاوت
را با هم مقایسه میکردم ،تازه میفهمیدم که تأثیر دانشجویان و ترکیب آنها بر استادان شاید دست
کمی از تأثیر استادان بر دانشجویان نداشته باشد .تأثیر نادانشجویی بر نااستادی ،کم ازت أثیر نااستادی
بر نادانشجویی نیست( ».ص)46 .
استادی خصیصهای نیست که یک بار در معلمان دانشگاه پدید آید و مستدام بماند .استادانی با
ب درسخوانده و با انگیزه اثربخشی وارد دانشگاه شدهاند و دست آخر بر اثر
انگیزههای فراوان ،خو 
رویههای آکادمیک و تعامل با دانشجویان بیانگیزه ،ساکت و بدون پرسشگری ،به تدریج به «مردار
دانشگاهی» بدل شدهاند .همان گونه که جامعه فاقد ظرفیت و امکان پرسشگری ،صاحبان قدرت
را در نخوت سیاسی و مرگ فکری غرق میکند ،دانشجوی ناپرسشگر و بیانگیزه استادان را به
نااستادان بدل میسازد.
اگر کارمندان دانشجوشده دهه  1340با آن تعداد اندک پذیرش دانشجو در آن زمان ،نادانشجویانی
بودند که نااستادی را برمیانگیختند ،نظام دانشگاهی در ایران دو سه دهه اخیر شاهد سیلی از
نادانشجویان بوده است .دانشگاهها – چنان که آذرنگ ذکر میکند – از قبل انقالب جایی برای
نادانشجویان و کارمندهای نیازمند ارتقا بودند ،اما در سالهای بعد از انقالب ،ابتدا دانشگاه آزاد ،بعد
مجموعه دانشگاههای دولتی و پس از آن یک دو جین دانشگاههای مختلف و از جمله دانشگاههای
وابسته به دستگاههای دولتی ،پذیرای سیلی از کارمندان دانشجوشده بودند .دانشگاه قرار نبود علمی به
ایشان بیفزاید که از مسیر کاربست آن علم و دانش ارتقا یابند یا بهواسطه افزایش عملکردشان مستحق
ارتقا شوند .قاعده ارتقای اداری آن بود که هر مدرک باالتر ،حقوق و مزایای بیشتر به همراه داشت.
نااستادان در دانشگاههای کشور – و تقریب ًا در عمده دانشگاههای دنیا – تعداد بیشتر و غلبه
ک ّمی دارند .ورود فزاینده نادانشجویان نیز به تدریج فضای دانشگاهی را به سمت رخوت بیشتر برد.
نادانشجویان بهواسطه مشغلههای کاری ،غیبت از کالسها ،فشار بر اساتید برای کاستن از کیفیت و
دشواری دروس ،و دست آخر متمسک شدن به لطایفالحیل برای دور زدن قواعد دانشگاهی و کسب
نمره ،روح دانشگاهی را تحت فشار قرار دادند.
دانشگاه در کنار همه مصائبش ،از جمله این واقعیت که راههای ورود نااستادان به آن از گذشته
هموارتر شده بود ،به معضل کارمندان دانشجوشده نیز گرفتار آمده بود و ایشان عمدت ًا هیچ انگیزهای
برای رعایت نظم دانشگاهی ،روح علمی ،پرسشگری و مطالبه کردن دانش نداشته و ندارند .این فرایند
سبب شده نااستادان نااستادتر ،و استادان پیشین نیز به نااستادی متمایلتر شوند .استاد به تدریج به
آب راکدی بدل میشود که سنگپرانی هیچ کودک پرشوری یا شنای هیچ مرغابیای آرامش آب را
به هم نمیزند و به این ترتیب استاد و دانشجو در فرایند قتل انگیزهها و روح علمی یکدیگر مشارکت
میجویند و نوعی مقاتله شکل میگیرد.
انصاف باید داشت که این تأثیر و تأثر نااستادان و نادانشجویان و پدیدار شدن چرخهای بدشگون از
کشتن روح علمی متقابل ،فقط محصول کارمندان دانشجوشده نیست .آموزش عالی تودهای در کنار
جامعهای انباشته از بیکاری که تحصیالت آکادمیک در آن تا اندازه زیادی گزینشی ناگزیر است ،سیلی
از دانشجویان را راهی کالسهای درس میکند که با وصف نادانشجو بیشتر سازگارند .این گروه نیز
به سهم خود در خلق نااستادی سهیماند.
ترکیبی از خصایص نظام اداری در ایران که ارتقای شغلی در آن تابع سازوکارهای شایستهگزین
نیست و مدارک تحصیلی را بیش از اندازه ارج مینهد ،ضعف بخش خصوصی که به عوض مدارک
تحصیلی ،کارآمدیها را معیار ارتقا قرار دهد ،آموزش عالی تودهای ،تأمین مالی نامناسب دانشگاه و
روی آوردن آن به تأمین مالی از طریق مدرکفروشی ،چرخهای از اثر متقابل نااستادان و نادانشجویان
را تقویت کرده که هر دو فعاالنه به کشتن انگیزهها و روح دانشگاهی در یکدیگر مشغولاند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
آموزش و پرورش گفت :با توجه به
افزایش حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ ،هزار
تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده
میشود که این مقدار با حفظ درصد
افزایش حقوق به میزان  ۱۰تا  ۲۰درصد،
به صورت پلکانی خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم
تیمور علی عسگری در حاشیه گردهمایی
مشترک معاونان و مشاوران و مدیران کل
آموزش و پرورش استانها که در اردوگاه
شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای
همراهی خوبی که با آموزش و پرورش در
زمینه بودجه  ۹۸داشتند قدردانی میکنم
گفت :بودجه ما در حوزه نوسازی و
بازسازی مدارس و بودجههای عمرانی از
نظرکارشناسان بسیار مطلوب ارزیابی شده
و بودجه عمرانی حدودا سه برابر افزایش
پیدا کرده است.

وی افزود :با توجه به افزایش حقوق
کارکنان دولت ۴۰۰ ،هزار تومان به حقوق
ثابت معلمان افزوده میشود که این مقدار
با حفظ درصد افزایش حقوق به میزان
 ۱۰تا  ۲۰درصد ،به صورت پلکانی خواهد
بود.
وی در ادامه گفت :افزایش حقوق
برای معلمان به جهتی که از شرایط
ناعادالنه پرداخت حقوق در کشور بیبهره
نبودهاند از یک حمایت نسبی خوبی
برخوردار است و در برخی از معلمان که
حقوق پایین میگیرند و در آغاز استخدام
هستند در حدود  ۴۵درصد افزایش حقوق
را خواهیم داشت.
علی عسگری با اشاره به مصوبه
معافیت آموزش و پرورش از پرداخت
قبوض برق و آب و گاز مدارس نیز گفت:
اگر برای مدرسهای قبض برود و مطلع
شویم ،میتوانیم شکایت کنیم چون طبق
مصوبه مجلس معافیت برای مدارس را

داشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
آموزش و پرورش همچنین به رتبه بندی
معلمان اشاره کرد و گفت ۲۰۰۰ :میلیارد
تومان در بند  ۹قانون بودجه  ۹۸برای
رتبه بندی دیده شده است .همچنین
مجلس مصوبه مهمی در زمینه ساختمان
ها ،امالک و مدارسی دارد که در اختیار
دستگاهها و اشخاص دیگری است و باید
ظرف مدت شش ماه به آموزش و پرورش
باز پس داده شود.
علی عسگری افزود :مصوبهای
دیگری هم درباره زمینهای آموزشی
داریم که میتوانیم کاربری آنها را تبدیل
به احسن و درآمد پایدار کنیم البته این
یکی از راههای درآمدزایی است.
معاون حقوقی و امور مجلس به راه
اندازی ستاد اقتصادی در وزارت آموزش
و پرورش نیز اشاره و عنوان کرد :از این
طریق میتوانیم مستغالت و زمینهای

فرسودهای که مورد نیاز نیست را با نگاه
اقتصادی ،تغییر کاربری دهیم ،زیرا تبدیل
به احسن کردن امالک و مستغالت
میتواند کمک کننده و راه درآمدی باشد.
علی عسکری به تشریح اولویتهای
کاری در سال آینده پرداخت و گفت:
مستند سازی امالک و همچنین تمهید
الزامات اجرای متوازن سند تحول
بنیادین ،ارتقای مدیریت پاسخگو ،علمی
و کارآمد ،کیفیت آموزشی و مدیریت
مدرسه ،مدرسه محوری ،تجهیز آموزشی
و پرورشی مدارس ،دولت الکترونیک و
کارآمد سازی از برنامههای مدنظر است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
آموزش و پرورش افزود :با شورای عالی
آموزش و پرورش و معاونت حقوقی دولت
و مجلس در حوزههای مختلف حقوقی
همکاری داریم و آسیب شناسی تخلفات
و زمینههای علل و بروز آنها را انجام
میدهیم.

هشدار معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
نسبت به شگردهای سارقان مامور نما در شلوغی روزهای پایانی سال و ایام نوروز

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا ضمن هشدار
به شهروندان ،از آنها خواست در روزهای شلوغ پایانی سال
مراقب افرادی که خود را مامور معرفی کرده و درخواست
بازرسی بدنی و کیف همراه دارند ،باشند.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ رضا موذن با بیان اینکه یکی
از شگردهای افراد فرصت طلب در روزهای پایانی سال و
ایام نوروز ،سرقت تحت پوشش مامور است ،اظهار داشت:
سرقت تحت پوشش مامور از جمله جرایمی است که
احساس ناامنی در جامعه را تحت تاثیر قرار داده و چهره
سازمانهای مرتبط با آن را خدشه دار میکند؛ به گونهای
که باعث بی اعتمادی مردم و ایجاد صدمات روحی به افراد
آسیب دیده میشود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه سارقان مامور نما،
طعمههای خود را با روشهای مختلف شکار میکنند،
افزود :با توجه به شلوغی بازار در روزهای پایان سال ،یکی از
شگردهای ماموران قالبی برای به دام انداختن سوژه خود،
پرسه زدن در اطراف مراکز مالی و تجاری در شهرهای
بزرگ یا کمربندیهای منتهی به شهر با همراه داشتن لوازم
یا تجهیزات نظامی و پوششهای مربوطه است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد:
سارقان سوژههای خود را پس از شناسائی با راهنمایی به
نقاط خلوت و بدون دوربین متوقف و پس از طرح اتهامات
واهی و بازرسی بدنی ،اموال آنها را به سرقت برده و متواری
میشوند.
وی یادآور شد :گروهی دیگر نیز بدون هرگونه تجهیزات
یا البسه نظامی با طرح مامور پلیس اقدام به فعالیت مجرمانه
یا کالهبرداری از افراد میکنند که این جرم بیشتر در جرایم
یقه سفیدها مطرح است.
سرهنگ موذن با توصیه به شهروندان گفت :شهروندان

در شلوغیهای بازار مراقب افرادی که خود را با عنوان مامور
معرفی کرده و پیشنهاد بازرسی بدنی و کیف همراه آنان را
دارند باشند زیرا مجرمان برای گمراه کردن مالباخته ،اغلب
اطالعاتی حتی اندک از روند اجرایی سازمانی که جعل
عنوان میکنند ،ارائه میدهند.
وی با اشاره به اینکه شهروندان از کسانی که به عنوان
مامور آب ،برق یا گاز تقاضای ورود به ساختمان را دارند قبل
از باز کردن درب ،حتما کارت شناسایی مربوطه را از آنان
مطالبه کنند ،یادآور شد :هنگام برخورد با چنین افرادی با
دیده تردید نگریسته و بالفاصله با  110تماس بگیرید.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مبارزه با سرقت تحت
پوشش مامور یکی از اولویتهای مهم پلیس و یکی از
جرایم تاثیر گذار بر امنیت اجتماعی جامعه تلقی میشود،
خاطرنشان کرد :با وجود تعداد وقوعات کمتر این بزه
نسبت به دیگر سرقتها به خاطر مسائلی از قبیل ،سلب
اعتماد عمومی از ماموران ،خدشه دار شدن چهره خدوم
سازمانهای اجرایی ،اخالل در نظم عمومی و ،...الزم است
شهروندان به توصیههای پلیس در این خصوص توجه ویژه
و الزم را داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت خبر داد

سفر به عتبات عالیات در ایام نوروز
با ثبتنام در کاروانهای فوقالعاده

با توجه به استقبال هموطنان برای تشرف به عتبات نوروزی ،تعدادی کاروان به
عنوان ظرفیت فوق العاده برای ثبت نام عتبات اعالم شد.
به گزارش مهر ،با توجه به استقبال متقاضیان اعزام به عتبات عالیات در ایام نوروز،
تعدادی کاروان به صورت فوقالعاده در سایت عتبات به نشانی atabatorg.haj.ir
جهت ثبت نام از مشتاقان سفر زیارتی عتبات قرار گرفته است.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت مذکور اطالعات خود را وارد و در کاروانهای
فوقالعاده در نظر گرفته شده ثبت نام و مشرف شوند.

 12فروردین 98؛ آخرین فرصت فرزندان
غایب ایثارگران برای معرفی جهت اعزام
و استفاده از کسر خدمت

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره شرایط
ت سربازی توضیحاتی داد.
بهرهمندی فرزندان ایثارگران از کسر خدم 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی
ستاد کل نیروهای مسلح درباره کسر خدمت فرزندان ایثارگران اظهار کرد :در
گذشته امکان استفاده از کسر خدمتهای ایثارگری برای فرزندان غایب وجود
نداشت ،اما هم اکنون این تسهیالت به کارکنان وظیفه در حال خدمت تعلق
میگیرد و مشموالن غائب برای بهرهمندی از این تسهیالت تا  ۱۲فروردین
سال  ۹۸مهلت دارند خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت معرفی کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود :به این دسته از
مشموالن که ثبت نام میکنند ،پس از اعزام کسری خدمت تعلق میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد ،گفت:
کسانی میتوانند کسری خدمت بگیرند که قبال برادرانشان از آن استفاده
نکرده باشند.

 ۲۵هزار بیمار در انتظار پیوند عضو

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای
وزارت بهداشت ،گفت :در حال حاضر ۲۵ ،هزار بیمار
در کشور در انتظار پیوند عضو هستند.
به گزارش مهر ،مهدی شادنوش ،در حاشیه مراسم
رونمایی از تندیس اهدای عضو در بهشت زهرا (س)،
اظهارداشت :منظور ترویج فرهنگ اهدا عضو به هر
اهدا کننده عضو یک آرامگاه در قطعه  ۳۰۵بهشت
زهرا (س) اهدا میشود .همچنین به یک نفر از خانواده
درجه یک ایشان هم در همان نزدیکی آرامگاهی
تعلق میگیرد .رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان
بیماریهای وزارت بهداشت ،تاکید کرد :در همکاری
با شهرداری شهرستانها نیز با تخصیص بوستانهایی

تحت عنوان بوستان نفس و قطعاتی در آرامگاههای
سراسر کشور با عنوان آرامگاه اهداکنندگان زندگی
تالش داریم که فرهنگ اهدا عضو را به عنوان یک
فرهنگ ایثار در کشور ترویج بدهیم .شادنوش گفت:
در حال حاضر  ۸۶۰۰نفر در نوبت پیوند کلیه هستند
و در مجموع برای اعضای مختلف بدن حدود  ۲۵هزار
نفر در لیست انتظار قرار دارند که بسیاری از آنها تنها
راه ادامه حیاتشان پیوند است .وی ادامه داد :در سال
 ۹۶که باالترین اهدای عضو را طی چند سال اخیر
داشتیم تنها  ۹۲۶نفر اعضای خود را اهدا کردند که در
برابر حدود چهار هزار مرگ مغزی در کشور که امکان
اهدای عضو داشتند تنها  ۲۵درصد به حساب میآیند.

این در حالی است که یک فرد میتواند هشت عضو را
اهدا کند و اگر هر کدام از این افراد تنها سه عضو اهدا
کنند مطمئن ًا لیست انتظار از میان برداشته خواهد شد.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت
بهداشت با اشاره به اینکه برای اهدای عضو نیازمند
ترویج فرهنگ بیش از پیش آن هستیم تاکید کرد :باید
اطالع رسانی شود کسی که دچار مرگ مغزی میشود
تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت به حیات را نخواهد
داشت و تنها ساعات محدودی را برای تصمیم گیری
در خصوص اهدا زمان دارند .قطعه  ۳۰۵بهشت زهرا
(س) به عنوان قطعه جدید اهدا کنندگان عضو در نظر
گرفته شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد

محکومیت یک میلیارد و  364میلیون تومانی برای متهم به اقدام غیرقانونی
در رجیستر و ثبت  ۹۰۴عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه
بیش از  ۱۳میلیارد ریالی متهمی خبر داد که به طور
غیرقانونی اقدام به رجیستر و ثبت  ۹۰۴عدد گوشی همراه
در سامانه مسافری گمرکی و سامانه همتا کرده بود.
به گزارش مهر ،محمد علی اسفنانی از جریمه بیش
از  ۱۳میلیاردی متهمی که به طور غیر قانونی اقدام به
رجیستر و ثبت  ۹۰۴عدد گوشی همراه در سامانه مسافری
گمرکی و سامانه همتا کرده بود ،خبر داد.
وی گفت :گزارش این تخلف از معاونت مقابله و
هماهنگی امور حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال

و ارز و پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز ناجا برای رسیدگی
به این اداره کل ارسال و به شعبه  ۲۲بدوی رسیدگی به
تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی تهران ارجاع
شد .مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح
کرد :متهم مذکور بطور غیر قانونی اقدام به رجیستر و
ثبت  ۹۰۴عدد گوشی همراه در سامانه مسافری گمرکی
و سامانه همتا کرده بود که پس از تشریفات قانونی ،در
مجموع حکم بر محکومیت  ۱۳میلیارد و  ۶۴۳میلیون
ریال ،معادل یک برابر ارزش کاالی قاچاق و بهای مال
از دست رفته به نفع صندوق دولت صادر میشود.

اسفنانی افزود :این حکم قطعی است و مبلغ جریمه از
محکوم علیه اخذ و به حساب دولت واریز میشود.
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رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد

کشف  ۱۶۶هزار و  ۷۹۴فقره سرقت و ۵۵۰سالح جنگی و شکاری در سال 97
دستگیری بیش از  ۸۵۰اراذل و اوباش در تهران

رئیس پلیس پایتخت با ارائه گزارشی از عملکرد پلیس تهران
بزرگ در سال  ۹۷بیش از  ۸۵۰نفر از اراذل و اوباش پایتخت
دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در همایش فرماندهان و
مدیران فاتب که در محل فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار
شد ،اظهار کرد :از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه بیش از ۱۱
میلیون و  ۸۰۰هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰برقرار
شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل افزایشی هفت
درصدی داشته است.
رحیمی افزود :از این تعداد  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تماس نیز
منجر به اجرای مأموریت در پلیس پایتخت شده است.
رئیس پلیس پایتخت به اجرای طرح رعد اشاره کرد و گفت :در
اجرای  ۲۲مرحله طرح رعد ،بالغ بر هزار و  ۸۰۰نفر دستگیر و در
اختیار مراجع قضایی داده شدند.
رحیمی با بیان اینکه  ۱۶۶هزار و  ۷۹۴فقره سرقت در  ۱۱ماه
گذشته منجر به کشف شده است ،گفت :مقایسه این آمار با مدت
مشابه سال قبل از افزایش  ۱۱درصدی حکایت دارد.
رحیمی افزود :در حوزه جرایم جنایی نظیر قتل ،آدم ربایی،
سرقت مسلحانه و … .باید بگویم که  ۹۵درصد این جرایم در
تهران کشف میشود و این نشان دهنده هوشمندی پلیس و شیوه
کشف علمی جرایم است .ضمن این که طی این مدت با کاهش
در وقوع این جرایم روبرو بودهایم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس فتا
خاطر نشان کرد :پلسی فتا در این مدت  ۱۰هزار و  ۲۰۵پرونده را

کشف کرد که برداشت غیر مجاز ،مزاحمت اینترنتی ،کالهبرداری
رایانهای و دسترس به اطالعات به حریم خصوصی از جمله این
جرایم است.
به گفته رحیمی ،جرایم در حوزه فضای مجازی امسال بیش از
 ۷۰درصد رشد داشته است ،اما در عین حال توان و قدرت پلیس
نیز افزایش چشمگیری داشته است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان این که در سال جاری
بیش از  ۸۵۰نفر از اراذل و اوباش را در سطح محالت و پارکها
دستگیر کردهایم ،خاطر نشان کرد :مقایسه این آمار با مدت مشابه
سال گذشته افزایش  ۸۶درصدی را نشان میدهد.
رئیس پلیس پایتخت درباره اقدامات پلیس در برخورد با جرایم
باندی نیز گفت :طی این مدت هزار و  ۸۹۱باند که در حوزههایی
همچون قاچاق مواد مخدر ،اراذل و اوباش و ...و .فعالیت کردند،
توسط کارآگاهان پلیس امنیت ،پلیس مبارزه با مواد مخدر منهدم

شدند که این آمار رشدی هشت درصدی نسبت به سال گذشته
داشتند .رحیمی طرح برخورد با حامالن سالح سرد و گرم را از
دیگر طرحهای پلیس در سال جاری برشمرد و گفت :طی این
مدت بیش از  ۵۵۰سالح شکاری و جنگی کشف شده است که در
این زمینه نیز افزایش  ۱۰درصدی داشتهایم.
رحیمی با بیان این که امسال پلیس به پروندههای کالن و
جرایم اقتصادی نیز ورود کرد ،خاطر نشان کرد :رسیدگی به این
پروندهها بار اصلیاش بر دوش پلیس بود؛ به طوری که امسال ۲۱
پرونده ستاد اقتصادی پلیس مورد رسیدگی قرار گرفته و هزار و
 ۹۰۵نفر نیز در این زمینه احضار شدند که منجر به دستگیری ۴۹۳
نفر شد و از این میان  ۳۸۷نفر با حکم قضائی به زندان رفتند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،برخورد با قاچاق را جزو
اولویتهای اصلی پلیس در سال  ۹۷برشمرد و گفت :در این زمینه
شاهد افزایش  ۱۳۰درصدی در آمار کشفیات هستیم.
رحیمی درباره پاکسازی نقاط آلوده به معتادان متجاهر و خرده
فروشان مواد مخدر نیز گفت :امسال طرح گستردهای را در محله
شوش ،مولوی و هرندی اجرا کردهایم که در جریان آن بیش از
 ۱۰هزار معتاد متجاهر شناسایی شدند .حدود  ۹۰باب منزل که به
پاتوق مصرف و خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده بودند ،پلمب
شد و بیش از  ۱۶تن انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.
رحیمی از کاهش پنج درصدی تصادفات منجر به جرح در
پایتخت خبر داد و گفت :در مجموع تمام تالش و توان خود را به
کار گرفتهایم تا امنیت را برای مردم تأمین کنیم و اجازه ندهیم
خللی در امنیت ایجاد شود.

معاون فناوری و اطالعات نیروی انتظامی خبر داد

فعالیت دفاتر پلیس  ۱۰+در ایام نوروز

معاون فناوری و اطالعات نیروی انتظامی از فعالیت
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس  )۱۰+در ایام
نوروز خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار احمد دولتخواه اظهار کرد:
در ایام تعطیالت نوروزی و در راستای خدمترسانی
مطلوب به هموطنان عزیز ،دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی (پلیس  )۱۰+فعال و به صورت شیفتی آماده

ارائه خدمات هستند .وی افزود :ارائه خدماتی مانند
اجراییات (صدور برگه خالفی) ،رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،صدور گذرنامه ،گواهینامه و تمدید آن،
مشموالن نظام وظیفه ،اماکن عمومی و سایر خدمات
الکترونیک انتظامی در این دفاتر انجام میشود.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :در تعطیالت
نوروزی دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی برای ارائه
خدمات به هموطنان و مسافران نوروزی از ساعت ۹
الی  ۱۴هر روز به صورت شیفتی مشغول ارائه خدمات
به شهروندان هستند.
سردار دولتخواه یادآور شد :در راستای افزایش

رضایت مندی هموطنان عزیز و مسافران نوروزی،
تیمهای ارزیاب وظیفه بازرسی از نحوه خدمات دهی
دفاتر را بر عهده دارند ،بر همین اساس شهروندان
میتوانند برای ارائه گزارش ،انتقادات ،پیشنهادات و یا
رفع مشکالت از نحوه خدمترسانی دفاتر پلیس ۱۰ +
با شماره تلفن  ۸۸۸۸۵۴۱۹بازرسی شرکت پژوهش و یا
سامانه شکایات مردمی  ۱۹۷تماس بگیرند.
معاون فناوری و اطالعات ناجا ،گفت ۱۰۶۹ :دفتر
خدمات الکترونیک انتظامی در سراسر کشور فعالیت
دارند که از این تعداد  ۶۲۲دفتر در قالب شیفت بندی
ایام نوروز آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

ترخیص تمامی خودروهای توقیفی از  ۲۵اسفند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت :تمام خودروهایی
که به علت تخلفات رانندگی توقیف و در پارکینگ هستند
از  ۲۵اسفند میتوانند ترخیص شوند ،مخصوصا خودروهای
ارزانقیمت و ضعیفی که در حوزه حمل و نقل وسیله امرار و
معاش راننده هستند.
به گزارش تسنیم ،سردار سیدکمال هادیانفر ،رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به کارگیری  35هزار
پلیس و  65هزار نفر در سازمانهای امدادی دیگر در ایام
نوروز ،یادآور شد :به دنبال این هستیم که به روزی برسیم
که تصادفی در کشور رخ ندهد و تصادفات به حداقل ممکن
برسد که الزمه آن همکاری خود مردم است.
وی تصریح کرد :خبر خوشی برای مردم دارم ،تمام
خودروهایی که به علت تخلفات رانندگی توقیف و در

پارکینگ هستند از  25اسفند میتوانند ترخیص شوند،
مخصوصا خودروهای ارزانقیمت و ضعیفی که در حوزه
حمل و نقل وسیله امرار و معاش راننده هستند.
هادیانفر افزود :امیدواریم این اقدامات آرامش مردم و
احترام به قانون را بیشتر کند ،ما راضی نیستیم کسی را جریمه

کرده و وسیله نقلیه او را از زیر پایش خارج کنیم ،بهترین
روز ما روزی است که جریمه نکنیم و کشته و مصدومی
در جادهها نداشته باشیم .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
افزود :در واقع اتومبیلهایی که توسط راهنمایی و رانندگی
توقیف شده و مدت توقیف برای آنها منظور شده ،میتوانند
برای ترخیص خودروی خود اقدام کنند ،البته طبیعی است
که باید برای ترخیص جریمه را پرداخت کنند ،تمام تخلفاتی
که برای فرد توسط راهنمایی و رانندگی منظور شده شامل
این رفع توقیف میشود .وی ضمن هشدار به پرخطر بودن
در ایام نوروز نیز گفت :زمانی که راننده اعمال قانون شود یا
حرکت حادثهساز داشته باشد بالفاصله به وی پیامک داده
خواهد شد ،زیرساختهای این اتفاق صورت گرفته و در
آینده نزدیک اجرایی میشود.

مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

بازگرداندن ملک تجاری  ۱۰۰میلیارد تومانی به اموال صندوق بازنشستگی
مدیرکل امور حقوقی و استانهای صندوق
بازنشستگی کشوری ،از بازگرداندن یک ملک تجاری
به ارزش  ۱۰۰میلیارد تومان به اموال و سرمایههای
بازنشستگان این صندوق خبر داد.
به گزارش مهر ،سید حسین ساقی مدیرکل امور
حقوقی و استانهای صندوق بازنشستگی کشوری
اظهار داشت :اداره کل حقوقی صندوق بازنشستگی
کشوری با همکاری هلدینگ عمران و ساختمان تراز
پی ریز و با پیگیریهای حقوقی و قانونی ،توانست یک
ملک تجاری متعلق به صندوق و بازنشستگان عزیز را
که غیرقانونی به یک شرکت تجاری واگذار شده بود ،به
اموال صندوق بازگرداند.
وی با بیان اینکه وظیفه صندوق بازنشستگی
کشوری حراست از سرمایههای موجود است گفت :این
ملک در خیابان باب همایون و محله بازار تهران به
مساحت  ۲۱۸۰متر مربع واقع شده و در مجموع از ۹۷

واحد تجاری تشکیل شده است.
ساقی یادآور شد :ارزش این ملک تجاری ۱۰۰
میلیارد تومان است که خوشبختانه پس از ماهها تالش
و پیگیری حقوقی به مجموعه اموال صندوق بازگشت.
مدیرکل امور حقوقی و استانهای صندوق
بازنشستگی کشوری همچنین گفت :این اداره کل در
حال حاضر پیگیر قانونی بازگشت اموال دیگری چون
ملک مینی سیتی تهران ،عظیمیه کرج و دو ملک واقع
در خیابانهای مطهری و سپهبد قرنی است که در
صورت تعیین تکلیف آنها ،اطالعات و جزئیات بازگشت
این اموال به صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار
بازنشستگان عزیز به عنوان سرمایه داران اصلی این
صندوق قرار خواهد گرفت.
ساقی در خصوص رسیدگی به پروندههای مطرح در
دیوان عدالت اداری نیز گفت :خوشبختانه امسال دیوان
عدالت اداری رضایت خوبی نسبت به سایر دستگاهها

از عملکرد صندوق بازنشستگی در حوزه پاسخگویی و
شفافیت داشته است .بر همین اساس ،در سال جاری
تعداد پروندهها و آرای صادره از دیوان حدود  ۲۰هزار
پرونده بوده که به  ۱۱هزار پرونده کاهش داده شده
است .وی اظهار داشت :پیگیری سایر مطالبات صندوق
و شرکتهای تابعه نیز با جدیت در حال پیگیری است
که متعاقب ًا نتیجه آن اعالم میشود.

یادداشت

 ۱۰۰هزار دکتر بیکار تا سال ۱۴۰۰

ورزشگاه آزادی دیگری بسازید !

ماشین تولید «دکتر» در کشورمان با شتابی عجیب در حال تولید است ،تا جایی
که میشود با حسابی سرانگشتی دریافت طی چند سال آینده با خیل عظیم دانش
آموختگان بیکار دکتری مواجه خواهیم بود.
این دورنمای وضعیتی است که مسئوالن ترسیم میکنند .مسئوالنی که اذعان
دارند روند آموزش عالی در کشورمان به غایت پر اشکال است تا جایی که با
هزینههای فراوان به تربیت و آموزش متخصصانی در باالترین سطح آموزش عالی
مشغولیم که ظرفیتی برای به کارگیری ایشان وجود ندارد.
وضعیتی که اگر در یک فرایند ماشینی رقم بخورد هم جای تعجب دارد ،چه برسد
به رقم خوردن آن در نظام آموزش عالی .نظامی که ظاهرا در آن مقطع دکتری تنها
یک بخش دیگر بوده که به تولید انبوه رسیده و به ماشین آموزش عالی افزوده شده
تا محصوالتی با کیفیت باالتر تحویل دهد .محصوالتی گران قیمت که مهم نیست
تقاضا برایشان وجود دارد یا خیر.
واقعیت تلخی که شریعتی نیاسر ،معاون وزیر علوم نتیجه آن را این گونه توضیح میدهد:
«به طور طبیعی دانش آموختگان دکتری آینده شغلی خود را در دانشگاه میبینند ،این در حالی
است که در بهترین حالت بین پنج تا  ۶هزار نفر از  ۲۰هزار شرکت کننده دارای مدرک دکتری،
جذب دانشگاه میشوند و این موضوع به این معناست که ساالنه  ۱۵هزار فارغ التحصیل دکتری
بیکار تحویل جامعه میدهیم در شرایطی که جای مناسبی برای اشتغال آنها نداریم».
اظهار نظری که البته ابتدای امسال بیان شده و ویرایشهای بعدی آن ،کمی
متفاوت است؛ «در مقطع دکتری ۱۰۰ ،هزار دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل
هستند که از این تعداد چهار هزار نفر جذب دانشگاه شدهاند( ».همان مقام  -دی
ماه  - ۹۷مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت)
شرایطی که موجب شده شمار دانش آموختگان بیکار دکتری در کشور در ۵
سال اخیر ۷ ،برابر شود .این را احمدرضا پیشبین ،سرپرست معاونت فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی میگوید تا تاکید کند که این روند نیازمند
اصالح است .روندی که البته میدانیم شتاب گرفته و به اینجا رسیده که ظرفیت
پذیرش دکتری (دولتی و آزاد) در سال جاری ۲۴ ،تا  ۲۶هزار نفر بوده است!
اعداد و ارقامی که اگر همه آنها را کنار هم قرار دهیم ،به دورنمایی عجیب و
حتی شوک آور خواهیم رسید؛ دورنمایی که برای سال  ،۱۴۰۰حتی از یکصد هزار
دانش آموخته دکتری بیکار نیز فراتر میرود چراکه ساالنه حدود  ۲۰هزار دکتر بیکار
به جامعه افزوده میشود و هم اکنون نیز همین میزان دکتر بیکار داریم.
خیل بیکارانی که شمارشان از ظرفیت ورزشگاه بزرگ آزادی نیز افزون است ،آن
هم به شرطی که روند افزایش ظرفیت دکتری در وضعیت امسال متوقف بماند و به
مانند سالهای گذشته رشد نکند.
منبع :کانال تلگرامی علوم سیاسی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد

عدم توقیف خودروهای دارای جریمه
باالی یک میلیون تومان از  ۲۸اسفند تا  17فروردین
رئیس پلیس راهور گفت :از  ۲۸اسفند  ۹۷تا  ۱۷فروردین  ۹۸خودروهای دارای
جریمه باالی یک میلیون تومان توقیف نمیشوند.
به گزارش تسنیم ،سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه از  28اسفند
خودروهای دارای جریمه باالی یک میلیون تومان توقیف نمیشوند ،گفت :این
تدبیر به طور استثنا به خاط ر شرایط سفرهای نوروزی و تسهیل رفتوآمد مسافران
نوروزی ایجاد شده و آخرین فرصت آن تا  17فروردین  98است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد :بعد از  17فروردین روال عادل طی
خواهد شد و با جریمه باالی یک میلیون تومان خودروها طبق قانون رفتار و توقیف
آنها اعمال میشود.
وی از رانندگان خواست پیش از اتمام سال بدهی و جریمه خود را پرداخت
کند و یادآور شد :رانندگان میتوانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی راهور 120
جریمههای خود را به صورت الکترونیک پرداخت کنند.

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد

کشف بیش از  ۱۶هزار و  ۵۰۰کیلوگرم
گوشت قرمز احتکار شده درون یک سردخانه در کهریزک
رئیس پلیس تهران بزرگ از
کشف بیش از  ۱۵تن گوشت
احتکار شده در سردخانهای واقع
در منطقه کهریزک خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار حسین
رحیمی رئیس پلیس تهران
بزرگ گفت :در پی کسب اخبار
اولیه پیرامون فروش غیرمجاز
گوشت طرح تنظیم بازار توسط فردی به هویت مشخص ،تحقیقات در این خصوص
در دستور کار معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
قرار گرفت؛ با حصول اطمینان از صحت خبر اولیه ،مأموران نظارت بر اماکن پلیس
امنیت عمومی پایتخت در مرحله اول موفق به کشف و توقیف  ۱۶۰۰کیلوگرم
گوشت گوسفندی شدند و در ادامه محل دپو و نگهداری محموله اصلی گوشت
احتکار شده ،در سردخانهای عظیم در منطقهی شور آباد کهریزک شناسایی شد
که بالفاصله تیم ویژهای از معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ به این محل اعزام و بیش از  ۱۵تن انواع گوشت که میبایست در
شبکهی بازار جهت تنظیم قیمت توزیع میشد ،کشف و توقیف شد.
در حال حاضر پیگیری انجام هرچه سریعتر تشریفات قانونی در حال پیگیری
است تا این محموله کشف شده گوشت هرچه سریعتر در بازار تزریق و توزیع
گردد.
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

کشته شدن  ۱۴هزار و  ۸۰۰و جراحت بیش
از  315هزار نفر براثر تصادفات جادهای
از ابتدای سال تا پایان دی

رئیس پلیس راهور ناجا گفت :طی  ۱۰ماه گذشته بیش
از  ۱۴هزار و  ۸۰۰نفر جان خود را بر اثر تصادف در جادهها
و شهرهای کشور از دست دادند.
به گزارش میزان ،سردار سید کمال هادیانفر در رزمایش
همیاران پلیس اظهار داشت :یکی از اهداف کسی که در
ده سال گذشته در ایجاد پلیس همیار در دستور کار پلیس
راهور قرار داشت ایجاد نظام مسئولیت پذیری در بین
جوانان و نوجوانان کشور اسالمی ماست .تاکید بر قانونمندی و احترام به قانون جزو
موضوعات جدی است که مورد توجه پلیس راهور است.
وی گفت :در سال جاری بیش از  ۱۴هزار و  ۸۰۰نفر جان خود را بر اثر تصادف در
جادهها و شهرها از دست دادهاند و  ۳۱۵هزار نفر در  ۱۰ماهه گذشته مجروح شدهاند
که برخی از آنها دچار نقص عضو دائم شدهاند.
وی با بیان اینکه توجه به ایمنی جاده و توجه به ایمنی وسیله نقش موثری در
کاهش تصادفات دارد افزود :قصد داریم با کمک همیاران و سفیران همیاری ،معلمان
و تمام دستگاهها در حوزه فرهنگ ترافیک یک برنامه کاهشی قابل توجه در سال
 ۹۸داشته باشیم .وی در ادامه افزود:یکی از دالیل عقب ماندگی کشورها افزایش
تصادفات و افزایش کشتهها و مجروحان است ،اما باید در کاهش تصادفات با کمک
همیاران پلیس تالش زیادی انجام بدهیم.
هادیانفر گفت :از سال  ۸۵تاکنون ما حدود  ۱۰هزار و  ۶۰۰کاهش کشته شدهها را
داشتیم ،اما این آمار همچنان زیاد است.
وی با بیان اینکه پرهیز از خطر و آرامش در سفر شعار نوروزی پلیس راهور است
افزود همیاران پلیس باید به رانندگان در هنگام سفر تذکراتی از قبیل :بستن کمربند و
عدم خوردن و آشامیدن را بدهند.
رئیس گروه تجهیزات توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور خبر داد

 17هزار معلول در نوبت دریافت ویلچر

رئیس گروه تجهیزات توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به
تأمین  17هزار ویلچر در سال گذشته برای معلوالن گفت :حدود  17هزار نفر پشت
نوبت هستند .به گزارش ایرنا ،مهین رئیس دانا افزود :افزایش دو تا سه برابری قیمت
کاالها و افزایش نیافتن اعتبارات به همان نسبت را میتوان علت تعداد زیاد پشت
نوبتیها دانست .وی خاطرنشان کرد :تأمین ویلچر برای افراد دارای معلولیت به این
گونه است که یا خود ویلچر را در اختیار معلوالن قرار میدهیم یا کمک هزینهای
را پرداخت میکنیم که این رقم برای ویلچرهای معمولی یک میلیون تومان و برای
ویلچرهای برقی چهار تا پنج میلیون تومان است .وی اضافه کرد :تعدادی از ویلچرها
تولید داخل است اما تولیدات داخلی برای تأمین نیاز افراد دارای معلولیت کافی نیست.
رئیس گروه تجهیزات توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور گفت :برخی
ویلچرها را نمیتوان برای معلوالنی که هر روز بیرون میروند یا افراد مبتال به ضایعه
نخاعی استفاده کرد .به گفته وی ،از  17هزار ویلچر توزیع شده از سوی بهزیستی بین
افراد دارای معلولیت در سال گذشته ،فقط  200ویلچر ،برقی بوده است.

آگهی تغییرات شرکت پترو فرین کیهان سهامی خاص به شماره ثبت  321478و
شناسه ملی  10103582794به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 03/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال
و مخازن و پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و اجرای امور پیمانکاری مربوط به
عملیات تاسیساتی و ساختمانی و مهندسی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403433

____________________

آگهی تغییرات شرکت ایزد رازق راه سازان با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  383136و شناسه ملی  10320344704به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  07/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :سید ایلیا موسوی به شماره ملی  0201298211با دریافت کلیه سهم
الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید .در
نتیجه سرمایه شرکت از  837000000ریال به  775000000ریال کاهش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید - .لیست شرکاء پس از
کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد .سیدحسین میرشجاعی به شماره ملی
 0060666749دارای  15500000ریال سهم الشرکه .بهنام زارعی محمود
آباد به شماره ملی  0083189777دارای  744000000ریال سهم الشرکه.
مریم رنجبریان به شماره ملی  0073658472دارای  7750000ریال سهم
الشرکه .حمیده براتی به شماره ملی  1159533210دارای  7750000ریال
سهم الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()403434

____________________

آگهی تغییرات شرکت ایزد رازق راه سازان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  383136و شناسه ملی  10320344704به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  07/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :بهنام
زارعی محمود آباد به شماره ملی  0083189777با پرداخت 62000000

ثبت  83میلیون تخلف رانندگی در سال 97
جانشین فرمانده ناجا از ثبت بیش از  83میلیون تخلف
رانندگی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت :در سال
جاری بیش از یک میلیون جرم در کشور ثبت شده که 91
درصد آن مربوط به سرقت بود.
به گزارش ایسنا ،سردار ایوب سلیمانی در نشست خبری
که برای تشریح عملکرد ناجا در سالجاری برگزار شد ،گفت:
طبق آمار رسمی که وزارت ار تباطات اعالم کرده است از میان
 8900نوع خدمتی که مردم از حاکمیت میگیرند 1600 ،مورد
توسط پلیس ارائه میشود و به عبارتی  20درصد از خدماتی که
مردم از حاکمیت میگیرند به پلیس باز میگردد و در واقع مردم
از قبل از تولد تا پس از مرگ با پلیس سروکار دارند.
به گفته وی 31 ،میلیون و  500هزار خدمت در سال  97به
مردم ارائه کردیم و بیش از  29میلیون و  500هزار تماس نیز
در همین مدت با سامانه  110برقرار شده که بالغ بر  17میلیون
آن عملیاتی شده است.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه امسال بیش از 1.7
میلیون نفر مستقیما به کالنتری مراجعه کردند ،افزود1.5 :
میلیون نفر با  197تماس گرفتند که دو سوم آن سوال و ابهام
بوده و به حدود  500هزار مورد نیز رسیدگی شده است.
وی اضافه کرد :پلیس راهور از ابتدای امسال تاکنون بیش

از  83میلیون تخلف رانندگی را ثبت کرده که بالغ بر  6میلیون
آن تخلف حادثهساز خواهد بود.
به گفته جانشین فرمانده ناجا ،در سال جاری بیش از یک
میلیون جرم در کشور ثبت شده که البته  91درصد آن مربوط
به سرقت بوده که انواع سرقت را شامل میشود .همچنین بیش
از  859هزار حکم قضایی را اجرایی کردهایم و یک میلیون و
 139هزار متهم و زندانی نیز توسط ناجا بدرقه شده است.
وی همچنین افزود 300 :هزار نفر را امسال به سربازی
اعزام کردیم و برای  560هزار نفر نیز کارت پایان خدمت یا
معافیت صادر کردهایم .سردار سلیمانی در مورد تمهیدات پلیس
برای چهارشنب ه سوری اظهار کرد :پلیس به هیچ عنوان مخالف

شادی مردم نیست ،اما صیانت از جان مردم و آرامش مردم نیز
برایمان مهم است و اجازه نخواهیم داد که این مساله به خطر
بیفتد ،در عین حال به نظر میرسد که امسال مراسم چهارشنب ه
سوری در مقایسه باسالهای قبل آرامش برگزار شود.
وی با بیان اینکه شعار نوروزی امسال پلیس «نشاط بهاری،
نظم و قانونمداری» است .گفت :امسال برای کاهش تلفات و
حوادث رانندگی نیز برنامهریزی کردهایم و همچنین با توجه به
احتمال وقوع سرقت ،آمادگی خود را برای مقابله با سرقت در
ایام نوروز افزایش دادهایم.
جانشین فرمانده ناجا این را هم گفت :امسال پیشبینی ما
این است که با توجه به وضعیت آب و هوایی و  ...سفرهای
نوروزی در ایام نوروز افزایش پیدا کند که پلیس نیز در این
ایام در کنار مردم خواهد بود و هرجا که مردم باشند ما نیز
در کنارشون خواهیم بود .سردار سلیمانی به موضوع برخورد
با مفاسد و جرایم اقتصادی نیز اشاره کرد و درباره آن گفت:
بسیاری از افرادی که دستگیر شده و پای میز محاکمه آمدهاند
توسط پلیس دستگیر شدهاند که متهم سکه ثامن و  ...از جمله
آنهاست .بنابر اعالم رسمی دولت ،اگر اقدامات پلیس در حوزه
مبارزه با جرایم اقتصادی به خصوص بازار سکه و ارز نبود،
دولت موفق نمیشد تا بازار ارز را کنترل کند.

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران خبر داد

 ۱۱هزار بیمار خاص تحت پوشش بیمه سالمت استان تهران
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران با اشاره به اینکه  ۱۱هزار
بیمار خاص تحت پوشش این اداره کل هستند ،گفت :از این تعداد
حدود  ۴هزار بیمار دیالیزی از طریق مراکز دیالیز طرف قرارداد
خدمات الزم را دریافت میکنند .به گزارش ایسنا ،مایکل تیده
 مشاور سازمان جهانی بهداشت با حضور جمعی از مسئوالنسازمان بیمه سالمت ایران از بیمارستان شهید هاشمینژاد و
بیمارستان محب مهر بازدید و در جریان فعالیتهای این سازمان
قرار گرفت .دکتر کوروش فرزین با اشاره به اینکه حدود  ۲میلیون
و  ۶۰۰هزار بیمه شده در استان تهران تحت پوشش این اداره
کل هستند ،بیان کرد :حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار بیمه شده
در بیمه سالمت همگانی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه
قرار گرفته و حق بیمهای پرداخت نمیکنند .همچنین حدود یک
میلیون نفر از بیمهشدگان در صندوق کارکنان دولت هستند که
حق بیمه پرداخت کرده و حدود  ۴۰۰هزار نفر از بیمه شدگان
روستایی هستند که حق بیمهای پرداخت نمیکنند.
وی به  ۳۵هزار پرونده بستری به طور متوسط در سطح
استان تهران اشاره کرد و گفت :حدود ۱۰۳بیمارستان در سطح
استان تهران طرف قرارداد با سازمان هستند که از این تعداد
 ۵۳بیمارستان دانشگاهی و حدود  ۵۰بیمارستان خصوصی و

غیردولتی دانشگاهی است .همچنین  ۵۶بیمارستان خصوصی
غیر طرف قرارداد در استان تهران وجود دارد.
مدیرکل بیمه سالمت استان تهران افزود :از میان بیمهشدگان
سازمان تنها در بیمهشدگان روستایی سیستم پزشک خانواده و
نظام ارجاع اجرا میشود .پنج گروه از بیماران خاص خدمات
دارویی و درمانی مرتبط با بیماری خود را به صورت رایگان و یا با
فرانشیز کاهش یافته دریافت میکنند.
وی ادامه داد :در استان تهران  ۱۱هزار بیمار خاص تحت
پوشش این اداره کل هستند که از این تعداد حدود  ۴هزار بیمار
دیالیزی از طریق مراکز دیالیز طرف قرارداد خدمات الزم را
دریافت میکنند .مدیرکل بیمه سالمت استان تهران در بخش
دیگری از سخنان خود ،گفت :از حدود سه سال پیش اتباع
خارجی در دو گروه آسیبپذیر و غیر آسیبپذیر تحت پوشش
بیمه قرار گرفتند .سرانه بیماران خاص از آنجایی که جزو گروه
آسیبپذیر هستند ،به طور کامل از طریق وزارت کشور پرداخت
شده و گروه غیرآسیبپذیر سرانه کامل را مشخصا با رعایت بعد
خانوار پرداخت میکنند .بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه
سالمت ،فرزین همچنین بیان کرد :حدود  ۹۰مورد از اعمال
جراحی شایع در سطح کشور در مراکز طرف قرارداد با سازمان

که عمدتا بیمارستانهای دانشگاهی است ،به صورت گلوبال
پرداخت میشود .همچنین در ادامه دکتر مهدی کوچکزاده -
مدیر بیمارستان هاشمی نژاد با اشاره به اینکه ساالنه  ۳هزار بیمار
در این بیمارستان بستری میشوند ،گفت :بیماران دیالیزی به
دلیل اینکه سالیان سال خدمت دریافت میکنند ،شرایط خاصی
داشته و به طور مستمر به این بیمارستان مراجعه میکنند.
مدیر بیمارستان هاشمینژاد با اشاره به اینکه هزینه درمان
بیماران دیالیزی کامال رایگان است ،افزود :کیفیت انجام دیالیز
توسط فوق تخصص نفرولوژی به طور مکرر کنترل شده و
براساس نیاز بیمار خدمت ارائه میشود و تیم درمان کنترل خوبی
بر ارائه خدمات مطلوب به بیماران دارد.

ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به  744000000ریال افزایش
داد .در نتیجه سرمایه شرکت از 775000000ریال به  837000000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید - .لیست شرکاء پس ____________________
از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد .سیدحسین میرشجاعی به شماره
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اثر پی ساز با مسئولیت محدود
ملی  0060666749دارای  15500000ریال سهم الشرکه .بهنام زارعی به شماره ثبت  274264و شناسه ملی  10103026503به استناد
محمود آباد به شماره ملی  0083189777دارای  744000000ریال سهم صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  25/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
الشرکه .سید ایلیا موسوی به شماره ملی  0201298211دارای  62000000شد  :کلیة اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل و عقود اسالمی و
ریال سهم الشرکه .مریم رنجبریان به شماره ملی  0073658472دارای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت
 7750000ریال سهم الشرکه .حمیده براتی به شماره ملی 1159533210
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
دارای  7750000ریال سهم الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
و موسسات غیرتجاری تهران ()403438
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403435
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403437

____________________

آگهی انحالل شرکت افق های نوین سیمای شهر با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  429168و شناسه ملی  14002890707به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  20/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای محمد مرادی خلج
به شماره ملی  0073203491به آدرس تهران-خیابان سعدی کوچه امین
زاده پاساژ پردیس ط اول پ  16کدپستی 1145945518 :به سمت مدیر
تصفیه انتخاب شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()403436

____________________

آگهی تغییرات شرکت آرین سازه توچال با مسئولیت محدود به شماره ثبت 342178
و شناسه ملی  10103882658به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 03/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:
استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،فردوس  ،خیابان شهید
ابراهیمی پوربسایی شمالی  ،بزرگراه آیت اله کاشانی  ،پالک  ، 434مجتمع نور گستر
 ،ورودی دو  ،طبقه سوم  ،واحد  ،60کدپستی  " 1481816447 :تغییر یافت و ماده

__________________

آگهی تغییرات شرکت بین المللی شایگان پارس ایرانیان شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  388887و شناسه ملی  10320392840به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  27/10/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل
شرکت به تهران کیلومتر  19جاده مخصوص کرج  -خیابان لطیف جباری  -کوچه
آذر  - 4پالک  - 3طبقه همکف کد پستی  1389153115 :تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403439

__________________

آگهی تغییرات شرکت راهداران صنعت کویر سهامی خاص به شماره ثبت 429627
و شناسه ملی  10500065736به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 28/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت به آدرس استان تهران -
شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-سعادت آباد-خیابان شکوفان -1خیابان
بهاران یکم-پالک -22طبقه همکف-واحد  1کدپستی 1998915111 :تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403440
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معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی خبر داد

آماده باش مراکز درمانی تأمیناجتماعی در ایام نوروز ۹۸
از تشکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان در این معاونت و اداره
کل درمان مستقیم سازمان تأمیناجتماعی در ایام نوروز سال ۹۸
خبر داد .به گزارش میزان ،مهدی درخشان تشکیل این ستاد
را به منظور اجرای هرچه بهتر طرح آماده باش نوروزی مراکز
درمانی سازمان تأمیناجتماعی دانست و افزود :ستاد نوروزی
مدیریت درمان در تمامی استانها با هماهنگی دانشگاههای
علوم پزشکی به فعالیت میپردازد .وی با بیان اینکه در ایام نوروز
شاهد افزایش مسافرت هستیم و ممکن است برخی افراد در

طول مسافرت به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند ،ادامه داد :برای
خدمترسانی مناسب به مسافران نوروزی در مراکز درمانی و
بیمارستانهای سازمان تأمیناجتماعی پیشبینیهای الزم انجام
شده و در استانهای مقصد نیز آمادگی کامل به وجود آمده
است .درخشان از نصب پالکاردهای اطالعرسانی به مسافران
نوروزی در شهرهای مختلف خبر داد و گفت :برای اطالع
مسافران از نشانی مراکز درمانی تأمیناجتماعی این پالکاردها در
ورودی شهرها نصب میشود .وی بر حضور پزشکان کشیک در

تمامی بیمارستانها و ستاد مدیریت درمان سراسر کشور تأکید
کرد و گفت :سایر پزشکان نیز برای خدمترسانی به بیماران
در دسترس خواهند بود .معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی
پذیرش بیماران در ایام غیرتعطیل نوروزی را نیز همچون روال
جاری برشمرد و افزود :امیدواریم با فعالیت مطلوب مراکز درمانی
تأمیناجتماعی شاهد رضایتمندی بیمهشدگان باشیم و امکان
دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی در این ایام فراهم
شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور خبر داد

توزیع روغن موتور با نرخ دولتی به تاکسیداران از سال آینده
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از توزیع
روغن موتور با نرخ مصوب دولتی برای رانندگان تاکسی از
سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مرتضی ضامنی ،با بیان اینکه توزیع
الستیک با نرخ مصوب دولتی به رانندگان تاکسی از آبان ماه
شروع شد ،اظهار کرد :امسال موفق شدیم بیش از  ۱۴۰هزار
حلقه الستیک را بین رانندگان تاکسی در کشور توزیع کنیم.
با توجه به اینکه در روزها پایانی سال هستیم آخرین نیازها
برای دریافت الستیک جمعآوری و الستیکها نیز تحویل
داده شده است.
وی ادامه داد :این اقدام منجر به صرفه جویی برای رانندگان
شد زیرا نسبت به قیمت بازار بالغ بر  ۷۰میلیارد ریال ،بابت این
خدمات کمتر هزینه پرداخت کردند .امیدواریم بعد از تعطیالت
عید نوروز بتوانیم فرآیند توزیع الستیک را ادامه دهیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با اشاره

به اینکه ابتدا شهرهای محروم که توان خرید رانندگان محدود
است را در اولویت کاری خود قرار دادیم ،گفت :در مرحله دوم
با همکاری و همراهی شرکت الستیکساز توانستیم سهیمه را
در حوزه تاکسی افزایش دهیم و به صورت عمومی هر نیازی
که به اتحادیه تاکسیرانی ارسال شد را پاسخ دادیم.

دستگیری  2دزد حرفهای به اتهام
سرقت خودرو با شلیک پلیس در تهران
شده ،روغن موتور را به دست راننده برسانیم که از این خدمت
هم بهرهمند شوند .در حقیقت اگر شهرداریها نیازها را اعالم
کنند این طرح از فروردین ماه اجرا خواهد شد.
ضامنی در پایان تصریح کرد :الستیک و روغن موتور
محصول بسیار پرمصرف برای رانندگان است ،البته در حال
رایزنی برای افزایش تعداد محصوالت هستیم تا هم در حوزه
معاش و هم در حوزه قطعات خودرو کمکهایی داشته باشیم.

دستگیری پسر خالفکار به اتهام هک کامپیوتر زن جوان پس از آشنایی در فضای مجازی
و چندین بار اخاذی با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی او در کرج

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری پسری که با
ارسال یک بدافزار اقدام به هک رایانه یک زن و دسترسی به
اطالعات شخصیاش کرده بود ،خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ تورج کاظمی با اعالم این خبر
گفت :چندی قبل زنی  ۳۴ساله با حضور در اداره پلیس فتا از
ماجرای گرفتار شدن در دام اخاذی یک دوست اینترنتی خبر داد
و در اظهاراتش عنوان کرد که چندی قبل با مرد جوانی در فضای
مجازی آشنا شدم و در این مدت ارتباط دوستانهای با هم داشتم
و چت میکردیم و چند عکس نیز برای هم ارسال کردیم تا اینکه
چند ماه قبل یک نرمافزار کاربردی برای من ارسال کرد و گفت
که این نرمافزار خدمات متنوع و زیادی دارد .رئیس پلیس فتا
تهران گفت :زن جوان در ادامه عنوان کرد بعد از نصب این نرم
افزار در سیستم رایانهام ،چند عکس شخصیام از سوی مرد جوان

به دستم رسید که تازه فهمیدم این نرم افزار برای هک کردن
سیستم کامپیوتر من ارسال شده است .کاظمی گفت :ماموران
پلیس فتا درتحقیقات از زن جوان پی بردند که مرد غریبه که به
همه تصاویر و فیلمهای شخصی زن جوان دسترسی پیدا کرده
بود بارها با تهدید به انتشار تصاویر شخصی زن جوان اقدام به
اخاذی کرده است و با توجه به اینکه این اخاذیها ادامه داشته
 ،زن جوان برای پایان دادن به این تهدیدها از پلیس درخواست
کمک میکند .رئیس پلیس فتا گفت :کارشناسان پلیس فتا با
توجه به حساسیت پرونده ،تحقیقات فنی و اطالعاتی خود را آغاز
کردند و خیلی زود مرد جوان که در شهرکرج زندگی میکرد را
شناسایی کردند .ماموران در عملیاتی غافلگیرانه «علی» را در
کرج دستگیر کردند و در بازرسی از رایانه وی تصاویر و فیلمهای
شخصی زن جوان به دست آمد .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ

آگهی تغییرات شرکت زرین کاران آبتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 423253و شناسه ملی  10320757287به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  22/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سید علی محمودی
ش.م 0480644497با پرداخت مبلغ 250000ریال به صندوق شرکت در ردیف
شرکا قرار گرفت  .خانم عاطفه یعقوبی ش.م  0480202869با پرداخت مبلغ
250000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت  .خانم معصومه
سادات محمودی ش.م  0493136509با پرداخت مبلغ 250000ریال به صندوق
شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال
به مبلغ 1750000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.
بنابراین لیست شرکاء و میزان سهمالشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر
میباشد .آقای حسام خیر اندیش با کد ملی 0386073228دارنده340000ریال
آقای امیر مصطفی صفائی فربا کد ملی 0081674295دارنده 330000ریال آقای
پرویز خواجه وندی کیاسری با کد ملی  5769955971دارنده 330000ریال خانم
عاطفه یعقوبی با کد ملی 0480202869دارنده 250000ریال خانم معصومه سادات
محمودی با کد ملی  0493136509دارنده 250000ریال آقای سید علی محمودی
با کد ملی 0480644497دارنده 250000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403441

____________________

آگهی تغییرات شرکت نیک درمان آسیا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  441538و شناسه ملی  14003553672به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  28/06/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :شعبه شرکت در تهران به آدرس :تهران ،خیابان آزادی ،بین
رودکی و نواب ،پالک  ،216مجتمع سینا سنتر ،طبقه  ،4واحد 6
کدپستی  1345795469تاسیس گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403442

____________________

آگهی تغییرات شرکت شکر فراز امین با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  406593و شناسه ملی  10320573923به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  26/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت

فرمانده گشت انتظامی قرارگاه جنوب یگان امداد از کشف کاالی قاچاق در  ۳دستگاه خودروی
سواری به ارزش یک میلیارد و  ۲۷۰میلیون ریال خبر داد .به گزارش ایلنا ،سرهنگ علیرضا
عجمی اظهار داشت :با کنترل تردد خودروهای عبوری محورهای مواصالتی به شهر تهران،
ماموران قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت موفق شدند سه دستگاه خودروی سواری
حمل بار کاالی قاچاق را در بزرگراههای آزادگان و تندگویان شناسایی و در سه عملیات مستقل
توقیف کنند .وی با اشاره به دستگیری راننده این خودروها ،گفت :در بازرسیهای انجام شده ۴۳۰
میکروفون ،لوازم بهداشتی و آرایشی از داخل این خودروها که فاقد فاکتور و برگه گمرکی بودند،
کشف شد .فرمانده قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت با اشاره به اعتراف هر  ۳راننده
خودرو مبنی بر خرید و فروش کاالی قاچاق ،خاطرنشان کرد :کارشناسان ارزش ریالی این کاالها را
یک میلیارد و  ۲۷۰میلیون ریال برآورد کرده اند .سرهنگ عجمی در پایان خاطرنشان کرد :متهمان
برای تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس آگاهی تهران بزرگ شدند.

رئیس کالنتری  ۱۳۳شهر زیبا خبر داد

آغاز توزیع روغن موتور با نرخ مصوب دولتی

وی در ادامه به توزیع روغن موتور نیز اشاره کرد و گفت:
فرآیند توزیع روغن موتور آغاز و به شهرداریها نیز برای
احصای نیازها اعالم شده است تا بتوانیم روغن مصرفی
رانندهها را که یک نیاز جدی بوده و هر راننده به صورت
میانگین در ماه حداقل یک بار باید تعویض روغن را انجام
دهد ،فراهم کنیم .در حقیقت شرایطی را پدید آوردیم که
بتوانیم با  ۲۵درصد زیر قیمت مصوب بازار و یا به نوعی با ۲۵
درصد یارانهای که در تفاهم با شرکتهای تولید کننده دیده

کشف  ۴۳۰میکروفون ،لوازم بهداشتی
و آرایشی قاچاق به ارزش  127میلیون تومان
از داخل  3خودرو در تهران

ادامه داد :متهم پس از دستگیری با توجه به مدارک و شواهد
پلیسی عنوان کرد برای اخاذی از زن جوان در فضای مجازی
ابتدا با رابطه دوستانه و سالم ایجاد اعتماد کردم و سپس با ارسال
برنامه بدافزاری توانستم سیستم رایانه زن جوان را هک کنم و با
دسترسی به اطالعات شخصی و تصاویر خانوادگی و شخصیاش
شروع به اخاذی از وی کردم.
رئیس پلیس فتا تهران در ادامه گفت :نتیجه اعتماد بی جا و
کورکورانه کاربران منجر به دردسر و ناراحتی برای آنها میشود اما
افرادی که پا را از قانون فراتر گذاشته و به دنبال منافع شخصی
و غیر اصولی و خارج از چارچوب قانون و مقررات فضای مجازی
باشند قطعا با برخورد پلیس و دستگاه قانون گذار مواجه میشوند.
وی افزود :لذا پرونده پس از بررسی پلیس و جمعآوری ادله الزم
به دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای ارسال شد.

رئیس کالنتری  ۱۳۳شهر زیبا از دستگیری دو سارق حرفهای خودرو طی تعقیب و گریز پیچیده پلیسی
خبر داد .به گزارش میزان ،سرهنگ عظیم شبی پور اظهار داشت :طی تماسی با مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰اعالم شد سه مرد جوان در خیابان فردوس غرب ،قصد سرقت یک دستگاه خودروی پراید پارک
شده در این محدوده را دارند.
وی ادامه داد :سریعا پس از این ماموران عملیات کالنتری وارد عمل شده که با حضور در محل
مشاهده میکنند سه نفر سارق در محدوده آدرس اعالمی ،قصد سرقت یک دستگاه خودروی پراید
را دارند و با یک دستگاه پراید هاچ بک سبز رنگ برای ارتکاب به این سرقت در محل حضور
داشتند .وی افزود :بالفاصله با رویت این سه سارق ،پالک خودروی هاچ بک سبز رنگ مورد
استعالم قرار گرفته که مشخص میشود پنج روز پیش این خودرو در محدوده کالنتری  ۱۱۱هفت
چنار به سرقت رفته است .کالنتر محله شهرزیبا ادامه داد :بالفاصله ماموران وارد عمل شده و دستور
ایست برای توقف سارقان صادر کردند که سارقان متواری شده و بعد از یک ربع تعقیب و گریز،
خودروی پراید هاچ بک سبز رنگ مذکور از دید گشت کالنتری مخفی میشود و به این وسیله
سارقان فرار میکنند .وی در ادامه گفت :اما این اقدام سارقان ماموران کالنتری را دلسرد نکرده و
آنها در ادامه مشخصات خودروی مذکور را به سایر گشتهای پلیسی اعالم میکنند که واحدهای
گشت کالنتری  ۱۳۳برای بار دوم موفق به دیدن خودروی هاچ بک سبز رنگ سرقتی میشوند.
وی بیان داشت :در محل مشخص میشود سارقان با خودروی پژو پارس قصد فرار از محل را دارند
که ماموران گشت وارد عمل شده و با سارقان به تعقیب و گریز میپردازند ،سارقان ابتدا از بلوار
فردوس غرب وارد اتوبان ستاری میشوند و در الین شمال به جنوب بزرگراه خالف جهت اقدام
به رانندگی میکنند .وی توضیح داد :در ادامه این عملیات واحد گشت کالنتری با رعایت قانون به
کارگیری سالح ،اقدام به شلیک هفت تیر هوایی و چهار تیر مستقیم به سمت خودروی مسروقه
کرد که از چهار تیر دو عدد به سمت خودرو برخورد میکند .این تعقیب و گریز ادامه داشت تااینکه
باالخره ماموران موفق به توقیف خودروی پژو پارس سرقتی در محدوده یکی از مجتمعهای تجاری
که در بزرگراه ستاری بود شدند .وی افزود :در این عملیات دو نفر از سارقان در همان محل دستگیر
و تالشهای پلیسی برای دستگیری نفر متواری نیز ادامه دارد .این مقام انتظامی تصریح کرد :پلیس
موفق شده است بدون مجروح کردن هیچکدام از سارقان ،آنها را دستگیر کند و بااینحال طی
این تعقیب و گریز با سارقان ،آنها باعث تخریب یک دستگاه خودروی نیسان به همراه خودروی
گشت کالنتری شده اند.
وی اضافه کرد :دو متهم بازداشت شده به ترتیب  ۲۳و  ۳۲ساله هستند و بنابر اقاریر خودشان از یکی
از شهرستانهای غربی به این محدوده آمده و اقدام به سرقت خودرو کرده اند که دو مورد از سرقتهایشان
تا به این لحظه کشف شده است.

مذکور منحل اعالم و سید مهدی طباطبائی کد ملی  0383014425بسمت سرمایه شرکت از  8000000000ریال به 22000000001ریال افزایش
مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه استان تهران شهر تهران خیابان یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
بهار جنوبی ساختمان برج تجاری اداری بهار طبقه اول اداری واحد  500غیرتجاری تهران ()403445
کدپستی  1561636797می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ____________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی سرمایشی گرما آوران پارسه به
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403443
شماره ثبت  362687و شناسه ملی  10104089171به استناد صورتجلسه
____________________
آگهی انتقال شرکت ژرف اندیشان خودرو سهامی خاص به شناسه ملی هیئت مدیره مورخ  29/06/1396ومجوز شماره  212570/15/962مورخ
 10103583966به موجب نامه شماره  90401/96/101مورخ  25/7/96 25/06/96اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل
اداره ثبت شرکتها و مو سسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران و اتخاذ شد  :محمد رضا شاهزاده حمزه شماره ملی  0385084056به سمت
مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة  ..1/10/95مرکز رئیس هسئت مدیره منیر رئیس جعفری به شماره ملی 0051065568
اصلی شرکت ژرف اندیشان خودرو سهامی خاص به نشانی تهران  -به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابوذر شاهزاده حمزه به شماره ملی
مرزداران خیابان البرز البرز دهم پالک  14طبقه دوم واحد  3کدپستی  0070056935به سمت منشی هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند .
 1463884984.انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با  2امضا  – 1آقای
تحت شماره 321332به ثبت رسیده است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور ابوذر شاهزاده حمزه مدیر عامل به عنوان دارنده امضا ثابت  – 2آقای محمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403444
رضا شاهزاده حمزه رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای
____________________
اعتبار خواهد بود و در غیابرئیس هیئت مدیره امضا خانم منیر رئیس جعفری
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی سرمایشی گرما آوران پارسه نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است  .همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با
به شماره ثبت  362687و شناسه ملی  10104089171به استناد امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  29/06/1396ومجوز شماره اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403446
 212570/15/962مورخ  25/7/96اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی ____________________
آگهی تغییرات موسسه اتحادیه صنف آهنکاران ساختمان و درب
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محمدرضا شاهزاده حمزه
به شماره ملی  0385084056به سمت عضو اصلی آقای ابوذر شاهزاده پنجره ساز فلزی و جوشکاری شهرستان تهران به شماره ثبت 321
حمزه به شماره ملی  0070056935به سمت عضو اصلی خانم منیر رئیس و شناسه ملی  10100050085به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
جعفری به شماره ملی  0051065568به سمت عضو اصلی خانم نرجس فوق العاده مورخ  02/05/1397و مجوز شماره  / 29598د مورخ
شاهزاده حمزه به شماره ملی  0081847092به سمت عضو علی البدل  14/5/97اتاق اصناف تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اساسنامه
هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند آقای شهاب الدین کوشا فر جدید موسسه مشتمل بر  30ماده و  2تبصره به تصویب رسید و
به شماره ملی  0381757013به سمت بازرس اصلی و خانم نسیم رحیمی جایگزین اساسنامه قبلی گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند  .اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()403447
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علمی  -پزشکی
برخی خواص و مضرات میگو

میگو از جمله غذاهای دریایی
و حاوی میزان پایینی از کالری
و چربی به خصوص چربی اشباع
است.
به گزارش ایسنا ۸۵ ،گرم میگو
طبخ شده حاوی  ۱۰۰کالری و ۱.۴
گرم چربی است .همچنین در این
میزان میگو حدود  ۲۰گرم پروتئین
وجود دارد که بخش قابل توجهی از میزان کالری موجود در آن را تشکیل میدهد.
از جمله دیگر مواد مغذی موجود در میگو میتوان به آهن ،سلنیم ،ید ،ویتامین
 ،B3روی و منیزیم اشاره کرد .این مواد مغذی فوائد مختلفی برای سالمتی دارند
که افزایش سطح انرژی ،کاهش التهاب ،تقویت سیستم ایمنی ،بهبود سالمت غده
تیروئید و کاهش خطر ابتال به برخی بیماریهای مزمن از جمله آنهاست.
هرچند این غذای دریایی عالوه بر خواص و فوائدی که دارد در عین حال ممکن
است سالمت فرد را نیز به خطر اندازد.
به طور مثال افرادی که به این گونه ماده غذایی آلرژی دارند باید در مصرف آن
دقت داشته باشند .همچنین این احتمال نیز وجود دارد که میگوهای پرورشی به
دلیل زیادهروی در مصرف آنتیبیوتیک و دیگر مواد شیمیایی مسمومیتزا باشند.
به گزارش مدیکال دیلی ،یکی دیگر از فوائد مصرف غذاهای دریایی ،تاثیر
سودمند آنها بر سالمت قلب است ،هرچند در مورد این منابع غذایی نگرانیهایی
در مورد احتمال جذب جیوه با مصرف آنها وجود دارد .با این حال کارشناسان تغذیه
معتقدند که میگو از جمله خوراکیهای دریایی است که حاوی میزان جیوه پایینی
است.

ارتباط استرس
با افزایش رشد سلولهای سرطانی در زنان

نتایج یک تحقیق نشان میدهد:
استرس ،به رشد سریع سلولهای
سرطانی در زنان کمک میکند.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی
جدید آمدهاست :استرس میتواند
به پیشرفت سریع بیماری سرطان
بخصوص در زنانی که دچار اضطراب
و افسردگی هستند ،منجر شود.
به گفته محققان چینی استرس مزمن و افسردگی موجب تولید هورمون موسوم
به اپینفرین شده که واکنشهای زیست شیمیایی را به همراه دارد و باعث رشد
سریع و گسترش سلولهای سرطانی میشود.
در بررسیهای پیشین نیز ارتباط بین استرس و سرطان مورد مطالعه قرار
گرفتهاست .هرچند ،در بیشتر این یافتهها چگونگی تاثیر مستقیم استرس بر بیماری
سرطان مشخص نشدهاست .در این مطالعه جدید ،محققان واکنشهای سلولهای
سرطانی به استرس را از طریق انجام آزمایشاتی روی موشها مشاهده کردند .این
موشها یک هفته پیش از آنکه دچار سلولهای سرطانی پستان شوند ،تحت استرس
مزمن قرار گرفتند .به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی ،به گفته محققان،
موشهایی که تحت استرس مزمن بودند تغییرات رفتاری همراه با افسردگی و
اضطراب از خود نشان داده و رشد تومورهای سرطانی در آنها سریعتر بودهاست.
همچنین ،در موشهایی که دچار استرس هستند و رشد تومورهای سرطانی در آنها
سریعتر است ،سطح هورمون اپینفرین بیشتر است.

راهکار ساده طب سنتی
برای بازگشت «حس بویایی»

در این مطلب یک راهکار ساده طب سنتی برای بازگشت «حس بویایی» آموزش
داده شده است.
به گزارش ایسنا ،کسانی که در تصادف یا بهدالیل مختلف «حس بویایی» خود
را از دست دادهاند ،میتوانند تا  40روز دمنوش «بادرنجبویه» را مکرر مصرف کنند
و همزمان چند قطره «روغن گل بنفشه» بهصورت روزانه در بینی خود بچکانند.
این روش ساده توصیهشده بر اساس آموزههای طب سنتی میتواند در بازگشت
حس بویایی بسیار مؤثر باشد.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
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مصرف انجیر خشک برای جلوگیری از پوکی استخوان

مدیر آموزش همگانی انستیتو
تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی
کشور با اشاره به فواید بسیار میوه
انجیر در سالمت ،گفت :انجیر
خشک به عنوان یکی از منابع خوب
غیرلبنیاتی کلسیم در جلوگیری از
پوکی استخوان موثر است.
به گزارش ایسنا ،مینا کاویانی ،با
اشاره به فواید میوه انجیر برای سالمتی ،گفت :انجیر میوهای
بهشتی ،خوش طعم و شیرین و از جمله میوهایی است که در
قرآن از آن یاد شده است .میوه انجیر تأمین کننده بخشی از
انرژی و منبع خوبی از فیبر غذایی و برخی مواد مغذی مثل
پتاسیم ،آهن ،کلسیم و ویتامینهای  Cو فوالت است.
وی با بیان اینکه انجیر با داشتن مقادیر مناسبی فیبر غذایی
در پیشگیری و رفع یبوست بخصوص در کودکان موثر است،
افزود :دو عدد انجیر تازه که حدوداً ۱۱۰گرم وزن دارد ،بخشی
از فیبر غذایی مورد نیاز روزانه ( ۱۱درصد نیاز روزانه) را تأمین
میکند.

وی افزود :انجیر خشک حاوی
مقادیر مناسبی از آهن با منشاء
گیاهی است که میتواند در تأمین
نیاز بدن به آهن بویژه برای افرادی
که رژیم گیاهخواری دارند و دخترانی
که در سنین بلوغ هستند ،موثر باشد.
همچنین انجیر خشک به عنوان یکی
از منابع خوب غیرلبنیاتی کلسیم در
جلوگیری از پوکی استخوان موثر است و با توجه به افزایش نیاز
نوجوانان در سنین رشد و بلوغ ،در تأمین بخشی از نیازهای این
گروه سنی به کلسیم میتواند موثر باشد؛ به طوریکه سه عدد
انجیر خشک ۲۱درصد کلسیم مورد نیاز روزانه را تأمین میکند.
کاویانی در پایان با بیان اینکه انجیر به عنوان یک میان وعده
کم حجم و مغذی بویژه برای دانش آموزان توصیه میشود ،گفت:
همچنین تحقیقات نشان داده است که انجیر حاوی رنگدانههای
گیاهی است که به مقدار زیاد در پوست این میوه وجود دارد و
دارای اثرات آنتی اکسیدانی مفیدی بوده و در کاهش خطر بروز
بیماریهای مزمن موثر است.

 ۶راهکار ساده طب سنتی برای درمان غلظت خون
برای درمان غلظت خون در آموزههای طب سنتی ،دستورات و
نسخههای مختلفی وجود دارد؛ در این مطلب با  ۶دستور ساده طب سنتی
برای درمان "غلظت خون" آشنا میشوید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،غلظت خون یکی از اختالالتی است که
امروزه بسیاری از افراد بهدلیل سبک زندگی نادرست ،رژیم غذایی بد و...
به آن مبتال هستند؛ در ادامه به چند نسخه ساده طب سنتی برای درمان
غلظت خون اشاره شده است:
باید  3قاشق آویشن را با  19عدد عناب در یکی قوری چینی با هم
مخلوط کنیم و با اضافه کردن یک تا  2لیوان آبجوش به این ترکیب ،اجازه
دهیم بهروی شعله مالیم دم بکشد و در ادامه این دمنوش خوشطعم را
مصرف کنیم.
این ترکیب عالوه بر خاصیت رقیق و لطیفکنندگی خون ،باالبرنده
حرارت غریزی بدن ،باعث بهبود پمپاژ قلب ،کاهنده چربی خون و تاحدی
هم الغرکننده است همچنین باعث افزایش ظرفیت حیاتی ریهها نیز
میشود.
اما از دیگر نسخههایی که میتوان برای درمان غلظت خون به آن
اشاره کرد ،ترک مصرف "نانهای سفید" و فاقد سبوس است که در
نانواییهای سراسر کشور پخت و توزیع میشود (متأسفانه در حال حاضر
حتی نانهای سنگک پختشده در نانواییها نیز فاقد حد کافی سبوس
است).
س کامل و فاقد افزودنیهایی مانند آهن
مصرف نان محلی سبو 

و فولیک اسید و ...نقش بسزایی در درمان غلظت خون و بیماریهای
گوارشی دارد.
بهرهمندی از "هوای سالم" و دوری از زندگی در هوای آلوده نیز تأثیر
زیادی در کاهش غلظت خون دارد.
انجام "حجامت" بهویژه در فصل بهار نیز برای درمان غلظت خون و
بیماریهای خونی بسیار مفید و مجرب است.
ترک مصرف فستفودها ،محصوالت غذایی کنسروشده ،گوشتهای
مانده و نمکسود ،مواد غذایی لزج مانند پنیز پیتزا ،الزانیا ،ماکارانی ،قارچ
و ...نیز از پرهیزات بسیار ضروری برای درمان غلظت خون و حفظ سالمتی
است .مصرف «آب انار ملس» (ترش و شیرین) نیز برای بهبود غلظت
خون و گردش خون نافع است.

 ۳راهکار طب سنتی برای درمان سرفه
در این مطلب  ۳راهکار درمانی بسیار مؤثر طب سنتی برای
درمان سرفه آموزش داده شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ برای درمان سرفههای شدید
میتوان تخم بهدانه  +تخم بارهنگ  +نشاسته  19 +عدد عناب
 5 +عدد سپستان با هم در یک قوری چینی دم کرد و قبل از
خواب میل کنید.
این نسخه طب سنتی در درمان سرفههای مزمن و شدید
بسیار مؤثر است.
همچنین «زردک» یا همان هویج ایرانی برای درمان سرفه
مزمن ,سینهپهلو و وجود خلط سینه و درد آن مفید است و مقوی
فوقالعادهای برای بیماران دچار ضعف عمومی بدن است و
تقویتکننده معده و کبدهای سرد است .بخور «آویشن» نیز برای
کسانی که دچار سینوزیت مکرر و چرکی میشوند ،بسیار مؤثر

است و یک درمان پایهای محسوب میشود و مصرف «آویشن
همراه با انجیر» باعث تقویت سیستم ریوی میشود و برای رفع
سرفه مفید خواهد بود.

تاثیر مصرف هویج و چایسبز در پیشگیری از آلزایمر
محققان به تازگی دو ترکیب متفاوت در هویج و چای
سبز یافتهاند که به درمان آلزایمر در موشها کمک کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،یکی از راهکارهایی
که دانشمندان برای کشف اسرار جدید بیماری آلزایمر
استفاده میکنند ،انجام آزمایشاتی روی موشها است.
محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به تازگی دریافتهاند
که ترکیباتی در چای سبز و هویج وجود دارد که به بهبود
موشهای مبتال به آلزایمر کمک میکند.
این تحقیق که توسط محققان پزشکی این دانشگاه
انجام شده است ،منجر به بررسی دو ترکیب به نامهای "
فرولیک اسید " و " اپیگالوستاچین گالت" شد.
" فرولیک اسید " یا "  "FAآنتیاکسیدانی است که در
برنج ،هویج و سیبزمینی یافت میشود.
اپیگالوستاچین گالت" یا "  "EGCGترکیبی است که
در چای سبز وجود دارد و مادهای مؤثر برای درمان آلزایمر
محسوب میشود .این ماده همچنین به حفاظت بهتر از
دندانها و جلوگیری از حمالت قلبی کمک میکند و عالوه
بر آن دارویی ضدسرطان است.
"ترنس تاون" ،محقق ارشد این پروژه اظهار کرد :ما
پیش از این طی تحقیقاتی نشان داده بودیم که این دو
ترکیب منجر به تغییر روند بیماری آلزایمر در مغز موشها
میشوند.
در این پروژه  ۳۲موش با عالئم مشابه با بیماری آلزایمر
مورد آزمایش قرار گرفتند و محققان در یک دوره سه ماهه
موشها را با ترکیبات مذکور تغذیه کردند.
موشها قبل و بعد از تغذیه با این رژیم مورد آزمایشهای

نوروفیزیولوژیکی قرار گرفتند.
تغذیه موشهای بیمار با این رژیم سبب شد که بتوانند
عملکردی مشابه با موشهای سالم داشته باشند.
نکته قابل توجه این بود که رفتار اضطراب مانند
موشهای بیمار نیز با این رژیم کاهش پیدا کرد.
"استرس اکسیداتیو" و "التهاب عصبی" دو عالئم
کلیدی برای بروز آلزایمر در انسان هستند که با استفاده از
این رژیم در موشها کاهش پیدا کرد.
دانشمندان پروژه اظهار کردند :هنوز معلوم نیست که
چگونه میتوان این نتایج را به انسانها نیز نسبت داد .گرچه
که نتیجه آزمایش به اینگونه نیست که هرچه بیشتر چای
سبز نوشید و یا هویج خورد ،کمتر احتمال ابتالء به آلزایمر
وجود دارد"v .تاون" در نهایت گفت :بهتر است  ۱۲سال را
برای ساخت این دارو منتظر نمانیم و از همین امروز هویج
و چای سبز را در رژیم غذایی خود بگنجانیم.
نتایج این پژوهش در "Journal of Biological
 "Chemistryانتشار یافت.

مصرف انواع سبزیجات تازه
برای پیشگیری از سرطان روده

نتایج یک مطالعه در چین نشان داده است که
مصرف برخی از انواع سبزیجات ،خطر ابتال به سرطان
روده بزرگ را کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمد ه است :مصرف
برخی انواع سبزیجات از قبیل سیر ،پیاز و تره فرنگی
میتواند خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش
دهد .طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت (،)WHO
سرطان روده بزرگ یکی از شایعترین انواع سرطان
در جهان است که در سال  ۲۰۱۸به مرگ  ۸۶۲هزار
نفر منجر شد ه است .متخصصان چینی بر اساس
مشاهدات خود دریافتند افرادی که از مقدار قابل
توجهی از این گونه سبزیجات مصرف میکنند نسبت
به دیگران  ۷۹درصد کمتر در معرض ابتال به این نوع
سرطان هستند .به گزارش اندی تیوی ،به گفته
متخصصان یافته بدست آمده حاکی از تاثیر فاکتور
پیشگیری از ابتال به سرطان روده بزرگ از طریق
تغییر در سبک زندگی است و الزم است مطالعات
بیشتری در این رابطه انجام شود.

تاثیر خمیردندان و دهانشوی ه
در مقاومت برابر آنتیبیوتیکها

گروهی از متخصصان در آمریکا در بررسیهای
اخیر خود هشدار دادند که استفاده از خمیردندان و
دهانشویهها موجب مقاومت آنتیبیوتیکی میشود.
به گزارش ایسنا ،متخصصان علوم پزشکی در
آمریکا بر اساس مشاهدات خود هشدار دادند که
ترکیبهای شیمیایی متداول در محصوالتی همچون
خمیردندان و دهانشویهها که خاصیت آنتی باکتریال
دارند ،میتوانند باکتریها را در برابر آنتیبیوتیکها
مقاوم کنند.
در این بررسی آمد ه است :ترکیب شیمیایی موسوم
به «تریکلوسان» باکتریها را قویتر ساخته و
موجب میشود آنها در برابر درمانهای آنتی بیوتیکی
مقاومتر شوند .تریکلوسان در محصوالت دیگری
همچون اسباببازی کودکان ،محصوالت آرایشی و
کارتهای اعتباری نیز کاربرد دارد که تولید کنندگان
به منظور کاهش یا جلوگیری از رشد باکتریها این
ترکیب را به کار میبرند.
به گزارش مدیکال دیلی ،بررسیهای انجام شده
روی موشهای آزمایشگاهی نشان میدهد که قرار
گرفتن در معرض ترکیب تریکلوسان میتواند
توانایی بدن را در واکنش به درمانهای آنتی بیوتیکی
به خصوص داروهای تجویزی در درمان عفونت
مجاری ادراری تحت تاثیر قرار دهد.

ارتباط ناباروری با افزایش
خطر ابتال به سرطان در زنان
نتایج یک بررسی نشان میدهد زنان نابارور حدود یک
پنجم بیشتر احتمال دارد در دوران میانسالی به سرطان
مبتال شوند .به گزارش ایسنا ،در این بررسی جدید آمده
است :ناباروری در زنان احتمال ابتال به سرطان را در
دوران میانسالی حدود یک پنجم افزایش میدهد .مطالعه
انجام شده روی بیش از سه میلیون زن که در سن باروری
بودند ،نشان داد :زنانی که دچار مشکالت باروری هستند
 ۱۸درصد بیشتر احتمال دارد به سرطان مبتال شوند .به
گفته متخصصان دانشگاه استنفورد در حال حاضر مشخص
نیست آیا ناباروری علت ابتالی این زنان به سرطان است
بکارگیری شیوههای درمان ناباروری با این تاثیرهمراه
یا
ِ
است و تنها وجود رابطه بین این دو مورد تایید قرار
گرفت .متخصصان همچنین اظهار داشتند :مکانیزم
نهفتهای وجود دارد که خطر سرطان و ناباروری را افزایش
میدهد .با این حال نتایج بدست آمده در این مطالعه در
مدت زمان چهار سال و روی زنانی در دهه  ۳۰عمرشان
نشان داد که مشکالت ناباروری احتمال ابتال به هر نوع
بیماری سرطان را حدود  ۱۸درصد افزایش میدهد .به
گزارش روزنامه تلگراف ،یکی از متخصصان این مطالعه
از دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا گفت:
امیدواریم در آینده این موضوع مشخص شود که چرا زنان
نابارور بیشتر در معرض ابتال به سرطان هستند .به طور
مثال از طریق شناسایی یک مکانیزم نهفته و متداول که
موجب سرطان و ناباروری میشود.

