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موافقت رهبرمعظم انقالب با عفو و تخفیف مجازات
 691نفر از محکومان بهمناسبت عید سعید فطر
فطر با عفو یا تخفیف مجازات  ۶۹۱نفر از محکومان
محاکم عمومی و انقالب ،سازمان تعزیرات حکومتی و
سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

مهندس محسن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران

از سال  1372که بعنوان عضو هیات
مدیره شرکت راه شهری تهران وحومه،
وارد مترو شدم بیش از ربع قرن میگذرد
واین زمانی طوالنی وتقریبا معادل یک
عمر کاری برای انسان است ،در این
زمان تقریبا همیشه با کارگران ،کارکنان
و مسافران مترو زندگی کردهام و در کنار حدود بیست سالی که بنا به
مسئولیت عضو هیات مدیره و مدیرعامل در این شرکت حضور فیزیکی
داشتم ،پس از خداحافظی با همکاران مترو نیز وضعیت مترو همیشه یکی
از دغدغههای اصلیم در زندگی بوده است.
مترو برای من ،مانند یک عضو خانواده ،اهمیت وارزش داشته و بعضا
از سوی فرزندانم مورد این انتقاد قرار میگرفته ام که "مترو برایت عزیزتر
از ماست و توجه و اهمیتی که برای مترو صرف میکنی ،به ما نمیدهی!"
همیشه خود را کوچکترین فرد کارکنان مترو احساس میکردم و از
اینکه مدت زمانی طوالنی ،فرصت و افتخار تالش برای خدمت به مردم
در ساخت و راه اندازی و بهره برداری مترو را یافته ام ،شکرگزار الهی
بودم و سختترین روزهای کاری در مترو شیرین ترین لحظات زندگی ام
را شکل داده اند و به همکارانم در مترو افتخار میکنم ،که امکان بومی
سازی  80درصد این سیستم راهبردی را در کشور فراهم کردند.
با این وجود پس از کناره گیری از مدیرعاملی در اسفند  89و
خداحافظی با هیات مدیره مترو در سال  ،1392تمام سعی خود را کردم
که در تصمیمات و مدیریت مترو کمترین دخالت را داشته باشم تا مدیریت
وقت ،امکان تصمیم گیری آزادانه و براساس سلیقه و دیدگاه خود را داشته
باشد ،چرا که رمز موفقیت در دوره مسئولیت خود را در اتکا به نظرات
کارشناسی و جلوگیری از تاثیرگذاری مسایل سیاسی و شخصی و اعمال
نفوذ افراد خارج از مترو بر تصمیم گیریها میدانستم.
براین اساس طی دوسال گذشته که با رای و اعتماد شهروندان تهرانی،
نمایندگی مردم تهران در شورای شهر را بعهده گرفتم ،همین روش را
ادامه داده و با وجود انجام وظایف نظارتی شورا ،تالش کردم در انتصابات
و تصمیمات شرکت مترو ،دخالت نکنم.
البته از اینکه از ظرفیت و توانمندی شرکت مترو برای حل معضالت
اصلی شهرتهران یعنی آلودگی هوا و ترافیک ،استفاده کافی نمیشود
همواره تاسف میخورم ،اینکه ظرفیت جابجایی مترو امروز و پس از
گذشت هشت سال با وجود اضافه شدن خطوط جدید در حد همان بیش
از دومیلیون نفر ابتدای سال  1390است ،نشان از این دارد که از امکانات،
زیرساختها و توانمندیهای شرکت مترو استفاده کافی نمیشود و طبیعتا
همه کارکنان شرکت مترو نیز در این موضوع با من هم عقیده هستند که
متروی تهران استعداد ،امکانات و ظرفیت رشد بمراتب بیشتری از وضعیت
کنونی دارد.
در این شرایط که دغدغه همه ما باید توسعه و پیشرفت مترو باشد،
شنیدن اخبار نگران کننده از نارضایتی واعتراضات کارکنان این شرکت،
طبعا موجب تاسف میشود ،مدیران شرکت مترو ومسئوالن باالدستی آنها
در شهرداری تهران به شورای شهر رسما اعالم کردند که این التهابات
نتیجه شایعه پراکنی رسانههای بیگانه و جریاناهای سیاسی است وهیچ
برنامه برای تغییر وضعیت استخدامی و شرکتی شدن پرسنل مترو وجود
ندارد ،با این حال در تذکری رسمی از شهردار تهران خواسته ام تمامی ابعاد
موضوع را بصورت دقیق بررسی کرده و در صورت نقض حقوق قانونی
کارکنان شریف وزحمت کش شرکت مترو ،اعاده حق کند.
اما این اعتراضات و التهابات نباید موجب انحراف توجه و ذهنیت
مجموعه بزرگ مترو تهران به حواشی و غفلت از وظیفه خطیر آنها در
خدمت رسانی به شهروندان شود.
واقعیت آن است که کارکنان مترو ،خدمت به مردم را مهمترین رسالت
و ماموریت خود میدانند و اجازه نمیدهند هیچ شایعه و موضوعی باعث
اختالل در این موضوع گردد ،همه میدانیم بهبود عملکرد و افزایش سطح
خدمت رسانی در مترو ،موجب مقبولیت بیشتر این سیستم حمل ونقل
عمومی در کشور و افزایش اعتبارات وتوجه به مترو میشود که طبیعتا
کارکنان مترو نیز از ثمرات این موفقیت ،بصورت مادی ومعنوی بهره مند
میگردند و در مقابل ،بی نظمی ،اختالل و ناکارامدی در فعالیت مترو،
موجب تضعیف این شرکت شده و قطعا ابتدا کارگران و کارکنان مترو نیز از
آن متضرر خواهند شد .پس باید با تقویت انگیزه ،انسجام و بهبود عملکرد
ونظم مترو ،مقابل جریانی که بدنبال تضعیف این شرکت است بایستیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت عید سعید
فطر با عفو و تخفیف مجازات  ۶۹۱نفر از محکومان
موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای به مناسبت عید سعید

حجتاالسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن عید
سعید فطر طی نامهای به رهبر انقالب اسالمی
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۶۹۱
نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی
عفو و بخشودگی واجد شرایط الزم تشخیص
داده شدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای
بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی مورد موافقت
حضرت آیتاهلل خامنهای قرار گرفت.

سیدحسین موسویان معاون اسبق شورای عالی امنیت ملی:

نیت ژاپن در موضوع کاهش تنش
بین تهران و آمریکا خیرخواهانه است

معاون اسبق شورای عالی امنیت ملی سفر رئیس دولت
ژاپن به ایران را مثبت و نشانگر کارآمدی دیپلماسی ایران
دانست و تاکید کرد :نیت ژاپن در موضوع کاهش تنش
بین آمریکا و ایران ،خیرخواهانه و در راستای مصالح جامعه
جهانی است.
به گزارش ایرنا ،هفته جاری را باید «هفته دیپلماسی
ایرانی» دانست .به نظر می رسد صبر استراتژیک ایران در
دوران پس از خروج ایاالت متحده از برجام و خویشتنداری
راهبردی تهران در برابر سیاست فشار حداکثری واشنگتن
در حال ثمره دادن است .از یکسو ،تحرکات ،رایزنی ها و
سفرهای «محمدجواد ظریف» در سال  ،۹۸روح جدیدی
بر کالبد دستگاه دیپلماسی ایران دمیده است و از دیگر سو،
اعالم کاهش تعهدات برجامی موجب شده تا آمریکایی که
تصور می کرد ایران گزینه های چندانی روی میز خود ندارد،
به صرافت بیفتد .در این چارچوب« ،دونالد ترامپ» در هفته
های اخیر بازهم درخواست گفتوگو با ایران را مطرح کرده
و ائتالفی از کشورهای میانجی برای رساندن پیام خود به
تهران تشکیل داده است .اروپایی ها با فرستادن «هایکو
ماس» ،وزیر امور خارجه آلمان درصدد چاره جویی دیرهنگام
خود هستند اما مهمترین سفر و تحرک دیپلماتیک این هفته
را باید در سفر «شینزو آبه» ،نخست وزیر ژاپن به تهران
جست وجو کرد .درخصوص سفر نخست وزیر ژاپن تهران،
تبعات و راه های موفقیت آن گفتوگویی با «سید حسین
موسویان» ،دیپلمات سابق ،معاون اسبق شورای عالی امنیت
ملی و پژوهشگر ارشد دانشگاه پرینستون داشته ایم که
مشروح آن در ادامه می آید.
نخستوزیر ژاپن این هفته برای نخستین بار
طی  ۴۰سال اخیر به ایران میآید .ارزیابیتان از
این سفر چیست؟
نفس سفر رئیس دولت ژاپن به ایران مثبت و نشانگر
کارآمدی دیپلماسی ایران است .ژاپن شریک مهم تجاری
ایران بوده و هست ضمن اینکه در زمره پنج قدرت بزرگ
اقتصاد جهانی قرار دارد.
یکی از موضوعات سفر شینزو آبه به تهران،
رایزنی برای کاهش تنشها میان تهران و
واشنگتن است .چه دالیلی موجب پذیرش چنین
نقشی از سوی ژاپنیها شده است؟ آنها از پی
پذیرش این نقش چه اهدافی را دنبال میکنند؟
نیت ژاپن در موضوع میانجیگری بین آمریکا و ایران،
خیرخواهانه و در راستای مصالح جامعه جهانی است .در بین
قدرت های جهانی ،ژاپن نزدیکترین متحد جهانی آمریکا
است که با ایران روابطی براساس احترام متقابل ،منافع
مشترک ،عدم مداخله و همکاری سازنده دارد .لذا از وزن
مناسب برای این ماموریت برخوردار است.
کشورهای دیگری به غیر از ژاپن هم در این
مدت با سفر به تهران به دنبال نوعی میانجیگری
میان ایران و آمریکا بودهاند ولی به نظر میرسد
که موفقیت چندانی به دست نیاوردهاند .آیا
توکیو قادر به ایفای نقش میانجی میان تهران
و واشنگتن خواهد بود؟
عدم موفقیت کشورهای مختلف در میانجیگری بین
آمریکا و ایران ،عالمت خوبی نیست زیرا به معنی تشدید
روند خصومت است .تضمینی هم وجود ندارد که نخست
وزیر ژاپن در این ماموریت موفق شود زیرا ایران شرط
مذاکره را بازگشت آمریکا به برجام اعالم کرده است.
بازگشت خشک و خالی ترامپ به برجام هم یک خودکشی
سیاسی و رسوایی بزرگ داخلی و بین المللی است و لذا
شانسی ندارد.
چه مسائلی منجر به آن شده است که ترامپ
از نخست وزیر ژاپن بخواهد به ایران سفری
داشته باشد؟
مسلم است که نخست وزیر ژاپن بدون چراغ سبز ترامپ
به تهران سفر نمی کند .این سفر به درخواست ترامپ نبوده

بلکه پیشنهاد نخست وزیر ژاپن بوده که ترامپ هم با آن
موافقت کرده است.
آیا درخواست گفتوگو با تهران را میتوان
عقبنشینی ترامپ از پیگیری سیاست فشار
حداکثری قلمداد کرد؟
سادگی است که درخواست ترامپ برای گفتوگو با
ایران را عقب نشینی تلقی کنیم .ترامپ از روز اول پیشنهاد
گفتوگوی مستقیم و بدون پیش شرط را مطرح کرده و
همزمان با رد آن توسط تهران نیز بر ابعاد فشارها و تحریم
ها افزوده است به طوری که سیاست فشار حداکثری ترامپ،
بیشترین فشارها روی ایران موجب شده به طوری که بعد
از انقالب اسالمی در سال  ۵۷سابقه نداشته است« .تشدید
فشار» و «تکرار پیشنهاد مذاکره» ،یک برنامه و استراتژی
حساب شده علیه ایران است.
نخست وزیر ژاپن در ماموریت خود چه
ابتکاری می تواند به خرج دهد تا هم تهران و هم
واشنگتن را راضی کند؟
موفقیت نخست وزیر ژاپن به هفت عامل زیر بستگی
دارد:
اول :ایران همیشه بر اصول احترام متقابل ،عدم مداخله،
احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اصرار داشته است.
این اصول منشور سازمان ملل نیز هست که اعضاء موظف
به رعایت آن در روابط دوجانبه هستند .این اصول کالن
مقبول جامعه جهانی است که آمریکا هم در روابط با ایران
باید به آنها گردن نهد.
دوم :راهکارهایی که ابعاد چندجانبه داشته باشد ،شانس
باالتری نسبت به دوجانبه دارد .برای مثال موضوع امنیت
خلیج فارس و صدور انرژی خلیج فارس برای ژاپن حیاتی
است .نخست وزیر ژاپن می تواند لیست گسترده ای از
همکاری های جمعی بین کشورهای خلیج فارس روی
میز آمریکا ،ایران ،کشورهای منطقه و قدرت های جهانی و
شورای امنیت سازمان ملل بگذارد .این ابتکار در چهارچوب
بند  ۸قطعنامه  ۵۹۸شورای امنیت سازمان ملل خواهد
بود که می تواند تنش های ایران و آمریکا را مهار ،روند
خصومت های عربستان سعودی و ایران را متوقف ،خطر
جنگ را مرتفع ،مسیر همکاری منطقه ای برای حل بحران
های جاری خاورمیانه را هموار کند .ضمن اینکه با استقبال
سایر قدرت های جهانی همچون چین ،اروپا ،روسیه و هند
قرار خواهد گرفت.
سوم :ترامپ بتواند نیروهای افراطی جنگ طلب آمریکا
را از دایره تصمیم گیری در موضوع ایران ،خارج کند در غیر
این صورت مانع تالش های او خواهند شد.
چهارم :ترامپ از مداخله اسرائیل و جبهه عربی به
سرکردگی عربستان و امارات در روابط با ایران ممانعت کند
و اجازه ندهد که آنها برای کاخ سفید تصمیم سازی کنند.
پنجم :آمریکا ابتدا روند تشدید تحریم ها و مزاحمت
برای کشورهای جهان در کار اقتصادی به ویژه صادرات
نفت و روابط مالی و بانکی را متوقف کند و متناسب با
پیشرفت ،آمادگی بازگشت تدریجی به برجام را داشته باشد.
ششم :در صورت تحقق پنج عامل فوق ،تهران هم
آمادگی برای مهار تشدید خصومت با آمریکا و ورود به یک
روند مسالمت آمیز را داشته باشد.
هفتم :راه حل نهایی بتواند هم برای تهران و هم برای
ترامپ آبرومندانه و برد  -برد باشد چون بعید است هر یک
از دو طرف تن به تسلیم محض بدهند.

ماموریت دشوار نخستوزیر
ژاپن در تهران

شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن قرار است به زودی با هدف میانجیگری
میان ایران و آمریکا و برای نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمی
به تهران سفر میکند .ناظران ،وساطت ژاپن را متفاوت میدانند ،اما در
روزهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که ماموریت آبه را دشوارتر کرده است.
به گزارش فرارو ،پس از ناکامی بسیاری از کشورهای عربی و اروپایی
در کمتر کردن تنشها میان ایران و آمریکا ،اکنون چشمها به سفر آتی
آبه به تهران دوخته شده است .آبه تالش میکند از موقعیت کشورش به
عنوان متحد آمریکا که روابط نزدیکی با ایران دارد ،برای کاهش تنشها
استفاده کند.
پیش از اعالم سفر آبه به تهران ،دو تن از مقامات ایران و آمریکا
 محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،و دونالد ترامپ ،رئیسجمهورآمریکا -به توکیو سفر و درباره امکان وساطت ژاپن رایزنی کردند .دونالد
ترامپ در توکیو صریحا از کمک ژاپن به تسهیل گفتگوها با ایران استقبال
و بر «رابطه بسیار خوب» میان تهران و توکیو تاکید کرد.
ژاپن یکی از مشتریان نفت ایران بود که تحت فشارهای سنگین آمریکا
مجبور شد واردات نفت از ایران را متوقف کند .با این حال ،هنوز هم ژاپن به
واردات نفت از خاورمیانه نیاز دارد .به همین دلیل ،مایل است که تنشها در
این منطقه کاهش یابد تا روند تامین انرژی مختل نشود.
پیش از ژاپن ،کشورهای دیگری نظیر سوئیس ،عراق ،عمان و قطر
تالشهایی برای میانجیگری انجام دادند ،اما نتوانستند تغییری در مناسبات
ایران و آمریکا ایجاد کنند .برخی معتقدند یکی از دالیل عدم موفقیت این
کشورها این بود که آنها برای جلوگیری از وقوع درگیری نظامی میان
ایران و آمریکا وساطت کردند .این در حالی است که نه ایران و نه آمریکا،
هیچکدام قصدی برای ورود به جنگ نداشتند.
وساطت ژاپن ،اما ،متفاوت است .از دیدگاه کارشناسان ،ژاپن امیدوار
است که بتواند ایران و آمریکا را به انجام گفتگوهای مستقیم متقاعد کند.
برای تسهیل این امر ،ژاپن میتواند از گفتگوهای احتمالی میزبانی کند .در
پایان ماه جاری میالدی ،نشست سران گروه  ۲۰در ژاپن برگزار میشود.
آبه میتواند پیامی از جانب مقامات ایران به همتایان آمریکایی در این
نشست منتقل کند یا حتی میتواند رئیسجمهور ایران را به این نشست
دعوت کند.
با این حال ،نباید تصور کرد ماموریت ژاپن در تسهیل گفتگوها به
این سادگی است .در روزهای اخیر تحوالتی رخ داده که ماموریت آبه
برای تنشزدایی در خلیج فارس را بیش از پیش دشوار کرده است.
پیش از سفر آبه ،موجی از خوشبینی در میان برخی تحلیلگران شکل
گرفت ،اما اعمال تحریمهای نسبتا گسترده بر بخش پتروشیمی ایران
از خوشبینیها کاست .جمعه گذشته ،آمریکا دهها شرکت صنایع
پتروشیمی ایرانی و عوامل فروش خارجی آنها را تحریم کرد .قبل
از این تحریمها ،این گمانهزنی مطرح شد که آبه ممکن است از جانب
واشنگتن پیامی برای کاهش تحریمها به تهران ببرد ،اما تحریمهای
پتروشیمی عدم صحت این گمانهزنی را نشان داد.
افزون بر این ،ایران برای موفقیت وساطت آبه چند شرط تعیین
کرده است .کیوان خسروی ،سخنگوی شورای عالی امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران ،طی یادداشتی در خبرگزاری فارس« ،بازگشت
آمریکا به برجام و جبران خسارتهای وارد شده به ایران» و «رفع
تحریمهای فراسرزمینی» آمریکا علیه ایران را شرط موفقیت سفر آبه
به تهران دانست.
بسیار بعید است که آمریکاییها پیش از شروع مذاکرات ،آن هم
در جریان سفر نخست وزیر ژاپن که هنوز نتایج آن معلوم نیست،
تحریمهای خود را رفع کنند و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
بازگردند و خسارتهای وارد شده به ایران را جبران کنند .برخی
تحلیلگران معتقدند که بازگشت ترامپ به برجام بدون گرفتن یک
امتیاز ،ولو صوری ،جایگاه سیاسی او را به شدت تضعیف میکند .شاید
به همین دلیل است که سید حسین موسویان ،دیپلمات پیشین ایرانی،
در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ،تصریح کرده است« :بازگشت خشک و
خالی ترامپ به برجام هم یک خودکشی سیاسی و رسوایی بزرگ
داخلی و بین المللی است و لذا شانسی ندارد».
عالوه بر دشواریهای یادشده ،باید تاثیرگذاری برخی طرفهای
منطقهای را هم ذکر کرد .آبه میداند که موفقیت تالشش ،عالوه بر نظر
مساعد ایران ،به نظر مثبت سایر طرفها در منطقه هم بستگی دارد .به
همین دلیل ،او پیش از سفر به ایران با سه تن از رهبران منطقهای ،که با
ایران اختالفاتی دارند ،تماس گرفت .بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل،
محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی ،و محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،درباره
سفر آتی آبه به تهران تماسهایی از نخستوزیر ژاپن دریافت کردند.
جزئیات تماس آبه با دو ولیعهد عرب منتشر نشده ،اما در تماس ۳۰
دقیقهای نخستوزیران ژاپن و اسرائیل ،نتانیاهو به آبه گفته است که حفظ
فشارها بر ایران ضروری است .نتانیاهو در این باره توئیت کرد« :به او (آبه)
صریحا گفتم که ما برای متوقف کردن تجاوز ایران در منطقه ،باید فشار
را بر آن ادامه دهیم».
اسرائیل برای متقاعد کردن آمریکا به خروج از توافق هستهای
تالشهای فراوانی انجام داده و از احتمال تنشزدایی میان تهران و
واشنگتن نگران است .برخی محافل رسانهای اسرائیلی ادعا میکنند که
ایران در پشت پرده به آمریکا پیامهایی در زمینه تمایل به گفتگو ارسال
کرده است .روز جمعه ،همزمان با تماس تلفنی آبه و نتانیاهو ،شبکه ۱۳
اسرائیل در گزارشی مدعی شد ایران از طریق کانال سری به واشنگتن
راهکاری ارائه داده و برای انجام گفتگوهای جدید ابراز تمایل کرده است.

3

اقتصادی

ید شماره ( -81شماره پیاپی )787
دوشنبه  20خرداد  - 1398دور جد 

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

بخشی از سکههایی که فکر میکنیم بدون قصد سوداگری خریداری شدهاند
را از مالیات معاف کرده ایم!
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :بخشی از
سکههایی که فکر میکنیم بدون قصد سوداگری
خریداری شده اند را از اخذ مالیات معاف کردهایم.
به گزارش مهر ،فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم تودیع
و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان امور مالیاتی در
جمع خبرنگاران در مورد وضع مالیات بر سکه ،اظهار
داشت :بخشی از سکههایی که فکر میکنیم بدون قصد
سوداگری خریداری شدهاند را از مالیات معاف کرده ایم.

این طرح برای مقابله با اخالل در بازار اجرایی میشود.
اشاره دژپسند در مورد معافیت مالیاتی خریداران سکه
به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی اشاره دارد که در
آن خریداران تا  ۲۰سکه از پرداخت مالیات معاف شده
و بیش از این تعداد ،بصورت پلکانی مشمول مالیات
شده است .وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در
رابطه با برنامه رونق تولید ،گفت :برنامه جامع رونق تولید
تهیه و به ریاست جمهوری ارسال شده است .در این

برنامه مباحثی همچون
کنترل تورم و عناصر
موثر بر آن همچون
نرخ ارز را مورد بررسی
قرار دادهایم.
وی تاکید کرد :مالیات برای خوش گذرانی حکام
نیست بلکه برای اداره جامعه اسالمی است از این رو
الزم است که فرهنگ مالیاتی در کشور نهادینه شود.

مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

افزایش  36/5درصدی حداقل مستمری و  ۱۳درصدی سایر سطوح
مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان گفت :برای
دریافت کنندگان حداقل مستمری  36/5و سایر سطوح به
میزان  ۱۳درصد مستمری افزایش یافته است .به گزارش
مهر ،سید محمدعلی جنانی ،مدیرکل امور فنی مستمریهای
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
«چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکرده
است؟» گفت :براساس ماده  ۷۷قانون تأمین اجتماعی ،میزان
مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی ام متوسط مزد یا
حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط
بر آنکه از سی و پنج سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.
وی ادامه داد :براساس ماده  ۷۷قانون تأمین اجتماعی ،مدت
سابقه و میزان حق بیمه پرداختی هرشخص به سازمان تأمین
اجتماعی تأثیر مستقیم در محاسبه مبلغ مستمری وی داشته
و هرقدر  2آیتم فوق باالتر باشد به همان اندازه از مستمری
بیشتری برخوردار خواهد بود .جنانی بیان داشت :بر اساس
ماده  ۹۶قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان
تمامی مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی و مجموع
مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی
یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب
هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد .مدیرکل امور فنی
مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گفت :براساس ماده

 ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی ،مستمری ازکارافتادگی کلی و
مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در
هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد .وی
گفت :با عنایت به مواد قانونی فوق الذکر این سازمان صرف ًا
در مقام مجری براساس مصوبه هیات دولت ساالنه نسبت
به اعمال افزایشات مواد  ۹۶و  ۱۱۱قانون تامین اجتماعی
اقدام میکند ،لذا هرگونه تغییر در میزان یا نحوه پرداختهای
مذکور نیازمند تغییر در مبانی قانونی جاری است .به عنوان
نمونه این سازمان ابتدای سال ۹۸در راستای تصویب نامه
شماره 14357/ت56528هـ مورخ  ۱۲اردیبهشت ماه ۹۸
هیأت وزیران ،از تاریخ یک فروردین  98تمامی مستمریهای
بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان
مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال  ۱۳۹۷برقرار
شدهاند برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان۳۶.۵
درصد مستمری سال ۹۷و سایر سطوح به میزان  ۱۳درصد

آگهی تغییرات شرکت رایان ایده برگ بهارستان با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  483954و شناسه ملی  10183002114به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  12/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و شاهین زندیه به شماره ملی
 0073567396به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید .آدرس محل تصفیه به
نشانی تهران :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
قلهک ،خیابان شهید یوسف کالهدوز ،خیابان شهید بهروز سلیمی ،پالک
 ،46ساختمان سپیدار ،بلوک  ،Aطبقه دوم ،واحد  9کد پستی 1941813163سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()483582

____________________

آگهی تغییرات شرکت آرمان نظیف مهر با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  264595و شناسه ملی  10103086796به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عبارت :تامین راننده با خودرو و بدون
خودرو و ارائه خدمات ایاب و ذهاب و حمل و نقل درون شهری
برای ادارات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم ازمراجع ذیربط.به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()483583

____________________

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه پرداز هوشمند راسپینا
درتاریخ  28/02/1398به شماره ثبت  541293به شناسه ملی
 14008336818ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اقتصادی ،واردات ،صادرات کلیه
کاالهای مجاز بازرگانی ،خرید ،فروش ،توزیع  -طراحی ،تهیه،
تولید ملزومات صنایع خودکفایی و خدمات مهندسی معکوس -
انجام کلیه خدمات در حوزه فناوری اطالعات ،شبکه ،نرم افزار و

مبلغ مستمری سال  ۱۳۹۷به عالوه مبلغ ثابت۲,۶۱۱,۴۷۰
ریال افزایش داد .جنانی گفت :همچنین میزان افزایش تمامی
مستمری بگیرانی که برقراری مستمری آنها به نسبت سنوات
پرداخت حق بیمه صورت پذیرفته تا حداقل مستمری۳۶.۵
درصد و بیشتر از حداقل همانند مستمری بگیران سایر سطوح
و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه صورت پذیرفته است.
وی افزود :همانطور که از مفاد ماده  ۱۱۱قانون تامین اجتماعی
برمیآید در هرسال میزان بسیاری از مستمریهای برقرارشده
درطول سال و یا مستمریهایی که در سالهای قبل برقرار
شدهاند کمتر از مبلغ تعیین شده در قالب ماده  ۱۱۱قانون بوده
که این سازمان مبالغ مذکور را تا حداقل مورد نظر از منابع
داخلی خود ترمیم نموده و به مستمری بگیران پرداخته است.
جنانی بیان داشت :از طرفی مزایای جنبی متعلقه به مستمری
بگیران تأمین اجتماعی شامل کمک هزینه عائله مندی ،کمک
هزینه اوالد ،حق سنوات ،کمک هزینه مسکن ،کمک هزینه
معیشت مستمری بگیران و کمک هزینه همسر متکفل فرزند
است که با تصویب هیأت امنای سازمان یا هیأت وزیران
حسب مورد افزایش یافته و به مستمری بگیران مشمول
پرداخت میشود .طی سالهای  ۸۸لغایت  ۹۲نیز با تصویب
هیأت وزیران کمک هزینههای موضوع بند  ۳۹قانون بودجه
سال  ۸۸کل کشور و کمک به سبد خانوار جهت مستمری
بگیران مشمول برقرار شده است.

تولید محتوا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:
استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
نارمک ،میدان هفتاد و ششم ،بن بست هشت متری شرقی،
پالک  ،6طبقه چهارم ،واحد شرقی کدپستی 1648674518
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد حسین
استاد چینی گر به شماره ملی  1740975820دارنده 200000
ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا استاد چینی گر به شماره ملی
 1742371914دارنده  800000ریال سهم الشرکه مدیر عامل
آقای حمید رضا استاد چینی گر به شماره ملی 1742371914و
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی
و اداری باامضاء آقای حمید رضا استاد چینی گر منفردا" همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()483584

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی حمل و نقل ترابری سردخانه
دارا برتر پاسارگاد به شماره ثبت  524980و شناسه ملی
 14007516664به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  17/05/1397ومجوز شماره 148630/15/972
مورخ  10/06/1397اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نام شرکت به "حمل
ونقل ترابری سردخانه دار برتر پاسار گاد " تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .به موضوع شرکت موارد

یادداشت

مداخالت پیچیده دولتی در بازار مسکن ایران
امیرضا عبدلی

تعرض دولت مصون نبوده
بازار مسکن در ایران به هیچ وجه از ّ
است ،هرچند این دخالتها کمتر به صورت عیان و آشکار صورت
گرفتهاند .وقتی دولت دهها سال پیاپی به افزایش حجم پول و بی
ارزش کردن آن ادامه میدهد ،بسیاری از مردم برای ذخیرۀ ثروت مازاد
خود نمیتوانند به پول در حال اُفت ارزش اعتماد کنند و در نتیجه ملک
و مستغالت میخرند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
این تقاضایی برای امالک است که در حالت عا ّدی وجود نمیداشت
و قیمتها را به این حدود نمیرساند .یا وقتی تمرکزگرایی دولت،
زیستن در تهران و مراکز استانها را مطلوبتر از شهرستانهای دورافتاده
میکند ،تقاضا برای مسکن در این قطبها بسیار بیشتر از وقتی میشود
که این دخالت دولت وجود نمیداشت.
همچنین وقتی دولت با ارز ارزان قیمت تولید کاالهای قابل تجارت
را دشوار یا کم بازده میکند ،بخش زیادی از سرمایهها به سمت
بخشهای غیرقابل تجارت بینالمللی هجوم میبرند .بخشهایی مانند
مسکن .طبع ًا قیمت منابع در این بخش باالتر از آن میروند که در
حالت طبیعی میبودند .همچنین دولت امکان سرمایه گذاری خارجی
در ایران را از بین برده و ما از رقابت و اثرات سرریز سرمایه گذاری
صاحبان تکنولوژیهای مولدتر در بخش ساختمان محروم ،و قیمت
تمام شدۀ مسکن برایمان بسیار باالست.
معیوب فعلی بهتر از قیمتگذاری دولتی
مسکن
با این وجود بازار
ِ
ِ
عمل میکند .قیمتهای دولتی مجبور کردن فروشندگان به ارزان
تعرض به حق مالکیت آنهاست و واقعیات کمیابی را
فروشی اند .این ّ
نیز از چشم مردم پنهان میکند و هیچ نیروی موثری را در جهت بهبود
کمبود فعلی فعال نمیکند بلکه به تداوم و تشدید آن دامن میزند.
توجه میدهم که من اصو ًال از «قیمت تعادلی» سخن نگفتم.
پیچیدگی روابط انسانی را نمیتوان و نباید با یک استعارۀ فیزیکی
بیان کرد .قیمت تعادلی و برقرار کردن تعادل در بازار و تعابیری مانند
اینها ناشی از نگاههایی بسیار انتزاعی و دور از واقعیتاند .آباء اقتصاد
نئوکالسیک برای رسیدن به نتیجۀ برقراری تعادل ،به فرضهای
بسیار محدودکنندهای متوسل میشدند که تقریب ًا غیرممکن است در
جهان واقعی محقق شوند.

ذیل الحاق گردیدو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:
ارائه خدمات حمل و نقل کاال و بار برون شهری پس از اخذ
مجوز.عقد قرارداد با کلیه شرکتهای داخلی و خارجی تامین
انواع خودرو -کامیون-کامیونت انواع یونیت سردکننده انواع
تریلر و اطاقهای یخچالی،قطعات یدکی اقالم و تجهیزات
تخصصی،الستیک مورد نیاز تعاونی .احداث پارکینگ
مجتمع خدماتی رفاهی جهت تعمیرات،سرویسکاری،تعویض
روغن،کارواش،تعویض الستیک پس از اخذ مجوز.عقد قرارداد
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت.
ایجاد و ارائه راهکارهای مشاوره ای تخصصی مرتبط با موضوع
فعالیت .پذیرش و دریافت نمایندگی از شرکتهای داخلی و
خارجی مرتبط با موضوع فعالیت .واردات و صادرات مرتبط با
موضوع فعالیت .شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
مرتبط با موضوع فعالیت .شرکت در مناقصات و مزایدهای
مرتبط با موضوع فعالیت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()483585

____________________

آگهی تغییرات شرکت تهران عایق ساز ایرانیان سهامی خاص به
شماره ثبت  403561و شناسه ملی  10320547621به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  21/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید وو آقای عبادالهشعبانی نویدیان به شماره ملی  3872138294به سمت مدیر تصفیه
انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه استان تهران  -شهرستان ری -
بخش کهریزک  -دهستان کهریزک  -روستا شهرک صنعتی-محله
(قاسم آباد)-بلوار امام حسین-خیابان معدن یازدهم ( ششم شمالی)-
پالک -4طبقه همکف -کدپستی 1818163778 :میباشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()483586
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جامعه

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد

یادداشت

از ملت عشق تا قاتل شدن نجفی
معلم عربیمان
کوتاه قد و تندخو بود.
علی را بلند کرد و
پرسید« :دیک» چی
میشه؟ علی ،مرغ و
خروس را قاطی کرد.
چشمهای آقای معلم
مثل کروکودیلی که
پای آهوی نوبالغی
توی گِل کنار برکه
گیر کند برق زد .آرام
آمد طرفش برای شکنجه مورد عالقهاش .خودکار میگذاشت
الی انگشتهای باریک بچهها و آنقدر فشار میداد تا ولو شوند
کف کالس .اما این بار تنوع به خرج داد .موهای شقیقه علی را
از دو طرف سرش گرفت و از زمین بلندش کرد .پسرک الغری
که به زحمت سی کیلو میشد ،جیغ میکشید...
بعدها تنبیهبدنی دانشآموزان ممنوع شد .یکی از کسانی
که این ماجرا را جدی پیگیری کرد وزیر وقت آموزش و پرورش
دولت هاشمیرفسنجانی بود .اسمش؟ محمدعلی نجفی!
محمدعلی نجفی که حاال حتم ًا یک گوشه نشسته و دارد
فکر میکند به مسیر پرپیچ و خم زندگیاش .به اینکه چه دانش
آموز درسخوانی بود.
کسب رتبه دوم امتحانات نهایی سال ششم دبیرستانهای
ایران
کسب رتبه اول کنکور ورودی دانشگاه صنعتی شریف
کسب رتبه اول مسابقات ریاضی دانشجویان سراسر
کشور
کسب رتبه اول در میان فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی
شریف
کسب نمره  +Aدر تمام دروس در دانشگاه M.I.T
آمریکا
به وزیر آموزش و پرورش و علوم شدن .به شهردار تهران
شدن .به رئیس سازمان میراث و رئیس سازمان برنامه و بودجه
شدن .به تحسینها ،مدالها ،افتخارها ،به روزی که فسادهای
مالی شهرداری را فاش کرد ،به روزی که استعفا کرد ،به روزی
که سرش را گذاشت روی پای #میترا_استاد و رو به دوربین
گوشی او سلفی گرفت .با لبخندی که انگار پوزخند میزد به تمام
آنها که زندگی را ،پست و مقام و موی سفید را جدی گرفتهاند.
این خالصه راهرفتهی مردی است که حاال در خلوتش از
شاملو زمزمه میکند :هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود
برنخاست که من به زندگی نشستم!
او آدم ُکشته است .قابل دفاع نیست ،حتی اگر محمدعلی
نجفی شهردار خوشپوش تهران بوده باشی .حتی اگر توجیه
کنی که «با نقشه آمده بود زندگی من را به هم بریزد .میخواست
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احسان محمدی

رازهایم را فاش کند».
چه رازی که فاش شدنش از این بدتر بود؟ که حاال شاید
وزیر سابق را ببرد پای چوبهدار؟ امان از االکلنگ روزگار!
نمیدانم چرا از تمام کتاب «ملت عشق» این بخش
عجیب توی ذهنم مانده است .وقتی خبر قتل را شنیدم رفتم
سراغش.
الیف شافاک مینویسد« :راستش را بخواهید برای همه،
بدون استثنا ،لحظهای میرسد که میتوانند یکی از بکشند ،اما
این را اکثر آدمها نمیدانند .نمیخواهند بپذیرند .تا وقتی حادثهای
غیرمنتظره باعث میشود خون جلو چشمشان را بگیرد .چقدر هم
مطمئنند که دستشان هیچوقت به خون آلوده نمیشود و جان
کسی را نمیگیرند .حال آنکه همهچیز به تصادفی بند است.
گاهی حرکت چشم و ابرو کافی است تا خون کسی به جوش
بیاید .از کاه ،کوهی بسازد و سر هیچ و پوچ دعوا و کتککاری راه
بیندازد .راستش حتی در زمان و مکان اشتباه بودن کافی است
برای آنکه حیوان درون آدمهای پاک و تمیز و باشرف یکدفعه
آشکار شود .همه میتوانند آدم بکشند» .فارغ از کار خودشونه
گفتنها ،اینکه حقش بود یا نه؟ باید اعدام بشود یا نه؟ چرا
خونسرد چای مینوشد و بعد مثل یک بازدید اداری از کالنتری
دست میدهد؟ چرا لبخند میزند و جوری مقابل دوربین در مورد
فاجعه حرف میزند که انگار گزارش #افتتاح یک پل را میدهد؟
اینکه آلت قتاله دست خبرنگار تلویزیون چه میکند و آیا پخش
اعتراف قانونی است یا نه؟ همه اینها به کنار ،بگذاریم به حساب
دادگاه و محکمه و اولیای دم .فقط یادمان نرود که هر کدام از ما
میتوانیم آدم بکشیم .با گلوله ،با کلمههایمان .حتی ما که موقع
راه رفتن مراقب هستیم روی مورچهها پا نگذاریم .فقط خدا کند
لحظهاش نرسد .ثانیهاش نرسد و اینکه از رتج و درد دیگران
شادی نکنیم ،تسویه حساب سیاسی نکنیم و یادمان باشد که
هرکس به زخم دیگری خندید ،روزگار کنار اسمش تیک زد
و یکروز ،یکوقت و یکجا به او زخمی زد تا دیگران بخندند.
به دردش .به رنجش .میترا استاد حاال در سردخانه خوابیده.
توی همان کیسههایی که زیپش را میکشند و ُهلت میدهند
داخل یک کشوی کوچک .آنقدر تنگ است که نمیتوانی سلفی
بگیری .این پایان قصه زنی شد که میگفت او و نجفی عاشق
هم هستند و دیگران حسودی میکنند.
حاال آسوده از قضاوتها خوابیده است ،خبرها را نمیخواند،
توئیتها را نمیبیند ،نگران به هم ریختن آشپزخانهاش نیست
و البته هیچ زنی به او حسودی نمیکند .دارم با صدای بلند
شجریان گوش میدهم :جهان پیر است و بی بنیاد /از این
فرهاد ُکش فریاد /که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان
شیرینم
به عکس و لبخندها و سلفیهای سرخوشانه دیگران
حسادت نکنیم ،خیلی هم باورشان نکنیم ،فقط دعا کنیم خدا کند
آن لحظه شوم را نرساند ،لحظهای که خشم ارباب مغزت شود

ازدواج با مستمریبگیران سالمند با هدف دریافت مستمری
پس از فوت آنها از سوی برخی دختران جوان!

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت :برخی دختران
جوان به عقد مستمریبگیرانی که سن بسیار باالیی دارند و
احتمال فوتشان زیاد است ،در میآیند تا پس از فوت آن فرد،
موفق به دریافت مستمری سازمان شوند!
به گزارش جام جم آنالین ،محمدحسن زدا درباره
طالقهای صوری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت :چند
سالی است سازمان تامین اجتماعی با پدیده طالقهای صوری
برای برقراری مستمری فرزندان اناثی که پدرشان بیمهشده یا
مستمریبگیر سازمان بوده و فوت کرده است روبروست؛ اگر
چه تعداد خانوارهایی که حاضر به پذیرش این خطای عجیب

و پرمسئله میشوند در قیاس با تعداد مستمری بگیران محق،
بسیار کم است .وی افزود :اتفاق دیگری که رخ داده این
است که برخی دختران جوان به عقد مستمریبگیرانی که
سن بسیار باالیی دارند و احتمال فوتشان زیاد است ،در
میآیند تا پس از فوت آن فرد ،موفق به دریافت مستمری
سازمان شوند! در این موارد موضوع فقط به دریافت مستمری
ختم نمیشود ،بلکه مفسدهها و مشکالت فراوان بعدی برای
خانوادهها و بویژه آن زنان طالق گرفته و دختران ازدواج
کرده پیش میآید که … در این زمینهها بایستی نهادها و
افراد مسئول ،خانوادهها را آگاه کرده و اطالعات الزم را ارائه

رئیس پلیس آگاهی خبر داد

کشف خودروهای مسروقه با دوربینهای پالکخوان

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت :یکی از
اولویتهای مهم پلیس آگاهی در حوزه مبارزه
با سرقت ،استفاده از دوربینهای پالک خوان
به منظور کشف خودروهای مسروقه است.
به گزارش ایلنا ،سردار محسن حسن
خانی رئیس پلیس آگاهی ناجا با اعالم خبر
فوق اظهار داشت :یکی از اولویتهای مهم
پلیس آگاهی در حوزه مبارزه با سرقت ،به
کارگیری دوربینهای پالک خوان به منظور
کشف خودروهای مسروقه است .وی با اشاره
به آغاز فعالیت سامانههای پالک خوان از
سال  ۸۵در  ۵استان کشور ادامه داد :در سال
 ،91نسل جدید این دوربینها با همکاری
شرکتهای دانش بنیان طراحی و به

تعدادی از استانها اختصاص
یافت .رئیس پلیس آگاهی
ناجا در ادامه به افزایش
 100درصدی واگذاری
دوربینهای پالک خوان
به پلیس آگاهی استانهای
سراسر کشور در سال 97
نسبت به مدت مشابه سال
قبل اشاره کرد و افزود :این
دوربینها در مناسبتهای مختلف همچون
اربعین ،تعطیالت نوروز و ...عملکرد مطلوبی
داشته اند و پلیس قصد دارد در آینده ای
نزدیک با افزایش تعداد دوربین ها ،نسبت به
رصد سارقان در هر نقطه کشور اقدام کند.

آگهی تغییرات شرکت ایلیا درمان سهامی خاص به
شماره ثبت  304336و شناسه ملی 10103444563
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/12/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم مریم ونارجى به شماره
ملی  0382823125به سمت رئیس هیئت مدیره آقاى
محمدجعفری به شماره ملی  0384693229به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره و آقاى حمید دانشور به شماره
ملى  0053236173به سمت مدیر عامل خارج از
اعضاى هیات مدیره برای مدت باقی مانده مد تصدی
هیات مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها
و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و یکى از اعضاى
____________________
هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه هاى
آگهی تغییرات شرکت سابین خودرو سهامی خاص به شماره
ادارى با امضاى مدیرعامل به تنهایی همراه مهر شرکت ثبت  191615و شناسه ملی  10102335802به استناد صورتجلسه
معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره مجمع عمومی فوق العاده مورخ  30/04/1397تصمیمات ذیل
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ( )483587اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس تهران ،شهرستان تهران ،بخش

و خانم حاجیه خانم هادی نژاد کدملی 0492465088
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داود اکرمی کدملی
 0493190635بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن
اکرمی کدملی  5039750781بعنوان عضو هیئت مدیره
و خانم آرزو اکرمی کدملی  0493282378بعنوان عضو
هیئت مدیره انتخاب گردیدند- .کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ورامین
()483589

____________________

دهند .سرپرست سازمان تامین اجتماعی در ادامه نوشت :البته
در بسیاری از این موارد ،سازمان از طرق مختلف متوجه این
دور زدنهای به ظاهر قانونی میشود و اقدامات الزم را انجام
میدهد .سازمان تامین اجتماعی پشتیبان واقعی دختران و
زنانی است که در مسیر زندگی خود با ریسک مواجه میشوند.

مرکزی ،شهر تهران ،محله آرژانتین ،ساعی ،خیابان شهید احمد
قصیر ،خیابان پنجم ،پالک  ،15ساختمان پارس ،طبقه سوم،
واحد  ،14کدپستی 1513718638تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()483590

آگهی تغییرات شرکت سالمت سازان رادین دارو با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  531212و شناسه ملی  14007827918به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  15/02/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :شهرستان
تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،المهدی ،بزرگراه شهید آیت
____________________
اله اشرفی اصفهانی ،بن بست پنجم غربی ،پالک  ،8طبقه چهارم،
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان گسترش شبکه قدیر با مسئولیت
واحد غربی کد پستی  1477694593تغییر یافت و ماده مربوطه محدود به شماره ثبت  438512و شناسه ملی  14003473899به
در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1398
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()483588
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر
____________________
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :مطالعه و طراحی
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پوئینک (سهامی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و
خاص) به شماره ثبت  1370و شناسه ملی  10100141833راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  25/01/1398زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای کاظم اکرمی کدملی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای
 5039715749بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و تجهیزات ابزاردقیق رایانه ای خرید و فروش و صادرات و

وی نقش دوربینهای
پالک خوان را در افزایش
سرعت عمل کارآگاهان
پلیس آگاهی و ارتقای
سطح کشفیات تاثیرگذار
دانست و گفت :پلیس
آگاهی در سالیان اخیر
موفقیتهای چشمگیری
در راستای کشف علمی
جرایم و به کارگیری تجهیزات نوین به
دست آورده و با افزایش و تجهیز خودروهای
گشتی به سامانه پالک خوان ،شناسایی و
استرداد سریع اموال مردم را در دستور کار
خود قرار داده است .این مقام ارشد انتظامی

با بیان اینکه سرقت خودرو در برخی از موارد،
سبب سرعت بخشیدن به سایر جرایم از جمله
سرقتهای مغازه ،منزل ،آدم ربایی ،قتل و...
میشود ،تصریح کرد :پلیس آگاهی ناجا در
راستای ناامن کردن محیط برای سارقان در
نظر دارد عرصه را بر سارقان خودرو تنگ کند؛
به نحوی که در هر نقطه ای که قصد تردد
داشته باشند تحت رصد دوربینهای پالک
خوان قرار گرفته و بالفاصله با آنان برخورد
قاطع و قانونی صورت گیرد .سردار حسن
خانی به شهروندان توصیه کرد :از پارک
خودرو در معابر تاریک و خلوت خودداری و
در صورت امکان ،نسبت به پارک وسیله نقلیه
خود در پارکینگهای عمومی اقدام کنند.

واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستمهای رایانه ای
و الکترونیکی انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک انجام
خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع
فعالیت شرکت نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات
رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتنها
و کابلهای ارتباطی مربوطه دوربینهای مدار بسته و سیستمهای
رایانه ای تجهیزات ماهواره ای و سیستمهای حفاظتی و ارتباطی
مکانیزه کردن سیستمهای اداری و اجرای سیستمهای مکانیزه
شده طراحی سیستمهای مختلف رایانه ای برنامه نویسی طراحی
صفحات اینترنتی شرکت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و
خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه
موضوع فعالیت شرکت تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی
رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی انعقاد قراردادهای همکاری و
مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت
شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع
فعالیت شرکت فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه ای ارایه
خدمات اینترنتی و اینترانت تهیه و تامین قطعات و اقالم و ملزومات
و مواد مصرفی در زمینه رایانه اجرای طرحهای جامع فن آوری
اطالعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و
پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی
و وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت و بخش
خصوصی تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع
کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینههای فناوری اطالعات
استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجراء و نظارت بر
پروژههای فناوری اطالعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند
و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظامهای مدیریتی
در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش کارایی
سازمانها مشاوره و طراحی و اجرای سیستمهای رایانه و پیاده
سازی شبکههای نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای ارایه
خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت
شرکت ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طر حها در زمینه
موضوع فعالیت شرکت ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات
پس از اخذ مجوزهای الزم ) سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()483591
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مدیرعامل اشتغال و کارآفرینی ایثارگران:

پرداخت وام  ۵۰میلیون تومانی قرض الحسنه به ایثارگران فاقد شغل
برای طرحهای خود اشتغالی

مدیرعامل اشتغال و کارآفرینی ایثارگران گفت :با
ابالغ شورای پول و اعتبار ،ایثارگران وام  ۵۰میلیون
تومانی قرض الحسنه برای طرحهای خوداشتغالی
دریافت میکنند.
به گزارش ایرنا ،رضا ریاحی در این خصوص
توضیح داد :با توجه به اینکه پیشنهاد  ۵۰میلیون
تومانی وام اشتغال در شورای پول و اعتبار به تصویب
رسید ،پس از ابالغ و طی مراحل اجرایی به ایثارگران
جویای کار این میزان تسهیالت داده میشود.
وی تصریح کرد :تا پیش از این وام قرض الحسنه
 ۲۰میلیون تومان بود که با تصویب این میزان
تسهیالت ،به طور یقین کمک شایانی به ایثارگران
بیکار خواهد کرد.
ریاحی ادامه داد :پیش بینی میشود  ۱۲هزار نفر
در سال جاری بتوانند تسهیالت اشتغال را دریافت
کنند اما ممکن است این رقم تسهیالت به ایثارگران
جویای کار بیشتر شود.
به گفته وی ،صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
پس از ابالغ و تصویب نهایی این میزان تسهیالت را
به ایثارگران جویای کار پرداخت خواهد کرد.
ریاحی خاطرنشان کرد :صندوق اشتغال و
کارآفرینی به استناد ماده  ۳۲قانون جامع خدمات
رسانی به ایثارگران ایجاد شده است و از فروردین ماه
سال  ١٣٩۴فعالیت خود را آغاز کرد و از دی ۱۳۹۵
پرداخت تسهیالت به ایثارگران آغاز شد .در سال  ۹۶و

 ۹۷آمار تسهیالت قابل توجه بود و در سال  ۹۶حدود
 ١٧۵میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد که زمینه
اشتغال  ۶هزار و  ۵٠٠نفر فراهم شد.
مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید
و امور ایثارگران گفت :با اعطای تسهیالت اشتغالزایی
و تسهیالت پرداختی به ایثارگران در سال  ٩۶و ٩٧
بیش از  ١۴هزار شغل برای ایثارگران جویای کارهای
خوداشتغالی ایجاد شد.
حجت االسالم سیدمحمدعلی شهیدی رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز پیشتر گفته بود که
بر اساس آمار و اطالعات موجود در حال حاضر حدود
 ۹۰هزار نفر از فرزندان خانوادههای شهدا و ایثارگران
بیکار هستند.
وی با بیان اینکه از سال  ۹۲آمار بیکاری در بنیاد
شهید در میان خانوادههای شهدا و ایثارگران زیاد بوده

است ،اظهار داشت :تالش زیادی داشتیم که تعداد
زیادی از این عزیزان شاغل شوند و در این پنج سال
نزدیک به  ١٠٠هزار نفر شاغل شدند.
ریاحی ادامه داد :هنوز حدود  ٩٠هزار ایثارگر بیکار
هستند اگرچه نرخ بیکاری در کشور  ١٢درصد است
اما در بنیاد شهید این رقم حدود چهار درصد است
و علت این است که فرزندان خانوادههای شهدا و
ایثارگران در حال بزرگ شدن و جویای کار هستند
و اکثر آنها تمایل به اشتغال در مشاغل دولتی دارند
اما به دلیل کوچک سازی دولت و سازوکارهای دولت
این موضوع امکانپذیر نیست.
ریاحی تصریح کرد :از دستگاههای دولتی
میخواهیم برای اشتغال ایثارگران با ما همکاری
کنند اگرچه پارسال  ٢۴هزار فرصت شغلی ایجاد شد
و بیش از  ١۴هزار نفر در دستگاههای دولتی و مابقی
در کارهای خرد و کالن غیردولتی جذب شدند.
در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه
ایران ۴۳ ،هزار و  ۱۷۳نفر آزاده شدند .مردم ایران در
جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس و دیگر حوادث
تروریستی ۲۳۰ ،هزار شهید را تقدیم انقالب اسالمی
کرده اند.
شمار کل جانبازان کشور به  ۵۷۴هزار و  ۱۰۱نفر
میرسد ۳۳۶ .هزار و  ۲۸۲نفر ( ۵۹درصد) جانبازان
زیر  ۲۵درصد و  ۲۳۷هزار و  ۸۱۹نفر ( ۴۱درصد)
بیش از این میزان جانبازی دارند.

بانک مرکزی اعالم کرد

پرداخت وام  ۳۰میلیون تومانی قرضالحسنه ازدواج به هر یک از زوجها
بانک مرکزی شرایط و ضوابط قانونی گرفتن
وام  ۳۰میلیون تومانی قرضالحسنه ازدواج را برای
هر یک از زوجها اعالم کرد .به گزارش ایسنا،
بانک مرکزی اعالم کرد که طبق مفاد بند «الف»
تبصره  ۱۶قانون بودجه سال جاری ،به منظور
حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران موظف است از محل منابع پسانداز
و جاری قرضالحسنه نظام بانکی ،به زوجهایی که
تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه  ۱۳۹۶است
و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند ،تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج پرداخت کند .تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال
 ۱۳۹۸معادل  ۳۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت
پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند
یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در
این زمینه بپذیرند .بر این اساس ،باتوجه به مفاد
قانون یاد شده ،متقاضیان باید موارد زیر را مد نظر
قرار دهند:
 افرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ۰۱۰۱. ۱۳۹۶.به بعد است و تاکنون وام ازدواج

آگهی تغییرات شرکت طرح جامع عمران با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  170259و شناسه ملی
 10102127387به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  10/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از  4نفر میباشد
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()490745

____________________

آگهی تغییرات شرکت سلسله صنعتی سینا
سهامی خاص به شماره ثبت  85176و شناسه ملی
 10101296433در اجرای ماده  225قانون تجارت و به
موجب نامه وارده به شماره1398030500901009304
مورخ 04/02/98مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم

دریافت نکردهاند ،از تسهیالت ازدواج به میزان
 ۳۰۰میلیون ریال بهرهمند میشوند.
 افرادی که تاریخ عقدشان قبل از ۰۱۰۱.۱۳۹۶.بوده و در موعد مقرر ثبتنام کردهاند ،لیکن به هر
دلیل هنوز در صف سامانه بوده و موفق به اخذ وام
نشدهاند ،صرف ًا از تسهیالت ازدواج به میزان ۱۵۰
میلیون ریال بهرهمند میشوند.
 افرادی که قب ًال وام ازدواج دریافت کردهاند،
نمیتوانند از مابهالتفاوت آن استفاده کنند.
 تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی شده برعهده بانک عامل است.
 متقاضیان صرف ًا میتوانند از بانکهایی کهامکان ثبتنام متقاضی در سامانه برایشان وجود
دارد ،نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.

یادداشت

کالبدشکافی پنج گلوله
کامبیز نوروزی
کارشناس مسایل حقوقی و رسانه

ماجرای محمدعلی نجفی و میترا استاد ،آیا عشق
پیری بود یا چیز دیگر؟ چرا به انتشار آن عکسها
در کنار همسر تازه که ظاهری متفاوت با شئون
نجفی داشت ،واکنش نشان نداد؟ یک عدد میتواند
نشانهای باشد بر بعضی چیزها .عدد۵ .۵گلوله.
در خبرها آمده میترا استاد (نجفی) با اصابت گلوله
به قتل رسیده است .در یک فیلم خبری که از اتاق
آگاهی تهران گرفته شده ،خبرنگار با نشان دادن
اسلحه کلت که در اختیار نجفی بوده و شمردن تعداد
گلولههای داخل خشاب میگوید ۵گلوله شلیک شده که ۲گلوله به مقتول و ۳گلوله به
دیوار اصابت کرده است.
شلیک ۵گلوله نشان از وضعیت کامال بحرانی ضارب در لحظه قتل است .گلوله،
کشندهترین ابزار قتل است .شلیک یک یا حداکثر دو گلوله برای قتل کفایت میکند.
کافی است ضاربی که از فاصله نزدیک شلیک میکند ،فقط کمی دقت داشته باشد.
شلیک تعداد زیاد گلوله از فاصله بسیار نزدیک برای ارتکاب قتل ،از نظر روانشاسی
کیفری نشاندهنده آن است که ضارب در زمان ارتکاب از نظر روانی در وضعیتی بسیار
ناآرام بوده است .این ناآرامی میتواند ناشی از شدت عصبانیت و خشم یا یک بحران
روحی عمیق باشد که منجر به تصمیمی سخت و کشنده شده است.
کسانی که با نقشه قبلی و اصطالحا سبق تصمیم سراغ قتل میروند ،با آرامش
روحی بیشتری عمل میکنند؛ بهشکلی که دقت و هوشیاری بیشتری برای انجام قتل
دارند و با انرژی کمتری عمل مجرمانه خود را به انجام میرسانند.
شلیک ۵گلوله از فاصلهای که احتماال خیلی کمتر از ۲تا۳متر بوده ،بیانگر عدم تسلط
روحی و جسمی قاتل بر کار خودش است .منظور من از این سخن این نیست که او در
لحظه عمل الزاما دچار جنون بوده؛ بلکه شدت عصبانیت و خشم و بحران شدید روحی
موجب کاهش دقت و کنترل کامل او شده است.
محمدعلی نجفی در زمان ارتکاب قتل در وضعیتی بحرانی قرار داشته است .این را
شلیک ۵گلوله از فاصلۀ احتماال کمتر از ۲تا۳متری به ما میگوید.
چرا باید او در فاصلهای چندماهه به چنین وضعیتی رسیده باشد؟ بعضی اخبار
غیررسمی هم حکایت از این دارد که نجفی بعد از استعفا و ازدواج مجدد ،ماهها شرایط
روحی مناسبی نداشته و در انزوا و تالطمی ناگوار روزگار میگذراند.
گفته شده نجفی ۱۰ماه پیش نیز خودکشی کرده بود .عجیب است .سیاستمدار و
مدیر ارشد و متواضع و آرام را که یکی از برجستهترین مدیران خوشنام کشور بود ،چه
اتفاقاتی در مدتی کمتر از سالی به چنین درجهای از خشم و بحران روحی کشاند که مهار
خود را چنان از دست دهد که مرتکب قتل شود و بهسرعت خود را تسلیم پلیس کند؟
اگر رابطه او با زنی بسیار جوانتر از خودش رابطهای ارادی و عاشقانه بود ،ظاهرا
میبایست در این مدت سرشار از شادابی و طراوت و شور زندگی میبود .اما از همان ابتدا
یا خیلی زود نجفی گرفتار بحران شد و نهایتا نیز کارش به اینجا انجامید.
گفتهاند نجفی در نامهای که در محل قتل از خود به کجا گذاشته ،از تهدیدهای میترا
استاد به افشای رازهایش سخن گفته است .چه رازهایی؟ خبرنگاری بعد از قتل مدعی
شده مقتول قرار مصاحبهای برای امروز (روز قتل) با گذاشته بود.
اگر بحران میان نجفی و همسر دوم از جنس بحرانهای متداول زناشویی بود،
میشد بهراحتی آن را با طالق و امتیازاتی به زوجه حلوفصل کرد .اما بحران میان
آنها شاید چیزی بوده که فقط زن و شوهر درگیر آن نبودند .دیگر یا دیگرانی بودند که
رفع شر آنها خارج از قدرت نجفی بوده و او را به استیصال و انتخابی ناگهانی و شوم
کشانده است.
چیزی مجهول در زمانی کمتر از یک سال یکی از خوشنامترین مردان سیاست و
مدیران ارشد کشور را به جایی کشاند که در اوج خشم یا بحران قتلی عجیب و تاریخی
را مرتکب شد .این مجهول را در دسیسههای احتمالی زنانه مختصر کردن ،چندان با
سیر وقایع سازگار نیست .چیزی فعال مجهول.

تصفیه شرکت فوق الذکر اعالم میگردد .سازمان ثبت  3991591219دارای مبلغ  10000ریال سهم الشرکه خانم هانیه
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات بسطامی پیمان ک.م  0078998824دارای مبلغ  10000ریال
سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت مرکب از دو نفر
غیرتجاری تهران ()490746
خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید سازمان ثبت
____________________
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
آگهی تغییرات شرکت آسان زیبا نمای البرز با مسئولیت محدود تهران ()490747
به شماره ثبت  448684و شناسه ملی  14003850474به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ____________________ 06/03/1394
آگهی انتقال شرکت مغار سازان پارس با مسئولیت محدود به شناسه
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم هانیه بسطامی پیمان فرزند عنایت ملی  10861939281به موجب نامه شماره 142619/97/101مورخ
بشماره ملی  0078998824با پرداخت مبلغ  10000ریال بصندوق  26/12/97اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و مستند
شرکت در ردیف سایر شرکاء شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة  24/11/1397مرکز اصلی
شرکت از مبلغ  1010000ریال بمبلغ  1020000ریال افزایش شرکت مغار سازان پارس ش با مسئولیت محدود به نشانی تهران – بخش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید لیست جدید مرکزی – شهر تهران – شهید قندی – خیابان سهروردی شمالی کوچه موزه
شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان بشرح ذیل میباشد( :بسطامی) –پالک – 8طبقه دوم – واحد  – 5کدپستی1556935316انتقال
خانم فاطمه جاویدنیا ک.م 3992542386دارای مبلغ  990000یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره539561
ریال سهم الشرکه خانم ساحل ظهوری امین ک.م  0079037291به ثبت رسیده است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
دارای مبلغ  10000ریال سهم الشرکه خانم مریم حسینی تبارک.م موسسات غیرتجاری تهران ()490748
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یادداشت

چقدر ترسناک شده ایم
دكتر ناصر مهدوي
بارها و بارها گفته اند و گفته ایم که آدمی با
همه قابلیتهای بزرگ وجودی؛ موجود آسیب پذیر
و شکنندهای است .قصه حضرت آدم در قرآن فقط
صحنه ستایش و تمجید مرتبه ارجمند انسان نیست؛
بلکه بیشتر از آن؛ تاکیدی است بر اینکه همین انسان با
تمام جاه و جاللش؛ اگر مراقب احوال خود نباشد ؛ حتی
اگر پیغمبر باشد ممکن است بلغزد و همه سرمایههای
خود را فنا سازد .برای همین اساس دعوت پیامبران به
خویشتنداری و بی توجهی به امیال سرکش و هوسهای درونی است .در مورد آقای نجفی
هنوز بسیار زود است که قضاوت قاطعی کنیم و به کالبد شکافی شخصیت او بپرداریم ؛
ولی اگر و فقط اگر واقعی باشد که چنین اتفاق دردناکی از طرف آقای نجفی رخ داده ضمن
آنکه باید از طریق تامل در این رویدا گریبان خود را بگیریم و به حال خود اشگ بریزیم
؛ همچنین باید پاسخ گوی این پرسش مهم و حیاتی باشیم که چرا ؛ کسی که مرتکب
جرمی شده برای پیشگیری از افشا عمومی آن مجبور میشود دست به جنایتی بزرگتر بزند
و مخمصه ای برای خود فراهم کند که بیرون شدن از آن بسیار دشوار باشد مسله من در
این مقطع آقای نجفی نیست ؛ بلکه حرف من در باره جامعه ای است که در آن به راحتی
حیثیت و آبروی آدمی فرو میپاشد و شخصیت و حرمت او به گونههای مختلفی در معرض
انهدام و فروپاشی قرار میگیرد .در جامعه ای که توبهها پذیرفته نمیشود و کسی دلسوزانه
و دردمندانه دست آدمی را نمی گیرد؛ هم چنین خوبیها یا فراموش میشود و یا اصال دیده
نمیشود و بدیها مانند برق و به یک باره در فضا منتشر شده و کمر آدمی را میشکند
؛ سرزمینی که بجای درمان زخم ؛ درد را افزون و زخم را متورم تر میسازند  ۰در این
فضای ترسناک ؛ کسی که مرتکب خطایی شده ؛ از ترس مردم از ترس رسانهها از ترس
فرو پاشی وحشتناک تمام اندوختههای عمرش ؛ مجبور میشود یک خطای کوچک را با
خطایی هولناک تر بپوشاند تا شاید مورد تمسخر و تحقیر و توهین مردم و رسانهها و صدا
و سیمای کشورش قرار نگیرد و تلخی بی آبرویی و بی حیثیتی را تجربه نکند .درسرزمینی
که همه مشغول تبین و توصیف عیب دیگران هستند و از خود غاقل بوده و تیغ فروپاشی
شخصیت دیگران را به کمر بسته اند ؛ اگر کسی مرتکب جرمی سخت شود ؛ حتی اگر
بخواهد توبه کند و جبران کند ؛ به او فرصت باز آفرینی و ترمیم و بهروزی داده نمیشود
در چنین موقعیتی برای آنکه جرمش فاش نشود ؛ یا میسوزد و یا میسوزاند چون از
مردم جامعه اش میترسد؛ چون از بر باد رفتن تمام سرمایه زندگیش میترسد  ۰او تن به
هرکاری میدهد ؛ کارهای نامشروع تر از خطای نخستین خود ؛ تا توسط فرهنگ تهاجمی
سرزمینش نابود نشود و تا پایان عمر زجر محنت و طعنه نگاه مردم را بر دوش نکشد در
این سرزمین و در میان مسلمانان و این جامعه پر مدعا و بی محتوا ؛ اگر زمین بخوری و
همسایه از آن با خبر باشد ؛ دیگر نمیتوانی به پای خود بیستی و امید به ترمیم و جبران
داشته باشی .به این ترتیب اگر آقای نجفی دست به چنین جنایتی زده بی تردید یک دلیلش
ترس از ما بوده ؛ ما آدمیان که شکستن و خراب کردن را در عمل ؛ بیشتر از نگه داشتن
واصالح ؛ دوست داریم و بی وفایی را بیشتر از وفاداری تمرین میکنیم .کاش مردمی توبه
پذیر بودیم و آموخته بودیم که مجرمان را باید به اندازه جرمشان مجازات کنیم نه تمام
هستی و خانواده اش را بکلی نابود سازیم.
پس؛ ما هم مقصریم ؛ زیرا اگر از خطای کسی با خبر شویم فرصت جبران را از او
گرفته و طوفان بپا میکنیم ؛ برای همین یک اختالف خانوادگی ؛ به جنایتی بزرگ منتهی
میشود و همه را تکان میدهد
غافلند این خلق از خود ای پدر  /الجرم گویند عیب یکدگر
من نبینم روی خود را ای شمن  /من ببینم روی تو ؛ تو روی من

ید شماره ( -81شماره پیاپی )787
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نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر هشدار داد

شیوع بیشتر «فشار خون» در شهرنشینان

نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر با بیان
اینکه بی اطالعی مبتالیان به فشار خون باال از بیماری
خود خطر عوارض این بیماری را افزایش میدهد،
گفت :یکی از مهمترین اهداف بسیج ملی کنترل
فشار خون ،آگاهی افراد مبتال به این بیماری است .به
گزارش ایسنا ،دکتر باقر الریجانی-نایب رئیس کمیته
ملی بیماریهای غیرواگیر با بیان اینکه طبق نتایج
پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در
سال  ۳۶.۴ ،۱۳۹۵درصد از افراد باالی  ۱۸سال کشور
دارای زمینههای فشار خون باال هستند ،گفت :از این
افراد  ۴۲.۲درصد مرد و  ۳۱.۱درصد آنها زن هستند.
وی با اشاره به باالتر بودن شیوع فشار خون در بین
ساکنان شهرها ،افزود ۳۴.۱ :درصد از ساکنین مناطق
روستایی و  ۳۷.۴درصد از ساکنین مناطق شهری دارای
زمینههای فشار خون باال هستند .عالوه بر این ۲۶.۴
درصد از افراد باالی  ۱۸سال کشور یعنی حدود ۱۵
میلیون نفر مشکل فشار خون باال دارند .از این جمعیت
مبتال به فشار خون باال ۲۷.۵ ،درصد زن و  ۲۵.۲درصد
مرد هستند و  ۲۷.۷درصد در مناطق روستایی و ۲۵.۹
درصد در مناطق شهری ساکن هستند .الریجانی با
اشاره به اینکه عوامل مختلفی بر کنترل فشارخون اثر
دارد ،ادامه داد :با افزایش شاخص ثروت خانوار کاهش
آمار فشار خون باال مشاهده میشود .به طوری که طبق

برآوردها  ۲۱.۹درصد افراد غنی و  ۳۰.۱درصد افراد فقیر
به فشار خون مبتال هستند .وی تحصیالت را شاخص
دیگری برای کنترل فشار خون ذکر کرد و گفت :با
افزایش میزان تحصیالت فرد شیوع فشار خون باال
کاهش مییابد .شیوع این بیماری  ۵۳.۲درصد در بین
افراد بی سواد و  ۱۸درصد در بین افراد با تحصیالت
دانشگاهی است.
نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر هدف
بسیج ملی کنترل فشار خون را افزایش آگاهی افراد از
بیماری فشار خون ذکر کرد و گفت :همچنین در این
برنامه هدف این است که افرادی که فشار خون باال
دارند از بیماری خود مطلع شوند .وی بابیان اینکه درصد
باالیی از افراد مبتال به فشار خون در کشور از بیماری
خود اطالع ندارند ،گفت :در کل  ۵۶.۹درصد از افراد با

فشار خون باال شامل  ۴۷.۴درصد مرد و  ۶۴.۸درصد
زن از بیماری خود اطالع ندارند .تنها  ۵۵.۷درصد از
ساکنین در مناطق روستایی با فشار خون باال و ۵۷.۴
درصد از ساکنین در مناطق شهری با فشار خون باال
از بیماری خود مطلع هستند .وی با تاکید بر اینکه این
بی اطالعی میتواند عوارض ثانویه بیماری فشار خون
را تشدید کند گفت ۴۶.۲ :درصد از زنان و  ۳۲.۱درصد
از مردان دارای فشار خون باال خدمات درمانی مرتبط
با بیماری خود را دریافت میکنند .نایب رئیس کمیته
ملی بیماریهای غیرواگیر گفت :با افزایش شاخص
ثروت؛ افزایش درصد دریافت خدمات درمانی موثر در
بین بیماران مبتال به فشار خون باال مشاهده میشود.
در بین افراد با فشار خون باال؛  ۳۹.۵درصد از ساکنین
در مناطق شهری و  ۳۳درصد از ساکنین در مناطق
روستایی خدمات درمانی موثر دریافت میکنند .بنابر
اعالم روابط عمومی کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر،
الریجانی با هشدار این مطلب که شیوع فشار خون در
کشور رو به افزایش است اظهار کرد :براساس نتایج
مطالعهای که به بررسی روند شیوع فشار خون باال طی
سالهای  ۱۳۶۹تا  ۱۳۹۵پرداخته؛ شیوع فشار خون باال
در سال  ۱۳۶۹در بین زنان و مردان به ترتیب از ۱۰.۳
درصد و  ۸.۸درصد بوده و این میزان در سال  ۱۳۹۵به
 ۲۹.۹درصد و  ۲۵.۳درصد افزایش یافته است.

مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان خبرداد

پرداخت کمک بالعوض به همه سیلزدگان خوزستان تا پایان هفته
مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان از پرداخت
کمک بالعوض همه سیلزدگان تا پایان هفته
جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مسعود انصاریان اظهار کرد:
بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته  ۱۸هزار و ۲۲
منزل در استان خوزستان دچار خسارت شده که از
این تعداد  ۱۲هزار و  ۲۴۲واحد تعمیری و مابقی
احداثی هستند.وی افزود :پس از ارزیابی و تشکیل
پرونده از آسیب دیدگان آغاز و نامبردگان به بانکها
معرفی شدند.
انصاریان تصریح کرد :کمکهای بالعوض به

حساب آنان واریز شده بود اما به دلیل اختالل در
سامانه پایش عملکرد بازسازی امکان برداشت وجود
نداشت که در این خصوص دستورات الزم صادر
شده است .عضو قرارگاه بازسازی مناطق سیلزده
خوزستان تاکید کرد :بنیاد مسکن انقالب اسالمی
از ابتدای وقوع سیل همواره در کنار مردم شریف
خوزستان بوده و تا پایان بازسازی هم در کنار آنان
خواهد بود .انصاریان گفت :امیدواریم با همکاری
بهتر بانکها و مردم سیل زده خوزستان ،زمینههای
الزم در خصوص تسریع در بازسازی فراهم شود.
وی گفت :الزم است مردم نسبت به تشکیل

پرونده و دریافت مصالح ساختمانی سرعت عمل
بیشتری داشته و در این راستا همکاری بیشتری با
نمایندگان بنیاد مسکن داشته باشند.
به گفته مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان،
هم اکنون بنیاد مسکنهای استانهای تهران،
هرمزگان ،البرز ،کرمان ،خوزستان و فارس مسؤلیت
بازسازی واحدهای آسیب دیده از سیل خوزستان را
برعهده دارند.

آگهی تغییرات شرکت سبز کوشان آژند با مسئولیت اتخاذ شد :محل مؤسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس:استان بود که بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه اصالح یافت.
محدود به شماره ثبت  479823و شناسه ملی تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،آرژانتین -سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
 14005258440به استناد صورتجلسه مجمع عمومی ساعی ،خیابان شهید خالد اسالمبولی ،خیابان بیست و نهم ،پالک موسسات غیرتجاری تهران ()490751
 ،18طبقه دوم ،واحد شمالی ،کدپستی 1516614414تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سیما رجبی با کدملی
 4560128987با پرداخت  2000000ریال به صندوق موسسه در
زمره شرکاء درآمد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 5000000
ریال به  7000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .فهرست و میزان سهمالشرکه هریک از شرکاء بعد
از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد :صادق شمشیری با کدملی
 2092386786دارای 2500000ریال سهم الشرکه سیده شهنوش
نجفی حائری با کدملی 0081593619دارای 2500000ریال سهم
الشرکه سیما رجبی با کدملی  4560128987دارای2000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()490750

عادی بطور فوق العاده مورخ  17/02/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای علی ناصری ک.م0491957475
به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره( خارج
از شرکاء) ،خانم آرزو شاد لچه گورابی ک.م
 0059341629به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم
احیاء نژاد همتی نوکنده ک.م  5709909130به
سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود
انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و اوراق
عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل منفردأهمراه
با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات ____________________
آگهی تغییرات شرکت سبز کوشان آژند با مسئولیت
غیرتجاری تهران ()490749
محدود به شماره ثبت  479823و شناسه ملی
____________________
 14005258440به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری آیان نوآور ایرانیان به شماره فوق العاده مورخ  17/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
ثبت  24694و شناسه ملی  10104050870به استناد صورتجلسه شد :عداد اعضاء هیئت مدیره متشکل از  3مدیر خواهد
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  07/02/1398تصمیمات ذیل

____________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صاعقه آسمان ایرانیان
ترخیص با مسئولیت محدود به شماره ثبت  449124و شناسه
ملی  14003864380به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  14/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مجید داداش
زاده به شماره ملی 1464748985با دریافت کل سهم الشرکه
خو به مبلغ  10000000ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج
گردیده در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 50000000ریال به
مبلغ  40000000ریال کاهش یافته ماده مربوطه اساسنامه به
شرح فوق تغییر و اصالح گردید .تعداد اعضای هیئت مدیره به
دو نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید .لیست
شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد :خانم شایلین
داداش زاده به شماره ملی  0155399713دارنده  10000000ریال
سهم الشرکه آقای احد داداش زاده به شماره ملی1464751404
دارای  10000000ریال سهم الشرکه خانم زهرا بدری به شماره
ملی 0061865141دارای  10000000ریال سهم الشرکه آقای
امیر حسین داداش زاده به شماره ملی 0024504173دارای
 10000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()490752
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فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

توقیف  ۵۵۹خودرو به اتهام مزاحمت برای نوامیس،
آلودگی صوتی ،دور دور و ...طی  3روز در پایتخت
رئیس پلیس پایتخت از برخورد با تخلفات رانندگی نظیر
دور دور کردن در معابر پایتخت خبر داد و گفت :در چند روز
گذشته  ۵۵۹دستگاه خودروی مزاحم به دلیل ارتکاب تخلفاتی
همچون مزاحمت برای نوامیس ،آلودگی صوتی ،دور دور و...
توقیف ۱۸۸۳ ،خودرو نیز اعمال قانون شده و  ۱۳نفر نیز در
این زمینه دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای
طرح برخورد با خودروهای مزاحم ،اظهار کرد :تماسهای
متعددی از سوی شهروندان مبنی بر مزاحمتهای خیابانی
و ایجاد ترافیک در برخی از معابر داشتیم که در همین راستا
نیز پلیس در این زمینه وارد عمل شد و پس از پایان ماه
مبارک رمضان نیز با تمرکز بیشتری در این زمینه ورود کرد.
بطوریکه در چند روز گذشته  ۵۵۹دستگاه خودروی مزاحم
به دلیل ارتکاب تخلفاتی همچون مزاحمت برای نوامیس،
آلودگی صوتی ،دور دور و … توقیف شدند .همچنین ۱۸۸۳
خودرو نیز اعمال قانون شده و  ۱۳نفر نیز در این زمینه دستگیر
شدند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرحها در آینده ادامه خواهد
کرد ،خاطرنشان کرد :برخورد با تخلفات و ایجاد مزاحمت برای

شهروندان جز مواردی است که پلیس به جدیت آن را انجام
خواهد داد.
رحیمی در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت برخی سفره
خانهها و قهوهخانههای الکچری اظهار کرد :در حدود دو
هفته اخیر قهوه خانهها و سفره خانههایی که اقدام به پخش
موسیقیهای غیر مجاز و برگزاری مراسمهای خاص کرده
بودند شناسایی شده و در مجموع  ۵۴۷واحد قهوه خانه پلمب
شده و  ۱۱نفر نیز در این زمینه دستگیر شدند که نظارت
پلیس بر این فضاها ادامه خواهد داشت .رحیمی در پاسخ به
ایسنا در مورد ساعت کار صنوف با پایان ماه مبارک رمضان

گفت :ساعت کاری صنوف به حالت قبلی خود بازگشته و تنها
واحدهایی که دارای مجوز باشند میتوانند تا ساعات بیشتری
فعالیت کنند که برای اخذ این مجوز باید با پلیس اماکن و
صنف مربوطه هماهنگی صورت گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شیوه مجازات متخلفانی
که اقدام به دور دور و مزاحمت با خودرو کردهاند نیز گفت:
خودروی این افراد برای بار اول به مدت یک هفته توقیف
میشود اما اگر تکرار تخلف وجود داشته باشد حتم ًا نسبت
به برخورد قضائی با فرد متخلف نیز اقدام خواهد شد .رئیس
پلیس پایتخت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت محلههای
شوش ،مولوی و هرندی نیز گفت :در این زمینه اقدامات الزم
انجام شده و حضور پلیس نیز در این مناطق ادامه دارد اما الزم
است تمامی دستگاهها وارد عمل شوند .ما بالغ بر  ۳۰۰معتاد
داریم که دارای بیماری مسری هستند و باید مراکزی برای
این افراد ایجاد شود .وی با بیان اینکه برخی از خرده فروشان
نیز هنوز در این مناطق فعال هستند گفت:روزانه هزاران نفر
نیز به مراکز  VIPدر این منطقه مراجعه میکنند تا شربت
متادون و نظایر آن را دریافت کنند که این موارد باعث رنجش
اهالی شده است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی خبر داد

اعالم قیمت کتب درسی همه مقاطع برای سال تحصیلی جدید

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی قیمت کتب درسی در مقاطع تحصیلی
مختلف را برای سال تحصیلی  ۹۸-۹۹اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،علی باقرزاده در این باره افزود :قیمت
کتب درسی دوره ابتدایی از  ۱۶هزار و  ۱۰۰تومان تا ۲۷
هزار تومان متغیر است .قیمت کتابهای دوره اول ابتدایی
 ۱۶هزار و  ۱۰۰تومان ،پایه دوم ابتدایی  ۱۷هزار و ۵۰۰
تومان ،پایه سوم ابتدایی  ۲ ۲هزار و ۱۰۰تومان ،پایه چهارم
ابتدایی  ۲۲هزار و  ۶۰۰تومان ،پایه پنجم ابتدایی  ۲۲هزار
و  ۶۰۰تومان و پایه ششم ابتدایی  ۲۶هزار و  ۹۰۰تومان
است.
وی افزود :حدود قیمتی کتب متوسطه اول نیز  ۴۵هزار
تومان است .قیمت کتب درسی پایه هفتم  ۴۵هزار تومان،

پایه هشتم  ۳۷هزار و  ۴۰۰تومان و پایه نهم  ۳۹هزار و
 ۶۰۰تومان است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی با بیان اینکه میانگین قیمت کتب

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شایان اندیشه نیروی امین
درتاریخ  26/06/1397به شماره ثبت  531587به شناسه ملی
 14007844378ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:طراحی ،اجرا ،نظارت ،تعمیرات ،پشتیبانی نصب و تامین قطعات کلیه
پروژههای فنی مهندسی برق و تاسیسات ،شبکههای فشار ضعیف
و قوی ،پستهای برق هوایی و زمینی و پستهای برق توزیع و فوق
توزیع ،تابلوهای برق صنعتی ،انواع ماشینهای صنعتی ،انواع چیلرهای
جذبی و تراکمی و سایر چیلرها ،سیستمهای برقی و تهویه ،ژنراتورهای
اضطراری ،موتورهای الکتریکی ،آسانسورهای صنعتی و خانگی،
رمپ و پله برقی ،احداث شبکههای فشار ضعیف و  20کیلو وات،
سیستمهای دزدگیر اماکن و اعالم سرقت ،دربها و سیستمهای ضد
سرقت ،تلفن سانترال مرکزی ،سیستمهای کنترل تردد و مدیریت
آالرم ،آنتن مرکزی ،دوربینهای مدار بسته و تحت شبکه(آنالوگ و
دیجیتال )دوربینهای مداربسته  ،HPدوربینهای تحت شبکه IP
و سیستمهای انتقال تصاویر ،سیستمهای برق اضطراری ،قفلهای
هوشمند ،تجهیزات ماهوارهای ،سیستمهای اعالم ،اطفای و دربهای
ضد حریق ،انواع درب برقی ،شبکه سیستمهای هوشمند ساختمانی و
صنعتی ،شبکههای کامپیوتری و مخابراتی ،اجرای پروژههای روشنایی
معابر ،آزادراهها و بزرگراه ها -انجام خدمات اداری و برنامه ریزی جهت
صورتحساب برق ،آب ،تلفن و گاز – انجام کلیه امور مربوط به راه و
باند و راه آهن و پل سازی و نقشه برداری – انجام کلیه پروژهای
تاسیسات و تجهیزات و پمپاژ خطوط نفت ،گاز و پتروشیمی-انجام
کلیه امور مربوط به ابنیه و سازهای بتنی و فلزی شامل :طراحی،
نظارت ،اجرا و تعمیرات پروژههای ساختمان سازی ،عملیات خاکی،
انبوه سازی ،امور نقشه برداری آنها-انجام کلیه پروژههای تاسیسات

درسی متوسطه دوم به انضمام کتب فنی و کاردانش حدود
 ۵۰هزار تومان است ادامه داد :به عبارتی قیمت کتب پایه
دهم حدود  ۴۷هزار تومان است .کتب رشته تجربی ۴۹
هزار و  ۵۰۰تومان ،رشته ریاضی  ۴۹هزار و  ۱۰۰تومان و
رشته انسانی  ۴۴هزار و  ۸۰۰تومان است.
باقرزاده ادامه داد :میانگین قیمت کتب پایه یازدهم
و دوازدهم نیز حدود  ۵۰هزار تومان است و کتب دوره
فنی کاردانش نیز برای هر رشته با توجه به تعداد کتب
متفاوت است.
به گفته وی ،درصد رشد قیمتی کتب درسی بسیار کم
است به طوریکه در دوره ابتدایی  ۹درصد ،متوسطه اول
 ۸درصد و در متوسطه دوم با توجه به تعداد و تنوع کتب
کاردانش و فنی و حرفهای حدود  ۱۹درصد است.

آب و فاضالب شامل :خطوط انتقال آب ،فاضالب صنعتی و ساختمانی،
تصفیه خانههای آب و فاضالب صنعتی و خانگی نصب و راه اندازی
تجهیزات دستگاههای پمپاژ آب و فاضالب – آب یاری و زه کشی،
روسازی ،سد انحرافی ،کانالهای آب-صادرات و واردات انواع کاالهای
مجاز – اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکتها – خرید و فروش کلیه
کاالهای مجاز ( داخلی و خارجی) –اخذ کارت بازرگانی – اخذ وام
وتسهیالت از بانکها و موسسات تجاری و غیر تجاری  -شرکت در
کلیه مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی :استان تهران  -شهرستان ری  -بخش مرکزی
 شهر ری-محله ملک آباد-خیابان شهید حبیب اله غیبی-خیابانشهید بهمن حسن پور-پالک -0مجتمع امین-بلوک -A2طبقه
پنجم-واحد  42کدپستی  1845757383سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای مهدی حیدری چگنی به شماره ملی 4072783544
دارنده  10000ریال سهم الشرکه خانم فاطمه میرزاوند به شماره ملی
 4073327690دارنده  10000ریال سهم الشرکه آقای امین میرزاوند
به شماره ملی  4073469861دارنده  980000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره آقای مهدی حیدری چگنی به شماره ملی 4072783544و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه میرزاوند
به شماره ملی 4073327690و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت نامحدود آقای امین میرزاوند به شماره ملی 4073469861و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور
شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود اسالمی وهمچنین
کلیه نامههای عادی واداری با امضاء مدیر عامل همراه همراه با

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

جزئیات سربازی در قالب امریه

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح جزئیات اقدامات افرادی که
متقاضی خدمت در سازمانها در قالب امریه
سربازی هستند را اعالم کرد.
به گزارش میزان ،سردار موسی کمالی اظهار
داشت :افرادی که قصد دارند در قالب امریه در
سازمانها خدمت را انجام دهند باید در مهلت
معرفی یک ساله که بعد از فارغالتحصیلی از
دانشگاه در اختیار دارند درخواست خود را به سازمان مربوط ارایه دهند.
وی در ادامه گفت:در صورت موافقت سازمان مربوطه ،حداقل دو ماه قبل از
پایان مهلت یک ساله معرفی و متناسب با تاریخ پذیرش امریه ،درخواست اعزام
خود را از طریق دفتر پلیس  ۱۰ +ثبت کنند تا بتوانند به عنوان سرباز امریه دوره
خدمت را انجام داده و به پایان برسانند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

بیش از  ۴۰۰ویژهخوار ،اسکان و
حتی غذای نوروز را مهمان جیب
بازنشستگان بودهاند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
از شناسایی  ۴۰۰ویژه خوار از هتلهای
ایرانگردی و جهانگردی خبر داد و گفت:
بیش از  ۴۰۰ویژهخوار ،اسکان و حتی غذای
نوروز را مهمان جیب بازنشستگان بودهاند .به
گزارش ایسنا ،سید میعاد صالحی در صفحه
اینستاگرامی خود در این باره نوشت :طبق
گزارش عضو جدید منصوب اینجانب در هیئت مدیره شرکت هتلهای
ایرانگردی و جهانگردی ،بیش از  ۴۰۰ویژهخوار ،اسکان و حتی غذای نوروز را
مهمان جیب بازنشستگان بودهاند .وی ادامه داد :تعطیالت عید فطر در پیش
است .هر  ۶۳هتل و اماکن اقامتی ،موظف هستند فاکتورهای مربوطه این افراد
را از عید نوروز تا عید فطر یک جا تسویه کنند .در غیر این صورت ،ضمن اخذ
هزینههای مربوطه از مدیر هتل و سفارش شونده و سفارش کننده ،اسامی
ایشان را منتشر خواهم کرد .مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید
کرد :این بذل و بخششها را از جیب چه کسانی انجام میدادند؟! همه بدانند
در دفاع از بیتالمال با احدی تعارف نداریم و به حول و قوه الهی دیگر اجازه
این ویژه خواریها به احدی داده نخواهد شد.

مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()490753
____________________

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری پازیریک ایرانیان
به شماره ثبت  22318و شناسه ملی  10103569257به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/11/1397و
مجوز شماره  2444/1/98مورخه  7/2/98وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :محل شرکت در واحد ثبتی
تهران به آدرس تهران – شریعتی ،خیابان حقوقی ،کوچه غزوی،
کوچه نوبهار ،پالک  ،5واحد  1شرقی– کدپستی 1611877561
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()490754
____________________

آگهی تغییرات شرکت یکتا ابنیه شاهوار با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  451821و شناسه ملی  14003954153به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  21/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران،
شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،انقالب ،خیابان فخر
رازی ،بن بست شهید کریم فاتحی داریان ،پالک  ،2ساختمان ناشران
فخررازی ،طبقه همکف ،واحد جنوبی کدپستی 1314734866تغییر
یافت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()490755
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جامعه
یادداشت

نقشه مهم بیکاری
و اشتغال ده سال آینده ایران
دکترمحمدصادق دهنادی
فشردگی زمان ،مکان و
فناوری در عصر ارتباطات باعث
از بین رفتن بسیاری از مشاغل
در دهه پیش رو هست.
برخی گزارشها نشان
میدهد در  ۵ساله آینده بیش
از  ۷۰۰میلیون شغل از سراسر
جهان از دست میرود.
ما نمونهی این تغییر سریع را در دو ساله
اخیر با فراگیری دو اپلیکشن اسنپ و تپ سی
در شهرهای بزرگ دیدیم.
وزارت ارتباطات به دلیل توسعهی
ارتباطات الکترونیک تا نزدیکی انحالل پیش
میرود و اگر پیام رسانهای جایگزین تلفن
فراگیر شوند ،کار زیادی برای انجام و درآمدی
برای کارمند داری نخواهند داشت.
در مقابل این تغییرات به ظاهر ویران
کننده مشاغلی هم به دلیل نوع زندگی جدید
اضافه و یا اوج مییابد که آن هم در حد
خودش جالب است.
به نظر میرسد بیتوجهی به این تحوالت
رسما اضافه شدن آگاهانه به جرگه فقراست:
در ده سال آینده ،برخی مشاغل رو به
زوال به شرح ذیل است.
 -۱رانندگی تاکسی
 -۲بنگاه ملک
 -۳انواع مغازهداریهای کوچک
 -۴آنتیک فروشی و لوازم خانگی
 -۵آموزگاری و خدمات مدرسه و
دانشگاه
 -۶خیاطی هنرهای دستی به روش
تولید سنتی
 -۷کارگران صنعتی و ساده
 -۸فروشندگی
 -۹انواع داللی و واسطهگری
 -۱۰مشاغل اداری مربوط به امور اداری
و تحویلداری
 -۱۱اکثر کارمندان بانک
 -۱۲دو ثلث از مشاغل کشاورزی
 -۱۴پلیس راهنمایی
 -۱۵خدمات پست و تلفن
 -۱۶روزنامهها و کتابفروشیها
 -۱۷کارمندان و هنرمندان شبکههای
تلویزیونی
 -۱۸انواع مشاغل صنایع کاغذ سازی
 -۱۹خدمات حفاظتی و مراقبتی و
انتظامات
 -۲۰کارهای معدنی به ویژه در حوزه
معادن رو به زوال
 -۲۱صنعت نفت و صنایع مرتبط
سوختهای فسیلی
در مقابل برخی مشاغل که بزینسهای
اصلی چند ساله آینده درایران محسوب

میشود بدین شرح است.
 -۱خدمات نگهداری از
سالمندان
 -۲نگهداری از بیماران
روانی
 -۳مشاغل حوزه
گردشگری
 -۴اپلیکیشن نویسی و خدمات شبکه
 -۵توزیع شبکهای کاال و خدمات
 -۶خدمات حوزه روانپزشکی
 -۷صنعت بیمه و ضمانت مالی و تامین
اعتبار
 -۸سرمایهگذاری رفاه شهری مانند
شهربازی ،سرویس بهداشتی و...
 -۹انواع مشاغل تاسیساتی
 -۱۰تعمیرکاری و خدمات پس از
فروش
 -۱۱طراحی و اجرای آبرسانی زیر
سطحی کشاورزی
 -۱۲سرمایهگذاری آب (انتقال ،شیرین
کردن ،تسویه ،فرآوری)
 -۱۳پزشک از راه دور
 -۱۴صنعت نیروگاههای خانگی
 -۱۵خدمات حقوقی دولت الکترونیک
 -۱۶پیشخوانهای سایبری دولت
 -۱۷تبلیغات شبکهای و فروش مجازی
 -۱۸ناظر شبکهی مشاغل بزرگ
 -۱۹خدمات GIS
 -۲۰خدمات پایش و احیا محیط زیست
 -۲۱صنایع و اسکان دریایی
 -۲۲ساخت و تعمیر ربات
 -۲۳صنایع دستی لوکس
 -۲۴فرآوری میوه
 -۲۵موشنگرافی و طراحی تبلیغات
الکترونیک
 -۲۶مشاوره مدیریت رسانهای و اقتصاد
توجه
 -۲۷علوم سنجش و آموزش از راه دور
و...
یکی از شاخصههای دیگر عصر ارتباطات
کوچک شدن و کم اثر شدن دولتهاست.
بنابراین داشتن یک شغل دولتی نیز حاشیه
امنیتی برای هیچکسی محسوب نمیشود.
وقتی تا چند سال آینده بسیاری از وظایف
ادارات دولتی و عمومی و بانکها حذف
میشود ،بیشک حدود دوم سوم مشاغل
اداری دولتی و عمومی(شهرداری) در ده سال
آینده به مخاطره میافتد.
بنابراین اگر کسی برای آینده خود و
فرزندانش اهمیت قائل است .حتی اگر در
حال حاضر شغلی دارد ،باید با آموزش مجدد
خودش یا سرمایهگذاری جدید به فکر کسب
و کاری با شرایط جدید باشد.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22

شهید فاتحی داریان ،مجتمع ناشران فخر رازی ،پالک ،2

نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن55275773 - 5 :
روبروی کارخانه سد 

ید شماره ( -81شماره پیاپی )787
دوشنبه  20خرداد  - 1398دور جد 
وزیر کشور تشریح کرد

جزئیات طرح واگذاری واحدهای ۳۵تا ۴۰متری
به دانشجویان متأهل ارشد و دکتری

وزیر کشور درباره پیشنهاد
مطرح شده در جلسه شورای
اجتماعی کشور به منظور
تقویت ازدواج آسان در محیط
دانشگاهی گفت :بر اساس
این پیشنهاد عنوان شد که
دانشجویان مقطع فوق لیسانس
و دکترا هنگام تحصیل اگر متأهل شوند ،به مدت ۴
سال واحد ۳۵متری تا ۴۰متری در اختیارشان قرار
داده شود که در این زمینه با برخی دانشگاهها صحبت
کردیم؛ آنها اعالم آمادگی کردند تا زمین در اختیار
بگذارند؛ همچنین با وزیر راه و شهرسازی نیز در این
زمینه صحبت شد و ایشان قبول کرد کمکهایی انجام
دهند .به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی گفت:
باید جلسات مستقلی با دستگاههای متولی این مسأله و
خیرین برگزار کنیم تا در صورت امکان در سال اول
حدود  ۱۰۰۰واحد در کل کشور بسازیم .انگیزه خوبی
خواهد شد و هر کس در دوره فوق لیسانس و دکترا
ازدواج میکند به مدت چهارسال واحدی را در اختیارش
قرار میدهیم ،این موضوع تشویقگر خواهد بود زیرا
یکی از مشکالت ازدواج مسکن است .اگر این طرح
موفق شود شاید بتوان جریانی ایجاد کرد .مردم ما نیز
آمادگی الزم برای کمک دارند بنابراین اگر متولیان

تشکلها ،خیرین و دستگاههای
اجرایی کمک کنند تا نمونه و
الگویی هزارتایی را امسال در
کشور اجرا کنیم ،چشمه جاری
از خیر و منفعت خواهد بود .وی
با بیان اینکه تصور اینکه با
بخشنامه ،دستورالعمل و ساختار
میتوانیم جوانان مطلوب مورد نظر خود را داشته باشیم
قطع ًا خطا است بخصوص در شرایط کنونی که امکان
دسترسی مردم بویژه جوانان به رسانههای جمعی فراوان
است و «انتشار» در جامعه ما بشدت باال رفته است،
گفت :این انتشار در حوزه سلیقه ،باورها ،سبک زندگی
و اوقات فراغت است یعنی در همه حوزهها قدرت
انتشار بسیار باالست امروز اگر مد موسیقی یا سبک
زندگی در دنیا باب میشود ،کمتر از  ۲۴ساعت جوانان
اطالعات آن را دریافت میکنند .اینکه فکر کنیم در
هر زمینهای میتوانیم این موج انتشار را هدایت کنیم
یا مانع شویم با توجه به میزان دسترسی کار سختی
است .وزیر کشور تأکید کرد :آنچه که میتواند جوانان
را مصون کند همین است که باید باورها و اعتقادات
توحیدی آنها تقویت شود .باید پرسید در این رابطه چقدر
فعال بودهایم؟ مساجد ،صدا و سیما ،هیأتها ،دانشگاهها
و مدارس ما چقدر فعال بودند؟

جزئیات جذب نیروی جدید از بین فارغالتحصیالن
مقاطع لیسانس تا دکتری در سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور در اطالعیه ای از
تکمیل ظرفیت نیروی انسانی خود خبر داد.
به گزارش مهر ،سازمان بازرسی کل کشور در نظر
دارد بهمنظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد
نیاز خود از بین متقاضیان مرد دارای شرایط ذیل،
بهصورت قراردادی تماموقت یا مأمور به خدمت از
طریق آزمون ورودی برای تعیین سطح توان علمی
تخصصی متقاضیان واجد شرایط بهصورت کتبی در
مراکز استانها و تهران دعوت به همکاری کند.
شرایط تحصیلی:
دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر مرتبط
با حوزههای تخصصی.
دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با حداقل ۵
سال سابقه تجربی در حوزه مرتبط با تخصصهای
مورد نیاز.
توجه :دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
و فوقلیسانس در اولویت قرار دارند.
تخصص و رشتههای مورد نیاز:
 -1امور مالی و حسابداری :مسلط به امور
حسابرسی ،تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و
حسابداری دولتی...
رشتههای تحصیلی مورد نیاز :حسابداری تمام
گرایشها
 -۲امور بانکی :مسلط به امور ارزی ،ریالی ،ارزیابی
طرحها و...
رشتههای تحصیلی مورد نیاز :ترجیح ًا مدیریت
امور بانکی ،حسابداری ،مدیریت مالی ،مدیریت
بازرگانی و...
 -۳امور بیمهای :مسلط به امور مالی بیمهای و
ارزیابی...
رشتههای تحصیلی مورد نیاز :ترجیح ًا بیمه،

حسابداری ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت مالی و...
 -۴امور مالیاتی :مسلط به امور مالیات بر عملکرد،
مالیات بر ارزش افزوده...
رشتههای تحصیلی مورد نیاز :ترجیح ًا امور مالیاتی،
حسابداری ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت مالی و...
 -۵امور گمرکی و مناطق آزاد :مسلط به امور
تعیین ارزش ،ترخیص کاال و ارزیابی
رشتههای تحصیلی مورد نیاز :ترجیح ًا امور گمرکی،
حسابداری ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت مالی و...
 -۶عمران :مسلط به تخصصهای متره
و برآورد ،پیمان و رسیدگی ،نظارت و بررسی
صورتوضعیتها...
رشتههای تحصیلی مورد نیاز :صرف ًا عمران با
گرایش عمران -عمران ،سازه.
 -۷فناوری اطالعات :مسلط به امور شبکه
رایانهای
رشتههای تحصیلی مورد نیاز :کلیه رشتههای
موضوع فناوری اطالعات.
سایر شرایط:
متقاضیان موارد ذیل را بهدقت مطالعه نموده و بر
اساس آن اقدام نمایند.
تکمیل فرم ثبتنام و الصاق رزومه کاری.
از داوطلبان واجد شرایط بر اساس نیاز و
اولویتهای سازمان بهمرور برای انجام مصاحبه اولیه
و دریافت مدارک از طریق پیامک ( )SMSدعوت
بهعمل میآید.
تکمیل فرم ثبتنام ،اخذ مدارک از متقاضی ،دعوت
و انجام مصاحبه هیچ حقی را برای استخدام ایجاد
نخواهدکرد .از هرگونه تماس تلفنی و حضوری با این
سازمان بهمنظور پیگیری نتایج درخواست همکاری
خودداری گردد.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی خبر داد

تشخیص قطعی بیش از
 ۲۲هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی

رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی
ضمن اعالم تشخیص قطعی بیش از ۲۲
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت :در طرح
جامع مالیاتی حدود  ۳.۲میلیارد داده در اختیار
سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا ،در ابتدای مراسم معارفه
و تودیع رؤسای سابق و جدید سازمان امور
مالیاتی که شنبه هفته جاری برگزار شد،
سید کامل تقوینژاد  -رئیس کل سابق این
سازمان  -با اشاره به اقدامات انجام شده
توسط او در زمان ریاستش در این سازمان
اظهار کرد :در آن دوران درآمدهای مالیاتی
از درآمدهای نفتی پیشی گرفت که این یک
پیشرفت بزرگ بود .همچنین در کمتر از
یک سال آئیننامهها و بخشنامههای مورد
نظر تدوین و ابالغ شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرحهای
مانند طرح مالیات بر ارزش افزوده یک
جهاد نیاز بود خطاب به امیدعلی پارسا
رئیس جدید سازمان امور مالیاتی گفت:
مهمترین مسئله سازمان امور مالیاتی در
حال حاضر صندوق مکانیزه فروش است
که مسئلهای بسیار پردامنه است.
تقوینژاد همچنین با اشاره به طرح
جامع نظام مالیاتی ،از بررسی  ۹۷درصد
اظهارنامهها توسط سازمان امور مالیاتی
خبر داد و گفت که در این طرح حدود ۳.۲
میلیارد داده در طرح جامع مالیاتی در اختیار
سازمان قرار گرفته است.
تشخیص قطعی بیش از  ۲۲هزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی
تقوینژاد با اشاره به ماده  ۱۶۹مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم گفت :هزاران
مکاتبه و صدها جلسه در راستای اجرای
ماده  ۱۶۹مکرر برگزار کردیم و نزدیک به
 ۹۰درصد مسیر را طی کردیم .با هر کسی
صحبت میکردیم اطالعاتش را نمیداد
اما باالخره موفق شدیم این کار را انجام
دهیم.
او با بیان اینکه بیش از  ۲۲هزار میلیارد
تومان در ارتباط با فرار مالیاتی برگه
تشخیص صادر شده است ،ادامه داد :در
زمان ورود به سازمان مجوز داشتم که ۶۰۰
نفر را بدون درج آگهی وارد سازمان کنم اما
حتی یک نفر را بدون ضابطه و بر اساس
باندبازی یا قوم گرایی وارد نکردم.
مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و
جدید سازمان امور مالیاتی روز  ۱۸خرداد در
محل وزارت اقتصاد و با حضور سید کامل
تقوی نژاد ،رئیس سابق سازمان امور مالیاتی،
محمد قاسم پناهی ،سرپرست سابق سازمان
امور مالیاتی ،فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد،
امیدعلی پارسا ،رئیس جدید سازمان امور
مالیاتی و پور ابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

