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رئیس جمهور در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران:

تشدید بحران در خاورمیانه!
تاجر تبهکار را لجام زنید

محمد نادری
با استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید ،عالوه بر باد رفتن اعتبار تاریخی
ایاالت متحده به علت اتخاذ و اجرای سیاستهای مبتنی بر ناسیونالیسم
افراطی و سوداگری در عرصه جهانی ،مناسبات بین المللی نیز دستخوش
تغییر و تحوالتی عمیق به زیان صلح و امنیت جهانی شد! او که یک
تاجر تبهکار ،بدنام و بدسابقه است تا کنون آمریکا را از چندین توافق دو
جانبه و چند جانبه و عضویت در برخی نهادهای وابسته به سازمان ملل
خارج کرده و صلح و امنیت جهانی را به طور جدی به مخاطره انداخته
است! برخی از توافقهایی که ترامپ با ادعای زیان آور بودن آنها برای
آمریکا به صورت یکجانبه فسخ کرده عبارتند از -۱ :توافق هم پیمانی
دو سوی اقیانوس اطلس  -۲توافق آب و هوایی پاریس  -۳توافق
تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا)  -۴توافق هستهای برجام  -۵توافق
منع موشکهای هستهای میانبر با روسیه  -۶خروج از سازمان علمی،
فرهنگی و تربیتی ملل متحد ( یونسکو)  -۷خروج از شورای حقوق
بشر سازمان ملل و ...ماجراجویی و سوداگریهای ترامپ در خاورمیانه
پررنگ تر از دیگر مناطق جهان بوده زیرا این منطقه کانون و گذرگاه
اصلی تامین و انتقال انرژی  -نفت و گاز  -دنیا و مناسب برای کاسبی
و سوداگری است! در روزهای اخیر با لشکر کشی وسیع به منطقه،
بحران در خاورمیانه را به اوج رسانده است! در توجیه لشکرکشی،او ،وزیر
خارجه و مشاور امنیت ملی اش میگویند ":برای مقابله با اقدامات بی
ثبات کننده ایران در منطقه آمده ایم"" ایران باید مثل یک کشور عادی
رفتار کند" " هرگونه حمله به نیروها و منافع آمریکا و همپیمانان با پاسخ
سخت و مستقیم به ایران مواجه خواهد شد" و ...سئوال این است کدام
کشور یا کشورها در خاورمیانه دست به اقدامات بی ثبات کننده زده و
میزنند؟ به چند مورد از بحرانهای منطقه اشاره میشود  -۱بحران
یمن؛ از  ۴۹ماه پیش عربستان با همراهی کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس به جز عمان و حمایت اکثریت کشورهای عضو اتحادیه
عرب ،مردم فقیر و بی دفاع یمن را با ادعاهای واهی ،بی وقفه بمباران
و موشک باران کرده اند! کنگره آمریکا با هدف پیشگیری از قتل عام
بیشتر مردم یمن پس از گذشت نزدیک به چهار سال از جنگ و با روشن
تر شدن خوی سفاکی سعودیها در جریان قتل فجیع جمال خاشقچی،
فروش سالح به عربستان را ممنوع کرد اما سوداگر حاکم بر کاخ سفید،
مصوبه کنگره را وتو کرد! مسئولیت فاجعه یمن بر عهده عربستان و
کشورهای عرب دنباله رو و اربابشان ترامپ است و نه ایران .اگر همین
امروز از جنگ و محاصره ملت یمن دست بردارند فاجعه خونین و بحران
انسانی این کشور مظلوم پایان مییابد وگرنه مطابق قوانین ،مقرارت و
عرف بین الملل ،مسئولیت اقدامات تالفی جویانه یمنیها بر عهده ایران
نیست  -۲تشدید بحران در فلسطین ،سوریه و لبنان؛ اعالم طرح موسوم
به " معامله قرن" از سوی ترامپ ،نگرانی ملل خاورمیانه به خصوص
فلسطینی ها ،سوریها و لبنانیها را در پی داشته و پس از لو رفتن
بخشهایی از مفاد آن از سوی دامادش کوشنر ،تشدید شده زیرا آشکار
شده اصل این طرح با هدف سلطه بیش از پیش اسرائیل بر منطقه است!
حال اگر کشورهای ذینفع ،طرح ترامپ را نپذیرفته و جنگ جدیدی در
بگیرد مطابق قوانین و قواعد بین المللی مسئولیتش بر عهده حامیان و
مجریان طرح سلطه است .بر اساس منشور ملل متحد ،مسئولیت صلح
و امنیت بین الملل بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است و آمریکا
دارای یک رای از مجموع  ۱۵رای شورای امنیت است اما اکثر قریب به
اتفاق پیش نویس قطعنامههایی که به نفع فلسطینیها بوده را درحمایت
از اسرائیل وتو کرده است! و اکنون ترامپ در صدد سلطه اسرائیل بر
فلسطینی هاست! پس مسئولیت جنگ احتمالی در فلسطین اشغالی و
کشورهای ذینفع بر عهده اسرائیل،آمریکا و شرکاست -۳بحران سوریه؛
تنها دو کشور ایران و روسیه با دعوت دولت این کشور برای مقابله با
گروههای تروریستی مشارکت قانونی و مشروع داشته و دیگر کشورها
از جمله آمریکا و عربستان برخالف قوانین و قواعد بین الملل وارد خاک
این کشور شده اند -۴بحران عراق؛ در زمان سیطره داعش بر بخش
وسیعی از سرزمین عراق ،بخشی از نیروهای نظامی ایران با دعوت دولت
عراق برای مقابله با داعش در جنگ مشارکت داشته اند.
کارشناسان منصف و بی طرف ،ایران را حامی اصلی صلح و ثبات در
منطقه ،پیشرو در مبارزه با گروههای تکفیری  -تروریستی و قاچاقچیان
مواد مخدر و قاچاق انسان میدانند و تبهکارانی چون ترامپ ،پمپئو و
جان بولتون و جنایتکارانی چون نتانیاهو ،بن سلمان و بن زاید را مسبب و
شریک تمامی بحرانهای این منطقه میدانند .در پی لشکر کشیها و بهانه
جوییهای خارج از عرف باند تبهکار و همدستان جنایتکار ترامپ ،بحران
در خاورمیانه تشدید و در وضعیت قرمز قراردارد! شورای امنیت سازمان ملل
قبل از وقوع فاجعه چاره اندیشی کند وگرنه آتش جنگ این بار به سراسر
خاورمیانه ،آسیای مرکزی و شمال آفریقا تسری خواهد یافت!

ملت ایران بار دیگر دشمنان را در جنگ اقتصادی پشیمان خواهد کرد

با همه مشکالت در یکسال گذشته صدای ملت،صدای ایستادگی و مقاومت بود

رئیس جمهوری با بیان اینکه شهیدان و جانبازان ،گواهان
صادق تاریخ عزت ،سربلندی و ایستادگی ملت هستند ،تاکید
کرد :دفاع مقدس تنها تاریخ پر فراز و نشیب  8ساله نیست
بلکه فرهنگ ایثار ،رشادت ،ایستادگی و مقاومت است و ملت
ایران باردیگر دشمنان را در جنگ اقتصادی پشیمان خواهد
کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی شامگاه پنجشنبه
در دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران ،اظهارداشت:
ما تنها به سخن و شعار نمیگوئیم که در برابر دشمن با عزت
ایستادهایم ،بلکه شهدا گواهان ما در این مهم هستند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه خرمشهر نماد بزرگ
در دفاع مقدس و گواه تاریخ و عزت ملی ماست ،گفت :روز
اشغال خرمشهر و عقبنشینی سنگربانان و اشغا ل این شهر،
سختترین روزها و غمانگیزترین ساعات بود ،اما زیباترین
روزهای دفاع مقدس ،آزاد سازی و فتح خرمشهر بود که
لبخند بر لبان همه ملت نشاند.
روحانی با اشاره به اینکه فتح خرمشهر تنها یک پیروزی
ساده نبود ،بلکه توانستیم یک شهر را با همه اشغالگران بازپس
بگیریم ،گفت :خرمشهر به گونهای فتح شد که  19هزار سرباز
و افسر عراقی اسیر شدند و تمام بسیجیان و رزمندگان و حتی
جوانان و نوجوانان ،صدها عراقی را اسیر کردند و به پشت
جبههها میآوردند و آن روزها ،عزت و سربلندی ما بود.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز نیز جوانان کشور
بار دیگر برای فتحهایی همچون خرمشهر آمادهاند ،گفت:
آنچه را که اگر از ما بگیرند و روز سقوط ماست،ایمان ملت
است و تا ایمان و رابطه و عبادت با حق و پیروی از امام
علی(ع) در دل جوانان و ایرانیان باشد ،از دشمن شکست
نخواهیم خورد.
روحانی با بیان اینکه در زمان  8سال دفاع مقدس فشار و
حمله نظامی و اشغال سرزمین بود ،اما امروز با جنگ اقتصادی
و حمله به رفاه و شرایط زندگی مردم روبرو هستیم ،تصریح
کرد :این حمله از یک جهت پیچیدهتر از حمله قبل است و
امروز نیاز به ایستادگی و مقاومت داریم و دشمنان باید بفهمند
یاس و ناامیدی در دل ما راه ندارد و اگر سرزمین ما بمباران

شود و باز هم شهید ،جانباز و اسیر دهیم ،دست از هدف
استقالل و عزت کشور برنخواهیم داشت.
رئیس جمهوری افزود :این پیامی است که بعد از  30سال
از جنگ به جهان مخابره میشود و بسیاری از نسل جوان ما
جنگ و روزهای دفاع مقدس را ندیده اند اما در عین حال
امروز شاهد مقاومت ،ایستادگی و ایثار دیگری هستند.
روحانی با اشاره به اینکه امروز همه توطئه و توان
دشمن در این است که در برابر آنها سر فرود بیاوریم
و استقالل خود را زیر پا بگذاریم ،افزود :فرهنگ ایثار و
ایستادگی باید مسیر ما را مشخص کند و امروز مشخص
کرده است .دشمنان فشار میآورند تا ما را از عزت و
استقالل خود پشیمان کنند اما بار دیگر ملت نشان خواهد
داد که توطئههای آنان به ثمر نخواهد نشست و دشمنان
را بار دیگر پشیمان میکند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه بیش از یکسال علیرغم
تحریمهای شدید و مشکالت فراوان مردم سر فرود نیاوردند
و صدای ملت،صدای ایستادگی و مقاومت بود ،تصریح کرد:
صدای ذلت و تسلیم از ایران و ملت بلند نخواهد شد و با
فداکاری ،ایثار و اتحاد بر دشمن پیروز خواهیم شد.
روحانی با اشاره به اینکه آنچه دشمن در اختیار داشت
قدرت مادی بود و همه دنیا با تمام توان به آنها کمک کردند
و در کنارشان بودند،گفت :اما ما تنها بودیم و تنها با ایمان و
اخالص حرکت کردیم و ملت وحدت ،انقالب و استقالل را
حفظ کرد و فداکاری را به عنوان یک راه انتخاب نمود.
رئیس جمهوری تصریح کرد :امروز روز ایستادگی و
مقاومت است وبه ملت ایران با صراحت میگویم با ایستادگی،
وحدت و مقاومت میتوانیم آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
ارتجاع منطقه را شکست دهیم.
روحانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه «اساس
تجاوز وحشیانه به کشور و ایستادگی ملت در  8سال دفاع
مقدس در این خالصه میشود که در آن شرایط حساس
تاریخی و سالهای اولیه انقالب که شرایط خاص استقرار
انقالب و عدم آمادگی نیروهای مسلح بود» ،گفت :دشمن با
حمله و تجاوز به دنبال این بود تا روحیه ما را بشکند و اگر 31
شهریور  59مردم در برابر هجوم و بمباران ساعات اولیه روحیه

خود را از دست میدادند ،در جنگ ناموفق میشدیم.
وی با اشاره به جمله امام راحل که دشمنی سنگی انداخته
و مردم ما پاسخ آن را خواهند داد ،اظهار داشت :مردم با قدرت
ایستادند و  5صبح فردای سخنان امام (ره) 140 ،فروند
هواپیما به رژیم صدام پاسخ دادند و اهدافی را در داخل عراق
بمباران کردند.
رئیس جمهوری ادامه داد :جنگ در همان چند ساعت
خاتمه یافت و دشمن فهمید که مردم ،سپاه ،ارتش و بسیج
با همه وجود برای دفاع از شرف،عزت و استقالل کشور،
میایستد و آن  5صبح همان عالمت به دشمن بود که مردم
با همه توان در صحنهاند.
پیش از سخنان رئیس جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین سید محمدعلی شهیدی معاون رئیس جمهوری
و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ،با گرامیداشت یاد
و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس
و حماسهسازان سوم خرداد و تبریک روز مقاومت ،ایثار و
پیروزی به ملت بزرگ ایران ،گفت :سوم خرداد برای ملت
ایران روزی بزرگ و پرخاطره است.
معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،اظهار داشت :سوم خرداد سال  61پرشورترین،
زیباترین و از به یادماندنیترین روزهای کشور ماست چرا
که رزمندگان اسالم در این روز در خرمشهر،معجزه آفریدند و
کاری کردند که دوست و دشمن وادار به تحسین شدند.
وی با بیان اینکه فتح خرمشهر به فرموده امام راحل فتح
ارزشها بود ،گفت :باید تالش کنیم تا حماسههای دوران
دفاع مقدس در تاریخ کشور ،حفظ و نگهداری شده و به
نسلهای آینده انتقال پیدا کند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پاکستان:

امروز تحریمهای آمریکا نظم جهانی را نشانه گرفته است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران با بیان اینکه مشورت با همسایگان
درباره شرایط دشوار منطقه ضروری است ،گفت:
امروز تحریمهای آمریکا نظم بین المللی را نشانه
گرفته است.
به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف پنجشنبه گذشته
به منظور دیدار با مقامهای جمهوری اسالمی پاکستان
در صدر هیأتی وارد اسالم آباد ،پایتخت این کشور شد.
محمدجواد ظریف از زمان آغاز دولت تدبیر و امید
تاکنون  9بار در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران به پاکستان سفر کرده و این سفر نیز دهمین دیدار
وی از همسایه شرقی محسوب میشود.
وی اظهار داشت :آنچه بسیار روشن است ،تحریمهای
آمریکا در واقع نظم بین المللی را نشانه گرفته است و اگر
با آن مقابله نشود ،جامعه جهانی گرفتار میشود.
ظریف افزود :ما امروز شاهد اقدامات قلدرمأبانه آمریکا
برای تحمیل تحریمها علیه ایران و همزمان تحریم علیه
چین هستیم و اگر جامعه جهانی اجازه بدهد این اقدامات
ادامه پیدا کند ،در واقع نظام ارتباطات جهانی در اختیار
افرادی قرار میگیرد که پایبند به هیچ قانونی نیستند.
وی افزود :به همین دلیل همسایگان ما و مجموعه
کشورها نیاز دارند برای امنیت جهانی و منافع خودشان با
تحریمهای آمریکا مقابله کنند.
وزیر امور خارجه ایران گفت :در زمان فعلی منطقه ما

شرایط بسیار دشواری را میگذارند و اقدامات خطرناکی
در منطقه در حال شکل گرفتن است که نیاز است در
این خصوص با همسایگان مشورت کنیم.
روابط دیرینه ایران و پاکستان
ظریف ،مشورت با پاکستان درباره تحوالت منطقهای
را یکی از اهداف مهم این سفر عنوان کرد و افزود :بسیار
خوشحالیم که یک بار دیگر فرصت سفر به پاکستان را
به دست آوردیم؛ ما با پاکستان روابط بسیار محکم و
دیرینهای داریم و همواره اعالم کرده ایم که ارتباط با
همسایگان در اولویت سیاست خارجی قرار دارد.
چابهار و گوادر مکمل یکدیگر
وزیر امور خارجه ایران که ساعاتی پیش از سفر
به پاکستان از بندر چابهار بازدید کرده بود ،در پاسخ
به پرسشی درباره ظرفیتهای همکاری بنادر چابهار
و گوادر نیز گفت :مردم و مسؤوالن چابهار مصرانه
معتقدند که چابهار و گوادر پاکستان بنادر مکمل یکدیگر

هستند .وی تأکید کرد :ما از ظرفیت اتصال چابهار و
گوادر برخوردار هستیم و سپس میتوانیم بندر گوادر
را از طریق سیستم راه آهن ایران به کریدور شمالی
و همچنین ترکمنستان ،قزاقستان ،آذربایجان ،روسیه و
حتی ترکیه متصل کنیم.
ظریف با اشاره به طرح اتصال مسیر راه آهن ایران
به عراق نیز ،گفت :در این سفر پیشنهادهایی را در
خصوص اتصال بنادر چابهار و گوادر به دولت پاکستان
ارائه خواهیم داد.
وزیر امور خارجه ایران قرار است ،در دیدار با مقامهای
عالی رتبه سیاسی -نظامی پاکستان ،راههای گسترش
روابط دو جانبه از جمله تقویت همکاریهای امنیتی،
مرزی ،گسترش مبادالت تجاری و همچنین تحوالت
منطقهای و جهانی را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار
دهد .نشستهای مهم ظریف شامل دیدار با عمران خان
نخست وزیر پاکستان ،ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده
ارتش ،شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و اسد قیصر
رئیس مجلس ملی این کشور میشود.
این سومین سفر ظریف به پاکستان از زمان آغاز
دولت فعلی این کشور به نخست وزیری «عمران
خان» است .محمدجواد ظریف نخستین مقام بلندپایه
یک کشور خارجی بود که با آغاز دولت عمران خان 9
شهریور سال گذشته به اسالم آباد سفر کرد و تشکیل
دولت جدید پاکستان را تبریک گفت.

وزیر امورخارجه چین :آمریکا بی دلیل و مدرک شرکتهای خارجی را تحت فشار قرار داده و  باجگیری میکند

وزیر خارجه چین از آمریکا به عنوان یک باجگیر
اقتصادی یاد کرد که بی دلیل و مدرک شرکتهای
خارجی را تحت فشار قرار میدهد و تحریم میکند و
برای آنها چالش میآفریند .خبرگزاری شینهوا جمعه
گذشته گزارش کرد 'وانگ یی' در حاشیه اجالس سازمان
همکاری شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت که
نمونه این باجگیری اقتصادی مانع تراشیهای آمریکا
برای شرکت مخابراتی چینی هواوی است .دولت آمریکا

اعالم کرده است دیگر اجازه فعالیت به هواوی و ارتباط
آن با شرکتهای آمریکایی را نمیدهد و شماری از
مسئوالن آمریکایی خواستار خارج کردن هواوی از بازار
آمریکا و دیگر کشورهای غربی شده اند .وزیر خارجه
چین اقدام آمریکا برای سرکوب یک شرکت خصوصی
چین را نمونه آشکار از باجگیری اقتصادی دانست و گفت:
آمریکا میخواهد به هر شکل ،مسیر توسعه اقتصادی چین
را مسدود کند و نمی خواهد شاهد رشد این کشور باشد.

وی با اشاره به ضرب المثلی که عدالت همیشه پیروان و
حامیان بیشتری خواهد داشت و بی عدالتی مورد حمایت
قرار نمی گیرد ،افزود :آمریکا اصال دلیل و مدرک متقنی
برای ممنوعیتهای ایجاد شده برای هواوی ارایه نکرده
است .وانگ یی گفت که اقدامات آمریکا هرگز از حمایت
جامعه بین المللی برخوردار نخواهد شد و در بیانیه پایانی
اجالس وزیران خارجه شانگهای هم با یکجانبه گرایی و
حمایت گرایی تکجانبه تجاری مخالفت شده است.
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مدیر سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تشریح کرد

جزئیات پرداخت وام  2/5میلیون تومانی برای دوگانهسوز کردن خودروها
یکی از سیاستهای دولت طی سالهای گذشته دوگانه سوز
کردن خودروها بوده که برای این مهم نیز اقدامات متعددی انجام
شد .اخیرا مدیر سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از
اختصاص وام  ۲.۵میلیون تومانی به متقاضیان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در حالی که ایران بزرگترین ذخایر گاز
جهان را بهخود اختصاص داده اما طبق آمار اعالمی ،سهم گاز
در سبد انرژی ما تنها  ۱۳درصد است که طبق برنامهریزیهای
صورت گرفته قرار بود در برنامه اولیه این سهم  ۷۶درصد باشد
که تاکنون محقق نشده است.
آخرین طرح دولت برای توسعه جایگاه گاز در سبد انرژی
تخصیص وام  ۲.۵میلیون تومانی به افراد متقاضی برای دوگانهسوز
کردن خودروها بوده که حمید قاسمی  -مدیر سیانجی شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی  -درباره آخرین جزئیات اجرای این
طرح گفت :تا کنون استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته اما
روند اجرای کار کمی سخت بوده است.

وی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک برای تسهیل شرایط
دریافت وام هستیم ،اظهار کرد :به دلیل اینکه بانک تقاضای
ضامن دوم داشته ،فرایند کار پیچیده شده است که اگر بتوانیم این
مساله را حل کنیم قطع ًا انجام این کار آسانتر خواهد شد .البته
اکنون نیز کار در حال انجام است اما به دنبال ایجاد ساز و کاری
برای تسهیل کاریم.
مدیر سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره

میزان استقبال و ثبتنامهای صورت گرفته ،گفت :تاکنون در
سایت ،www.irngv.irیک میلیون و  ۱۵۰هزار نفر ثبتنام
کردند اما بر اساس برنامه ،تنها به دو میلیون نفر وام تعلق خواهد
گرفت که تاکنون با پست بانک برای یک میلیون نفر مذاکره
کرده و قرار شده تا بانک رفاه نیز به یک میلیون نفر دیگر وام
اختصاص دهد که اکنون در حال رایزنی و مذاکره هستیم.
وی با بیان اینکه اولویت ما با پرمصرفها یعنی خودرو وانت
و بعد از آن خودروهای فعال در اسنپ و تپسی هستند ،گفت :تعداد
کثیری از خودروهایی که تاکنون ثبت نام کردند ،ماشینهای
معمولی هستند و ظرفیت ثبتنام برای  ۳میلیون نفر وجود دارد.
به گفته وی اگر این کار مطابق برنامه و درست پیشبرود،
میتوانیم روزانه  ۱۸میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی
کنیم؛ عالوه بر این برای جایگاههایی که اعالم کردیم ،ظرفیت
 ۱۰۰درصد قابل افزایش است و هر کجا نیاز باشد نیز میتوانیم
جایگاه کوچک مقیاس را ظرف یک هفته پیادهسازی کنیم.

یادداشت

تورم پدیدهای پولی است
موسی غنی نژاد

بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران به جز در
مقاطع بسیار کوتاه یکی ،دو ساله ،گرفتار تورم مزمن دو
رقمی و به شدت پر نوسان است .امروزه اکثر قریب به
اتفاق اقتصاددانان از نحلههای فکری متفاوت معتقدند
تورم پدیدهای پولی است و تنها با سیاستهای پولی و
مالی منضبط میتوان به مصاف آن رفت.
هر بار که فشار تورمی در کشور ما صدای اعتراض
تودههای مردم را درآورده ،مسووالن ذیربط دولتی به جای سیاستگذاری درست
در این خصوص به کنترل قیمتها در بازار روی آوردهاند و عوامانه تورم را
گرانفروشی معرفی کرده و سرکوب بازار را در پیش گرفتهاند.
این روش هیچ نتیجهای برای کاهش تورم نداده است .درحالیکه در اکثر
کشورهای جهان مساله تورم دو رقمی کم و بیش حل شده ،چرا این چرخه
معیوب بیش از  ۵۰سال است در کشور ما تکرار میشود و مجموعه تصمیمگیران
اقتصادی تن به نظرات کارشناسی نمیدهند؟

جزئیات بسته دولت برای تشویق و تنبیه مصرفکنندگان آب و برق

مصوبه دولت درباره بهای آب و برق هم شامل پرمصرفها میشود و هم شامل
کم مصرفها؛ به طوری که یک روی سکه آن از جریمه پرمصرفها و روی دیگر آن
ارائه تخفیف به خانوارهایی میگوید که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایینتر از
الگوی مصرف باشد.
به گزارش ایسنا ،اواخر نخستین ماه سال بود که مصوبه دولت درباره «افزایش بهای
آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال  »۱۳۹۸ابالغ شد .نخستین بند این مصوبه شامل
حال همه مصرف کنندگان آب و برق میشود و از افزایش ساالنه هفت درصدی بهای
آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال  ۱۳۹۸میگوید.
مصوبه مذکور به طور اختصاصی ،هم به پرمصرفها پرداخته و هم به کم مصرفهاغ
در دومین بند این مصوبه آمده است :با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف
غیرضرور ،عالوه بر میزان افزایش موضوع بند ( )۱این تصویبنامه ،از ابتدای خردادماه،
ساالنه  ۱۶درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب

آگهی تغییرات شرکت سهیل اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  222704و شناسه ملی  10102639537به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  28/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه
شرکت از مبلغ  50000000000ریال به مبلغ 235000000000ریال
منقسم به  23500000سهم  10000ریالی با نام که از طریق مطالبات
حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر
تکمیل امضا گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()462654

____________________
آگهی تغییرات شرکت آیسان سالمت آزما با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  517738و شناسه
ملی  14007170000به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/04/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :بهناز وظیفه به نام به
شماره ملی 0059538856به سمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره و محمد حسین اسکندری به
شماره ملی  0023919876به سمت رئیس هیئت
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد و مدارک و اوراق بهادار وتعهد آور شرکت
از قبیل چک_سفته _ بروات _ قرار دادها وعقود
اسالمی اوراق عادی و اداری با امضاءمدیر عامل
منفردا همراه بامهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()462663
____________________

آبونمان ،مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین باالی الگوی مصرف افزوده
میشود.
به عبارت دیگر طبق این بند پرمصرفها تا  ۲۳درصد افزایش تعرفه خواهند داشت.
این در حالی است که طبق بند پنجم این مصوبه خانوارهایی که مصرف آب یا برق
ماهانه آنها پایینتر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور،
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ،مصرف خود را کاهش میدهند ،مشمول تخفیف به
میزان مصرف کاهشیافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
در این راستا ،هادی مدقق  -مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین
توانیر  -در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به مصوبه دولت درباره بهای آب و برق اظهار کرد:
موضوع حائز اهمیت در مصوبه امسال این است که برای مشترکینی که زیر و باالی
الگوی مصرف هستند ،تغییر میزان رشد قیمت را خواهیم داشت.
وی افزود :برای مشترکینی که میزان مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش

میدهند و زیر الگوی مصرف قرار میگیرند و مشترکینی که زیر الگوی مصرف بودند
و باز هم مصرف خود را نسبت به آن کاهش میدهند ،تخفیفها و پاداشهایی در نظر
گرفته شده است که مشترکین تشویق شوند و با توجه به الگوی مصرف ،سعی کنند
حتی اگر مشترک زیر الگوی مصرف هستند میزان مصرف خود را کاهش دهند.
بر اساس این گزارش ،مصرفکنندگان آب و برق در ایران به سه دسته تقسیم
میشوند؛ گروه نخست مشترکان خوش مصرف هستند که  ۷۰درصد مشترکان برق و
 ۷۵درصد مشترکان آب در این گروه قرار گرفتهاند و الگوی مصرف را رعایت میکنند.
گروه دوم شامل مشترکانی میشود که کمتر از گروه نخست هستند و عنوان گروه
صرفهجو را یدک میکشند و از الگوی صحیح مصرف کمتر آب و برق استفاده کنند.
گروه سوم نیز با وجود اینکه بخش کمی از مصرف کنندگان را شامل میشوند ،ولی
حجم مصرف بسیار باالیی را به خود اختصاص دادهاند و از آنها به عنوان بدمصرف یاد
میشود و چندین برابر الگوی مصرف از آب و برق استفاده میکنند.

مورخ  20/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای بهرام ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
کیانفر به شماره ملی ( 1379960320خارج از سهامداران) شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()462674
به سمت مدیر عامل آقای سعید کارآفرین به شماره ملی ____________________
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی احسان سازه سپهر
 1380058066به سمت رئیس هیات مدیره آقای شهرام
کیانفر به شماره ملی  1380015820به سمت نایب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  382880و شناسه ملی
 10861133900به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
رئیس هیات مدیره خانم تامارا پریش گلی به شماره ملی
بطور فوق العاده مورخ  19/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 0057915164به سمت عضو هیات مدیره ،برای مدت
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقایان احسان
شش ماه انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اله خویشوند به کدملی 3960413114بسمت مدیر عامل و
آور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسالمی رئیس هیئت مدیره و ابوذر خویشوند به کدملی3962125401
با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی جاللوند به شماره ملی
هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد  3961225133به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و انتخاب شدند .کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک
و سفته و برات و قراردادهای عقود اسالمی و نامههای عادی و
موسسات غیرتجاری تهران ()462669

____________________

آگهی تغییرات شرکت حسابان سیستم سپنتا شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  456247و شناسه ملی
 14004160700به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  23/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم
فرشته توکلی شماره ملی  0480155402با پرداخت 100000
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد .سرمایه شرکت
از مبلغ  20000000ریال به  20100000ریال افزایش یافت
و ماده قانونی مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح
میگردد .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از
افزایش به شرح ذیل میباشد - :آقای علیرضا حسینی خواه
آگهی تغییرات شرکت آذران فضا نما شرکت سهامی خاص  0074416332دارای  19900000ریال سهم الشرکه خانم
به شماره ثبت  299604و شناسه ملی  10103373920به فرشته احمدی  0079526403دارای  100000ریال سهم
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده الشرکه خانم فرشته توکلی  0480155402دارای 100000

مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد -خانم حمیده لطفی به کدملی 6209407005به
سمت بازرس اصلی و آقای حسن غیبی به کدملی4030625509
به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()467574

____________________

آگهی تغییرات شرکت دریای طب اندیشان سهامی خاص
به شماره ثبت  393689و شناسه ملی  10320440798به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  05/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه آذین
تراز ارقام با شناسه ملی  14003873350به سمت بازرس
اصلی حمیده پنده به شماره ملی  5029937536به سمت
بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()467575
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جامعه
یادداشت

به خاطر یک باک بنزین
حامد زرندی
عاقالنه است که بگوییم به خاطر یک باک بنزین مردم این چنین کردهاند .عاقالنه
است که بر صندلیهایمان تکیه دهیم و مقالههایی طوالنی بنویسیم و توجیه کنیم که
فرهنگمان مشکل دارد و فکری باید به حالش بکنیم .عاقالنه است که مردم را برای
یک باک بنزین تقبیح کنیم .اقتصاد رفتاری رفتارهای غیرعاقالنه مردم را مورد هدف
قرار داده است .اقتصاد رفتاری در طی این سالها ،رسالتی سنگین را بر عهده گرفته
است و میکوشد تا بگوید برخی رفتارهای مردم عاقالنه نیستند .اما راه حلهایش را
نشان میدهد و یا تالش میکند که راه حلی برای رفتارهای نابخردانهی مردم پیدا
کند .و بعد از آن به شما میگوید که این رفتارهای غیرعاقالنه مردم ،قابل پیش بینی
هستند .در نتیجه بیاییم مردم را با رفتار واقعی که از خودشان نشان میدهند ارزیابی
کنیم ،نه رفتاری که باید از خودشان نشان میدادهاند .اقتصاد رفتاری صورت مساله را
پاک نمیکند .اگر مردم در صف پمپ بنزین ایستادند و دعوا کردند و زمانشان و شاید
آبرو و عزت نفسشان را از دست دادند ،اقتصاد رفتاری چرتکه و ماشین حساب به دست
نمیگیرد و زمان مردم را در یک لیتر بنزین ضرب و تفریق نمیکند تا حساب کند یک
باک بنزین آنقدر ارزش ندارد .یک باک بنزین ،زمانی که قالب و الگوی فکری جامعه به
«از دست دادن» گره خورده باشد ،عرف و عموم جامعه در ابهام خبری فرورفته باشد ،و
وضعیت اقتصادی جامعه ،بار ذهنی شدیدی بر افراد تاثیر گذاشته باشد ،دیگر تنها یک
باک بنزین به قیمت لیتری هزار تومان نیست.

ید شماره ( -80شماره پیاپی )786
یکشنبه  5خرداد  - 1397دور جد 

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

محکومیت حسین هدایتی به 20سال زندان ،رد مال  ۴۸۸میلیارد تومانی،
 ۷۴ضربه شالق در مالعام و محرومیت دائم از خدمات دولتی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران
جزئیات حکم حسین هدایتی را اعالم کرد.
به گزارش مهر ،غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری
خود با خبرنگاران ،جزئیات حکم حسین هدایتی را اعالم
کرد.
وی گفت :این فرد به جرم اخالل عمده در نظام
اقتصادی از طریق مال مشروع به تحمل بیست سال حبس و
محرومیت دائم از بهکارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل
بیش از  ۴۸۸میلیارد تومان شد.
این فرد به  ۷۴ضربه شالق هم محکوم شده است.
موسوی نژاد متهم دیگر این پرونده هم به  ۱۵سال حبس
محکوم شد .همچنین علی اکبر یقینی متهم دیگر این پرونده
به ده سال حبس ،رد مال و  ۷۴ضربه شالق محکوم شده
است.
وی افزود :مجتبی کیان پیشه یکی دیگر از متهمان این
پرونده هم به  ۵سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی در رابطه با جزئیات انتشار احکام صادره در
پروندههای فساد اقتصادی گفت :طبق قانون مجازات اسالمی

هر گاه این جرایم با بار مالی بیش از صد میلیون باشد ،قابل
انتشار است که این موضوع مطالبه رسانهها بود .معتقدیم این
حس مطالبه گری باید از همه بخشهای دولتی انجام شود.
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی ،نماینده
دادستان پس از حضور در جلسه و کسب اجازه از ریاست
دادگاه به قرائت کیفرخواست تنظیمی این پرونده پرداخت
و گفت :در این پرونده که به پرونده هدایتی موسوم است
آقای هدایتی دوالبی در پوشش هشت شرکت اقدام به اخذ
تسهیالت بانکی کرده و با گماردن افراد بی بضاعت و ناتوان

در سمتهای مدیریتی این شرکتها توانسته است مبلغی به
میزان  ۵۸۶میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب
تسهیالت و یا ضمانت نامه تحصیل کند.
وی گفت :همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از
مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به
میزان  ۶۶میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح
است .نماینده دادستان بیان کرد :تبانی آقای هدایتی با مدیران
بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم
دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی نژاد بوده است که کار
وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقهها بوده
است .به طوری که تاکنون  ۴سال از تاریخ سررسید معوقات
بانکی این متهم گذشته است ،اما هنوز این معوقات پرداخت
نگردیده است.
به گفته رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان؛ اصل بدهی
هدایتی  ۵۸۶میلیارد تومان بوده که با احتساب سود پول،
در حال حاضر به یک هزار و پانصد میلیارد و  ۶۰۰میلیون
تومان رسیده است که این متهم فع ً
ال  ۱۵میلیارد تومان پس
داده است.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

ممنوعیت خروج از کشور ،ادامه تحصیل ،استخدام ،کار در شرکتها ،فروشگاهها
و مغازهها ،تاسیس شرکت ،دریافت هرگونه وام و تسهیالت دولتی
از جمله محرومیتهای ناشی از غیبت سربازی

مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد

افزایش چشمگیر فقر مطلق در سال گذشته
مرکز پژوهشهای مجلس هفته گذشته با انتشار گزارشی افزایش جمعیت
زیر خط فقر مطلق در سال  ۹۷را مورد بررسی قرار داد و تبعات مختلف آن را به
مسئوالن اجرایی کشور گوشزد کرد .در بخش ابتدایی گزارش «خالصه مدیریتی»
بازوی پژوهشی مجلس به رشد نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند  ۱۳۹۷تا بیش از ۴۷
درصد اشاره شده و تورم  ۵۳درصدی کاالهای اساسی در مقایسه با تورم  ۸۵درصدی
کاالهای غیرمشمول مورد تاکید قرار گرفته است .کارشناسان این مرکز معتقدند وقوع
این اتفاق در کنار رشد اقتصادی منفی پیشبینیشده برای سالهای  ۱۳۹۷و ،۱۳۹۸
کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت ،طوری که برآوردها از
نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال  ،۱۳۹۶حدود  ۱۶درصد از جمعیت کشور زیر
خط فقر مطلق قرار داشتند ،تا پایان سال  ۱۳۹۷حدود  ۲۳الی  ۴۰درصد (با سناریوهای
مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در این سال) زیر خط فقر قرار گرفتهاند و هزینه
تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافته است.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
گفت :بخششهای مستمر و متوالی باعث شد که عدهای نسبت
به اجرای قانون بیتفاوت باشند؛ لذا به جوانانی که دارای غیبت
هستند تأکید میکنم که منتظر بخشش نباشند .به گزارش مهر،
سردار موسی کمالی در خصوص بخشش غیبت از سربازی اظهار
داشت :در بحث بخشش غایبان سربازی رویه تفاوت کرده و هم
اکنون این موضوع به فرماندهان تفویض شده است .رئیس اداره
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :افرادی
که میخواهند از بخشش اضافه خدمت برخوردار شوند باید به
خدمت رفته و چنانچه در حین خدمت از خود حسن انجام وظیفه

و اخالق نشان دهند فرماندهان میتوانند تا دو سوم اضافه خدمت
آنها را ببخشند .این مقام ارشد ستادکل در خصوص اینکه چرا اضافه
خدمت به صورت کلی بخشیده نمیشود ،گفت :بخششهای
مستمر و متوالی باعث شده که عدهای نسبت به اجرا و تمکین به
قانون بیتفاوت باشند و قضیه اینگونه تلقی شود که حتما بخششی
در کار است و به موقع خود را برای خدمت سربازی معرفی نکنند؛ به
عبارتی دیگر بخششها باعث شده که بیقانونی بوجود آید و لطف
مکرر به عنوان حق مسلم تلقی شود؛ لذا بخشش اضافه خدمت به
صورت کلی انجام نخواهد شد .سردار کمالی افزود :باید تفاوتی بین
کسی که به قانون احترام گذاشته و به موقع خود را معرفی کرده
با کسی که تخلف قانونی دارد لحاظ شود و این عادالنه است.
وی به جوانانی که دارای غیبت از خدمت سربازی هستند تاکید
کرد که منتظر بخشش نباشند و خود را معرفی کنند .رئیس اداره

آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه تیام با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  431800و شناسه ملی  14003036596به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :راحله محمودی به شماره ملی
 0014335379با پرداخت مبلغ  302100000ریال به صندوق
شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .سرمایه شرکت از مبلغ
 1000000000ریال به مبلغ 1302100000ریال افزایش یافت
وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .عبارت ذیل به موضوع
شرکت الحاق گردید ((:کشت درختان مثمروغیرمثمر واجرای ____________________
پروژهای ساختمانی مربوط به دام وطیور و همچنین اقدام به
آگهی تغییرات شرکت زیبا روی مهتاب شرکت با مسئولیت
هر گونه عملیات معدنی اعم از اکتشاف ،بهره برداری واستخراج ،محدود به شماره ثبت  417316و شناسه ملی 10320688382
تولید انواع مصالح مورد نیاز صنعت ساختمانی و معدنی و کانه به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  02/02/1398تصمیمات
آرایی و فراوری مواد معدنی کلیه عملیات مربوط به معادن سنگ
ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس.
تزئینی از جمله اکتشاف ،استخراج و فراوری سنگهای ساختمانی،
آدرس شرکت بنشانی تهران شهرستان تهران بخش مرکزی
ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و
نظارت فنی در امر پروژههای عمرانی و تاسیساتی انعقاد قرارداد شهر تهران امانیه کوچه ایثار چهار خیابان شهید حمید طاهری
پیمانکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در پالک  31طبقه دوم واحد  3شماره تلفن  88318814به کد پستی
اجرای پروژ ههای ساختمانی وصنعتی و تولیدی تجهیز و ساخت  1966865641تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
هتل و فضاهای رفاهی و حمامهای آب معدنی مجتمعهای خدماتی ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()467577
رفاهی بین راهی ،فعالیت در امر تهیه زمین و خرید و فروش ____________________
امالک و واحدهای مسکونی ،قبول و جذب سرمایههای اشخاص
آگهی تغییرات شرکت پیشرو کاسپین سالمت با مسئولیت محدود
حقیقی و حقوقی و استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک به شماره ثبت  411959و شناسه ملی  10320636373به استناد
هاوتامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت درصورت نیاز پس از صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/01/1398
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط )) و ماده مربوطه در اساسنامه تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم الهام عابدینی بشماره ملی0082788650
اصالح گردید .محل شرکت به آدرس :استان تهران،شهرستان بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید .کلیه اسناد و
تهران،بخش مرکزی شهرتهران،سازمان برنامه شمالی ،خیابان اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و
بنفشه،بزرگراه آیت اهلل کاشانی ،پالک  464ساختمان نور،طبقه عقود اسالمی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی
اول ،واحد 6کدپستی  1483895887تغییر یافت و ماده مربوطه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
در اساسنامه اصالح گردید .تعداد اعضاء هیئت مدیره از  3نفر به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()467578
 2نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکاء و میزان سهمالشرکه که هر یک پس از افزایش
به شرح ذیل میباشد :خانم راحله محمودی به شماره ملی
0014335379دارنده 302100000ریال محمدفرجی کالریجانی
به شماره ملی 2259710514دارنده  997000000ریال رهام
فرجی کالریجانی به شماره ملی 0153521007دارنده 3000000
ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()467576

سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اعالم این مطلب
که متاسفانه هر ساله تعدادی از مشموالن فکر میکنند که بخشش
در کار است و از اجرای قانون تمکین نکرده و به خدمت نمیروند
تصریح کرد :ممنوعیت خروج از کشور ،ادامه تحصیل ،استخدام،
کار در شرکتها ،فروشگاهها و مغازهها ،ثبت و تاسیس شرکت و
همچنین ممنوعیت دریافت هرگونه وام و تسهیالت دولتی از جمله
محرومیتهای ناشی از غیبت سربازی است .سردار کمالی اعالم
کرد :نیروی انتظامی میتواند طبق قانون ،سربازان غایبی را که در
مغازهها و شرکتها فعالیت دارند ،شناسایی کرده و به مراجع قانونی
معرفی کند؛ همچنین شرکتهایی که سربازان غایب را به کار گیرند
جریمه شده و برای بار اول هزینه یک سرباز یعنی  10میلیون تومان
و برای بار دوم و بیشتر باید هزینه  3سرباز یعنی  30میلیون تومان
را به عنوان جریمه به حساب خزانه واریز کنند.

____________________

آگهی تغییرات شرکت پایا طب فیدار سهامی خاص به شماره
ثبت  406600و شناسه ملی  10320578873به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  31/03/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید :تولید و توزیع و بسته بندی و نگهداری
فنی عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآوردهها و تجهیزات
کنترل غیر شیمیایی مجاز و ضمائم مربوط به آنها شامل کارتها
و نوارهای رنگی و المپها و تولید کلیه فرآوردههای مربوط به
کنترل آفات و آفتکشهای میکروبی ،تولید فرمونها و جلب
کنندههای غذایی ،جنسی ،تجمعی و نوری به منظور استفاده
در صنایع کشاورزی و بهداشتی و غذایی ،تولید انواع ماکرو
ارگانیسمهای کنترل بیولوژیک ،تولید و توزیع انواع نهادههای
کشاورزی اعم از کود ،سم ،خاک ،بذر و پیاز .کلیه فعالیتها برابر
ضوابط و دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات .خرید و فروش
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی .اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها
و موسسات مالی و اعتباری .اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای
معتبر داخلی و خارجی ،ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج
از کشور ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی
دولتی و خصوصی ،شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی.
انعقاد قرار داد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی .انجام
کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته
– بروات – قراردادها و عقود با امضاء آقای پژمان فروتن یا آقای
محمد حسین ضیائی زیارتگاهی هر یک منفرداً همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین
شرح اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()467579
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد

احتمال پرداخت پاداش پایان خدمت سال  ۹۷فرهنگیان در خرداد
هشدار نسبت به ارائه کارنامه در قبال«پول»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت استخدام
معلمان در سال جاری گفت :پیشبینی این است که بین ۴۵
تا  ۵۰هزار نفر در آزمونهایی که در یکی  -دو ماه اخیر برگزار
میشود ،به جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان افزوده شوند.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمد بطحایی در حاشیه جلسه
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که
چرا در حکم کارمندان زن فرهنگی که طالق گرفتهاند ،عنوان
مطلقه میآید؟ گفت :بله .باید این نکته را تصحیح کنیم؛ این
نرم افزارها ،نرم افزار کلی کشوری است که از آن استفاده
میکنیم ،اما موضوعی که گفتید را بررسی میکنیم و تذکر
درستی دادید.
وی در مورد استخدام معلمان اظهار کرد :امسال هم
مثل سالهای گذشته تعدادی استخدام معلم داریم و به
احتمال خیلی زیاد حدود  ۲۵هزار نفر دانشجوی دانشگاههای
فرهنگیان و شهید رجایی را جذب میکنیم که در دورههای
چهار ساله حاضر هستند .وی افزود :البته بحثمان االن روی
ماده  ۲۸که شامل  ۲۰هزار نفر میشود ،است که این تعداد
کارهایشان انجام میشود .این افراد کسانی هستند که یکسال
در دانشگاه شهید رجایی دوره میبینند و زودتر جذب خدمت
میشوند ،بنابراین پیش بینی این است که بین  ۴۵تا  ۵۰هزار
نفر در آزمونهایی که در یکی دو ماه اخیر برگزار میشود به
جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان افزوده شوند .بطحایی در
باره میزان شهریه مدارس غیرانتفاعی نیز اظهار کرد :با تقدیر از
همه همکارانی که در مدارس غیردولتی مشغول انجام وظیفه
هستند باید بگویم که برخی از افراد با اجحاف ،شهریهای از
اولیای دانشآموزان میگیرند که در وضعیت اقتصادی فعلی
سبب میشود به خانوادهها فشار آید که این موضوع واقع ًا برای
ما حساسیت دارد .در همین زمینه دو سامانه را طراحی کردهایم
که یکی سامانه الکترونیکی است که در حقیقت سامانهای
برای مدارس غیردولتی است و دیگری سامانه تلفنی است

تا کسانی که شکایت دارند از این طریق شکایتشان را ارسال
کنند.
وی تصریح کرد :شهریه همه مدارس غیردولتی به تفکیک
مدرسه و استان کام ً
ال مشخص خواهد شد .در یکی ،دو استان
این طرح شروع شده است و ظرف چند روزه آینده بقیه مدارس
هم بررسی میشوند تا مشخص شود چه مبلغی در آن ثبت
شده است .همچنین شورای نظارت استان و شورای نظارت
ستاد کام ً
ال بر روی میزان شهریهها نظارت دارند و اگر الزم
باشد حتی مدارس لغو مجوز هم میشوند اما امیدواریم رفتار
همکاران ما در مدارس غیردولتی به گونهای باشد که شاهد
این اتفاقات نباشیم.
هشدار نسبت به ارائه کارنامه در قبال«پول»
وزیر آموزش و پرورش در زمینه اخذ وجوهات غیرمتعارف
از سوی مسئوالن مدارس دولتی و ارائهنکردن کارنامه به
همین دلیل ،اظهار کرد :قبال گفته شده است که اینها واقع ًا
روشهایی غیرطبیعی هستند و کاری به تخلفات اداری
ندارند .در مدرسهای که چنین اتفاقاتی میافتد و دادن کارنامه
یا کارت ورود به جلسه امتحان را منوط به اخذ کمکهای
مردمی میکنند ،روشهایی ضدتربیتی است و اگر در معدودی
از مدارس این اتفاق میافتد بازرسان ما ورود میکنند و با
متخلف برابر مقررات برخورد خواهند کرد البته ممکن است

آگهی تغییرات شرکت علم و توسعه رسانا سهامی خاص به
شماره ثبت  361021و شناسه ملی  10104081290به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :صادرات و واردات انواع
مواد غذایی ،دام زنده،گوشت،محصوالت کشاورزی ،نهادههای
دامی و غالت و انواع الستیکهای سبک و سنگین– پس از
اخذ مجوزهای الزم .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()467580

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع و مشاوره محیط زیست
مصمم سهامی خاص به شماره ثبت  346691و شناسه ملی
 10103952378به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  17/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به
آدرس استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
عباس آباد-اندیشه ،خیابان شهید دکتر مفتح ،خیابان شهید استاد
مطهری ،پالک  ،191طبقه اول ،واحد  4کدپستی 1587998915
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()467581

____________________

تعداد انگشتشماری مدرسه باشند که چنین تخلفاتی را انجام
میدهند ،اما همین تعداد انگشتشمار ،همه همکارانشان را
تحت تاثیر قرار میدهد ،بنابراین از همکاران میخواهم تا به
مقرراتی که وضع شده ،احترام بگذارند.
آخرین وضعیت بازسازی و نوسازی مدارس
مناطق سیلزده
بطحایی با اشاره به آخرین وضعیت مدارس در مناطق
سیلزده نیز گفت :خوشبختانه با لطفی که همکاران من
در سایر استانها داشتند ،این مدارس وضعیت بسیار خوبی
را طی میکنند .آخرین گزارش را در این زمینه در جلسهای
که داشتم ،دریافت کردم .این گزارش مربوط به سه استان
لرستان ،گلستان و خوزستان بود .انشااهلل در مهرماه آن
دسته از مدارسی که با ترمیم و بازسازی ،قابل استفاده
هستند ،کام ً
ال شستهو رفته در اختیار دانش آموزان قرار
میگیرد و آن مدارسی که نیاز به تخریب داشته باشد نیز
اعتباراتشان پیشبینی شده و نقشه کار آماده شده است تا
امر تخریب و نوسازی انجام شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هنوز بازنشستگان
فرهنگی پاداش سال  ۹۷خود را دریافت نکردهاند ،گفت:
منتظر تخصیص بودجه هستیم اما میدانید که هیچکدام از
دستگاههای اجرایی هنوز پاداش سال  ۹۷را دریافت نکردهاند
اما مانند سال گذشته ،دولت این وعده را داده است که اولین
دستگاهی که پاداش را خواهد گرفت ،آموزش و پرورش است.
در سال گذشته هم به همین ترتیب عمل شد و امیدوارم که
انشاءاهلل تا خردادماه ،تخصیص ردیفها انجام شود .ما این کار
را شروع کردهایم اما االن تاریخ دقیقی را برای این پرداخت
نمیتوانم تعیین کنم ولی با صحبتهایی که در سازمان برنامه
انجام شده است ،امیدوارم این پرداختها ظرف خرداد ماه
انجام شود که برای آن میزانی معادل سه هزار و  ۷۰۰میلیارد
پیشبینی شده است.

و آقای سیامک متقی بشماره ملی 0056257041بسمت
عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)  -کلیه اوراق واسناد
تعهدآوراز قبیل چک وسفته و برات وعقود اسالمی ومکاتبات
اداری وسایر نامهها با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()467582

____________________

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام آریا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  160427و شناسه ملی  10102030847به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/11/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :خانم مهناز شاه حسینی به شماره ملی 4999283557
با دریافت مبلغ  15000000000ریال سهم الشرکه خود و خانم
فاطمه زراعتی به شماره ملی  0062138219با دریافت مبلغ
 15000000000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت
خارج گردیدند .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 70000000000
ریال به  40000000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک
پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد :حمید نادریان ش م
 4989528735دارنده 24000000000ریال رحیم شاه حسینی ش م
 4578782468دارنده  5000000000ریال سکینه علی میرزایی ش
م  4578782662دارنده  5000000000ریال سارا شاه حسینی ش م
 0011621036دارنده  2000000000ریال سوسن شاه حسینی ش
م  0012998321دارنده  2000000000ریال و علی شاه حسینی
ش م  0024884278دارنده مبلغ  2000000000ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()467583

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تیما کاالی تهران با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  141368و شناسه ملی
 10101843801به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  27/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند - :آقای محمد قاجاریه تاج بخش بشماره ____________________
ملی  0039744493بسمت رئیس هیئت مدیره  -خانم
آگهی تغییرات شرکت معماران به طرح شرکت با مسئولیت
ساغرتاج بخش بشماره ملی  0039343588بسمت نایب محدود به شماره ثبت  179789و شناسه ملی  10102220090به
رئیس هیئت مدیره  -آقای پیمان قاجاریه تاج بخش بشماره استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1395
ملی 0079696597بسمت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای بهرنگ عقیلی نسب به شماره

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

کشف بیش از  ۱۳میلیارد تومان انواع
کاالی قاچاق از  ۱۸انبار در تهران
رئیس پلیس پایتخت از برخورد پلیس با  ۱۸مرکز دپوی قاچاق کاال در تهران خبر داد .به
گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح برخورد با قاچاق کاال گفت :در سال
رونق تولید هستیم و وظیفه همه دستگاهها این است که در حد توان و اختیارات و وظایفی که
دارند در این مسیر حرکت کنند .وی با بیان اینکه همکاران من در چند روز اخیر در مجموعه
اداره مبارزه با قاچاق کاال طرح برخورد با قاچاق را اجرا کردند ،گفت :در همین راستا  ۱۸مرکز
دپوی کاالی قاچاق در تهران شناسایی و کشف شد .وی ارزش ریالی اقالم مکشوفه را بالغ
بر  ۱۳میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :هزاران قلم انواع کاالی قاچاق شامل پارچه ،پوشاک
و ...از این مراکز کشف شد .رحیمی با تأکید بر اینکه پلیس با جدیت با قاچاقچیان برخورد
میکند افزود :وظیفه پلیس حمایت از تولیدکنندگان و کارگران زحمت کش است که در مسیر
روند تولید فعالیت میکنند و طبیعت ًا اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو فضا را برای فعالیت این
عزیزان ناامن کرده و سبب ضربه اقتصادی به کارگاهها و تولیدات داخلی شوند.

هشدار پلیس فتا نسبت به فروش
سواالت امتحانی در فضای مجازی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره فروش سواالت امتحانی در فضای مجازی توضیحاتی
داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با
اشاره به تبلیغ فروش سواالت امتحانی دانش آموزان و دانشجویان در فضای مجازی اظهار کرد:
برخی افراد کالهبردار پس از قرار دادن سواالت امتحانات نهایی سالهای گذشته در کانالهای
فضای مجازی اقداماتی سودجویانه و مجرمانهای را انجام میدهند .سرهنگ پاشایی افزود:
برخیها نیز با سوءاستفاده از نام انتشار سواالت نهایی ،افراد را فریب داده و پس از عضو شدن
آنها در کانالهای صفحات مجازی اقدام به فیشینگ میکنند .معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا
با اشاره به اینکه در سال گذشته فقط به یک مورد پرونده در این باره برخورد کردیم ،خاطرنشان
کرد :فردی همزمان با شروع ساعت امتحان و در حالی که افراد در جلسه امتحان حضور داشتند،
اقدام به انتشار تصویری از برگه سواالت کرده بود که تاثیر چندانی در روند برگزاری امتحان
نداشت .پاشایی در توصیهای خطاب به دانش آموزان و دانشجویان یادآور شد :افراد محصل فریب
اینگونه پیامها را نخورند ،چرا که این صفحات با اهداف کالهبردارانه تهیه شده اند و در صورت
عضویت در این کانالها امکان هدایت شدن کاربران به صفحات جعلی و فیشینگ وجود دارد.

ملی  1374134961با پرداخت  450000ریال سهم الشرکه به
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 500000ریال افزایش
داد - .آقای بابک عقیلی نسب به شماره ملی  0532348087با
پرداخت  450000ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت میزان
سهم الشرکه خود را به 500000ریال افزایش داد .لذا سرمایه
شرکت از مبلغ  1550000ریال به  2450000ریال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .لیست سهم
الشرکه داران بعداز افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد آقای
عباس عقیلی نسب باکدملی 0532040007دارنده  950000ریال
سهم الشرکه آقای بهرنگ عقیلی نسب دارنده 500000ریال سهم
الشرکه آقای بابک عقیلی نسب دارنده 500000ریال سهم الشرکه
خانم بهجت ادیب نیا باکدملی 1377834255دارنده 500000
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()467584

____________________

آگهی تغییرات شرکت آگرانژ با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  36351و شناسه ملی  10100817732به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/05/1397
تصمیماتذیلاتخاذشد:عبادفریدپیشکناریباپرداختمبلغی
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به5000000000
ریال افزایش داد .مجید هرسی با پرداخت مبلی به صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را به  5000000000ریال افزایش
داد .سرمایه شرکت از 1000000ریال به 10000000000
ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید لیست شرکا پس از افزایش سرمایه و میزان
سهم الشرکه ایشان به قرار زیر است :عباد فرید پیشکناری با
شماره ملی  6539959753دارای 5000000000ریال مجید
هرسی با شماره ملی  2594489611دارای 5000000000
ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()469151
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جامعه
فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

کشف انبار داروهای غیرمجاز به مبلغ
 500میلیون تومان در شهرستان قدس
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف انبار  ۵میلیارد ریالی انواع داروهای غیر مجاز در شهرستان
قدس خبر داد .به گزارش مهر ،سردار محسن خانچرلی گفت :در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر دپو
داروهای غیر مجاز در شهرستان قدس ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .وی افزود :ماموران
پس از انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی انبار بزرگ انواع داروهای خارجی تاریخ مصرف گذشته و
غیرمجاز شدند .این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :پس از هماهنگی قضائی ماموران در عملیاتی غافلگیرانه
وارد انبار شده و  ۲متهم را دستگیر و به بررسی محل داروها پرداختند .فرمانده انتظامی غرب استان تهران
تصریح کرد :در بازرسی از انبار مشخص شد ،متهمان عالوه بر تولید و لیبل زنی انواع پودرهای مکمل ورزشی
غیر بهداشتی اقدام به نگهداری مقادیر قابل توجهی انواع داروها و لوازم بهداشتی ایرانی و خارجی غیر مجاز
در شرایط غیر بهداشتی میکردند که محل انبار بالفاصله پلمب شد .سردار خانچرلی با اشاره به ارزش ۵
میلیارد ریالی محموله کشف شده بر اساس برآورد کارشناسان خاطر نشان کرد :متهمان پس از تشکیل پرونده
تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده دریابانی استان هرمزگان خبر داد

انهدام باند قاچاقچیان سوخت
با توقیف یک فروند کشتی حامل  ۱۹۳هزار
لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی جاسک
فرمانده دریابانی استان هرمزگان از شناسایی و انهدام یک باند از قاچاقچیان سوخت در مرزهای آبی
جاسک خبر داد .به گزارش ایلنا ،سرهنگ حسین دهکی اظهار داشت :در راستای اجرای فرامین مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و با توجه به پیامدهای مخرب و تاثیرگذار پدیده قاچاق بر اقتصاد کشور ،برخورد
قاطع با باندها و شبکههای سازمان یافته قاچاق به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفته
است .وی افزود :دریابانان شهرستان جاسک نیز با انجام اقدامات اطالعاتی و با تالشهای شبانهروزی ،با
همکاری ناوگان دریایی ارتش یک باند از قاچاقچیان سوخت را که به صورت کالن اقدام به قاچاق میکردند
را شناسایی و تحت نظر اطالعاتی خود قرار دادند .فرمانده دریابانی استان هرمزگان تصریح کرد :با اقدام
به موقع ماموران و در یک عملیات سریع و غافلگیرانه ،محموله سوخت قاچاق که توسط یک فروند شناور
در حال جا به جایی بود ،شناسایی و توقیف شد .سرهنگ دهکی عنوان کرد :در این عملیات یک فروند
کشتی توقیف و  ۱۹۳هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد که بر اساس نظر کارشناسان ارزش
ریالی این مقدار گازوئیل کشف شده ۹ ،میلیارد و  ۶۶۵میلیون ریال است .فرمانده دریابانی استان هرمزگان
خاطرنشان کرد :در این رابطه  ۱۱قاچاقچی دستگیر شدند و اقدامات قانونی از طریق مراجع قضائی به صورت
ویژه در حال پیگیری است.وی با تاکید بر تاثیر خسارات جبران ناپذیر قاچاق برپیکره اقتصادی و اجتماعی
جامعه گفت :دریابانی هرمزگان با عزم جدی برای مبارزه با پدیده سازمان یافته قاچاق ،اجازه هیچ گونه
فعالیت سودجویانه را در مناطق ساحلی و دریایی استان هرمزگان به قاچاقچیان نخواهد داد

ید شماره ( -80شماره پیاپی )786
یکشنبه  5خرداد  - 1397دور جد 

هشدار پلیس بینالملل به جوانان متقاضی کار در خارج
تهای صوری و ترفندهای مختلف
از طریق شرک 
جانشین پلیس بین الملل ناجا با هشدار به جوانان
متقاضی کار در خارج از کشور گفت :شرکتهای صوری
با ترفندهای مختلف جوانان را فریب میدهند و در نهایت
آنها را در یک کشور بیگانه بدون مدرک هویتی رها
میکنند.
به گزارش میزان ،سردار کاظم مجتبایی اظهار داشت:
کار بر روی کشتیهای ماهیگیری یکی از شگردهای
کاری با هدف بهره کشی ،کار اجباری ،فریب و ...در بیشتر
کشورهای جهان رایج است؛ این شگرد کاری به عنوان
جرم از سال  ۲۰۰۰تاکنون در تمام کشورهایی که اتباع
آنها برای انجام کار در کشتیهای ماهیگیری استخدام
میشوند ،رواج دارد.
وی ادامه داد :فریب و تهدید کارگران از سوی باندها،
شرکتهای استخدام و جذب نیروی انسانی ماهیگیری،
دالالن ،آژانسهای مسافرتی ،مالکان کشتیها و
شرکتهای مالک صورت میگیرد؛ این شرکت ها ،افراد

یا سازمانهایی هستند که نقش میانجی را بین مالکان
کشتیهای ماهیگیری و کارگران ایفا میکنند؛ آنها با
انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای ماهیگیری ،مسئول
جذب کارگر و سازماندهی آنها به ویژه برای کارهای
مربوط به عرشه کشتی و قسمتهای زیر عرشه میشوند.
جانشین پلیس بین الملل ناجا تصریح کرد :شرکتهای
جذب نیرو و یا شرکتهای ماهیگیری ممکن است از
دالالن رسمی یا غیررسمی برای جذب کارگران و کار بر
روی عرشه استفاده کنند؛ این دالالن اغلب از ملیتهای
یکسان بوده و معموال میتوانند با زبان کارگران صحبت
کنند البته به دلیل عدم آگاهی در برخی مواقع خود دالالن
نیز تبدیل به کارگر و یا حتی کارگران قاچاق میشوند.
وی ادامه داد« :اسارت به دلیل بدهی» نیز از دیگر
شگردهای این باندهاست تا قربانیان کامال در اسارت آنها
باشند؛ از آنجایی که کارگران پیش از استخدام ،درخواست
دستمزد میکنند و قادر به باز پرداخت بدهی خود به فرد یا

شرکت جذب نیرو نیستند ،شرکتها نیز شرایطی را برای
تسویه بدهی کارگران تعیین میکنند تا کارگران سریعا
متوجه مقروض بودن خود شوند و شرکتها به هدف خود
که همان اسارت به خاطر بدهی است ،میرسند.
سردار مجتبایی با هشدار به جوانان متقاضی کار در
خارج از کشور گفت :این شرکتهای صوری با فریب
جوانان متقاضی کار ،استفاده از شرایط دوری محل عقد
قرارداد تا کشتی ،در اختیار بودن حساب بانکی افتتاح
شده اولیه افراد ،ایجاد شرایط سخت برای بروز خشونت
که به فسخ قرار منجر میشود و ،...در نهایت قربانیان
را در یک کشور بیگانه بدون مدرک هویتی یا بیمه رها
میکنند و از سوی دیگر شرکتهای جذب کننده نیرو نیز
هیچ تعهدی برای بازگشت قربانیان به محلی که در آن
استخدام شده اند ،ندارند؛ همچنین از این افراد به هنگام
تهیه دارو در زمان بیماری یا مصدومیت ناشی از کار نیز
حمایت نمیشوند.

رئیس اداره سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت خبر داد

کاهش  30درصدی ازدواج طی  8سال گذشته  در کشور

رئیس اداره سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت
بهداشت گفت :در  ۸سال گذشته ازدواج در کشور ۳۰
درصد کاهش یافته است.
به گزارش جام جم آنالین ،سید حامد برکاتی با اشاره
به کاهش ازدواج طی سالهای اخبر اظهار داشت :در
سال  ۸۹۰ ،۸۹هزار ازدواج در کشور ثبت شد که متاسفانه
ساالنه حدود  ۶درصد کم شده و در سال  ۹۶تعداد
ازدواجها به  ۶۶۰هزار ازدواج رسیده است.
وی افزود :باید توجه داشته باشیم که در یک بازه

زمانی  ۸ساله از سال  ۸۹تا سال  ۹۶ازدواج در کشور ۳۰
درصد کم شده است.
برکاتی تصریح کرد :در سال  ۱۳ ،۱۳۹۰میلیون جوان
در شُ رف ازدواج قرار داشتند و ازدواج نکرده بودند و این
رقم در سال  ۹۶به بیش از  ۱۱میلیون رسیده است و این
موضوع نشاندهنده کاهش جمعیت است .طی سالهای
اخیر نیز شاهد افزایش سن ازدواج جوانان بودهایم.
بررسیهای ما در سال  ۹۵نشان داد که میانگین سن
مناسب ازدواج دختران  ۲۴سال و پسران  ۲۷.۵سال بوده

آگهی تغییرات شرکت مدیران سیستم پاسارگاد با مسئولیت ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
محدود به شماره ثبت  254221و شناسه ملی  10102946260غیرتجاری تهران ()469159
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ____________________
 20/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پویا تجارت ثریا به شماره ثبت
ثبتی تهران به آدرس :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش  537364و شناسه ملی  14008129321به استناد صورتجلسه
مرکزی ،شهر تهران ،یوسف آباد ،خیابان هفتم ،خیابان سیدجمال مجمع عمومی فوق العاده مورخ  07/02/1398و مجوز شماره
الدین اسد آبادی ،پالک  ،37طبقه اول ،واحد شمالی کدپستی  23405/15/982مورخ  11/02/1398اداره کل تعاون ،کار و
 1433643111تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :واردات
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و دام زنده و فرآوردههای دامی وکلیه نهادههای خوراک دام
موسسات غیرتجاری تهران ()469157
و طیورزنده و آبزیان و سموم دفع آفات و داورهای دامی
____________________
و تجهیزات مرتبط پس ازاخذ مجوزهای الزم و مواداولیه
آگهی تغییرات شرکت آذر پمپ ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره
داروئی دامپزشکی و موادآماده مصرف داروئی دامپزشکی و
ثبت  403728و شناسه ملی  10320535492به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  28/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ افزودنیهای مجاز خوراک دام وطیور و آبزیان و مکملهای
شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ،شهرستان داروئی دامپزشکی و فرآوردههای بیولوژیک و واکسنهای دام
تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،بازارآهن شادآباد ،بلوار الغدیر ،بزرگراه و طیور و آبزیان و گیت و تجهیزات آزمایشگاهی و دامپزشکی
سردارشهیدمحمدبروجردی(سعیدآباد ،پالک  ،0مجتمع بهاران  ،2بلوک و همچنین واردات وصادرات کاالهای مجاز وحضور درکلیه
 ،34طبقه اول ،واحد  - 128کدپستی  1374678497تغییر یافت و ماده نمایشگاههای داخلی و خارجی ( در صورت ضرورت قانونی
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم ) سازمان
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()469158
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
____________________
غیرتجاری تهران ()469164
آگهی تغییرات شرکت ایفا یدک گستر با مسئولیت محدود ____________________
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اردال با مسئولیت محدود به
به شماره ثبت  309218و شناسه ملی  10103470126به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شماره ثبت  88400و شناسه ملی  10101328079به استناد
مورخ  28/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :امین محمود صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1398
خانی به کد ملی  0020433697به سمت رئیس هیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محمدحسین فتاپور به شماره
ملی  .0042452155با پرداخت مبلغ 1125000000ریال به
و مرتضی محمود خانی به کد ملی  0034541731به سمت
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1250000000
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند .ریال افزایش داد .فاطمه کبودانیان اردستانی به شماره ملی
 کلیه اسناد ومدارک واوراق بهادار با امضاء مرتضی  0492310300با پرداخت مبلغ  1125000000ریال بهمحمود خانی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد .سازمان صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1250000000

که متاسفانه شاهد افزایش این عدد در سالهای گذشته
هستیم.
رئیس اداره سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت
بهداشت با بیان اینکه در کشور ما تولدها در سالهای اخیر
به شدت کاهش یافته گفت :این موضوع به دلیل کاهش
ازدواجها است ،ما در برههای از سال  ۹۵با افزایش باروری
مواجه بودیم به دلیل اینکه زوجهای متولد دهه  ۶۰در
شرف ازدواج قرار داشتند اما به مرور نرخ باروری در کشور
کاهش پیدا کرده است.

ریال افزایش داد .الهام فتاپور به شماره ملی 0079578381با
پرداخت مبلغ  1125000000ریال به صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را به مبلغ 1250000000ریال افزایش داد.
پدرام فتاپور به شماره ملی  0011536853با پرداخت مبلغ
 1125000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را
به مبلغ  1250000000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت از
مبلغ  500000000ریال به  5000000000ریال افزایش یافت
و ماده اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکا بعد از افزایش
بشرح باال میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()469165

____________________

آگهی تغییرات شرکت افرنگ موتور با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  107867و شناسه ملی  10101517247به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :هیات مدیره شرکت مرکب از  3نفر
خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق
العاده از بین شرکاء و یا خارج شرکاء انتخاب میگردد و ماده
مربوطه اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()469178

____________________

آگهی تغییرات شرکت سامان گستر قلم شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  288505و شناسه ملی
 10103247335به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  27/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ماده
 14اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید :هیئت مدیره شرکت
حداقل مرکب از  2نفر میباشد که در مجمع عمومی عادی
یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب
میگردد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()469182
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تشریح کرد

جزئیات پرداخت وام ازدواج ۲۰میلیون تومانی به فرزندان بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره وامهای
اعطایی این صندوق گفت :همانطور که وعده داده بودیم ،وام
 ۲۰میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان کشوری با
اولویت آنها که کمترین دریافتی و درآمد را دارند انجام شد و
اکنون در مرحله راستی آزمایی است تا عید فطر به هزار نفر از
بازنشستگان کشوری که فرزندشان در سال  ۹۷عقد کردهاند
تعلق و به حسابشان واریز شود.
به گزارش ایسنا ،میعاد صالحی در حاشیه نشست شورای
عالی رفاه و تامین اجتماعی که در وزارت کار برگزار شد اعالم
کرد که در راستای استفاده از ظرفیت نخبگان ،سامانه جذب
نخبگان در راستای کیفی سازی منابع انسانی در صندوق
رونمایی خواهد شد.
وی افزود :این سامانه برای افرادی که شرایط الزم را برای
حضور در پستهای مدیریتی و هییت مدیرهها دارا هستند باز
خواهد بود .از جمله شروط این ثبت نام برخورداری از سوابق
امور اقتصادی و مدیریتی است که در نهایت امتیاز بندی،
غربالگری و مصاحبههای حضوری انجام خواهد شد .در شرایط
برابر فرزندان بازنشستگان کشوری در اولویت هستند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره وامهای
اعطایی صندوق نیز گفت :همانطور که وعده داده بودیم برای
وام  ۲۰میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان کشوری
با اولویت آنها که کمترین دریافتی و درآمد را دارند انجام شد
و اکنون در مرحله راستی آزمایی است و تا عیدسعید فطر به
هزار نفر از بازنشستگان کشوری که فرزندشان در سال  ۹۷عقد
کردهاند تعلق و به حسابشان واریز شود .صالحی با بیان اینکه
 ۲۵اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس احکام
جدید پرداخت شد گفت :معوقات فروردین ماه را نیز همراه با

حقوق اردیبهشت واریز کردیم.
وی افزود :حقوق بازنشستگان با توجه به همسان سازی
نیز افزایش یافت که عالوه بر  ۴۴۰هزار تومان افزایش سنواتی
بود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره شفاف
سازی در صندوق و برکناری یکی از مدیران هولدینگهای
زیرمجموعه صندوق با حقوق بیش از  ۳۰میلیون تومان گفت:
شفاف سازی را در پنج گام تعریف کرده بودیم که گام اول را
برداشته ایم و هفتههای آتی چهار گام دیگر را برمیداریم و به
مردم اعالم میکنیم.
وی در پاسخ به اینکه چه تعداد مدیر دیگر در صندوق
حقوقهای بسیار باال دارند؟ اظهار کرد :در صندوق متاسفانه به
این شکل بوده است البته شاید حقوقهای این چنینی دربرابر
پروژههای بر زمین مانده عدد بسیار کمتری باشد .آنچه در گام
دوم برای ما اهمیت دارد عملکرد و بازدهی مدیران است .به
طور طبیعی ممکن است فشارهایی وارد شود ،منافعی وجود
دارد که به خطر میافتد .اما پای کار هستیم و کارمان را انجام
میدهیم.

مدیرعامل ستاد دیه خبر داد

زندانی بودن  ۱۳هزار و  ۴۰۰نفر به خاطر جرایم غیرعمد و ناتوانی در پرداخت بدهی
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت :هم اکنون  ۱۳هزار و
 ۴۰۰بدهکار در زندانهای کشور به سر میبرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،اسداهلل جوالیی در جشن
گلریزان زندانیان جرایم غیرعمد در زاهدان افزود :این تعداد
زندانی  ۲هزار و  ۴۵۰میلیارد تومان بدهی دارند .وی در
ادامه بیان کرد ۷ :هزار و  ۹۳۲نفر سال گذشته از طریق
جشنهای گلریزان و کمک خیرین از زندان آزاد شده اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود :بدهی این افراد هزار و ۵۹۸
میلیارد تومان بود که  ۴۸درصد از این مبلغ توسط ستاد دیه
انجام شده که توانسته اند از افراد شاکی گذشت و رضایت
اخذ کنند .وی ادامه داد :در حال حاضر در مجموع  ۱۳هزار
و  ۴۰۰بدهکار داریم که  ۲هزار و  ۴۵۰میلیارد تومان در
مجموع بدهی دارند که بیش از  ۸هزار نفر تک جرمی و

مابقی جرمهای قابل گذشت دارند .این مسؤول بیان کرد :با
پیگیریهای ستاد دیه برای بررسی قانون اجباری شخص
ثالث خوشبختانه بعد از سال  ۹۵آمار زندانیان راننده کاهش
یافته است .جوالیی گفت :همچنین اصالح قانون چک نیز
مورد دیگری بود که توسط نمایندگان تصویب شد و به
کاهش آمار زندانیان در زندان کمک فراوانی کرد .رئیس
کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز گفت :هم اکنون
 ۶۴زندانی جرایم غیرعمد در سیستان و بلوچستان در زندان
هستند که چشم به دستان خیران بسته اند تا به آغوش
خانواده برگردند .حجت االسالم ابراهیم حمیدی افزود :در
سال گذشته یک و نیم میلیارد تومان کمکهای خیران
استان را در قالب بیش از  ۲۰جشن گلریزان جمع آوری
و امانت داری و موجبات آزادی زندانیان نیازمند را فراهم

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان بادگاران کوثر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  459373و شناسه ملی
 10100446516به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  29/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :اعضا
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :خانم فرخ لقا قنبرزاده به
کد ملی  0829700900به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصرت
اله فالح به کد ملی  4010709049به سمت رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سهیل فالح به کد ملی
 0323950078به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد - .آقای محمد حسین عموئی
کنارسری به کد ملی  2591423784به سمت بازرس اصلی و
خانم فریبا پورمحمدی باال گفشه به کد ملی  0064882705به
سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()469186

____________________
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی فرانوران با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  114888و شناسه ملی
 10101585228به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی مورخ  23/03/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پرشا دیباج با کد ملی 0054645530 :و به سمت
مدیر عامل - .آقای غالمرضا پروانه تکمه داشی با کد
ملی 0055555421 :به سمت رئیس هیئت مدیره- .
آقای امیرحسین بابایی با کد ملی  0054569001به

کردیم .وی افزود :امسال نیز جشنهای گلریزان  ۴۲جشن
خواهد بود و سومین استانی هستیم که جشن گلریزان با
این تعداد را در سطح استان برگزار میکنیم.
حمیدی بیان کرد :امسال پیش ببینی میشود کمکهای
خیران بیش از سال گذشته باشد و رکورددار کشور باشیم.
وی تصریح کرد ۱۵۲ :نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از سال
گذشته تاکنون در استان آزاد شده اند که بیش از  ۲میلیارد
تومان ستاد دیه استان و مرکز برای آزادی این زندانیان
کمک کرده اند .رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان
گفت :هم اکنون  ۶۴نفر مددجو در زندانهای استان چشم
امید به دستان خیران بسته اند که بدهی آنها یک میلیارد و
 ۳۰۰میلیون تومان است که امیدواریم امسال بتوانیم زمینه
آزادی این  ۶۴نفر را فراهم و این مهم محقق شود.

سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب
شدند - .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی
با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره هر
یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()469188
____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان راه ماد با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  362620و شناسه ملی 10320145833
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  19/01/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:
شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،نارمک ،خیابان
شهید فرامرز رمضانی زاده( ،)104خیابان سمنگان ،پالک ،266
طبقه اول کد پستی  1645867964تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()469194

____________________

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی شعله شرق
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  45893و شناسه ملی
 10100911260به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  18/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :آقای احمد صمداف به کد ملی  0047368160به سمت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای پیروز پرتو نوید به
کد ملی  0049452665به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و
خانم سارا صمداف به کد ملی  0067436927به سمت عضو

سرپرست فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان خبر داد

رفع تصرف  ۴هکتار از اراضی ملی

با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بهبهان
سرپرست فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان از تخریب ساخت و
سازهای غیرمجاز و رفع تصرف  ۴هکتار از اراضی ملی در در بهبهان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدرضا جرفی ،سرپرست فرمانده
یگان حفاظت منابع طبیعی خوزستان گفت ۴ :هکتار از اراضی ملی در بهبهان
رفع تصرف و ساخت و سازهای غیرمجاز در آن به مساحت  ۲.۵هکتار به
طور کامل تخریب شد .وی بیان کرد :این اراضی در حومه شهر بهبهان در
جاده قدیم اهواز (جاده شیرعلی) منطقه «دره گپ» قرار دارد .جرفی در ادامه
افزود :پرونده تصرف این اراضی از سال  ۹۱طرح شده و برخی از این اراضی
بیش از  ۷سال تصرف شده بود .سرپرست فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی
خوزستان اذعان داشت :این عملیات با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی
اجرا شده و با توجه به وسعت کار ،برای اجرای آن یگانهای حفاظت از منابع
طبیعی بهبهان ،رامهرمز و ماهشهر مامور شده بودند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد

فهرست جدید کاالها و اقدامات
آسیبرسان به سالمت
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،فهرست کاالها و اقدامات آسیب رسان
به سالمت به جهت منع تبلیغات در سال  ۹۸را اعالم کرد .به گزارش ایسنا،
معاونت بهداشت وزارت بهداشت با توجه به نامه وزیر بهداشت به وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی و ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و
در راستای اجرای ماده  48قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ( ،)2و بند (ج) ماده  7قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه ،فهرست کاالها و اقدامات آسیب رسان سالمت را اعالم کرد .براساس
اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،روغنهای
نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار ،انواع سس ساالد پرچرب مثل هزار جزیره،
سس فرانسوی ،سس تاتار و سس ایتالیایی به جز نوع کم چرب و کاهش
یافته ،انواع فرآوردههای سرخ شده در روغن بر پایه سیب زمینی و غالت،
پنیر پیتزا پروسس ،فرآوردههای شیرین و نوشیدنی ها ،فرآوردههای آرایشی
تاتو و انواع فرآوردههای برنزه کننده پوست برخی از کاالهای آسیب رسان به
سالمت اعالم شده است.

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات
،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .آقای محمدشریف بهلول
به کد ملی  1816709808به سمت بازرس اصلی و خانم
الهه زارع نژاد به کد ملی  0043304885به سمت بازرس
علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()469196

____________________

آگهی تغییرات شرکت مروارید زرین صبا شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  390807و شناسه ملی
 10320407042به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  05/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند - .آقای سید مرتضی طباطبایی اشکذری
به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی  - 4433555274آقای
سید مصطفی طباطبایی اشکذری به سمت عضو هیئت
مدیره کدملی  - 5519825653خانم طاهره عسگری
اشکذری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هئیت مدیره
کدملی  4321782564امضاء کلیه اوراق عادی ورسمی
با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر
شرکت واسناد مالی وتعهد آور با امضاء رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل متفق ًا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()469197
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بینالملل

روایت سید محمود دعایی از رابطه نزدیک
و صمیمانه آیت اهلل العظمی سیستانی با امام خمینی(س)
اشاره :حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی از اعضای
دفتر حضرت امام خمینی در طول تبعید ایشان در نجف اشرف است
که سالها در خدمت امام و نهضت اصیل امام بود و پس از انقالب به
ترتیب در سمت سفیر ایران در عراق و نماینده امام و سرپرست موسسه
اطالعات قرار گرفت.
به گزارش جماران ،سید محمود دعایی دعایی اخیرا به نجف اشرف
سفر کرده است و در مالقاتی که با حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی
داشته  ،روایتی بدیع از رابطه گرم و صمیمانه آیت اهلل سیستانی با امام را از
زبان ایشان بازگو میکند .نوشته ذیل حاصل گفتگوی ما با حجت االسالم
و المسلمین دعایی است:
چندی پیش آقای دکتر ایاد الجبوری رئیس سندیکای روزنامه نگاران
نجف اشرف به همراه هیأتی مطبوعاتی و فرهنگی به ایران آمدند  .از جمله مالقاتها و بازدیدهای این هیات ،دیدار از
روزنامه اطالعات بود .در مالقاتی که ما با هم در روزنامه اطالعات داشتیم به خاطر سابقه حضور حضرت امام در نجف
اشرف و حضور اینجانب در دفتر حضرت امام در آن سالها و شناختی که دوستان رسانهای مستقل و غیر بعثی عراقی از
نهضت امام داشتند  ،صمیمیتی میان ما ایجاد شد .آنها به من ابراز لطف کردند و من نیز معرفت و شناخت عمیق آنها را از
نهضت اصیل حضرت امام ستودم .اخیرا به مناسبت صد و نهمین سالگرد آغاز انتشار نشریات سیاسی ،اجتماعی و علمی در
نجف اشرف ،سندیکای روزنامه نگاران نجف جشنوارهای برگزارکرد تا هم مانایی و پایداری رسانههای این شهر مقدس را
به جشن بنشیند و هم فرصتی گرانقدر برای انتقال و تبادل تجربیات انباشته روزنامه نگاران مسلمان را بوجود آورد و برای
حصول همین مقصود از رئیس سندیکای روزنامه نگاران عراق استاد موید الالمی و روسای سندیکاهای روزنامه نگاران
استانهای عراق به این جشن دعوت شده بودند و نیز از روزنامه نگاران و مدیران جراید اصیل و استخوان دار منطقه از
جمله از کشورهایی چون سوریه ،عراق ،بحرین ،عربستان ،عمان ،ایران و برخی دیگر از کشورهای اسالمی .مراسم با
شکوهی بود و عالوه براهالی مطبوعات ،مسئولین محلی و نمایندگان مجلس هم در آن حضور داشتند .از ایران من به
اتفاق آقایان امید شریفی و میثم ایوبی  ،دعوت شدیم و ما نیز وفق این دعوت روز  28فروردین به نجف اشرف مشرف
شدیم و فرصتی بود هم برای زیارت و هم شرکت در آن مراسم و برخی برنامههای حاشیهای از جمله بازدید از چند موزه
مطبوعاتی .پنهان نمی شود کرد که انگیزه اصلی من از پذیرش دعوت آنها توفیق تشرف به نجف اشرف و عتبات عالیات
بود .مدتها مترصد بودم فرصتی پیش آید و این توفیق نصیبم شود که برای عرض ادب و زیارت عتبات مقدسه بروم؛ در
عین حال ،میل داشتم که در حاشیه این زیارتها بر سر مزار مادرم هم بروم و این فرصت را باالخره دست تقدیر و مشیت
الهی مهیا کرده بود ...من هر موقع که به نجف مشرف میشدم سعی میکردم محضر آیت اهلل العظمی سیستانی را درک
کنم .من به ایشان ارادت و عالقه خاصی دارم .منش و روش ایشان ،نقشی که ایشان در جهان تشیع و بلکه جهان اسالم
دارند ،نقش تعیین کنندهای که در پایداری نظام حاکم بر عراق دارند ،نقش ایشان در پیشگیری از فروپاشی حکومت عراق و
پیش گیری از نفوذ داعش و به هر حال ،پیش گیری از هرنوع توطئه و فتنهای که علیه کیان شیعه در میگرفت و میگیرد ،
نقش بسیار هوشمندانه و حیاتی است .اقل حق شناسی ما  ،به عنوان مسلمان شیعه ایرانی ،سپاسمندی و نشان دادن درک
این نقش آفرینی ممتاز یک مرجع بزرگ شیعه ایرانی است که مدتهاست پرتو نقش آفرینی و اثرگذاری اش در روندها و
فرایندهای سیاسی و ایدئولوژیک  ،ابعاد منطقهای و جهانی یافته است .ایشان بدون تردید یکی از نقش آفرینان کالن در
محفوظ نگه داشتن عراق از شر آمریکا ،داعش ،وهابیون و بعثی هاست .در این سفر هم مشتاقانه به محضر ایشان رفتم و
همان سادگی و بی آالیشی سابق و همان محیط بسیار صمیمی و به دور از هر گونه تزیین و تشریفات را دیدم .آدم تصور
میکند شخصیتی در موقعیت مرجعیت جهان تشیع باید دستگاه و دیوان و حاجب و دربان و سلسله مراتب و ....داشته باشد.
اما این انسان بزرگ فارغ از همه این مسائل ،در خانه محقر و بغایت سادهای زندگی میکند و همانجا پذیرای مراجعان است
؛ جهانی است بنشسته در گوشه ای ...ایشان در مالقات هایشان در همان منزل روی یک موکت دوزانو مینشستند و اینک
برای رعایت حال مهمانان اجازه داده اند که چهار پایههایی در آن اتاق تعبیه شود .مشابه چهارپایههای چوبی که معموال در
قهوه خانههای معمولی آنها را مشاهده میکنیم .نه ظاهری دارد که بوی تشریفات دهد و نه ارزش مادی که شائبه اسراف
و تبذیر بگیرد  .ساده و تمیز و مهربانانه .من در مالقات سعی کردم دستشان را ببوسم و ایشان از بوسیدن دست امتناع
داشتند و با تواضع اجازه ندادند .عرض ادب کردم به محضرشان و در دل مراتب ادب ،حق شناسی و شکرگزاری خودم را به
پیشگاه الهی بجا آوردم که این کوه عظیم علم و تقوی را لنگرگاه ثقل و ثبات عراق قرار داده است .در این سفر ،حضرت
آیت اهلل العظمی سیستانی با لطف و عنایت خاصی که نسبت به همه مستقبلین و عالقمندانشان داشتند ،تفقدی به من
داشتند و فرمودند که «من تا به حال سعی کرده ام مصاحبههای تو را بخوانم و خوانده ام؛ و نکتهای در مصاحبههای شما
بوده و من میخواهم توضیح دهم که ذهن شما روشن شود» موضوع از این قرار بود که من در گذشته ،در رابطه با سفر
مرحوم شهید مطهری به عراق خاطرهای را نقل کرده بودم که ما برای مرحوم شهید مطهری در بیرونی منزل امام جلوسی
گذاشته بودیم .نشستی برای ایشان بود که دوستانشان بیایند و با ایشان دیدار داشته باشند .زمان آن نشست را شبی تعیین
کرده بودیم که امام به بیرونی تشریف نمی آوردند .معموال عصر جمعه امام به بیرونی تشریف نمی آوردند و معروف بود که
آن شب را مطالعه درسی داشتند .ما از این فرصت استفاده کردیم و سعی کردیم جلسهای ترتیب دهیم که آقای مطهری
جلوسی داشته باشند و دوستانشان برای دیدار و مالقات ایشان بیایند .تصادفا ،امام وقتی مطلع شدند که آقای مطهری
آنجا نشست دارند ،به احترام آقای مطهری و عالقهای که به ایشان داشتند به بیرونی آمدند و از اول تا آخر در آن جلسه
نشستند .من در خاطراتم نقل کرده بودم که یکی از شاگردان حضرت آیت اهلل سیستانی که از یاران حضرت امام بود به
اطالع ایشان رسانده بود که آقای مطهری در آنجا جلوس دارند و ایشان سؤال کرده بودند که «آیا خود آقای خمینی هم
میآیند و مینشینند؟» و آن شاگرد گفته بود « نه ،امشب شبی است که ایشان معموال به بیرونی تشریف نمی آورند».
آقای سیستانی هم برای مالقات با آقای مطهری آمده بودند و مالقات خوبی هم بود؛ و رفتند .تلقی دوست ما این بود که
آقای سیستانی گمان میکردند که امام نمی آیند و وقتی آمدند دیدند امام هستند فلذا مالقات با امام به شکلی به ایشان
تحمیل شد .در صورتی که آقای سیستانی هم نسبت به امام و هم نسبت به آقای مطهری عالقه ویژهای داشتند و از این
فرصتی که پیش آمده بوده طبیعتا میتوانستند شادمان باشند .من در مصاحبهای این داستان را از آن دوست نقل کرده
بودم و در واقع روایت آن دوست را بازنشر داده بودم که انگار به بهانه مالقات با آقای مطهری ،مالقات با امام به حضرت
ایت اهلل سیستانی تحمیل شد وایشان ،شاید در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتند .اما ایشان با بزرگواری بسیار ،به
من فرمودند که "آن مالقات آقای مطهری را آقای احمدی شاهرودی به من اطالع داد؛ به من گفت که آقای مطهری
آمده اند و در بیرونی منزل آقای خمینی نشست دارند .وقتی ایشان گفت ،من بدون توجه به اینکه آقای خمینی هستند یا
نیستند به مالقات ایشان رفتم" .همچنین حضرت آیت اهلل سیستانی تصریح داشتند « من نسبت به آیت اهلل آقای خمینی
قدس سره شریف عالقه دیرینهای داشتم و متوالی و متعدد خدمت ایشان رسیده بودم و با ایشان مالقاتها و مذاکراتی
داشتم .حتی مواردی پیش میآمد که ضرورتی اقتضا میکرد پیامی را بین ایشان و آقای خویی منتقل کنیم من این خدمت
را انجام میدادم و این نقش را ایفا میکردم و از عالقمندان دیرینه ایشان بودم .اینکه نقل شده اگر من میدانستم ایشان
آنجا بوده اند نمی آمدم ،قطعا واقعیت ندارد و من دلم میخواهد که این ذهنیت را شما تصحیح کنید ».اینک از این فرصت
استفاده میکنم و ضمن پوزش از پیشگاه بزرگوارانه ایشان ،نظر قاطع ایشان نسبت به مرحوم امام را بیان میکنم و امیدوار
هستم که خداوند سایه این عالم بزرگ را که با دقت و ریزبینی مسائل ریز و درشت جهان اسالم و عراق و ایران را زیر
نظر دارند  ،بر سر همه شیعیان و ملتهای مسلمان برقرار و پایدار بدارد.
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غایی سیاست
صلحطلبی ،هدف ِ
مقدمه
غایی سیاست را ترسیم کنیم ،آن هدف
اگر بخواهیم هدف ِ
چیست؟ بعضی گفته اند هدف سیاست رسیدن به قدرت ،حفظ
قدرت و افزایش قدرت است .بعضی دیگر ،بر این باوراند که سیاست
در پی تأمین توسعۀ اقتصادی و رفاه مادی جامعههای بشری است.
در برابر ،اخالق گرایان و دین باوران ،هدف سیاست را نیل به
جامعهای اخالقی و معنوی میدانند .از سوی دیگر ،لیبرالها هدف
سیاست را گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی در زمینههای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی عنوان میکنند .در کنار
اینان ،کسانی تأمین امنیت را هدف بنیادین سیاست دانسته اند.
بی تردید ،کسب قدرت ،تأمین رفاه مردم ،جامعۀ اخالقی و
معنوی ،بسط و گسترش آزادیها به عنوان گرانیگاه حقوق بنیادین
بشر و تأمین امنیت فردی و اجتماعی و بسیاری هدفهای دیگر،
میتواند برای سیاست پذیرفته شود .پرسش اساسی این است که
دستیابی به این هدفها در سیاست ورزی ،درگرو نیل به کدام هدف
بنیادین است که نبو ِد آن ،هدفهای مرحلهای را با ناکامی روبه رو
میکند؟ به باورمن ،هدف غایی سیاست رسیدن به صلح و زیست
صلح آمیز است .اگر مردمی در صلح و آرامش درکنار یکدیگر زندگی
نکنند ،چگونه میتوانند به هدفهای فردی و اجتماعی دست یابند؟
گیریم که کسانی در سرزمینی به قدرت برسند ،در حفظ قدرت و
افزایش آن ،چه راهی جز سیاست صلح آمیز را میتوانند در پیش
بگیرند؟ تأمین توسعۀ اقتصادی و رفاه مادی نیز در گرو برخورداری
از زندگی صلح آمیز در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی است .اخالق
و معنویت نیز در وضعیت جنگ و ناامنی به دست نمیآید و تحصیل
آن به صلح نیازدارد .اگر جامعهای از نعمت صلح بی نصیب باشد،
نه بهرهای از حق بنیادین آزادی میبرد ،نه دستاوردهای آن عاید
جامعههای بشری میشود .به دست آوردن امنیت و آرامش نیز
از رهگذر صلح به کف میآید .چه بسا جامعههایی که از امنیت
برخورداراند ،اما امنیت و آرامش آنان در استبداد ،خفقان ،و نظم و
آرامش گورستانی سامان یافته است .پس امنیت نیز هدف سیاست
است ،اما هدف غایی آن نیست .اگر جامعه ای ،کشوری و منطقهای
در صلح زندگی کند ،همۀ امکانات ،استعدادها و خوبیها میتواند زیر
چتر فراگیر صلح فراهم آید .دربرابر ،جنگ و ستیز ،همه چیز را در
لهیب آتش خود میسوزاند و به خاکستر تبدیل میکند.
عرض زمانی و
جنگ در هر حد و اندازهای و با هر طول و ِ
مکانی ،یک«وضعیت» ()stateاست .جنگ به مثابۀ وضعیت ،به
طور تصادفی در آثار توماس هابر ،جان الک ،ژان ژاک روسو و
ایمانوئل کانت تکرار نشده است .جنگ وضعیتی گذرا است ،قاعده
نیست بلکه استثناء است .یک ملت نمیتواند عمری در وضعیت
جنگی دست و پا بزند و رنج بکشد .یک ملت نمیتواند هر سال ،هر
ماه ،هر روز و هر ساعت چشم به آسمان و زمین بدوزد و به بیند آیا
بمب افکنی بر س ِر او بمب میریزد یا نه ،و آیا موشکی ،خمپارهای و
توپی پیش پای او منفجر میشود یا نه .انسان برای کشتن و کشته
شدن آفریده نشده است .حتی حیوانات نیز قاعدۀ زیست جمعیشان
کشتن و کشته شدن -به ویژه میان همنوعانشان -نیست .البته
جنگ واقعیتی دردناک ،ویرانگر و شرم آور است .بی تردید
«جنگ تهاجمی» زیر هر عنوانی ،اعم از کشورگشایی ،دستیابی
به منافع مادی ،انتقام جویی ،رسالت دینی ،وظیفۀ اخالقی ،اغراض
ایدئولوژیک ،افتخارآفرینی و مانند این ها ،همگی مردود است و
انسانی دولتها و اشخاصی است که به آن دست
نشانگر رفتار ضد
ِ
موجه از نظر عقالنی ،اخالقی و دینی« ،جنگ
میزنند .تنها جنگ ّ
دفاعی» است .جنگ دفاعی نیز آداب ،چارچوبها و محدودیتهای
حقوقی خاص خود را دارد وگرنه هرگز نمیتواند توجیه
اخالقی و
ِ
پذیر باشد(محمودی.)149-160 :1393،
ورزی
جنگ تهاجمی چهرۀ مخوف و خانمان برانداز سیاست ِ
صلح ستیز و تجاوزکارانه است .آنان که جنگ و خشونت را تئوریزه
و ترویج میکنند ،استعداد و توانایی صلح اندیشی ،صلح آفرینی و
صلح زیستی ندارند .آنچه هنرمندانه و دشوار است ،صلح سازی
است نه تخریب و ویران سازی .هر آدم فرومایهای میتواند زیر یک
ساختمان بزرگ دینامیت کار بگذارد و بنایی را که طی چند سال با
تالش دهها و صدها تولید کننده ،مهندس ،بّنا و کارگر ساخته شده،
به طرفه العینی منفجر و نابود سازد .اگر مبنای محاسبه 24 ،ساعت
کار در هر شبانه روز باشد ،ساختن یک بنا در طی  1سال 8760
ساعت و طی  10سال  87600ساعت به طول میانجامد ،اما طول
مدت ویران کردن آن فقط به  1دقیقه وقت نیاز دارد! اکنون در نظر
بگیرید که جنگ در گسترۀ یک کشور ،قاره و جهان چه مصائبی به
بارمی آورد و با جان میلیادها انسان ،دانش ،هنر ،فرهنگ ،تمدن ،و
صنعت بشری چه میکند؟

«بایدها» و «نباید»های دستیابی به صلح

چه باید کرد تا صلح در جامعۀهای انسانی به عنوان یک
هدف نهایی در سیاست پذیرفته شود و در نظام عقالنی و اخالقی
شهروندان به ارزشی پایدار تبدیل گردد؟ در پاسخ به این پرسش
بنیادین ،دو وجه سلبی و ایجابی یا بایدها و نبایدهایی را میتوان
ترین
درنظر گرفت که به باور صاحب این قلم ،مهم ترین و اساسی ِ
آنها از این قرار است:

یکم .نبایدها

.1دوری جستن از ادبیات خشونت آمیز و نفرت
انگیز
در وجه سلبی ،بیش از همه باید از ادبیات خشونت آمیز و
گفتار تنفر انگیز دوری جست .ادبیات خشونت آمیز و نفرت انگیز
از طریق کالم ،نوشتار ،شکل ،صدا ،تصویر و حجم در قالبهای
گوناگون میکوشد خشونت گری و نفرت پراکنی را به عنوان
یک ارزش اخالقی ،مذهبی و ایدئولوژیک در جامعه ترویج کند.
استفاده از فیلم ،سریالهای تلویزیونی ،تئاتر ،سرود و ترانه ،شعر،
برنامههای مستند ،سخنرانی و حتی اخبار ،میتواند حامل ترویج
خشونت و نفرت در میان مردم به ویژه جوانان باشد .مهم ترین
عوامل برانگیزندۀ خشونت عبارت است از قدرت طلبی ،انتقام جویی،

سودجویی مادی ،تصو ِر انجام وظیفۀ اخالقی و دینی ،یا خودنمایی.
نابرابری غیر عادالنه نیز میتوانند اشخاصی را به ا ِعمال
تبعیض و
ِ
خشونت وادارد .نیز میتوان به این فهرست ،موارد دیگری همچون
ناامیدی ،سرخوردگی و افسردگی را افزود.
الزم است خطرات سهمگین خشونت گرایی و نفرت پراکنی
را از راههای گوناگون به ویژه برنامههای آموزشی و پرورشی در
مدارس و دانشگاه ها ،تألیف و ترجمۀ کتاب و مقاله ،و نیز رسانههای
گروهی با مردم درمیان نهاد .باید با صدای رسا اعالم کرد آنان
که در سخنان و نوشتههای خود ،خشونت را تقدیس میکنند و
ّسم افکار خشونت آمیز را به شریانهای جامعه تزریق میکنند،
عامالن اصلی برافروختن آتش جنگ اند .آنان که بذر نفرت در
جامعه میکارند و تنفر را به عنوان یک ارزش اخالقی ترویج و تلقین
میکنند ،در جنایات ناشی از ستیزها و درگیریها سهیم و شریک
اند .ترویج و تقدیس خشونت و نفرت ،الجرم به جنگ میانجامد.
جنگ برخالف تصور نادرست بعضی قدرتمندان ،قدرت ساز نیست،
بلکه طاقت سوز و قدرت برانداز است .هیتلر ،موسولینی ،استالین،
کارگیری
صدام حسین و ِخمِرهای سرخ در کامبوج ،از جنگ و به
ِ
خشونت چه چیزی به چنگ آوردند ،جز نابودی میلیونها انسان،
ویرانی سرمایههای فرهنگی و تمدنی ،کشتار ،شکنجه و مرگ؟
بنابراین هرگاه تقدیس و ترویج خشونت در جامعهای اتفاق بیفتد،
روشنفکران ،کنشگران اخالقی ،عالمان دینی و فعاالن سیاسی ،باید
زنگهای هشدار باش را به صدا درآورند و اعالم کنند که خطرهای
سهمگین و خانمان براندازی در راه است ،و همه وظیفه دارند آتش
سوزان خشونت طلبی و نفرت پراکنی را با آب ذالل آگاهی بخشی،
عقالنیت ،دوراندیشی ،اخالق ،صبر و مدارا خاموش کنند.
 .2پرهیز از دشنام گویی و تحقیر
سیاستمدارانی که همانند دونالدترامپ رئیس جمهوری کنونی
ایاالت متخدۀ آمریکا به راحتی به همتایان خود توهین میکنند و با
کلمات رکیک و زشت آنان را مورد خطاب قرار میدهند ،آیا به ترا ِز
احترام متقابل ،اعتماد ،هم اندیشی و همکاری در مسیر صلح کمک
میکنند و یا زمینه ساز روابط خصمانه ،کارشکنی ،بی اعتمادی،
تحریم و جنگ هستند؟ اینکه نیکوالس مادورو رئیس جمهوری
«افعی ّسمی»
ونزوئال ،مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا را
ِ
بنامد(،)97040703769/www.isna.ir/newsآیا نشانگر ادب،
نزاکت و کرامت انسانی او است ،یا نشان میدهدکه چنین شخصی
بهرۀ الزم از اخالق ،نزاکت و تربیت فردی و سیاسی ندارد؟ گیریم
که معاون رئیس جمهوری آمریکا ،بدسابقه ترین و خطاکارترین
انسان روی زمین باشد؛ آیا الزمات اخالق شخصی و سیاسی به
رئیس جمهوری ونزوئال اجازه میدهد که انسانی را افعی ّسمی
بنامد؟ وانگهی ،ناشایستیهای فکری و عملی دیگران ،به هیچ وجه
رفتار ناشایست مخالفان و حتی معاندان آنان را توجیه نمیکند.
درهرحال ،توهین ،تحقیر و دشنام ،بیش از تخریب شخصیت فردی
که هدف قرار گرفته ،خو ِد توهین کننده را رسوا و تخریب میکند.
در ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی ،دشنام گویی و توهین،
آشکارا به عنوان کاری خالف اخالق و ناشایست نهی شده است.
به عنوان نمونه ،در سورهها و آیاتی از قرآن ،مومنان از به کاربردن
مخالفان خویش بازداشته شده
کلمات رکیک و توهین آمیز دربرابر
ِ
ون
ون م ِْن ُد ِ
اند .در سورۀ انعام آمده استَ « :و َل ت َُس ُّبوا الَّذ َ
ِين َي ْد ُع َ
الل ف ََي ُس ُّبوا َّ
َّ
الل َع ْد ًوا بِغ َْي ِر ِعلْ ٍم(»...قرآن ،آیه )1379 :108؛ یعنی:
« و آنهایی را که جز خدا میخوانند ،دشنام مدهید که آنان از
روی دشمنی[و] به نادانی ،خدا را دشنام خواهند داد»...؛ و نیز در
سورۀ عنکبوت میخوانیمَ « :و َل ت َُجا ِدلُوا أَ ْه َل الْ ِكتَابِ إِلَّ ب ِالَّتِي ه َِي
أَ ْح َس ُن(»...همان ،آیه )46؛ یعنی « :و با اهل كتاب جز به [شيوه
اى] كه بهتر است مجادله مكنيد »...این آیات آشکارا به گروندگان
میآموزد که هرگاه شما به کسانی که به خداوند یکتا باور ندارند
دشنام بدهید ،این کار سبب میشوند که آنان به خداوند توهین کنند.
پس از این کار نادرست حذر کنید .شما به خدای آنان توهین نکنید
تا آنان نیز به خدای یکتا دشنام ندهند .در آیۀ دوم ،مجادله با اهل
کتاب ،یعنی یهودیان و مسیحیان ،صرف ًا با بهترین شیوه پذیرفته
شده است .بی تردید هرزه درآیی و فحاشی از خرد سرچشمه
نمیگیرد .این عادت ناپسند ،برآیند خشم و غضب سیاستمدارانی
توانایی فرمانروایی بر
است که از عقل و اخالق فاصله میگیرند و
ِ
احساسات منفی خویش را ندارد .عجبا که با این وصف ،آنان چگونه
میتوانند دعوی ملکداری و رهبری سیاسی کنند؟ پرگویی ،تحقیر
کردن و بی نزاکتی سیاستمداران ،ملتها را از آرامش و صلح دور
میسازد و آنان را به هاویۀ دشمنی ،خشونت ورزی و جنگ سوق
میدهد .بدین سان ،مردم ابزار دست این گونه سیاست پیشگان
میشوند و قربانی هوا و هوس ها ،عقدههای روانی ،ماجراجوییها و
آتش افروزیهای آنان میگردند.

دوم .بایدها

در وجه ایجابی میتوان موارد زیر را به عنوان بایدها در اولویت
قرارداد و در عینیت بخشیدن به آن کوشید:
 .1روابط انسانی
برای دستیابی به صلح باید به روابط انسانی تأکید گذارد .گمان
نکنیم که وقتی چهرههایی لباس سیاست ورزی به بر میکنند و بر
اریکۀ قدرت تکیه میزنند ،به کلی از انسانیت ،وجدان اخالقی و
ارزشهای متعالی تهی میشوند .آیا ما میتوانیم به ذهن و ضمیر
انسانها راه یابیم و از آنچه در قلب آنان میگذرد ،آگاه شویم؟
آیا میتوانیم تغییرات فکری اشخاص را شناسایی و ثبت و ضبط
کنیم ،مگر این که این تغییرات را از رهگذر آنچه بیان میکنند و
آنچه رفتار میکنند ،دریابیم و به آن علم پیدا کنیم؟ روابط انسانی
چه در ظرفیت حقیقی و چه حقوقی ،صرف ًا بر پایۀ قانون تنظیم
نمیشود .اخالق نیز در این میان نقش بنیادین دارد .دوستی،
احترام متقابل و اعتماد در روابط میان انسانها از جمله مقامات
سیاسی ،بسیار تاثیرگذار است .توافق ها ،همراهی ها ،حمایتها
انسانی مشترک ،صرف ًا برمدار منافع متقابل به انجام
و هدفهای
ِ
نمیرسد .سازوکارهای دیپلماتیک در روابط خارجی همانند مذاکره،

دکتر سیدعلی محمودی
استاد روابط بینالملل
میانجی گری ،مساعی جمیله و مسیر دوم دیپلماسی(track II
 ،)diplomacyهنگامی به هدفهای خود دست مییابد که
برپایۀ رضایت و اعتماد متقابل استوار باشد .ارادۀ سیاسی در مواجهه
با مسائل داخلی و خارجی ،صرف ًا حول محور منافع مادی کشورها
شکل نمیگیرد و کارساز نمیشود .روابط غیر رسمی رهبران
سیاسی ،حتی رفت و آمدهای خانوادگی و عالئق مشترک آنان،
میتواند راه رسیده به توافقهای مشترک و انجام آن را هموار و
تسهیل کند .روابط دولت و ملت نیز برپایۀ مهربانی ،اعتماد ،رضایت
و احترام متقابل ،به همکاری و هم افزایی منتهی میشود .چنین
نیست که در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی ،فقط و فقط زور
و استیالء عامل تعیین کننده باشد .ارزشهای اخالقی ،شخصیت
انسانی ،اتوریتۀ معنوی ،خردمندی ،دوراندیشی ،انصاف و سعۀ
صدر در سیاست ورزی ،بسیاری از درهای بسته را میگشاید و
بسیاری از گرههای کور را با سرپنجۀ تدبیر و دانایی باز میکند.
نمونههای درخشان این گونه سیاست ورزان ،در دوران باستان( به
ترتیب تاریخی) کوروش و داریوش هخامنشی و پیامبر اسالم ،و در
دوران معاصر ،مهاتماگاندی ،نلسون ماندال و محمد علی فروغی
بوده اند .بنابراین ،روابط انسانی ،در دو قلمرو شخصی و حقوقی میان
ژرفایی صلح میانجامد.
سیاستمداران ،به گسترش و
ِ
نیم نگاهی به مواضع ،تصمیم گیریها و اقدامات سران
بعضی از کشورها ،در این رابطه مصداقهای روشنی را دربرابر
ما قرار میدهد .به عنوان نمونه ،اندیشه ها ،موضع گیری ها،
تصمیمها و عملکردهای دو رئیس جمهوری کنونی و پیشین
ایاالت متحدۀ آمریکا را با یکدیگر مقایسه کنید .آیا باراک اوباما
از جنبههای ذکر شده ،بیشتر مورد قبول جامعۀ بین المللی و افکار
عمومی جهان است یا دونالد ترامپ؟ آیا شخصیت فردی ،پیشینۀ
خانوادگی و شغلی این دو از نظر اخالقی با هم برابر است؟ سیاست
ورزی کدامیک از سویی به صلح جهانی و از سوی دیگر به دور
کردن«جغد جنگ»( )1و ناامنی از کشورهای جهان کمک کرده
ُ
است؟ آیا خط مشیها و رفتار سیاسی آنگال مرکل صدر اعظم
آلمان بیشتر خردمندانه ،مدبرانه ،اخالقی و احترام برانگیز است یا
مواضع و دیدگاههای ترامپ؟
 .2گسترش ادبیات صلح
ادبیات صلح در سدههای اخیر-که نقطۀ عطف آن ،رسالۀ
صلح پایدار کانت در سدۀ هجدهم میالدی است(محمودی:1393 ،
 ،)125-141صلح جهانی را از دو منظر واقع گرایانه و آرمان گرایانه
تبیین و صورتبندمی کند .به عنوان نمونه ،صلح پایدار کانت که با
فرعی«یک طرح فلسفی» همراه است ،به موازات گزارههای
عنوان ِ
آرمان گرایانه مانند اینکه « :ارتشهای ثابت به تدریج به طور کلی
منسوخ خواهندشد(».محمودی:3651395؛( ،1991:9,Kantواجد
دیدگاههای واقع گرایانه در جهت نیل به صلح از طریق همکاری
دولتها در برقراری نظام جمهوری دموکراتیک به عنوان زمینه
برپایی فدراسیون دولتهای آزاد است .ادبیات صلح هم چنان
ساز
ِ
در روزگار ما ُپربرگ و بار و انگیزنده است و به حجم کیفی و کمی
آن افزوده میشود .میتوان از تمامی ظرفیتهای ادبیات صلح ،از
انتشار نشریه و کتاب گرفته تا تولید فیلم و سریال و نیز داستان،
رمان ،شعر ،تئاتر ،موسیقی ،نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی و هم
چنین ادبیات کودکان بهره گرفت .تأسیس آکادمیهای صلح،
رشتۀ مطالعات صلح ،واحدهای درسی با موضوع صلح در بعضی
از دانشگاههای جهان ،انجمنهای علمی صلح در عرصۀ عمومی و
پژوهشهای صلح محور ،همگی نشانگر آن است که صلح به مثابۀ
هدف غایی سیاست و سیاست ورزی ،ضرورت بنیادین جهان امروز
است .مردمان جهان به تدریج اهمیت ادبیات صلح را درمییابند،
زیرا صلح با گوهر وجود انسان سرشته شده است .ملتهایی که
زودتر در راه صلح طلبی به پا میخیزند و فرهنگ و ادبیات صلح
را در کشور خود به عنوان یک ارزش فراگیر ملی نهادینه میکنند،
آسان تر از خطر جنگ دور میشوند و در سایه سار صلح ،در آزادی،
امنیت ،رفاه و توسعۀ انسانی زندگی میکنند.
 .3کنشگری نهادهای مدنی
از دیگر بایدهای رسیدن به صلح به عنوان غایت سیاست،
تالش و پویایی شهروندان در عرصۀ عمومی با بنیاد نهادن
سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعۀ مدنی است .البته گفتن،
نوشتن و منتشرکردن در باب صلح ،شرط الزم و کاری ارزشمند و
تاثیرگذار است ،اما به دنبال آن ،کنشگری در عرصۀ عمومی نیز
ضروری است« .همکاری حروف ُسربی» کافی نیست .این نهادها
با گردهم آوردن فعاالن اجتماعی و فرهنگی میتوانند راههای
نفی خشونت و گسترش فرهنگ صلح را جست و جو کنند و از
کنشگری اجتماعی ،ارزش صلح و صلح طلبی
رهگذر گفت و گو و
ِ
به مثابۀ رفتاری اخالقی را در خانه ،محله ،منطقه ،شهر ،استان
و کشور دامنگستر سازند .کنشگران صلحطلب در جهت پیشبرد
هدفهای صلحآمیز خود ،به برپاکردن کارزار()campaignهای
اجتماعی نیاز دارند تا از رهگذر مبارزۀ بدون خشونت ،صدای صلح
خواهی و خشونت گریزی خویش را به گوش حاکمان و سیاست
برپایی
پیشگان برسانند .نهادهای مدنی«فضای باز عمومی برای
ِ
اجتماعات»( ،)Agoraگفت و شنود ،هماندیشی ،همزیستی و
مشارکت اجتماعی در راستای ایجاد پیوند میان دانش و مهارتِ
کنشگران اجتماعی با هدف گسترش و ژرفا بخشبدن به فرهنگ
صلح است.

