معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات پرداخت تسهیالت 40تا 50میلیون تومانی با سود 9درصد
براینوسازیبافتهایفرسودهشهری
معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد

آیین نامه
نحوه پرداخت
پاداش بازنشستگان

صفحه 3

دربارۀ نامشروع
بودن جنگ تهاجمی
دکترسید علی محمودی
استاد روابط بینالملل
صفحه 8

صفحه 8
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رئیس قوه قضاییه در حرم امام خمینی (ره):

پرچم عدالت خواهی و مبارزه با ظلم
و فسـاد را امام(ره) برافراشت
عضو هیات رئیسه
مجلس تشریح کرد

صفحه 2

شوک شکننده ترامپ در پی شکار
پیشرفتهترین هواپیمای جاسوسی
این کشـور در فضای ایران

جزئیات جدید از طرح خانهدار کردن کارمندان دولت
اجــرای طــرح بــرای مردم عــادی پــس از  ۵ســال

براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی صورت میپذیرد

فقط سکههای بانک مرکزی
مشمول پرداخت مالیات

صفحه 3

توضیحات دادستان تهران

درباره پرونده قتل یک زندانی
و بازداشت یک مدیر نفتی

صفحه 5

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد

کشف  ۳۶هزار خمیردندان

با شناسایی یک کارگاه غیرمجاز در تهران

معاون منابع انسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

جذب و استخدام  ۲۰هزار
نیروی جدید در وزارت بهداشت
صفحه 5

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی تشریح کرد

شرایط بخشش غیبت اولیه
سربازان حین خدمت
صفحه 4

صفحه 4

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد
محکومیت بزرگترین واردکننده مواد اولیه پوشک
و دستمال کاغذی به پرداخت  239میلیارد
و  803میلیون و  330هزار ریال جریمه نقدی

صفحه 6

مشاور عالی وزیر بهداشت:

 ۲۰سال دیگر پیرترین مردم منطقه
و  ۳۰سال دیگر پیرترین جمعیت جهان
صفحه 6
خواهیم بود

صفحه 2

صفحه 3

هشدار سازمان سنجش به کنکوریها
نسبت به شگردهای شیادان حرفهای
برای کالهبرداری در فضای مجازی

صفحه 8

رئیس سازمان وظیفه عمومی:

مشموالن متقاضی پرداخت
جریمه نقدی به جای غیبت
سربازی برای قسطبندی
زودتر اقدام کنند
صفحه 4
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

ممنوعیتخودروسازان
از تعیین قیمت روزانه برای فروشهای فوری

صفحه 8

رئیس انجمن ام اس ایران:

ام اس قابل کنترل است،
اما درمان قطعی ندارد

ابتالی  ۷۵هزار ایرانی به بیماری اماس

صفحه 7
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سیاسی
یادداشت

نگاه درازمدت و سرنوشت
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
از عمر بسیاری از ساختمانها در وین ،برلین،
فلورانس و مادرید چند قرن میگذرد و علیرغم
تغییرات بنیادی در مشاغل و سبک زندگی،
همچنان قابل استفاده هستند.
بعضی افراد روزی دوبار بیشتر چای نمی
خورند و یا سیستم تغذیه خود را به گونهای
مدیریت میکنند که بعد از ساعت هشت شب،
دیگر چیزی نخورند .باز افرادی پیدا میشوند که
از اتومبیل ،کفش ،بهداشت دندان ،لباس و چشم
خود مراقبت میکنند .کدام انرژی و انگیزه است که شهروندی را اقناع میکند
که هفتهای حداقل سه بار و هر بار ،حداقل یکساعت ورزش جدی کند؟ و در هر
شرایطی ،این ورزش را به عنوان برنامه ثابت خود قلمداد کند.
بعد میرسیم به مدارهای بزرگتر زندگی .کدام فکر و انرژی موجب میشود
تا فرد ،از زبان و نحوه صحبت کردن خود با دیگران مراقبت کند؟ چگونه می
شود یک دوستی ،به مدت نیم قرن تداوم پیدا میکند؟ چگونه میشود دو نفر در
حدی وصف ناپذیر به هم اعتماد میکنند؟ چگونه یک کار مشترک اقتصادی و یا
یک طرح اجتماعی آغاز شده ،به پایان میرسد و سرآغاز کارهای مشترک بعدی
میشود؟ چه نوع محاسباتی در ذهن اعضای یک خانواده صورت میگیرد تا کلید
منزل خود را به دیگری بدهند؟ چگونه میشود مردم به محصوالت یک شرکت
نسبت به دیگر شرکتها ،بیشتر اعتماد پیدا میکنند؟ چرا در تمامی محصوالت،
بعضی شرکتها و نامها ،سرآمد هستند؟
باز میرسیم به مداری بزرگتر .رابرت موگابه (رئیس جمهور سابق زیمبابوه)
و نلسون ماندال هر دو علیه استعمار و نژادپرستی سالها مبارزه کردند اما وقتی
به قدرت رسیدند ،دو نوعِ بسیارمتفاوت رفتار کردند .نلسون ماندال علیرغم اصرار
مردم فقط یک دوره ریاست جمهوری قبول کرد ،ولی رابرت موگابه با فشارهای
ن المللی پس از  ۳۷سال قبول کرد از قدرت کنار ه گیری کند .تاریخ از
داخلی و بی 
موگابه به نیکی یاد نخواهد کرد ولی ماندال ،الگوی درستی ،انسان دوستی ،انصاف،
گذشت و صداقت باقی خواهد ماند .چرا این دو انقالبی ،در قدرت دو نوع رفتار
کردند؟ نگاه درازمدت ماندال به قدرت باعث شد تا مدت زمان ریاست جمهوری
خود را محدود کند .چگونه یک کشور و یا یک ملت در دنیا خوش نام میشوند؟
چرا دانمارک و دانمارکیها ،نروژ و نروژیها و ویتنام و ویتنامیها درصدر اخبار
جهان نیستند؟ زیرا میدانند برای رشد و توسعه ،باید خیلی سر و صدا نکرد .چرا
 ۴/۵میلیارد نفر آسیایی به آرامی در حال ثروتمند شدن هستند؟ ولی خاورمیانه با
 ۴۱۵میلیون نفر جمعیت ،یک سوم واردات اسلحه جهانی را دارد و در پنج سال
اخیر ،واردات تسلیحات آن ۸۷ ،درصد افزایش یافته است چون خاورمیانهایها،
مسائل امنیتی را میان خود حل نکرد ه اند .چرا بعضی کشورها بدون منابع طبیعی
مانند کره جنوبی ،موفق و برتر میشوند؟ (تولید ناخالص داخلی ۱/۵۳ :تریلیون
دالر) ولی روسیه با منابع طبیعی بسیار ممتاز ،ریشههای عمیق تاریخی و ۱۱
ساعت فاصله زمانی در جغرافیای پهناور آن ،به تقریب ًا تساوی تولید ناخالص داخلی
با کره جنوبی دست مییابد( .تولید ناخالص داخلی روسیه ۱/۵۷ :تریلیون دالر).
چرا خروجیهای کشورها این قدر با هم متفاوت است؟ آیا ریشه این خروجیها
در فکر است یا منابع طبیعی؟
طبیعی است که سرنوشت افراد ،جوامع ،بنگاهها و کشورها دالیل متنوعی دارد
ولی مطالعات گسترده توسعه کشورها به وضوح نشان میدهد که روش و نحوه
فکر کردن و مجموعه افکاری که در نخبگان سیاسی کشورها جاری است و در
نهایت با سیستم آموزشی ،رسانهها و قرارداد اجتماعی به جامعه منتقل میشود،
تعیینکننده است .دو واژه و مفهوم در اینکه چرا خروجیهای کشورها این قدر با
هم متفاوت هستند کلیدیاند .اول ،مفهوم مراقبت و نظارت و دقت در برخورد و
دوم ،مفهوم ،درازمدت فکر کردن ،محاسبه کردن و برخورد کردن با موضوعات و
پدیدهها .از بند کفش گرفته تا جاد ه ها ،از بهداشت دندان گرفته تا زیر یک درصد
نگه داشتن نرخ تورم ،از چکآپهای مرتب اتومبیل گرفته تا برداشتن ویزا میان
همسایگان ،از خوب نگه داشتن تلفن همراه گرفته تا تنفس هوای پاکیزه برای
شهروندان ،از وسط صحبت دیگران نپریدن گرفته تا کسب سهم بازار مطمئن
جهانی در کاالهای رقابتی و صدها موضوع دیگر عموم ًا محتاج مراقبت دائمی و
از آن مهمتر داشتن دید و افق درازمدت است .آدمی برای آنکه بخواهد چیزی
را برای درازمدت داشته باشد بیشتر مراقب است االن چه میگوید ،چگونه رفتار
میکند و یا به چه صورت واکنش نشان میدهد .اگر فردی در بیست سالگی به خود
بگوید :من از دندانهای خود میخواهم شصت سال دیگر استفاده کنم ،به نوعی
دیگر و با دقت باال و هر روز از دندانهای خود مراقبت میکند.
اگر مردم یک جامعه به خود بگویند این کشور ،دههها بلکه قرنها باید با
ثبات ،پیشرفته و محترم باقی بماند ،از آشغال پرت نکردن گرفته تا تالش برای
حفظ کشور ،کوشش میکنند .شاید مهمترین معیار در حفظ همسایگی ،دوستی،
کار اقتصادی و مراودات ،نگاه درازمدت است .وقتی شخصی ،کسی را پدیدهای
درازمدت تلقی کند به او دروغ نمیگوید زیرا دروغ باالخره برمال میشود حال
دو ساعت طول بکشد یا دو دهه .وقتی هم برمال شد ،به اعتماد و همکاری
به شدت لطمه میزند .بین شفاف بودن ژاپنیها و اعتبار کاال و کشورشان در
جهان ،رابطهای عمیق وجود دارد زیرا شفافیت ،اعتبار و اعتماد میآفریند .وقتی
به موضوعی درازمدت بیاندیشیم ابهام کم میشود .ژاپنیها دنبال این نبودهاند تا
شش ماه ،مصرف کنندگان را راضی نگه دارند .بلکه استراتژی ،راضی نگه داشتن
ف کنندگان کاالهای ژاپنی و سرمایهگذاران خارجی برای دهههاست و بر
مصر 
همین اساس ،ژاپنیها شفاف عمل میکنند تا اعتبار کسب کنند .رفتارهای باثبات،
متداوم و قابل پیشبینی است که به کارآمدی و رشد میانجامد آنچه بدان
 Consistencyگویند .از اینرو ،کسب اعتماد و اعتبار یک فرد ،یک بنگاه و
یک دولت از آنجا ناشی میشود که کارها را شفاف ،منظم و با یک دید بیست،
سی و یا چهل ساله انجام دهد .چنین رهیافتی ،دروغ و بی صداقتی را به حداقل
ممکن تبدیل میکند و سرنوشتی با کیفیت و رضایت میسازد.
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شوک شکننده ترامپ در پی شکار پیشرفتهترین
هواپیمای جاسوسی این کشور در فضای ایران

واضح است که کاخ سفید خواهان حفظ وضعیت فعلی نه
جنگ نه مذاکره تا پس از انتخابات ریاست جمهوری است .اما
هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران« ،جنگ اقتصادی» آمریکا
را تا زمان انتخابات آمریکا هزینهمند نکند .ترامپ هر روز به
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰نزدیکتر میشود .او بارها از
جنگهای آمریکا در خاورمیانه انتقاد کرده بود و نمیخواهد
با آغاز یک جنگ دیگر در منطقه وارد کارزار انتخاباتی شود.
همین امر ،بازدارندگی آمریکا در برابر ایران را تضعیف کرده
است.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،که از همان ابتدا
تالش کرد واقعه سرنگونی پهپاد کشورش را کم اهمیت جلوه
دهد ،ناگهان مدعی شد در دقایق آخر ،دستور حمله به ایران
را لغو کرده است .اما مواضع ترامپ و دولتش نشان میدهد
که احتماال از اساس حملهای در کار نبود یا اگر هم حملهای
در کار بود ،انجام این حمله به دالیل مختلف ،کارزار فشار بر
ایران را تضعیف میکرد.
به گزارش فرارو ،عصر جمعه  31خرداد ،یک روز پس
از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،دونالد ترامپ ،مدعی شد او حمله به سه
سایت ایران را در لحظات آخر لغو کرده است تا جلوی مرگ
 ۱۵۰ایرانی را بگیرد.
ترامپ پس از انتقاد از توافق هستهای ،در توئیتی نوشت:
«آنها (ایران) یک پهپاد بدون سرنشین را سرنگون کردند
که بر فراز آبهای بین المللی در حال پرواز بود .ما دیشب
برای پاسخ دادن به سه سایت متفاوت آماده بودیم که من
پرسیدم چه تعداد کشته خواهند شد .یک ژنرال پاسخ داد:
قربان  ۱۵۰نفر ۱۰ .دقیقه قبل از حمله ،آن را متوقف کردم.
(چون) با ساقط کردن یک پهپاد بدون سرنشین متناسب نبود.
من عجلهای ندارم ،ارتشمان بازسازی شده و آماده است و
با فاصله ،بهترین (ارتش) در جهان است .تحریمها ،گزنده
هستند و دیشب( ،تحریمهای) بیشتری اضافه شد».
ترامپ از همان ساعات اولیه اطالع از سرنگونی پهپاد
نشان داد که تمایلی به تشدید تنش ندارد .هر چند او این واقعه
را «اشتباه بزرگ» ایران دانست .اما گفت ساقط کردن پهپاد،
احتماال اشتباه یک فرد بوده است .تاکید مکرر ترامپ بر این
نکته که پهپاد سرنگونشده گلوبال هاک «بدون سرنشین»
بوده و اگر سرنشین داشت وضع فرق میکرد ،نشانه دیگری
بر تمایل جدی رئیسجمهور آمریکا به تنشزدایی با ایران بود.
با این حال ،ترامپ هم از جانب برخی مقامات دولتش و
هم از طرف برخی رسانههای محافظهکار برای حمله به ایران
تحت فشار قرار گرفت .برخی سناتورهای جمهوریخواه از او
درخواست کردند که به ایران «حمله انتقامی» و محدود کند.
عالوه بر این ،جان بولتون ،مشاور امنیت ملی ،مایک پمپئو،
وزیر امور خارجه ،و جینا هاسپل ،رئیس سازمان سیا ،خواستار
حمله به ایران بودند.
با این حال ،ترامپ نهایتا مدعی شد که در دقایق آخر حمله
به ایران را متوقف کرده است .سوالی که اینجا مطرح میشود
این است که آیا واقعا حملهای در کار بود؟ و اگر چنین گزینهای
روی میز بود ،چرا ناگهان لغو شد؟
نوع واکنش ترامپ به سرنگونی پهپاد و همچنین ماهیت
سیاست کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران نشان میدهد
که احتماال از اساس حملهای در کار نبود و ترامپ بنا به دالیلی
که در ادامه میآید ،تصمیم گرفته است ادعای توقف حمله را
مطرح کند .البته در جلسهای که ترامپ با اعضای بلندپایه
دولت درباره سرنگونی پهپاد داشته ،احتماال گزینه حمله
محدود به ایران از سوی بولتون یا پومپئو مطرح شده است،
اما در اینکه ترامپ ابتدا با این گزینه موافقت و سپس آن را
لغو کرده ،تردیدهای وجود دارد .به نظر میرسد بنا به دالیل
زیر ،ادعای وجود طرحی برای حمله به ایران صحیح نیست:
 -۱دولت ترامپ یک بازی طوالنی را با ایران آغاز کرده
و معتقد است این بازی به مرور زمان ،نتایج دلخواه آمریکا
را محقق میکند .مهمترین عنصر این بازی« ،زمان» است.
در یک سال گذشته ،کاخ سفید به طور پیوسته بر تحریمها
علیه ایران افزوده است .مهمترین اقدام آمریکا در این زمینه،
تحریم کل صادرات نفت ایران در ماه مه بود .مقامات آمریکا
بارها گفتهاند که با قطع صادرات نفت ایران ،این کشور دیر یا
زود دچار بحران اقتصادی بزرگی خواهد شد .بحرانی که دولت
آمریکا امیدوار است ایران را به پذیرش درخواستهای آمریکا
مجبور کند یا اینکه موجب تغییرات بنیادین سیاسی در ایران
شود .مقامات دولت ترامپ بر این باور هستند که کشورشان
پس از اعمال «قویترین تحریمهای تاریخ» علیه جمهوری
اسالمی ایران ،اکنون در انتظار چیدن میوه این تحریمهاست
و لذا اندکی صبر الزم است .بنابراین ،نباید معادله فعلی در اثر
یک رخداد جزئی ،مانند سرنگونی یک پهپاد به هم بخورد.
حمله محدود آمریکا به ایران و پاسخ متعاقب ایران به آن،
میتواند این معادله را به هم بزند -۲.برخی محافل سیاسی و
رسانهای جمهوریخواه در آمریکا به ترامپ فشار میآورند که
به ایران حمله انتقامی کند .اما آمریکا از نوع واکنش ایران به

حمله محدود مطمئن نیست .اگر ترامپ به ایران حمله میکرد،
به احتمال زیاد ایران به آمریکا پاسخ میداد .از آنجا که ایران و
آمریکا مرز مشترک ندارند ،بنابراین پاسخ ایران به حمله آمریکا
ممکن بود شامل کشورهایی مانند عربستان و امارات شود.
طبق برخی گزارشهای ایرانی ،پهپاد گلوبال هاک از پایگاه
الظفره امارات پرواز کرده بود .حال اگر ایران تصمیم بگیرد،
تاسیسات نفتی عربستان و امارات در را موشکباران کند ،آیا
آمریکا میتواند تحریم نفتی ایران را ادامه دهد؟ اگر ایران
و آمریکا در خلیج فارس درگیر کنش و واکنشهای نظامی
سلسلهوار شوند ،آیا تضمینی وجود دارد که قیمت نفت از سقف
صد دالر فراتر نرود؟ آیا آمریکا به لحاظ لجستیکی برای یک
درگیری تمام عیار با ایران آماده است؟ اینها سواالتی هستند
که احتماال کاخ سفید قبل از اتخاذ تصمیم حمله به ایران به
آنها فکر میکند.
 -۳وانگهی ،ادعای لغو حمله به ایران ،برای ترامپ
فوایدی دارد .به این اظهارات آدام کینزینگر ،نماینده
جمهوریخواه کنگره ،دقت کنید« :با تصمیم رئیسجمهور
(برای لغو حمله به ایران) مخالفت کردم .با این حال ،کسانی
که ادعا میکردند رئیسجمهور ترامپ جنگ طلب است،
جنگ جهانی سوم را شروع خواهد کرد و او قابل اعتماد نیست
و جان بولتون (جنگ طلب است) و این حرفها ،باید جشن
بگیرند که او (ترامپ) آن چیزی نبود که میگفتند ».کینزینگر
از جمله جمهوریخواهانی است که ترامپ را برای پاسخ نظامی
دادن به ایران تحت فشار قرار میدهد.
دولت ترامپ و محافل رسانهای نزدیک به آن ،در
حال هیوالسازی از ایران هستند .در یک سال گذشته،
ترامپ و خصوصا جان بولتون ،مدام متهم میشدند که در
حال زمینهسازی برای جنگ با ایران هستند .تحلیلگران و
رسانههای زیادی درباره جنگ طلبی کاخ سفید هشدار داده
بودند .اما اکنون ،نزدیکان ترامپ این نکته را به افکار عمومی
غربی منتقل میکنند که دولت ترامپ ،علیرغم تهاجم ایران،
به تنشزدایی و صلحطلبی متعهد است .این در حالی است که
به گفته محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،واشنگتن از یک
سال پیش ،علیه تهران جنگ اقتصادی به راه انداخته است.
سوال اینجاست که اگر ترامپ به فکر حمله به ایران نبود،
پس چرا ادعای حمله را مطرح کرد؟ پاسخ این سوال را باید در
شرایط سیاسی داخلی آمریکا و مناسبات این کشور با متحدان
خود جستجو کرد .نخستین هدف ترامپ از لغو حمله ،ارسال
پیام به پایگاه اجتماعی خود در آمریکاست .ترامپ به تازگی
ستاد انتخاباتی خود را فعال کرده و مدام در حال اظهارنظر
انتخاباتی است .او با لغو حمله اوال به هواداران خود این پیام
را داد که رئیسجمهور آنها همچنان قدرتمند و حاضر است
از گزینه نظامی استفاده کند و در عین حال به این هواداران
سیگنال داد که آمریکا تا جای ممکن از جنگ پرهیز میکند
و دنبال جنگ نیست .افزون بر این ،ترامپ به متحدان آمریکا،
خصوصا در اروپا ،نشان داد که آمریکا دنبال جنگ نیست .این
برای دولت ترامپ ،بویژه در چند ماه گذشته ،معضل بزرگی
بود .اروپاییها هنوز هم به سیاست کاخ سفید در برابر ایران
اعتماد چندانی ندارند و فکر میکنند ترامپ در حال فراهم
کردن مقدمات حمله به ایران است .پیام بعدی حمله ادعایی،
به مقامات ایران بود .در واقع ترامپ ،میخواست با مطرح
کردن مسئله حمله ،به ایران هشدار دهد که ممکن است
نوبت بعدی نتواند جلوی حمله را بگیرد .واضح است که
کاخ سفید خواهان حفظ وضعیت فعلی نه جنگ نه مذاکره
تا پس از انتخابات ریاست جمهوری است .اما هیچ تضمینی
وجود ندارد که ایران« ،جنگ اقتصادی» آمریکا را تا زمان
انتخابات آمریکا هزینهمند نکند .ترامپ هر روز به انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۰نزدیکتر میشود .او بارها از جنگهای
آمریکا در خاورمیانه انتقاد کرده بود و نمیخواهد با آغاز یک
جنگ دیگر در منطقه وارد کارزار انتخاباتی شود .همین امر،
بازدارندگی آمریکا در برابر ایران را تضعیف کرده است .در
نتیجه ،او میخواهد با پیش کشیدن بحث حمله ،بازدارندگی
کشورش را معتبر کند .مقامات دولت ترامپ ،در راستای تقویت
همین بازدارندگی ،تالش میکنند موضع خود را در برابر ایران
نزد افکار عمومی جهان ،اخالقی جلوه دهند .احتماال به همین
دلیل ،ترامپ گفته است نمیخواهد  ۱۵۰ایرانی در حمله
کشته شوند .به موازات این امر ،برخی تحلیلگران آمریکایی
ادعا میکنند پاسخ ندادن به ایران ،به سایر کشورها مانند کره
شمالی و ونزوئال سیگنال ضعف میفرستد و از این طریق
تالش میکنند ترامپ و افکار عمومی را برای هرگونه تقابل
در آینده آماده کنند.

رئیسقوهقضاییهدرحرمامامخمینی(ره):

پرچم عدالت خواهی و
مبارزه با ظلم و فساد را
امام(ره) برافراشت

رئیس قوه قضائیه با اشاره به هفته قوه
قضاییه گفت :این هفته فرصت مغتنمی است که
یکبار دیگر دیدگاهها و نظرات امام را در جهت
اجرای عدالت مرور کنیم.
به گزارش ایسنا ،آیت اهلل سیدابراهیم
رئیسی در مراسم تجدیدمیثاق با آرمانهای
امام راحل درباره مهمترین برنامه کاریاش
ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و
گرامی داشت شهدای هفتم تیر گفت :این هفته
فرصت مغتنمی است که یکبار دیگر دیدگاهها و
نظرات امام را در جهت اجرای عدالت در جامعه
و تشکیل جامعهای مبتنی بر ارزشهای الهی
مرور کنیم .رئیس قوه قضائیه افزود :از مهمترین
برنامههای ما در قوه قضائیه رفع اطاله دادرسی
و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضائی و
رسیدگی عادالنه و صدور آرای متقن و توجه به
حقوق عامه است .رئیس قوه قضائیه افزود :در
آغاز هفته قوه قضائیه زیارت مرقد نورانی حضرت
امام رضوان اهلل تعالی علیه و میثاق با امام و
آرمانهای بلند امام برای بنده و همه مسئولین
دستگاه قضائی فرصت مغتنمی است که یک بار
دیگر دیدگاهها و نظرات بلند امام را در جهت
تشکیل نظامی مبتنی بر دین و آموزههای دینی،
در جهت اجرای عدالت در جامعه و در جهت
تشکیل جامعه مبتنی بر ارزشهای الهی مرور
کنیم .رئیسی ادامه داد :پرچم عدالتخواهی و
مبارزه با ظلم و فساد را امام برافراشت و ۴۰
سال قبل امام بزرگوار عظیم الشان ما به قصد
گسترش معروفها و بایدهای الهی و نهی از
همه پلشتیها و زشتیها و تبهکاریها این پرچم
را بلند کردند .رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:
امروز هم که ما در آغاز هفته قوه قضائیه زیارت
مرقد نورانی نصیبمان شد از روح بلند ایشان
استمداد میطلبیم و ما و همه مدیران و همه
دست اندرکاران دعا کنند و از خدا بخواهند که
ما در اجرای اهداف بلند ایشان و در ارزشهای
الهی تالش کنیم .امام محور اخالص بودند.
وی افزود :از مهمترین برنامههای تحول
قضائی ،رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی
پرونده به دستگاه قضائی و رسیدگی عادالنه
و صدور احکام و توجه مردم و حقوق مردم و
حقوق عامه است که مورد توجه دستگاه قضائی
خواهد بود .رئیسی افزود :در سیره و روش امام
توجه به حقوق مردم مورد توجه بود و همه
عزیزان ،مدیران اجرایی دستگاههای مسئول
بخش قانونگذاری و همکاران قضائی و نیز
خودم دیدگاه امام را نسبت به حقوق مردم و حق
الناس مورد توجه قرار دهند و یکی از مسائل
مورد تاکید حق و حقوق مردم در استفاده از همه
ظرفیتها در این نظام است و مبارزه با تبعیض
در اجرای عدالت از جمله برنامههای ماست.
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معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات پرداخت تسهیالت  40تا  50میلیون تومانی با سود  9درصد
برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت تسهیالت ارزان
قیمت ساخت به بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد .به
گزارش جام جم آنالین ،سید محمد پژمان اظهار کرد :با توجه
به قرارداد عاملیت امضا شده با بانک مسکن و راهاندازی درگاه
الکترونیکی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران ،ثبتنام متقاضیان
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت ساخت در بافت فرسوده آغاز شده
است .وی یادآور شد :در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران سقف
تسهیالت اعطایی در بافتهای فرسوده افزایش یافته و سقف این
تسهیالت برای متقاضیان در کالنشهرها  50میلیون تومان و برای
سایر شهرها  40میلیون تومان است .وی با بیان اینکه نرخ سود این
ت گرفته کاهش
تسهیالت با حمایت دولت و اختصاص اعتبار صور 
یافته است ،تصریح کرد :در حال حاضر نرخ سود تسهیالت در دوران

مشارکت مدنی (دوران ساخت) در بافتهای فرسوده (50درصد) نرخ
مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیالت متناظر است که این
نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال  1398به میزان

(9درصد) تعیین شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعالم اینکه
هماهنگیهای الزم با همه مدیریتهای شعب استانها برای
پرداخت این تسهیالت انجام شده است و اعتبارات مورد نظر در اختیار
بانک مسکن قرار گرفته است ،گفت :در راستای تکریم ارباب رجوع
و رعایت حقوق شهروندی ،فرآیند ثبتنام و پرداخت تسهیالت به
صورتالکترونیکیوغیرحضوریانجاممیشودومتقاضیانمیتوانند
با مراجعه به سامانه ثبتنام تسهیالت بافت فرسوده (به نشانی
 )http://facility.udrc.irو یا از طریق سایت شرکت بازآفرینی
شهری ایران (به نشانی  )udrc.irنسبت به تکمیل درخواست و
بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کرده و فرآیند دریافت تسهیالت
را پیگیری کنند.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد

پرداخت وام  2/5میلیون تومانی به تمامی متقاضیان دوگانهسوز کردن خودرو از سوی  4بانک
چندی پیش طرح اختصاص وام  2/5میلیون تومانی برای
دوگانهسوز کردن خودروها به دو میلیون متقاضی تصویب شد اما
پس از رایزنیهای شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ،اکنون
شرایطی فراهم شده که این وام به تمام متقاضیان اختصاص
یابد و هیچ گونه محدودیتی برای اخذ این وام وجود نخواهد
داشت .بهگزارش ایسنا ،در حال حاضر ظرفیت جایگزینی بیش
از  ۴۰میلیون لیتر بنزین با سیانجی در خودروها وجود دارد ،اما
بنا بر اعالم ،تاکنون  ۲۱میلیون مترمکعب سیانجی جایگزین
بنزین شده و بهنظر میرسد که طرح جدید دولت بتواند نقش
این منبع را در سبد انرژی کشور پررنگتر کند.
چهار بانک آماده پرداخت وام
در این باره حمید قاسمی ،مدیر طرح سی ان جی شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :به تازگی دولت طرحی را
به عنوان طرح توسعه جایگاه گاز در سبد انرژی در نظر گرفت
که در پی آن  2/5میلیون تومان وام به تمام افراد متقاضی به
منظور دوگانهسوز کردن خودروهایشان تعلق میگیرد و برای
این مهم با دو بانک قرضالحسنه مهر ایران و قرضالحسنه

رسالت مذاکره کردهایم ،بانک رفاه ،پست بانک نیز از قبل
مورد مذاکره قرار گرفته بودند و اکنون هر چهار بانک آماده
تخصیص وام به همه مردم هستند .به گفته وی ،سیستمها را
آماده کردهایم تا وام به تمام مردم ،قطعهساز و نصاب تعلق گیرد
و به طور کلی همه افراد به صورت شبکهای بتوانند از این وام
استفاده کنند ،چرا که هدف ما توسعه ساخت کاالی داخل و
حمایت از ساخت داخل با مکانیزم حمایت بانکی است.
تمام زیرساختها آماده است
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی با تاکید بر این مساله که اکنون تمام زیرساختها برای
تخصیص وام آماده است ،ادامه داد :در حال حاضر پست
بانک و سامانه فعال شده ،اما اینکه چه بانکی به اشخاص
تعلق گیرد ،بر اساس نیاز تقسیمبندی میشود ،اما باید بگوییم
که  ۱۰۰درصد آمادگی داریم تا پاسخگوی تمام متقاضیان
باشیم .قاسمی در پاسخ به این سوال که طبق گفتههای
پیشین شما ظرفیت تقاضا تنها دو میلیون نفر بود ،اظهار
کرد :با مذاکراتی که با بانک قرضالحسنه رسالت صورت

گرفت ،توانستیم شرایطی را ایجاد کنیم که فضا برای همه
متقاضیان باز شود و اکنون به هر کسی که متقاضی باشد،
میتوانیم پاسخگو باشیم .مدیر طرح سیانجی شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه درخواست ما
پرداخت  ۱۰۰درصدی از سمت دولت برای انجام این کار
بوده است ،تاکید کرد :به نظر میرسد که  ۵۰درصد هزینهها
از سمت دولت پذیرفته شود و امیدواریم که این درخواست
به زودی به نتیجه برسد .قاسمی درباره میزان استقبال از
این طرح ،اظهار کرد :تاکنون  ۳۶هزار رکورد داشتهایم،
اما امیدواریم این عدد توسعه پیدا کند چرا که زیرساختها
آماده است و انتظار میرود که این عدد بیش از این باشد .بر
اساس این گزارش متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت
 www.irngv.irو پر کردن فرم ثبت نام بهراحتی تمام
مراحل را انجام دهند .بدینگونه که پس از ورود به سایت
وارد قسمت تبدیل خودرو گازسوز شده و در همین صفحه
روی لینک «ثبت نام در سامانه» کلیک و با ورود مشخصات
فردی خود در سامانه ثبت نام کنند.

براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی صورت میپذیرد

فقط سکههای بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات
بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ،فروش سکه طال
که توسط بانک مرکزی ضرب شده ،فقط در مرحله عرضه توسط بانک
مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود .به گزارش ایسنا ،بر
اساس ابالغیه جدیدی که رئیس سازمان امور مالیاتی به ادارت کل
مالیاتی درباره مالیات بر سکههای فروخته شده توسط بانک مرکزی
صادر کرده است ،فروش سکه طال که توسط بانک مرکزی ضرب
شده ،فقط در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر
ارزش افزوده میشود و بعد از اولین فروش توسط بانک مرکزی تا
اعالم بعدی مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نخواهد بود.
در این ابالغیه جدید سازمان امور مالیاتی که متن آن در زیر میآید
تاکید شده است که ادارات کل امور مالیاتی باید اطالعات مربوط به
خرید سکه ،تراکنشهای بانکی و سایر اطالعات به دست آمده درباره
مالیات بر سکه را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در

اولویت رسیدگی قرار دهند .بر اساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی
برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکههای مزبور مشمول مالیات بر
درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه
مالیاتی در موعد مقرر هستند (به استثنای مودیانی که در راستای
دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند) .ضمن ًا چنانچه
هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از  ۲۰۰سکه دریافت نموده و
مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده اما مایل به استفاده از
تسهیالت دستورالعمل موردنظر نباشد میتوانند در اجرای مقررات ماده
 ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند و
پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار
گیرد .بر اساس این ابالغیه همه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از
تعداد سکههای خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل هستند و
مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه

آگهی تغییرات شرکت روناک تجهیز آرا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  424602و شناسه ملی  10320777326به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  03/04/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای بهروز
صادق صمیمی به شماره ملی  1754964532به سمت رئیس و عضو
هیئت مدیره آقای امین صادق صمیمی به شماره ملی 0060486473
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و
عقود اسالمی با امضاء آقای امین صادق صمیمی همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()496924

____________________

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپنتا همراه برزگمهر درتاریخ
 02/02/1398به شماره ثبت  540198به شناسه ملی 14008284388
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید وخرید و فروش و
صادرات و واردات و پخش و توزیع و بسته بندی کلیه کاالهای مجاز

مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.
بر اساس ابالغیه منتشر شده همه اطالعات مربوط به خرید و
فروش سکه توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات در سامانههای
مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی
به پروندههای مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار
گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.
همچنین همه اطالعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به
خرید سکه کردهاند ،با همکاری مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
و از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ،جهت رسیدگی به اداره کل
امور مالیاتی مربوطه ارسال میشود اطالعات مربوط به تراکنشهای
بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل ،از طریق دفتر
بازرسی ویژه ،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی
ذیربط ارسال میشود.

بازرگانی ازجمله انواع سخت افزار و تجهیزات تلفن همراه و تعمییرات
و خدمات پس از فروش کلیه تلفنهای همراه و نصب و اسمبل و
ارتقا انواع گوشی تلفن همراه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی
و خارجی اقدام به ارائه خدمات مشاورهای و ارتقاء سطح علمی کابران
درحوزههای فعالیت شرکت و سایر فعالیتها در رابطه باموضوع باشرکت،
شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و اخذ وام وتسهیالت
ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطا نمایندگی
از داخل و خارج کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
ترخیص از کلیه گمرکات کشور اقدام به ارائه خدمات مشاورهای و سایر
فعالیتها در رابطه با موضوع شرکت .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،
چهارراه سرهنگ سخایی ،خیابان جامی ،خیابان حافظ ،پالک ،152
پاساژ بازارموبایل ایران ،طبقه دوم ،واحد  408کدپستی 1138947669

عضو هیات رئیسه مجلس تشریح کرد

جزئیات جدید
از طرح خانهدار کردن کارمندان دولت
اجرای طرح برای مردم عادی پس از  ۵سال

عضو هیات رئیسه مجلس با تشریح جزئیات طرح ارائه شده به دولت برای
خانهدار کردن کارمندان گفت این طرح را به وزارت راه و شهرسازی دادیم که
واکنشی به آن نشان ندادند اما پس از مکاتبه با رئیسجمهوری وی این طرح را
ابالغ کرده است.
به گزارش مهر ،سیدامیرحسین قاضیزاده در خصوص طرح جدید برای خانهدار
کردن کارنان دولت ،اظهار کرد :به طور متوسط ساالنه  20درصد به دلیل بد
مسکنی ،مسکنهای تخریب شده و بافتهای فرسوده نیازمند ساخت و ساز
هستیم .وی با بیان اینکه از سوی دیگر مسکن پیشران اقتصاد کشور به شمار
میآید که حداقل  1700شغل را فعال میکند ،افزود :تمام ابزار ساخت مسکن را
در کشور داریم و این بخش نیازمند به واردات نیست.
وی بیان کرد :برای خانهدار کردن حقوقبگیران پیشنهادی را به دولت
ارائه کردیم که البته دولت آنرا به کارکنان دولت تقلیل داد .بر اساس این طرح
حقوقبگیران دولتی در یک بازه زمانی  25سال با پرداخت  15درصد از حقوق
خانهدار خواهند شد .عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه برای منابع مالی
مورد نیاز این طرح مدل سهگانهای طراحی شده است ،اظهار کرد :با تامین مالی،
انبوهسازان اقدام به ساخت و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر
دولت صاحبخانه میشوند .قاضیزاده بیان کرد :در این طرح به مدت  5سال،
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی برای کارمندان دولت ساخته میشود .پس
از این مدت نیز با مدل کنونی سایر افراد در یک بازه  25تا  36ساله با توجه
شاخصهایی از جمله نرخ رشد قیمت ،حداقل دستمزد و ...میتوانند خانه دار
شوند .وی با اشاره به اینکه در این طرح نوع ضمانت متفاوت خواهد بود ،یادآور
شد :طی نامهای این طرح را برای وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم ،اما این
وزارتخانه واکنش جدی به آن نشان نداد .از این رو با رئیسجمهوری مکاتبه
کردیم که رئیس دفتر رئیسجمهوری در تماس با بنده اعالم کرد طرح مذکور
را ابالغ کرده است.
وی تاکید کرد :این طرح به صورت منطقهای اجرا خواهد شد و وزیر راه و
شهرسازی نیز اخیرا اعالم کرده که رئیسجمهوری آنرا ابالغ کرده است.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین از پیگیری مجلس برای عملیاتی شدن
سریع این طرح خبر داد.

عبور پیک مصرف برق در کشور
از مرز  54هزار مگاوات

باتوجه به افزایش دما در نقاط مختلف کشور و استفاده هرچه بیشتر از
سیستمهای سرمایشی ،پیک مصرف برق در روزهای پایانی خرداد از مرز ۵۴
هزار مگاوات عبور کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو ،در حالی که حداکثر پیک خرداد
سال گذشته کشور  ۵۰هزار و  ۷۱۴مگاوات بوده است ،ولی افزایش محسوس
دمای هوا موجب شده است تا اوج مصرف برق روزهای گذشته کشور در ساعت
 ۱۴:۱۰دقیقه به  ۵۴هزار و  ۸۸مگاوات برسد که که این رقم در مقایسه با اوج
مصرف مدت مشابه سال گذشته ،حدود چهار هزار مگاوات افزایش پیدا کرده
است .هفته گذشته تمام مبادالت برق کشور در زمان پیک حدود یک هزار و ۶۲۲
مگاوات بوده است که از این میزان یک هزار و  ۳۱۳مگاوات مربوط به صادرات و
 ۳۰۹مگاوات مربوط به واردات برق بوده است.

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عبدالحمید افشاری به شماره
ملی  0072732059دارنده  50000000ریال سهم الشرکه آقای سهیل
واحدی به شماره ملی  0480429464دارنده  50000000ریال سهم
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای عبدالحمید افشاری به شماره ملی
0072732059و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای
سهیل واحدی به شماره ملی 0480429464و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا :امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک
سفته بروات و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت
مدیره بتنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل:
طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمیباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()496925
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یادداشت

رئیس سازمان وظیفه عمومی:

مشموالن متقاضی پرداخت جریمه نقدی
به جای غیبت سربازی برای قسطبندی زودتر اقدام کنند

مادر همه فسادها
علی میرزاخانی
حتی اگر سياستگذار فاسد نباشد و ریل
سياستگذاری هم بسترساز فساد نباشد باز
هم امکان فساد وجود دارد .چون ممکن
است يک نفر در سطح اخالقی فاسد باشد و
مدير فاسد ،باالخره راه فساد را پيدا ميکند.
اما اگر سياستگذاری فاسد باشد ،فساد خود
را تحمیل میکند .دقيق ًا به همين دليل است
که فساد سياستگذاری را مادر همه فسادها

ميدانيم.
مثالي بزنم :وقتي يک رانت تقسيم ميشود ،مدير تقسيمکننده رانت چه
بخواهد و چه نخواهد ،در معرض دريافت رشوه قرار ميگيرد .از مديرعامل
يک بانک بزرگ که وامهاي کالن ارزانقيمت را تقسيم ميکند (محمود
خاوري را در نظر بياوريد) ،تا رئيس يک شعبه که در پايينترين سطح
توزيع رانت قرار دارد ،در معرض فساد قرار دارند .اتفاق ًا وقتي مديريت به
شکل تيولداري باشد و اموال بالصاحب جلوه کند ،قبح این کار هم از
بین میرود.
یعنی وقتي اين مدير ميخواهد از بين  100پرونده با يک پرونده
موافقت کند و به او وام بدهد ،طبيعي است که وامگيرنده خود را مديون
ميداند و اصطالح ًا بايد «جبران کند» .حال آنکه اگر نرخ بهره غیردستوری
باشد نهتنها آن صف  100پروندهای تشکيل نميشود ،بلکه فقط کساني به
اين چرخه وارد ميشوند که بتوانند وام دريافتي را به ارزشافزوده تبديل
کنند یعنی این بانک است که باید دنبال کساني بگردد که بتواند به آنها
وام بدهد و از آنها سود بگيرد و نه برعکس .در مورد ارز ارزان و مجوزهای
خاص و امضاهای طالیی هم تله فساد سر راه همه مدیران صاحب اختیار
قرار دارد .بنابراين فساد سياستگذاري مادر همه فسادهاست ،چون همه را
در معرض فساد قرار میدهد.
«فساد سياستگذاري» البته ميتواند ناشي از «فساد سياستگذار» باشد يا
نباشد؛ چون در حالت خوشبينانه ممکن است ناشي از جهالت سياستگذار
باشد .اما اگر از فساد سياستگذار باشد ،ميتوان آن را «فساد سيستماتيک»
ناميد .یعنی اگر سياستگذاري ،مثال درباره نرخ بهره يا نرخ ارز ،ناشي از
اين باشد که عدهاي از سياستهاي فاسد بهرهمند شوند و سياستگذار را به
سمت آن تشويق کنند ،اين يعني فساد سيستماتيک .با اين حال ،از آنجا
که نميدانيم فساد سياستگذاري ناشي از فساد سياستگذار است يا جهالت
او ،فساد را سيستماتيک معرفي نميکنيم.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد

کشف  ۳۶هزار خمیردندان با شناسایی
یک کارگاه غیرمجاز در تهران

رییس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف
یک واحد کارگاه غیر مجاز خمیردندان در
منطقه امین آباد و کشف  ۳۶هزار خمیردندان
خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار کیوان ظهیری در
تشریح این خبر بیان داشت :حسب اطالع
مأموران کالنتری  ۱۷۳امین آباد مبنی
بر فعالیت یک واحد غیر مجاز کارگاهی
خمیردندان ،موضوع در دستور کار قرار گرفت که پس از هماهنگیهای
قضائی به همراه کارشناسان بهداشت محیط به محل مورد نظر مراجعه
کردند.
وی افزود :در کارگاه مذکور تعداد  ۲۵۰کارتن به تعداد  ۳۶هزار عدد
خمیردندان که آماده پخش در بازار بود را کشف که با بررسیهای به
عمل آمده مشخص شد متهم اصلی در این کارگاه خمیردندانها را در
یک محیط غیر استاندارد و غیر بهداشتی نگهداری میکرد و برای کسب
سودهای غیر قانونی محصوالت را که قیمت قدیمی داشتند و چند ماه
قبل از بازار جمع آوری شده بودند در این کارگاه با بکارگیری  ۳کارگر و
استفاده از محلول آستون قیمت و تاریخ انقضا را پاک و با دستگاه جت
پرینت تاریخ روز و قیمت جدید را بر روی آن حک میکردند.
این مقام انتظامی در خاتمه تاکید کرد ۴ :متهم پرونده بازداشت و مکان
نیز پلمپ گردید .ضمن آنکه بر اساس قانون هرگونه تغییر و دستکاری در
تاریخ تولید و انقضا محصوالت غذایی بهداشتی آرایشی و آشامیدنی خارج
از محیط کارخانجات و کارگاههای مجوز دار جرم محسوب میشود که
به همه ک ً
ال نتریها ابالغ گردیده به عنوان ضابط عام قضائی با کسانی
که با اقدامات غیر قانونی خود سالمت شهروندان را به خطر میاندازند
برخورد کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:افرادی
که در چند سال گذشته برای پرداخت جریمه غیبت
سربازی مراجعه کرده اند ،اما هیچ قسط بندی و
پرداختی را انجام نداده اند فرصت چندانی ندارند
درسال  ۹۸از برنامه خارج میشوند.
به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری اظهار
داشت ۵۸۰:هزار نفر برای پرداخت جریمه غیبت
سربازی خود ثبت نام کردند که از این تعداد حدود
 ۳۴۵هزار نفر جریمه مشمولیت سربازی را پرداخت و
کارت معافیت خود را دریافت کردند این در حالی است

که تعدادی از مشموالن هنوز مراجعه نکردند.
وی گفت:هم اکنون افرادی که مشمول سال ،۹۴
 ۶۵و  ۹۶بودند و ثبت نام کرده بودند از امروز میتوانند
به دفاتر پلیس بعظاوه ده مراجعه کنند و در واقع برگ
جدید تعیین مبلغ پرداخت جریمه را مشخص و شروع
به پرداخت کنند .مهری افزود:افرادی که درسال
 ۹۷نیز اقدام کرده بودند تعداد زیادی مراجعه کردند
وقسطی بندی کردند و تا پایان سال  ۹۸هم عزیزانی
که مشمول این قانون هستند قسط بندی کرده و
قسط خود را پرداخت کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد:در
اینجا از  ۱۳۵نفر که پس از ثبت نام هنوز هیچ
قسطی را پرداخت نکرده اند خواهش میکنیم یا به
دفاتر پلیس به اضافه ده و یا دفاتر معاونتهای وظیفه

عمومی ناجا در استانها مراجعه و پرونده خود را تعین
و تکیلیف کنند .اگر این کار را انجام ندهند افرادی
که در سال گذشته ثبت نام کرده اند ،اما قسط بندی
انجام نداده اند و پرداختی نداشته باشند از این موقعیت
محروم میشوند چرا که در سال  ۹۸نیز این برنامه از
دستور کار خارج شده است و هیچ برنامهای در این
مورد نخواهیم داشت.
وی افزود :برخی از افراد سودجو و دالل با راه
اندازی سایت و یا به صورت حضوری به افرادی
میگویند که قصد دادن مشاوره دارند من خواهش
میکنم شهروندان به این افراد وسایتها مراجعه
نداشته باشند چرا که ما در این مورد این گونه
مشاورهای نداریم و تنها از طریق دفاتر پلیس به اضافه
ده و دفاتر نیروی انتظامی کار را انجام میدهیم.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی تشریح کرد

شرایط بخشش غیبت اولیه سربازان حین خدمت

معاون اجتماعی و نشر ارزشهای ایثار سازمان وظیفه
عمومی نیروی انتظامی شرایط بخشش غیبت اولیه سربازان
حین خدمت را تشریح کرد .به گزارش مهر ،سرهنگ سید
مهدی تقوی در تشریح این خبر اظهار کرد :برابر ماده ۵۸
قانون خدمت وظیفه عمومی ،مشموالن در صورت عدم
ارسال به موقع مدارک مربوط به اعزام به خدمت و یا
عدم مراجعه به موقع در تاریخ اعزام مشخص شده ،غایب
محسوب میشوند .وی ادامه داد :مشموالنی که مدت
غیبت اولیه آنان تا  ۳ماه باشد ،سه ماه اضافه خدمت و
چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از  ۳ماه باشد به ۶
ماه اضافه خدمت تنبیه میشوند و همچنین مشموالنی
که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یک سال باشد ،عالوه بر

 ۶ماه اضافه خدمت ،فراری نیز محسوب شده و به مراجع
قضائی معرفی میشوند .معاون اجتماعی و نشر ارزشهای
ایثار سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تصریح کرد:
مشموالن غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت

خدمت خود اقدام نکردهاند با محدودیتهای اجتماعی
از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی،
عدم برخورداری از معافیت کفالت ،ممنوعیت خروج از
کشور و ...مواجه میشوند بنابراین باید وضعیت خدمتی
خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس
 ۱۰+مشخص کنند .این مقام مسئول در خصوص نحوه
بخشش غیبت اولیه سربازان حین خدمت عنوان کرد:
مشموالن غایبی که به خدمت اعزام میشوند در صورتی
که در سوابق خدمتی آنان ،حسن خلق ،جدیت در وظایف
محوله ،ابراز شجاعت و فداکاری ،حضور در مناطق عملیاتی
و بد آب و هوا و ...توسط فرماندهان و رؤسای مربوطه تأیید
شود ،دو سوم اضافه خدمت آنان بخشیده میشود.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد

پرداخت ماهانه  ۳۵۰میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری
سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره سختی کار
رانندگان و اینکه چرا مشمول سخت و زیان آوری نمیشوند
از پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از رانندگان با کمک دولت
خبر داد.به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا در پرسش و پاسخ
زنده اینستاگرامی با مخاطبانش در پاسخ به پرسشی مبنی
بر اینکه چرا علیرغم اخباری که قب ً
ال اعالم کرده بودید کف
حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به دو میلیون تومان
نرسید و برخی کمتر از این مبلغ دریافت میکنند؟ اظهار
کرد :سوءتفاهمی پیش آمده بود و این مسئله را خوب
توضیح نداده بودم .در بودجه بندی هرسال ما مجموع پولی
که به هر فرد ساالنه باید بپردازیم از حق مسکن ،درمان و
عیدی و … را محاسبه میکنیم.
وی افزود :باید شفافتر توضیح میدادیم .مجموع پولی
که فرد دریافت میکند را تقسیم بر  ۱۲میکنیم که به
حدود دو میلیون تومان میرسید .در حالی که همه برداشت
کرده بودند که دریافتی خالص هر ماه به دو میلیون تومان
میرسد.زدا درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت:
این مهم یکی از دغدغههای اصلی ماست و روزی نیست
که پیگیری نکنیم زیرا میدانیم شرایط بازنشستگان ما چقدر
سخت است .مدل همسان سازی را طراحی و ارائه کردهایم.
کار در سازمان تامین اجتماعی انجام شده و مراحل بعدی
باید در دولت طی شود و منابع مالی آن  ۱۲هزار میلیارد
تومان برای سال اول است که تامین شود.
وی افزود :مستمری بگیران ما دلخور هستند که چرا
در سال  ۹۸همسان سازی برای بازنشستگان کشوری و
لشکری انجام شد ولی برای بازنشستگان تامین اجتماعی
دیده نشد .البته عددی که برای بازنشستگان کشوری
نیز دیده شده کافی نبود و آنطور که مدیرعامل صندوق
بازنشستگی در جلسه معاونین وزارت رفاه میگفت به هر نفر
 ۱۲۰تا  ۱۵۰هزار نفر میرسد که این رقم مدنظر ما نیست و
به دنبال آن هستیم منابع مالی کامل تامین شود.
زدا در پاسخ به پرسشی درباره تاخیر و معوقات پرداخت
حق بیمه بیمه شدگان حمایتی چون قالیبافان ،تاکسیرانان و
… از سوی دولت که مشکالتی را به همراه دارد نیز گفت:
ما نیز ناراحت هستیم ،بخشی از حق بیمه کارفرمایی بیمه
شدگان حمایتی را دولت باید بپردازد ،اما به آن حدی که باید
پرداختی ندارد .دوسال پیش  ۵۲۰هزار قالیباف را بیمه کرده

بودیم ولی دولت برای  ۳۰۰هزار نفر حق بیمه پرداخت کرد
و  ۲۲۰هزار نفر را خودمان مازاد باید بپردازیم که باری به
ما تحمیل میکند.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چرا
برای قطع بیمه مردم اینقدر پافشاری میکنید؟ گفت :عقیده،
نیت و اراده ما گسترش پوشش بیمه است و هرچقدر تعداد
بیمه شدگان بیشتر باشد به نفع ماست .ولی از مردم خواهش
میکنیم از محل شغل اصلی خودشان بیمه شوند زیرا با بیمه
من غیرحق برخورد میکنیم.
شناسایی  100هزار بیمه شده کارگرنما
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چرا
حقوق از کارافتادگی جزئی ،افزایش نمییابد گفت :تکذیب
میکنم ،همه کسانی که حقوق میگیرند در ابتدای سال
مشمول افزایشهای اعالمی میشوند.
وی درباره درآمد پایین باربرها و در مقابل حق بیمه
باالی آن گفت :بیمه باربری هفت درصد و پایین ترین نرخ
است .متاسفانه افراد زیادی داشتیم که به صورت غیرقانونی
از این حق بهره مند شدهاند .به بانکهای اطالعاتی متصل
شدهایم و اخیرا استعالمات الزم را انجام میدهیم .در میان
کارگران ساختمانی افرادی را شناسایی کردیم که 200
خودروی گرانقیمت داشت یا باالی  600میلیارد تسهیالت
بانکی استفاده کرده بود .داشتن  200خودرو جرم نیست،
ولی قطعا آن فرد کارگر ساختمانی هم نیست .از این افراد
میخواهیم از محل شغل اصلی خود بیمه شود 100 .هزار
بیمه شده کارگر ساختمانی را شناسایی کردیم که من
غیرحق بودند.
وی در پاسخ به اینکه سایت بیمه قالبیبافان چه زمانی باز
میشود؟ اظهار کرد :سامانه وقتی باز میشود که تامین اعتبار

کرده و پول حق بیمه کارفرمایی را دریافت کنیم .مشکل
تامین اعتبار را داریم.
سناریوهای مختلف درباره واگذاری شرکتهای شستا
سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات
واگذاری شرکتهای شستا نیز توضیح داد :آنطور نیست که
یک نسخه برای آن ارائه داده باشیم .شرکتهای پربازده در
بورس و با باالترین قیمت واگذار میشوند .اما شرکت زیان
ده را بورس نمیپذیرد و قیمت خوبی ندارد که آن را از طریق
اجماع و ادغام و انحالل مدریت میکنیم .چند سناریو داریم و
اجازه هم نخواهیم داد که اموال بیمه شدگان و کارفرمایان به
تاراج برود .امانتداری میکنیم و محکم پای آن ایستاده ایم.
وی درباره زمان اجرای قانون جدید بیمه طالب و روحانیون
گفت :قانون جدید نداریم و همان را ادامه میدهیم و مرکز
خدمات حوزه از بزرگترین کارفرمایان ما هستند.
زدا با بیان اینکه هر ماه  ۳۵۰میلیارد تومان مقرری بیمه
بیکاری میپردازیم؛ در پاسخ به پرسشی درباره علت نصف
شدن مستمری همسر پس از فوت بیمه شده گفت :اص ًال
این طور نیست؛ ولی سهام همسر  ۵۰و سهام فرزندان از
حقوق  ۲۵درصد است که جمع ریالی آن از کل حقوق
نباید بیشتر باشد .اگر بیمه شدهای فوت کرد و فرزندی
نداشت ،همسر مستمری را کامل دریافت میکند .سرپرست
سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش بیش از اندازه حق
بیمه مشاغل و حرف آزاد گفت :هرساله شورای عالی کار
حداقل حقوق را مشخص و تصویب میکند که حق بیمه بر
اساس آن تعیین میشود .در بخش بیمه اختیاری و مشاغل
آزاد برخی گروهها حق بیمه  26درصد بود که امسال باید
یک درصد افزایش میافت و امسال به  27درصد رسید.
البته از آن سو در هنگام بازنشستگی هم دریافتی شان
بهتر میشود .وی درباره قطع بیمه رانندگان آژانس گفت:
ما بیمهای را قطع نمیکنیم و به دنبال افزایش پوشش بیمه
گری هستیم؛ مگر آنکه مشکلی پیش بیاید مثال لیست
به ما نرسد یا در هنگام بازرسی در آژانس حضور نداشته
باشند یا مدارکشان موجود نباشد .زدا در پاسخ به اینکه اگر
کارفرمایی عنوان شغلی کارگر را درست ننویسد در هنگام
بازنشستگی چه باید چه کرد؟ گفت :راهکار وجود دارد؛ به
پرونده پرسنلی فرد مراجعه و عنوان شغلی واقعی را پیدا
میکنیم
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معاون منابع انسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

جذب و استخدام  ۲۰هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت

معاون منابع انسانی وزارت بهداشت گفت :با سازمان
برنامه و بودجه هماهنگ شده و به زودی آگهی استخدام
 ۲۰هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سید کامل
تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت
بهداشت ،درباره موضوع کمبود نیرو در وزارت بهداشت
و مجوز استخدام سازمان امور استخدامی اظهار کرد:
ما هماهنگیهایی با سازمان برنامه بودجه و سازمان
امور استخدامی انجام دادهایم تا نیروی مورد نیاز در
بخشهای مختلف از جمله کادر پزشکی ،پرستاری،
اورژانس و غیره را جذب کنیم.
وی با اشاره به مجوز استخدام در وزارت بهداشت
از سازمان امور استخدامی ادامه داد :امکان سنجیهای
الزم برای جذب و استخدام نیروهای جدید انجام شده
و با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار استخدام
نیروهای جدید صورت گرفته است و به زودی آگهی
جذب و استخدام  ۲۰هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر
خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت
بهداشت به بدهی تامین اجتماعی به وزرات بهداشت
اشاره کرد و کفت ۹ :هزار میلیارد تومان از تاین
اجتماعی طلب داریم و مقرر شده است بخشی از آن را
از شرکتهای شستا به زودی پرداخت کنند .تقوی نژاد

دبا اشاره به موضوع سهم - ۹بیست و هفتم حق بیمه
تامین اجتماعی که در سالمت باید هزینه شود ،گفت:
بر اساس قانون مصوب -۹بیست و هفتم حق بیمه
پرداختی به تامین اجتماعی باید در حوزه سالمت هزینه
شود اما بخشی از اعتبارات تامین اجتماعی که از این
ردیف به دست میآید در حوزه سالمت صرف نمیشود
و در بخشهای دیگری هزینه میشود .وی با اشاره به
جداشدن حسابی در خزانه برای سهم درمان بیمه تامین
اجتماعی اظهار کرد :صندوقی به دستور رئیس جمهور
تشکیل به صورت جداگانه در خزانه ایجاد شد تا سهم
 -۹بیست و هفتم تامین اجتماعی در این صندوق خزانه
واریز شود اما متاسفانه اما مشکل اصلی این است کخ
که تامین اجتماعی سهم -۹بیست و هفتم را در این
صندوق واریز نمیکند.

گفتنی است؛ برخی بخشهای وزارت بهداشت با
چالش شدید نیرو مواجه هستند که از جمله آن میتوان
به کمک پرستار ،نیروهای اورژانس ،کادر پزشکی
و بهداشتی اشاره کرد و وزیر بهداشت در پایان سال
گذشته از جذب  ۹هزار پرستار در سال جاری خبر
داده بود .به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی مجوزهای اخذ  ۹هزار پست جدید
برای اشتغال پرستاران در حال نهایی شدن است تا
بتوانیم در اولین فرصت برای استخدام آنها اقدام کنیم
و جامعه پرستاری از اقشار خدمتگزار در ارائه خدمات
درمانی در کنار جامعه پزشکی هستند .بنابر اعالم معاون
پرستاری وزارت بهداشت هم اینک نیاز کشور در حوزه
پرستاری در حدود  ۱۰۰هزار پرستار است تا بتوانیم
جمعیت پرستاری کشور را به  ۲۵۰هزار پرستار افزایش
بدهیم و با وعده وزیر بهداشت  ۹هزار پرستار امسال
استخدام میشوند .از طرفی بر طبق گفتههای پیرحسین
کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور بر اساس آیین
نامه تصویب شده در هیئت دولت ،اورژانس  ۲۰هزار
نیرو کم دارد و بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان
امور استخدامی کشور باید سالی بین  ۲هزار و  ۵۰۰تا
سه هزار نفر در این حوزه جذب شوند .حاال باید منتظر
ماند و دید که از  ۲۰هزار نیروی استخدامی سهمیه
بخشهای مختلفی چگونه خواهد بود.

توضیحات دادستان تهران درباره پرونده قتل یک زندانی و بازداشت یک مدیر نفتی
دادستان تهران توضیحاتی در مورد قتل یک
زندانی در فشافویه و بازداشت مدیر مالی یکی از
شرکتهای تابع وزارت نفت و… را ارایه داد .به
گزارش ایسنا ،علی القاصی مهر در حاشیه تجدید
میثاق مسئوالن عالی قضائی با آرمانهای امام
راحل در اولین روز هفته قوه قضائیه و در خصوص
آخرین وضعیت پرونده قتل یک زندانی در زندان
مرکزی تهران ،گفت :پرونده در حال بررسی است

و ریاست محترم قوه قضائیه هم دستور دادند
به طور ویژه بررسی شود و احیان ًا اگر قصوری
بود با فرد متخلف برخورد شود وی تصریح
کرد :افرادی که مرتکب قتل و دخیل بودند ،با
فوریت پروندهشان را پس از تکمیل تحقیقات و
با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستادیم و در
حال رسیدگی است و در آینده نزدیک حکم صادر
میشود .دادستان تهران در خصوص بازداشت

مدیر مالی یکی از شرکتهای تابع وزارت نفت
گفت :فع ً
ال در دادسرای جرایم پولی و بانکی در
حال رسیدگی است و تحقیقات در حال انجام
است و اقدامات خوب احتیاطی صورت گرفته و
حسابها وجوهی که مدنظر بوده مسدود شده
و مرتکبین نیز دستگیر شدند .وی در پاسخ به
سوالی درباره علت انتقال پرونده زمین خواری
سنگان قزوین به تهران ،اظهار بی اطالعی کرد.

معاون تعاون وزات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

پرداخت تسهیالت ویژه و ارزان قیمت به تعاونیهای صنعتی ،گردشگری ،کشاورزی و دانش بنیان
از سوی بانک توسعه تعاون

معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت:در راستای حمایت از اشتغالهای منطقهای و
تعاونیهای دانش بنیان در طی تفاهم نامههایی با
ورزات صمت ،میراث فرهنگی ،جهادکشاورزی و صندوق
نوآوری و شکوفایی تسهیالت ارزان قیمت برای این
گونه طرحها درنظر گرفته شده است .به گزارش میزان،
محمد کبیری اظهار داشت :بانک توسعه تعاون که برای
توسعه تعاون کشور ایجاد شده است عاملیت این طرح
را دارد و با وزارت صمت ،میراث فرهنگی ،وزارت جهاد
کشاروزی تفاهمنامههایی امضا شده است .بنابراین به
ترتیب رقمهایی برای صنعت و معدن ،کشاورزی و صنایع
کردشگری قرارداده شده که با تلفیق منابع داخلی و منابعی
که دولت در اختیار آنها میگذارد این تسهیالت را دراختیار
تعاونیها میگذارند .وی گفت :در مورد طرحهای دانش
بنیان نیز تفاهم نامه سه جانبهای با صندوق نوآوری و

شکوفایی و بانک توسعه تعاون داشتیم
که در جریان این طرح تعاونیهای
دانش بنیان را جهت اعطای تسهالیت
ارزان قیمت معرفی میکنیم .تسهالت
دیگری نیز برای این تعاونیها داریم به
طور مثال ارائه لیزینگ به مشتریهای
این تعاونها .کبیری ادامه داد :در روزی
که این تفاهم نامه را امضا کردیم
تعدادی از تعاونیها نیز دعوت شده
بودند و بالغ بر  50میلیارد تومان بر اساس طرحهایی که
داشتند به آنها اعطاء شد و این روزند همچنان ادامه دارد.
کبیری اضافه کرد :درخواست کنندگان به بانک توسعه
تعاون مراجعه کنند تا بر اساس طرح و منطقه جغرافیایی
راهنمایی میشوند.تعاونیهای دانش بنیان میز به صندوق
نو آوری و شکوفایی مراجعه و درخواست خود را اعالم

کرده تا از تسهیالت بهره مند شوند .وی
با بیان اینکه تسهیالت ارزان قیمت یعنی
نرخ مصوبی که بانکها به صورت عمومی
پرداخت میکنند ،به تناسب طرح و محلی
که طرح در حال اجراست نرخ ان کم تر است
افزود:طرحهای مختلفی در زمینه اشتغال
وجود داشته است اعم از اعطای وامهای
اشتغال روستایی که بانک توسعه تعاون جز
چهار بانک عامل در این زمینه بوده و این
هدف گذاری به صورت کامل در سال  97انجام و در سال
 98با این طرحها ادامه این تسهیالت را خواهیم داشت.
وی ادامه داد :طبیعتا تعاونیها یکی از بهترین بنگاهها برای
ایجاد اشتغال پایدار منطقهای است و حمایت از این بنگاهها
با تسهیالت ارزان قیمت مخصوصا در مناطق محروم
میتواند کمک به اشتغال بیشتر داشته باشد.

پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای حذف  3دهک باالی درآمدی
از فهرست یارانهبگیران

وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد داده ،در حذف
دهکهای برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با
توجه به سامانههای اطالعاتی در اختیار و آزادسازی منابع
مربوطه برای تولید برخورد قاطع داشته باشد .به گزارش
میزان ،معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در گزارشی به تشریح و تبیین جزئیات بسته رونق تولید
سال  ۹۸و اصالح ساختار مصارف هدفمندی یارانهها
پرداخته است ،در بخشی از این گزارش آمده است:
مطابق تبصره  ۱۴قانون بودجه سال  ۱۳۹۸جمع کل
دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها
 ۱،۴۰۷،۴۰۴میلیارد ریال (رشد  ۴۲درصد نسبت به سال
 )۱۳۹۷است .در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده:

هرچند مطابق تبصره مذکور دولت مکلف شده است تا با
استفاده از تمامی بانکهای اطالعاتی نسبت به شناسایی
و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانهبگیران
اقدام نماید لیکن با توجه به سهم اندک سه دهک مذکور
از مجموع کل منابع هدفمندی یارانهها ،ضروری است تا
عالوه بر انجام اقدامات در خصوص حذف دهکهای
برخوردار ،با توجه به اضافه شدن منابع مربوط به
صادرات فرآوردههای نفتی با لحاظ مابه التفاوت خوراک
پاالیشگاهها به میزان  ۴۳۵هزار میلیارد ریال در این
حوزه ،بخشی از منابع مربوطه جهت هدایت به سمت
بخشهای تولیدی آزاد شود .این معاونت در گزارش خود
به دولت پیشنهاد داده تا اصالح قانون بودجه سال ۱۳۹۸

را با هدف بازنگری در مصارف هدفمندی یارانهها (جدول
تبصره  ۱۴قانون بودجه) به جهت تخصیص به طرحهای
اولویتدار بخشهای تولیدی به ویژه در مناطق آسیب
دیده از سیل مدنظر قرار دهد و در حذف دهکهای
برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به
سامانههای اطالعاتی در اختیار و آزادسازی منابع مربوطه
برای بخشهای تولیدی برخورد قاطع داشته باشد .در
گزارش این وزارتخانه آمده است :با در نظر گرفتن تمام
شرایط و اجرای این پیشنهادات ،میتوان اختصاص منابع
مالی آزاد شده را برای بخشهای تولیدی به ویژه در
مناطق سیل زده و اصالح تخصیص منابع عمومی
محدود دولت شاهد بود.

یادداشت

پول نفت را به ملت بدهیم،
آن را «حرام» میکنند؟
دکتر امیرحسین خالقی

گفته میشود اگر عایدات نفت مستقیم به دست
مردم برسد ،آن را برای مصارف «غیرضروری»
هزینه میکنند و پولی برای سرمایه گذاری (یعنی
بردن پول به سمت تولید و داراییهای مولد) باقی
نمیماند .به نظر میرسد به دالیلی این ادعا محکم
نیست:
افزایش مصرف (در برابر آنچه اهالی اقتصاد به
آن سرمایه گذاری میگویند) در طرح توزیع مستقیم
پول خیلی تفاوتی با طرحهای جایگزین دولتیها
ندارد؛ دولتها هم میخواهند این پول را به صورت ابزارهای تامین اجتماعی و
کمکهای نقدی و غیرنقدی به مردم به ویژه کم درآمدها بدهند ،کمکهای دولتی
که در حوزه مسکن ،بهداشت و آموزش و تحصیالت به مردم ارائه میشود به طور
رسمی در رده همین «مصرف» جای میگیرد ،هرچند از نگاهی دیگر نوعی سرمایه
گذاری برای ارتقا «سرمایههای انسانی» هم به شمار میآید.
از نظر اخالقی مردم حق دارند ثروتشان از جمله همین عایدات نفت را چنانکه
میخواهند خرج کنند و روا نیست ضروری بودن یا نبودن این هزینهها را کسی
دیگر (بوروکراتهای دولت) برای آنها تعیین کنند .در سرمایه گذاریهای دولتی
مثال برای کشیدن یک جاده ،نزدیک بودن جاده به والیت فالن مقام قدرتمند
تصمیم گیر بسیار مهمتر از «منافع ملی» و این قبیل مفاهیم انتزاعی است .چرا
اجازه ندهیم آدمها بر اساس صالحدید خود تصمیم بگیرند تا اینکه اختیار دارایی
آنها را دست دولتیها بدهیم؟
تحقیقات تجربی خوبی وجود دارد که از قضا حتی فقرا در خرج کردن پولشان
خیلی هوشمندانه عمل میکنند .از مصرف در حوزههایی مانند بهداشت و آموزش (یا
به عبارتی سرمایه گذاری روی سرمایههای انسانی) که بگذریم) که استاندارد زندگی
را باال میبرد و نوعی دوراندیشی برای بهبود آینده است ،حتی سرمایه گذاریها نیز
بازدهی باالیی دارد .برای مثال در مکزیک در یک طرح توزیع عواید نفت ،معلوم
شد که به طور متوسط حدود  ۱۲درصد پول پرداختی به مردم صرف سرمایه گذاری
میشود که به نظر باال نیست ،ولی جالب اینجاست که بازدهی خیره کننده ۱۸
درصدی برای آنها به بار آورده است .دلیلش هم روشن است ،برخالف دولتی ها،
مردم قدر پول خودشان را میدانند و ریسک بی دلیل نمیکنند.
اگر حتی فقرا بدانند که آب باریکهای همواره برای آنها هست ،احتماال آینده
نگری بیشتری خواهند داشت و به فکر سرمایه گذاریهای هوشمندانه تری
میافتند و شاید وسوسه مصرف «غیرضروری» فوری برای پول در دسترس را
کنار بگذارند.
به نظر میرسد منافع دور کردن عواید نفت از دست دولتها آنقدر هست که به
طرحهای جایگزین فکر کنیم .البته که جزییات فراوانی هست و چنین طرحهایی اما
و اگر زیاد دارند ،اما اگر ان اصل معروف که «صاحب مال (مردم) بیشتر از هرکس
دیگر نگران استفاده درست از آن است» را به یاد داشته باشیم ،میشود امیدوار به
بهبود بود ،واهلل اعلم.

آیا انسانها موجودات تقلبکاری هستند؟

یک مطالعه که توسط دن آریلی ( )۲۰۰۲انجام شد ،باالی  ۴۰۰۰۰نفر در
یک آزمایش شرکت کردند .به شرکتکنندگان  ۲۰سوال ریاضی داده شد.
افراد باید اعدادی که جمع آنها در یک مربع  ۱۲خانهای مساوی  ۱۰میشد
را انتخاب و دور آنها خط میکشیدند .مسلما همه افراد میتوانستند به همه
سواالت پاسخ دهند.
اما به آنها فرصت کافی داده نشد .بعد از  ۵دقیقه از آنها خواسته شد که
مدادهای خود را زمین بگذارند و بشمارند که به چند سوال پاسخ صحیح دادهاند
و حاال که میدانند به چند سوال پاسخ درست دادهاند ،برگهی خود را در دستگاه
کاغذ خردکن قرار دهند و به ازای هر سوال صحیح ،یک دالر دریافت کنند.
چیزی که آنها نمیدانستند این بود که دستگاه بعد از گرفتن کاغذ ،آنها را به
طور کامل خرد نمیکرد و قسمت اصلی کاغذ سالم باقی میماند!
آنها متوجه شدند ،افرادی که به طور متوسط به  ۴سوال پاسخ صحیح داده
بودند ۶ ،سوال صحیح را گزارش کرده بودند .حدود  ۷۰درصد افراد تقلب کردند.
از میان این افراد شرکتکننده ۲۰ ،تقلبکار بزرگ وجود داشت که گفته بودند به
تمام  ۲۰سوال پاسخ درست دادهاند و در واقع  ۴۰۰دالر تقلب کردند ،در حالیکه
 ۲۸۰۰۰تقلبکار کوچک وجود داشت که  ۵۰۰۰۰دالر دزدی کردند.
از نگاه آریلی ،این یک انعکاس تقریبا درست از دنیای واقعی ما است.
تعدادی تقلبکار بزرگ وجود دارد اما تعداد آنها خیلی کم است و بنابراین
این تعداد اقتصاد را به طور کلی تحت تاثیر قرار نمیدهند ،اما بخاطر وجود
تقلبکاران کوچک زیاد ،اقتصاد به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد .به طوری که
در ایاالت متحده تقلب در بیمه را بیش از  ۴۰میلیارد دالر در هر سال تخمین
زدهاند و کالهبرداری در مراقبتهای بهداشتی هر ساله بیش از  ۲۰۰میلیارد
دالر به دولت ایاالت متحده ضرر میرساند.
منبع :دریچه
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مشاور عالی وزیر بهداشت:

یادداشت

دام عسل زنان جاسوس اسرائیلی
دکتر مجتبی لشکربلوکی

یکی از مهمترین مأموریتهایی که موساد (سازمان اطالعاتی
اسرائیل) انجام داد ،بازگرداندن یکی از دانشمند هستهای اسرائیلی
بود که فرار کرده بود .او اسرار تأسیسات اتمی اسرائیل را به هفته
ی تایمز فروخته بود و از کشور گریخته بود .مشکل آنجا
نامه ساند 
بود که با توافقات امنیتی بین سرویسهای جاسوسی اسرائیل و
انگلیس ،دستگيری و ربایش او در خاک انگلستان امکان پذیر
نبود.
یکی از جاسوسان موساد در نقش یک گردشگر آمریکایی
خود را به این دانشمند نزدیک کرد و بعد از مدتی با هم قرار گذاشتند که تعطیالت آخر هفته را
برای تفریح به ایتالیا بروند .چند ساعت پس از ورودشان به خاک ایتالیا ،موساد وی را دستگیر
و به سرزمینهای اشغالی برگرداند .وی محاکمه و به  18سال زندان محکوم شد .این یکی
از انواع دام عسل است.
دام عسل ( )Honey Trapنام مأموریتهای ویژهای است که جاسوسان زن اسرائیلی
انجام آن را بر عهده دارند .در جریان این مأموریتها ،جاسوسان به افراد مورد نظر نزدیک شده
و با آنها ارتباط برقرار میکنند و آنها را وارد یک رابطه بدون بازگشت میکنند .اطالعاتی از
آنها بدست میآورند ،اگر آنها متوجه نشوند که این فرآیند دزدی اطالعات ادامه خواهد داشت.
اگر هم متوجه شوند دو گزینه دارند:
یا اینکه به خطای خود اعتراف کنند که هزینه باالیی برای اعتبار و آبروی شان خواهد
داشت و حتی ممکن است به قیمت جانشان تمام شود .یا اینکه به فرآیند همکاری ادامه دهند
و همچنان اطالعات بدهند .یک بازی دو سر باخت!! جالب اینجاست که یکی از مراجع دینی
نزدیک به صهیونیست ،استفاده از زنان برای انجام مأموریتهای جاسوسی و فریب دادن
دشمنان را مجاز شمرده است و حتی آن را نوعی عبادت و خدمت به صهیونیسم میداند
(رفرنس :مشرق نیوز)
تحلیل و تجویز راهبردی:
ممکن است فکر کنید دام عسل فقط برای سیاست مداران و دانشمندان استفاده میشود.
این تفکر اشتباه است .بگذارید با یک مثال مساله را تشریح کنم:
مدیر ارشد یک سازمان هستید به شما میگویند بیایید در این جا ،سرمایه گذاری کنید.
سرمایه گذاری خیلی جذاب به نظر میرسد .شما هم قانع میشوید و سرمایه گذاری میکنید
سه ماه بعد میگویند اگر یک میلیارد دیگر ندهید کل سرمایه گذاری از بین میرود شما دو
گزینه دارید؛ یا اعالم کنید که تصمیم تان از اول برای سرمایه گذاری اشتباه بوده است که این
منجر به از بین رفتن اعتبار بیست ساله شما میشود یا یا اینکه یک میلیارد دیگر تزریق کنید،
خُ ب شما گزینه دوم را انتخاب میکنید!
ماه بعد میگویند انجام پروژه به یک گیر برخورد کرده و تا رشوه ندهیم کار جلو نمیرود.
باید رشوه بدهیم وگرنه پروژه میخوابد .شما باز دو گزینه دارید ،یا پروژه را کنسل کنید یا
اینکه رشوه بدهید .شما گزینه دوم را انتخاب میکنید .و چون نمیدانید که چگونه رشوه را در
حسابهای شرکت ثبت کنید ،مجبورید یک قرارداد صوری ببندید و حساب سازی کنید .دو ماه
بعد میگویند که برای پیشبرد پروژه به یک امضای طالیی نیاز داریم که روی میز فالن مدیر
گیر کرده است .اتفاقا آن مدیر با شما آشناست .از شما میخواهند که با وی البی (مذاکره و بده
بستان) کنید .شما باز هم دو گزینه دارید....
خالصه چشم باز میکنید میبینید که بعد از چند مدت یک پروژه دارید با هزینههای دو
برابر تخمین اولیه ،بازدهی پنجاه درصد آن چه به شما قول داده بودند و در ضمن شما آلوده
به رشوه ،حساب سازی ،پول شویی و البی گری کثیف شده اید .آنقدر فرو رفته اید که دیگر
امکان بازگشت ندارید.
چه میتوان کرد؟
تصمیمات با چسبندگی باال را بشناسید .برخی تصمیمات هستند که وقتی آنها را میگیرید
بازگشت از آنها آسان نیست .این تصمیمات معموال بار مالی-عاطفی-اعتباری زیادی دارند.
اوال که با وسواس (بررسی عمیق) این تصمیمات را بگیرید و دوم اینکه همیشه یک برنامه برای
خروج ( )Exit Planداشته باشید .قرار نیست همه چیز طبق نقشه پیش برود.
سوابق و انگیزههای آدمها را چک کنید .هر پیشنهادی از طرف یک پیشنهاد دهنده است
از خودتان بپرسید چرا این پیشنهاد به من ارایه شده؟
هر جا متوجه تصمیم اشتباه شدید ،شجاعانه اعالم کنید .برای مدتی کوتاه احمق به نظر
رسیدن بهتر است از اینکه یک عمر خسارت یک پروژه اشتباه را تحمل کنید.

آگهی تغییرات شرکت ماهان راه شهر با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  213043و شناسه ملی
 10102544642به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/02/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای بابک شیر محمدی
با کد ملی  0076733041بسمت عضو هیئت
مدیره (خارج از شرکاء) و خانم شیال بکائیان
باکدملی1062795946بسمت مدیرعامل وعضو
هیئت مدیره و آقای عباس دوستی با کدملی
 0530478498بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند .امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار
وتعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها
وعقود اسالمی واوراق عادی واداری باامضاء رئیس
هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر

 ۲۰سال دیگر پیرترین مردم منطقه
و  ۳۰سال دیگر پیرترین جمعیت جهان خواهیم بود
راه حلی جز بسته تشویقی برای افزایش جمعیت نداریم

محمد اسماعیل اکبری گفت :راه حلی جز بسته تشویقی
برای افزایش جمعیت نداریم .هیچ کشور ثروتمندی نداریم که
جمعیت مولد آنها افت کرده باشد.
به گزارش میزان ،محمد اسماعیل اکبری ،مشاور عالی
وزیر بهداشت در امور اجتماعی شدن سالمت درباره میزان
رشد جمعیت در ایران اظهار کرد ۲۰ :سال دیگر یعنی ۱۴۲۱
جمعیت ایران باالی  ۲۰درصد پیر میشود ولی هنوز پیرترین
جهان نیستند ،ولی پیرترین مردم منطقه هستند؛ و  ۳۰سال دیگر
پیرترین جمعیت جهان خواهیم بود و آن زمان باالی  ۳۰درصد
جمعیت باالی  ۶۰سال سن دارند.
وی در ادامه تاکید کرد :پیری جمعیت اتفاق افتاده است و
هیچ راهکاری برای آن نداریم .وی در ادامه گفت :پیری جمعیت
ایران سر جای خود است .در  ۱۴۳۰پیرترین جمعیت نسبت به
کشورهای دیگر هستیم؛ و هیچ برنامه ریزی برای آن جواب
نمیدهد پیری اتفاق افتاده است.
وی در ادامه بیان کرد :هر چه که مرض داریم  ۹۰درصد
آن برای پیران است .نکته اساسی دیگر این که تمام کشورهای
پیشرفته هم پیر هستند ،ولی پیرهای آنها مولد هستند و
سیستم اجتماعی برای آنها فعال است.
وی در ادامه بیان کرد :باالی  ۵۰درصد از پیرهای کشور
ما کشاورز و بازاری و شغل آزاد هستند .باید به مشکالت پیران

کشور توجه کنیم .جمعیت به سه دسته تقسیم میشود جمعیت
زیر  ۱۵سال که باید خرجشان کرد باالی  ۶۵سال که باید
خرجشان کرد و از  ۱۵تا  ۶۵سال که جمعیت مولد هستند .در
کشورهای خارجی بچه از  ۱۴سال به باال وارد بازار کار میشود
در حالی که در کشور ما تا  ۱۸سالگی خرج بچه میکنیم .باید
به گروه مولد دقت زیادی کرد این گروه باید به تولید ثروت
بپردازند .اکبری در ادامه بیان کرد :گروه مولد باید تولید ثروت
کند و کشور را اداره کند و این گروه حدودا  ۶۵درصد جمعیت را
شامل میشود .کیفیت این گروه در جامعه ما پایین است .مدیرت
جمعیت بسیار مهم در حالی که در کشور ما در رها شده است و
کیفیت گروه مولد سایر کشورها از استانداردها پایین نیامده اند.
وی در ادامه بیان کرد :در روند جمعیت مولد جهان یک کشور
بد هستیم و وضعت ما از میانگین جهان هم پایین است .کشور
ما عالوه بر اینکه در زمینه جمعیت مولد مشکل دارد در زمینه

پیری هم با مشکالت بسیار بیشتری رو به رو است .راه حلی که
وجود دارد برای گروه مولد این است که جعیت مولد باال رود.
مشاور عالی وزارت بهداشت گفت :راه حلی جز بسته تشویقی
برای افزایش جمعیت نداریم .هیچ کشور ثروتمندی نداریم که
جمعیت مولد آنها افت کرده باشد .کشورهای دیگر روی گروه
مولد بسیار کار کرده اند .کاندا زمانی برای بچه اول یک ماه
مرخصی میداد که بعدا این مرخصی را به دو ماه ارتقا دادن برای
دومین بچه به شوهر هم مرخصی میدادند برای سومین بچه
 ۱سال مرخصی و اگر کسی  ۴بچه بیاورد کارمند دولت است و
دیگر نمیخواهد کاری کند.
وی در ادامه بیان کرد :در اروپای شرقی چهار بچه معادل
یک خانه رایگان است .این امور تکلیف حاکمیتی است و اگر
حاکمیت عقالنیت به خرج ندهد وضع بسیاری بدی پیدا خواهیم
کرد .اکبری در ادامه بیان کرد :در کشور ما اگر خانمی  ۳بچه
بیارود کاری میکنند که مرخصی به او تعلق نگیرد .تولد بچه
سرمایه است .مفوهم سرمایه گذاری در فرزند آوری خیلی
پیچیده است .وی افزود :مهمترین مسئله این است که همه به
توافق علمی در مورد جمعیتمان برسیم و قبول کنیم که این کار
خوب است و ساختار حاکمیتی باید قبول کند که این کار خوب
است .همان طور که برای ازدواج وام میدهند باید برای بچه
آوری هم وام دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد

محکومیت بزرگترین واردکننده مواد اولیه پوشک و دستمال کاغذی
به پرداخت  239میلیارد و  803میلیون و  330هزار ریال جریمه نقدی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از
محکومیت  ۲۳میلیارد تومانی بزرگترین وارد کننده
مواد اولیه محصوالت سلولزی همچون پوشک و
دستمال کاغذی به خاطر گرانفروشی خبر داد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمدعلی اسفنانی با اعالم
این خبر گفت که این پرونده با شکایت سازمان حمایت
از حقوق مصرفکنندگان مبنی بر افزایش خودسرانه

قیمت محصوالت سلولزی به میزان بیش از  20هزار
تن ،تشکیل شد .این مقام مسئول در سازمان تعزیرات
حکومتی افزود :پس از تشکیل پرونده ،رسیدگیهای
الزم انجام و پس از احراز تخلف ،شرکت متخلف که
بزرگترین شرکت وارد کننده محصوالت سلولزی
محسوب میشود ،به پرداخت  239میلیارد و  803میلیون
و  330هزار ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و

ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف اول محکوم
شد .اسفنانی با اشاره به صدور حکم قطعی در این پرونده
در شعبه تجدیدنظر تعزیرات گفت :این سرمایه گذار
خارجی که مدیر عامل یک شرکت تولیدی مواد سلولزی
و بزرگترین واردکننده مواد اولیه این محصوالت است،
مطابق اعالم اولیه بانک مرکزی معادل  23میلیون دالر
برای واردات خمیر کاغذ ،ارز رسمی دریافت کرده بود.

اعالم سقف نرخ شهریه مهدهای کودک و پیش دبستانیها

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی
کشور با اشاره به تصمیم کارگروه تنظیم بازار برای
افزایش حداکثر  ۲۹درصدی شهریه مهدهای کودک ،از
مدیران مهدهای کودک خواست تا قبل از اعالم رسمی
سازمان بهزیستی از افزایش قیمت شهریه مهدهای
کودک خودداری کنند.
به گزارش ایسنا ،سید منتظر شبر با بیان اینکه در
جلسه  ٢٧خردادماه کارگروه تنظیم بازار با حضور سازمان
بهزیستی در مورد شهریه مهدهای کودک تصمیمگیری
شده است گفت :در این جلسه سازمان حمایت از حقوق

مصرف کنندگان پیشنهاد داد تا شهریه مهدهای کودک
 ۲۹درصد افزایش یابد .وی افزود :این پیشنهاد به رای
گذاشته و مقرر شد تا به کارگروه تنظیم بازار استانها
این اختیار داده شود تا هر استان متناسب با شرایط
خود تا حداکثر  ۲۹درصد شهریه خود را افزایش دهد.
به این ترتیب میزان افزایش شهریه مهدهای کودک در
استانهای مختلف ،متفاوت است و از سوی کارگروه
تنظیم بازار استانها اعالم خواهد شد .مدیرکل امور
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به
اینکه افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک هنوز اعمال

نشده است ،تصریح کرد :منتظر هستیم تا مصوبه مذکور
به شکل مکتوب به سازمان بهزیستی اعالم شود و بعد
از اعالم کتبی ،مصوبه افزایش نرخ مهدهای کودک را
به استانها ابالغ خواهیم کرد تا در استانها در کارگروه
تنظیم بازار نسبت به نرخ شهریه مهدها تصمیمگیری
شود .شبر از مدیران مهدهای کودک خواست تا قبل
از اعالم رسمی سازمان بهزیستی از افزایش قیمت
شهریه مهدهای کودک خودداری کنند چرا که افزایش
نرخ شهریه این مراکز در استانهای مختلف ،متفاوت
خواهد بود.

میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .حجت اله قلی تبار
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ( )496926سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت
____________________
آگهی تغییرات شرکت برین طرح پویش با مسئولیت محدود اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات
به شماره ثبت  2301و شناسه ملی  10590016043به استناد غیرتجاری رباط کریم ()496927
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ____________________
آگهی تغییرات موسسه منحله در حال تصفیه حسابرسی اریان
 24/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علی جعفر پناه
به شماره ملی  0384295010به سمت رئیس هیأت مدیره ،فراز حسابداران رسمی به شماره ثبت  13838و شناسه ملی
خانم سمیه میرزا نیا به شماره ملی ( 3770039866خارج از  10100522636به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکا) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم معصومه مورخ 22/02/1398ومجوز شماره224404/98مورخ1/3/98جامعه
میرزا نیا به شماره ملی  3782426088به سمت مدیر عامل و حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نشانی محل
تصفیه موسسه به نشانی تهران ،بلوار اشرفی اصفهانی ،باالتر از
عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار
جالل آل احمد ،خیابان طالقانی ،پالک  ،12واحد  ،14کد پستی
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و
 1461653365تغییر یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیأت
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()496928
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مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت:

بیمارستانهای بزرگ ،معین بیمارستانهای کوچک میشوند

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات
بالینی وزارت بهداشت جزییات برنامه این وزارتخانه برای
شبکهای کردن بیمارستانها را توضیح داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر بهزاد کالنتری ،از اقدام وزارت
بهداشت برای اداره شبکهای بیمارستانهای کشور
خبر داد و گفت :راهاندازی بیمارستانهای شبکهای یا
زنجیرهای ،اقدامی است که در دنیا در حال انجام است.
وزارت بهداشت هم مدتی است که آییننامه آن را تدوین
کرده که اکنون این آییننامه در مرحله نظرخواهی بوده و
نهایتا در ماه جاری نهایی میشود.
وی افزود :بیمارستان زنجیرهای یا شبکهای به این
معناست که بیمارستانهای کوچکی که اداره آنها
از نظر اقتصادی بهصرفه نیست ،زیر مجموعهای از
بیمارستانهای بزرگتر و به نوعی جزئی از بیمارستانهای
بزرگتر میشوند .با این اقدام دیگر بیمارستانهای
کوچک رییس ،امور مالی و اداری مستقل نداشته و همه
اقداماتشان در بیمارستان بزرگتر انجام میشود .بر این
اساس رییس بیمارستان بزرگتر باید بیمارستان کوچک
را هم مدیریت کند .در واقع بیمارستانهای بزرگ همه
اقدامات بیمارستان کوچک را انجام میدهند و به نوعی
بیمارستان بزرگ یک بیمارستان کوچک را تحت پوشش
قرار داده و معین آن محسوب میشود.
شرایط استفاده از پزشکان و پرداخت
به پرسنل در بیمارستانهای شبکهای
کالنتری با بیان اینکه در بیمارستانهای شبکهای
همه مسائل اعم از تغذیه ،بودجه و ...به صورت مشترک
انجام شده و پرداختی پرسنل نیز از سوی بیمارستان
بزرگ انجام میشود،افزود :در عین حال پزشکان هم در
این بیمارستانها به صورت یکسان و مشترک اقدام کرده

و پزشکان بیمارستان بزرگ موظفند بیمارستان کوچک
را هم پوشش دهند.
چند بیمارستان کوچک در کشور داریم؟
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات
بالینی وزارت بهداشت درباره تعداد بیمارستانهای
کوچک در کشور ،گفت :در کشور  ۸۲بیمارستان زیر ۳۲
تختخوابی داریم و  ۲۶۵بیمارستان زیر  ۱۰۰تختخوابی
داریم .البته باید درباره همه این بیمارستانها به صورت
مجزا تصمیمگیری و بررسی کرد که آیا میتوانند به
صورت زنجیرهای و شبکهای اداره شوند یا خیر؟ پاسخ
به این سوال به نوع فعالیت بیمارستان بستگی دارد و
البته آیتمهای دیگری هم در تصمیمگیری در این باره
دخیل است.
همه بیمارستانهای کوچک شبکهای
میشوند؟
کالنتری ادامه داد :فرض کنید اگر بیمارستانی در یک
منطقه دور افتاده قرار داشته باشد و حداقل فاصلهاش
با بیمارستان بعدی  ۱۰۰کیلومتر باشد ،آیا میتوان آن
را به عنوان زیرمجموعه یک بیمارستان بزرگ قرار
داد؟بنابراین باید در تصمیمگیریهایمان این مسائل را
در نظر بگیریم.

بنابراین اینطور نیست که همه بیمارستانها
شبکهای شوند ،بلکه بر اساس مطالعاتمان برخی
بیمارستانهای واجد شرایط زیرمجموعه یک بیمارستان
بزرگ قرار میگیرند .این مطالعات باید از نظر میزان
فاصله ،دسترسی ،امکان پوشش و ...انجام شود .در حال
حاضر اقدامات اولیه این طرح را انجام دادیم و مشخص
کردهایم که از این  ۸۲بیمارستان مثال  ۵۰بیمارستان
دارای قابلیت اداره شدن به صورت شبکهای هستند.
کالنتری در ادامه صحبتهایش گفت :به طور
کلی بیمارستانها در کشورمان به بیمارستانهای زیر
 ۱۰۰تخت ،بیمارستانهای بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰تخت،
بیمارستانهای  ۲۰۰تا  ۳۰۰تختخوابی و بیمارستانهای
باالی  ۳۰۰تخت و تا  ۱۰۰۰تختخوابی تقسیم شدهاند.
باید توجه کرد که در حال حاضر  ۴۷درصد کل ۱۰۰۰
بیمارستان کشور اعم از خصوصی ،دولتی و سایر
سازمانها زیر  ۱۰۰تختخوابی هستند .همچنین ۸۰
درصد کل بیمارستانهای کشور یعنی  ۸۰۰بیمارستان
زیر  ۲۰۰تختخوابی هستند .سایر بیمارستانها نیز
باالی  ۲۰۰تخت بوده و اکثر بیمارستانهای باالی
 ۲۰۰تخت هم در سیستم دولتی قرار دارند.
وی با بیان اینکه میتوان  ۶۲۴بیمارستان دولتی را
در قالب  ۲۰۰هلدینگ بیمارستانی به صورت شبکهای
اداره کرد ،گفت :راهاندازی بیمارستانهای شبکهای برای
بیمارستانهایی است که منابعش از سوی دولت پرداخت
میشود .اگر بیمارستانهای خصوصی هم تمایل داشته
باشند میتوانند از این دستورالعمل استفاده کنند .این
طرح برای مدیریت هزینه است و هزینه بیمارستانها
را هم کاهش خواهد داد.

رئیس انجمن ام اس ایران:

ام اس قابل کنترل است ،اما درمان قطعی ندارد
ابتالی  ۷۵هزار ایرانی به بیماری اماس

رئیس انجمن ام اس ایران گفت:
با داروهای جدیدی که در حال حاضر
وجود دارد ،این بیماری کامال قابل
کنترل کردن است ،اما اینکه قابل
تشخیص باشد و درمان قطعی بیمار
حاصل شود ،متاسفانه مشخص نشده
است .به گزارش میزان ،عبدالحسین
هوشمند ،رئیس انجمن ام اس ایران با اشاره به
اینکه ام اس یک بیماری خودایمنی است ،گفت :در
این بیماری الیه محافظ سلولهای مغز و اعصاب
توسط گلبولهای سفید خون تخریب میشود و
عمال یک بیماری است که میتواند اختالالت
مختلفی از جمله اختالالت حرکتی و بیماری را در

بدن ایجاد کند .هوشمند ادامه داد :در
دنیا حدود  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار فرد
مبتال به بیماری ام اس توسط اعضای
فدراسیون ،شناسایی شده اند.
وی با بیان اینکه همه ما وظیفه
داریم تا در مورد این بیماری بیش از
پیش اطالع رسانی کنیم ،اظهار داشت:
در ایران طی سالهای اخیر رشد چشمگیری را
در ابتال به این بیماری داشته ایم و در سال ۹۷
حدود  ۷هزار نفر بیمار جدید داشتیم .رئیس انجمن
ام اس با بیان اینکه عوامل مختلفی برای ایجاد
این بیماری نقش آفرین هستند ،گفت :عفونت ها،
ژنتیک ،کمبود ویتامین  .Dو عوامل دیگر مانند

زندگی مدرنی که با آن روبه رو هستیم میتوانند
جزو عوامل ابتال به ام اس باشند .هوشمند ادامه
داد :در کشور  ۵۴انجمن ام اس داریم و بیش از
 ۷۵هزار نفر عضو این انجمنها هستند .وی با
شاره به اینکه میانگین سنی ابتال به بیماری ام اس
حدود  ۲۶سال است ،افزود :ابتال به این بیماری در
خانمها نسبت به آقایان شایعتر است و نسبت  ۳به
 ۱را دارد .وی در خصوص درمان این بیماری گفت:
با داروهای جدیدی که در حال حاضر وجود دارد،
این بیماری کامال قابل کنترل کردن است ،اما در
اینکه قابل تشخیص باشد و درمان قطعی برای
بیمار حاصل شود ،متاسفانه نه درمان قطعی وجود
ندارد و نه علت خود بیماری مشخص شده است.

آگهی تغییرات شرکت توانمند سازان بهمن شرکت با سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
مسئولیت محدود به شماره ثبت  367149و شناسه ملی موسسات غیرتجاری تهران ()496929
 10320130100به استناد صورتجلسه مجمع عمومی ____________________
فوق العاده مورخ  30/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ آگهی تغییرات شرکت سوله گستران پرشین
شد – :اعظم آبهشت( )0055113419با پرداخت مبلغ سهامی خاص به شماره ثبت  350080و شناسه
1398000000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه ملی  10103993305به استناد صورتجلسه مجمع
خود را به مبلغ 1500000000ریال افزایش داد – حسن آقا عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1398
بابایی نژاد ( )0045147663با پرداخت مبلغ  1402000000تصمیمات ذیل اتخاذ شد :جهانگیر لوالچی به شماره
ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ملی  0041823303به عنوان بازرس اصلی و مجید
 1500000000ریال افزایش داد  -بنابراین سرمایه شرکت از الوندی به شماره ملی  0064346072به عنوان
مبلغ 200000000ریال به 3000000000ریال افزایش یافت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب
و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید  -بنابراین لیست شرکا گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()496930
شرح ذیل میباشد - .اعظم آبهشت( )0055113419میزان ____________________
سهم الشرکه 1500000000ریال  -حسن آقا بابایی نژاد آگهی تغییرات شرکت نیلی نوش پایتخت شرکت
( )0045147663میزان سهم الشرکه 1500000000ریال با مسئولیت محدود به شماره ثبت  260502و شناسه

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد

نظارت بر«شهری ه » دریافتی مدارس
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این
که تا اول مهر هیچ مدرسه خشت و گلی در مراکز
استانها به جز سیستان و بلوچستان نخواهیم داشت
گفت :گذراندن دوره پیش دبستانی اجبار نیست اما
باید خانوادهها برای تحصیل فرزندانشان در این مقطع
تشویق شوند.
به گزارش ایسنا ،سید جواد حسینی در حاشیه جلسه
هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد :تا اول مهر
مدارس خشت و گلی در مراکز استانها نخواهیم داشت
البته به جز استان سیستان و بلوچستان که تعداد مدارس خشت و گلی بیشتر است باید
برنامه خاص داشته باشیم .همچنین سیستم گرمایشی مدارس تا اول مهر استاندارد سازی
خواهد شد.
وی درباره بازسازی مدارس سیل زده خاطر نشان کرد :به این مسئله به طور ویژه
رسیدگی شده است .در اول مهر دانش آموزشی نخواهیم داشت که برای درس خواندن
مدرسه نداشته باشد اما طبیعی است همه این مدارس آسیب دیده را نمیتوانیم تا اول مهر
کام ً
ال استاندارد کنیم.
حسینی خاطر نشان کرد :با کمک خیرین مدرسه ساز و اعتبارات دولت در حال مقاوم
سازی مدارس هستیم امسال  ۲۵۰۰میلیارد تومان برای نوسازی مدارس اختصاص داده
شده است .در سال  ۷۰ ،۶۰درصد مدارس غیر مقاوم بود که این آمار اکنون به  ۳۰درصد
رسیده است .سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره اخذ هزینه برای ثبت
نام در مدارس بیان کرد :براساس قانون اساسی ثبت نام برای تحصیل رایگان است البته
براساس قانون ما  ۱۷نوع مدرسه داریم .در مدارسی که نباید وجهی گرفته شود و همچنین
مدارسی که وجهه براساس قانون گرفته شود حتم ًا نظارت جدی داریم که تخلفی صورت
نگیرد و بیشترین از حد قانونی شهریه گرفته نشود .همچنین پروژه مهر را اجرا میکنیم تا
هم مدارس برای اول مهر آماده شوند و هم بر ثبت نام در مدارس نظارت شود.
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا گذراندن دوره پیش دبستانی ضروری است؟
گفت :براساس سند تحول بنیادین ،پیش دبستانی جزو آموزش رسمی است که این دوره
برای رشد تحصیل دانش آموزان ضروری است ما توصیه جدی داریم که این دوره گذرانده
شود و هر چه این مقطع جدی تر گرفته شود به افزایش کیفیت آموزش کمک میکند ،اما
گذراندن این دوره اجبار نیست ،ولی باید خانوادهها را تشویق کنیم تا کودکان خود را در این
مقطع ثبت نام کنند؛ مبالغی هم که گرفته میشود حتم ًا باید براساس قوانین باشد.
وی در پایان گفت ۳۰ :هزار فعالیت در قالب  ۳۷برنامه اوقات فراغت دانش آموزان در
هفته آینده افتتاح میکنیم.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی خبر داد

تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشموالن
برای سفر حج تمتع
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از تمدید تاریخ اعزام به
خدمت مشموالن برای سفر حج تمتع خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ نجف حمیدزاده معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی
نیروی انتظامی در تشریح این خبر اظهار داشت :مشموالنی که در سال جاری برای تشرف
به حج تمتع معرفی شده اند ،در صورتی که تاریخ اعزام به خدمت آنان با زمان تشرف به
این سفر معنوی تداخل داشته باشد ،میتوانند با فیش واریزی حج و نامه کاروان از طریق
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس  ۱۰+برای ثبت درخواست تمدید اقدام
کنند .وی با بیان اینکه تاریخ اعزام به خدمت این دسته از مشموالن مطابق نامه کاروان
حج و زیارت تمدید میشود ،ادامه داد :متقاضیان یک هفته پس از ثبت درخواست خود
در دفاتر مذکور ،میتوانند از طریق مراجعه حضوری به معاونتهای وظیفه عمومی مرکز
استان محل سکونت ،تمدید تاریخ اعزام خود را پیگیری کنند.

ملی  10103005727به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  21/02/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :خانم مریم عرفانی راد بشماره ملی
 1284892557با پرداخت  99000000ریال به
صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد سرمایه شرکت
از مبلغ  1000000ریال به  100000000ریال
افزایش یافت .در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .نام شرکاء و میزان سهم الشرکه
آنها بعد از افزایش سرمایه :خانم مریم عرفانی راد
به شماره ملی  1284892557دارای 99000000
ریال سهم الشرکه .آقای علیرضا آبدار به شماره ملی
 1290972168دارای  990000ریال سهم الشرکه
خانم فروزان آبدار به شماره ملی 1286039533
دارای 10000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()496931
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جامعه
یادداشت

دربارۀ نامشروع بودن جنگ تهاجمی
دکترسید علی محمودی
استاد روابط بینالملل
جنگ اساس ًا پدیدهای نامیمون ،ویرانگر و
خسارتبار است .محمد تقی بهار(ملکالشعراء)
از«جغد جنگ»
حق داشت که در روزگار خودُ ،
و ُمرغوای(آوای شو ِم) آن فغان سردهد و تا ابد
بریدن نای و «گسسته و شکسته»
خواهان
ِ
شدن پر وپای آن شود:
ِ
«فغان زجغد جنگ و مرغوای او
که تا ابد بریده باد نای او

بریده باد نای او و تا ابد
گسسته و شکسته پَّرو پای او»
بهار در قصیدۀ نامو ِر خود« ،جنگ» را بدون بهکاربردن صفتی محکوم میکند .در
نگاه او جنگ ،جنگ است؛ در جنگ ،میکشند و کشته میشوند .مگر جز این است؟
پس جنگ پدیدۀ نابخردانهای است که باید از جهان ما محو شود .سیارۀ ما برای
صلح و ِسلم آفریده شده ،نه برای جنگ و ستیز .البته فراموش نکنیم که بهار افزون
بر دانشوری و شاعری ،سیاستمداری خردمند نیز بوده است .پس او نمیتوانسته با
«جنگ دفاعی» مخالف باشد.
ایمانوئل کانت در رسالۀ«صلح پایدار» ،اندرز حکیمانۀ یونانی را نقل کرده است
که تأمل در ژرفای آن و پژوهیدن در گوهر معنای آن ،کاری به غایت الزم و درخور
بحثها و گفت و گوهای درازدامن است .اندرز حکیمانه این است«:جنگ بداست ،از
آنرو که بیش از نابودکردن انسانها ،افراد شریر میپرورد ».تکرار میکنم«: :جنگ
معنی«شریر»
بداست ،از آنرو که بیش از نابودکردن انسانها ،افراد شریر میپروردِ ».
در فرهنگ واژگان فارسی اینگونه فهرست شده است«:بدجنس ،بدذات ،بدعمل،
بدکار ،بدکردار ،تباهکار ،خبیث ،ستمکار ،سنگدل ،شرور ،شقی ،ظالم ،مفسدهجو،
موذی ،نابکار».
جنگ تهاجمی با هر هدف و دستاویزی ،بهطور مطلق مردود است .در روابط
اجتماعی و بینالمللی ،اصل برگفت و گو ،هماندیشی و تصمیمگیری دستهجمعی
برای نیل به تفاهم است .این اصل ،نهفقط با دیدگاههای آرمانگرایان تطابق دارد بلکه
جانبداران واقعگرایی در سیاست نیز آنرا پذیرفته اند .بنابراین ،جنگ پدیدهای استثنایی
است .قاعده ،زندگی در صلح و آرامش و احترام متقابل میان ملتها و دولتها است.
جنگ مشروع و عادالنه ،تنها به جنگ دفاعی اطالق میشود .جنگ دفاعی
طلب بشری برخوردار بودهاست.
همواره از حمایت ادیان ،مکتبها و فلسفههای صلح ِ
گاه ملتی در قلمرو خود مورد تهاجم و تجاوز قرارمیگیرد ،در اینصورت باید به دفاع
از خود برخیزد .حق دفاع از خود را«منشور ملل متحد» در فصل هفتم ،مادۀ 51
به عنوان«دفاع مشروع» پذیرفته است؛ اما هیچ کشور و ملتی حق ندارد به جنگ
تهاجمی مبادرت ورزد.
جنگ تهاجمی مظهر ویرانگری ،بربریت و فاشیسم است و هیچ دین ،مکتب
سیاسی صلحآمیز ،آنرا توصیه نمیکند )1(.البته استبدادطلبان،
اخالقی و نظریۀ
ِ
کشورگشایان و تمامیت خواهان ،در طول تاریخ کوشیده اند با دستاویز دین،
ایدئولوژی ،صدور انقالب و مانند اینها ،جنگ تهاجمی را توجیه و تطهیر کنند؛ اما از
دیرزمان تا روزگار ما ،هیچ منطق موجه و قانعکنندهای برای اثبات مشروعیت جنگ
تهاجمی ارائه نکرده اند؛ چرا که جنگ تهاجمی ،مفهومی است که با صفت«تهاجمی»،
پیشاپیش خود را به دست خود ،خلع سالح و محکوم میکند.
()1دربارۀ انواع جهاد در قرآن و موضوع جنگ در منابع اسالمی ،مراجعه شود
به :سید محمد حسین طباطبایی ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،جلدهای  9 ،2 ،1و ،14
تهران ،نشر فرهنگی رجاء[،بیتا]؛ مرتضی مطهری ،جهاد ،تهران ،صدرا[،بیتا]؛مهدی
بازرگان ،اسالم ،مکتب مبارز و ُم َّولد ،تهران[،بینا] 1341؛ محمدکریم اشراق ،تاریخ و
مقررات جنگ در اسالم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1360 ،
سید علی محمودی ،درخششهای دموکراسی ،تأمالتی در اخالق سیاسی ،دین و
دموکراسی لیبرال ،تهران ،نشر نگاه معاصر.1393 ،

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
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معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

ممنوعیت خودروسازان از تعیین قیمت روزانه برای فروشهای فوری
معاون وزیر صنعت گفت :قیمت فروشهای
فوری اعالمی توسط خودروسازان ،بر مبنای
قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷تعیین و از طریق
شرکتها اعالم شده است و تعیین قیمت به
صورت روزانه انجام نمیشود.
به گزارش مهر ،عباس تابش در خصوص
شیوه تعیین قیمت روزانه خودروها توسط
خودروسازان گفت :بر اساس بند  ۳مصوبه
شماره  ۷۰۱۱۸مورخ /۲۹/۰۵ ۱۳۹۷شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ،هرگونه تصمیم
گیری در مورد نرخ ،ضوابط قیمت گذاری،
تعیین سهمیه مقداری کاال و خدمات که به
موجب قوانین و مقررات مختلف ،در اختیار
دستگاهها و شوراهای مختلف قرار گرفته بود،
منوط به تأیید در ستاد تنظیم بازار است؛ لذا
صرف ًا خودروهایی که سابقه قیمت گذاری
توسط شورای رقابت داشته اند ،قیمت گذاری
آنها در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :بر
این اساس بدیهی است در سایر خودروها که
به تشخیص شورای رقابت ،مشمول قیمت
گذاری نبودهاند نیز ،کماکان مطابق رویه
قبل رأس ًا از ناحیه خودروسازان قیمت گذاری
میشوند؛ بنابراین در شرایط فعلی قیمت
فروشهای فوری اعالمی توسط خودروسازان،
بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن ماه سال
 ۹۷تعیین و از طریق شرکت اعالم میشود و
تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمیشود.
وی تصریح کرد :عالوه بر این ،سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان ،بر اساس
دستور العمل ساماندهی بازار خودرو ،ضمن اخذ
اسناد و مدارک مرتبط از شرکتهای عرضه
کننده خودرو ،پس از بررسی و احصاء قیمت
هر محصول ،مراتب را برای تأیید و تصویب
به کمیته خودرو مستقر در معاونت امور صنایع
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال مینماید

تا هرگونه اتخاذ تصمیم ،بر اساس مصوبات
کمیته مذکور صورت پذیرد .به گفته تابش ،از
طرفی قیمت خودرو در بازار نیز ،تابع عرضه و
تقاضا است؛ به این معنا که در سمت عرضه،
میزان تولید شرکتهای خودروساز طی سال
 ۱۳۹۷نسبت به مدت مشابه سال قبل به
واسطه مشکالت ایجاد شده در تأمین قطعات
مورد نیاز خطوط تولید ،با کاهش  ۳۸درصدی
مواجه بوده ،ضمن اینکه در طرف تقاضا نیز،
تعلل شورای رقابت در اعالم قیمتهای جدید
در خردادماه سال  ۹۷و در ادامه بروز اخبار و
گزارشهایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو،
موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال
تقاضای آتی به حال گردید .وی اظهار داشت:
از طرف دیگر نقدینگی قابل توجه موجود در
سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی
به کاال آن هم به دلیل افزایش چشمگیر قیمت
طال ،مسکن و ارز قاچاق به همراه انتقال
تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی ،منتج
از افزایش قیمت به سمت کاالی جانشین
تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته
بازی و واسطهگری خودرو در بازار ،موجب
عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش
قابل مالحظه قیمت بازار گردیده که البته این
روند در شرایط فعلی ،با روند افزایشی تولید و
عرضه در بازار متوقف و قیمت در بازار در حال
کاهش است که امید میرود این روند ادامه
یابد .رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان در مورد پیش فروشهای
سال گذشته خودروسازان که قیمت خودرو در
قراردادها غیرقطعی بوده و اکنون موعد تحویل
آنها فرارسیده ،خاطرنشان کرد :مالک قیمت
خودرو در این قبیل قراردادها ،قیمت زمان
تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود و قیمت
در زمان ثبت نام تأثیری در اخذ مابه التفاوت و
صدور دعوتنامه نخواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد

ن نامه نحوه پرداخت
آیی 
پاداش بازنشستگان

معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه اجرایی بند
(ب) تبصره ( )۱۲قانون بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور
را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان
برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی ابالغ کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اسحاق
جهانگیری آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ( )۱۲قانون
بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور را جهت اجرا به وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه کشور
و سازمان اداری استخدامی کشور ابالغ کرد .هیأت
وزیران در جلسه  ۲۲خرداد  ۱۳۹۸به پیشنهاد سازمان
برنامه و بودجه کشور ،آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره
( )۱۲قانون بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور درخصوص
ن خدمت بازنشستگان،
سازوکار پرداخت پاداش پایا 
مانده مرخصی و بازخرید کارکنان را تصویب کرد.
مطابق قانون بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور ،دستگاههای
اجرایی مجازند از طریق منابع حاصل از فروش اموال و
داراییهای غیرمنقول مازاد ،نسبت به بازخرید کارکنان
مازاد رسمی و غیررسمی ،پرداخت پاداش پایانخدمت به
افرادی که براساس قانون ،بازخرید یا بازنشسته میشوند
و مانده مرخصی کارکنان اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی:

در سه ماهه گذشته نزدیک
 ۵میلیارد دالر برای تامین کاالهای
اساسی و دارو و بیش از  ۶میلیارد
دالر از طریق نیما و واردات
در مقابل صادرات تامین شده است

هشدار سازمان سنجش به کنکوریها
نسبت به شگردهای شیادان حرفهای برای کالهبرداری در فضای مجازی

سازمان سنجش نسبت به داوطلبان
کنکور  ۹۸در زمینه تبلیغات و
کالهبرداری موجود در فضای مجازی
درباره ادعای واهی دسترسی به
سئواالت آزمون سراسری هشدار داد.
به گزارش روابطعمومی سازمان
سنجش ،این سازمان به داوطلبان
آزمون سراسری سال  ۱۳۹۸درباره
کالهبرداری و اخاذی در فضای
مجازی هشدار داد.
این سازمان اعالم کرد« :با نزدیک شدن به
برگزاری آزمون سراسری در روزهای پنجشنبه
 ۱۳و جمعه  ۱۴تیرماه سال  ۱۳۹۸مشاهده
میشود برخی از افراد و مؤسسات سودجو
و کالهبردار با انجام تبلیغات در فضاهای
مجازی و شبکههای اجتماعی و با ادعای
واهی دسترسی به سواالت آزمون سراسری،
اقدام به اخاذی و کالهبرداری میکنند.
از داوطلبان و خانوادههای آنان درخواست
میشود در نهایت هوشیاری و مراقبت از
گرفتار شدن در دام این شیادان ،هرگونه
خبر مشکوک در این زمینه را از طریق
شماره تلفنهای  ۰۲۶-۳۶۱۸۲۱۵۲و
 ۰۲۶-۳۶۱۸۲۱۵۱و آدرس الکترونیکی
 hefazatazmon@sanjesh.orgبه

ستاد خبری اداره کل حراست سازمان سنجش
آموزش کشور اعالم کنند.
مشاهده شده است برخی از افراد و
مؤسسات سودجو و کالهبردار جهت جلب
اعتماد داوطلبان و خانوادههای محترم آنان
با جعل عنوان و آرم سازمان سنجش آموزش
کشور در کانالهای اطالعرسانی شبکههای
مجازی اقدام به فعالیت میکنند».
سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده
است :سازمان سنجش هیچگونه فعالیتی در
کانالهای اطالعرسانی (تلگرام ،اینستاگرام و
…) ندارد و داوطلبان جهت کسب اطالعات
الزم و دسترسی به اطالعیههای صادره
میتوانند از طریق سایت سازمان ،نشریه پیک
سنجش و یا کانالهای اطالع رسانی داخلی به
آدرسهای ذیل اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :در سه ماهه گذشته
نزدیک  ۵میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی و
دارو ارز تامین شده است .به گزارش میزان ،عبدالناصر
همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود
نوشت :ارتباط با مردم و فعاالن اقتصادی ،شفافیت در
سیاستگذاری و اجرا و پاسخگویی در قبال مردم ،اجزای
اصلی یک حکمرانی خوب برای بانکهای مرکزی
مدرن است .در شرایط پیچیدهای که اقتصاد کشور با آن
روبرو است ،تالش داشتهام برای برون رفت از وضعیت
سخت و پیچیده ،ولی گذرای این روزها ،موارد یاد شده
را سرلوحه فعالیتهای بانک مرکزی قرار دهم .تجربه
ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد
کشور که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در
پی داشت ،خود محصول همین دیدگاه بوده و لذا ،طبیعی
است که همین رویه برای نحوه تامین کسری بودجه ۹۸
اعمال شود .تالش برای جلوگیری از پولی شدن تامین
کسری بودجه و در کنار آن ،پرهیز از اقداماتی که موجب
شوک جدید به قیمتها ،در دوره زمانی که اثر شوک
ارزی به تدریج تخلیه میشود ،بخشی از این سیاست
است؛ لذا تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تامین کسری
بودجه از سه طریق عمده شامل تالش برای استفاده از
مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت ،انتشار اوراق دولتی
و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ،متمرکز است.
علیرغم اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی میکند،
لیکن در خصوص غلبه بر مشکالت ،با برنامههای در
دست اقدام بسیار امیدوارم؛ همانگونه که در سه ماهه
گذشته نزدیک  ۵میلیارد دالر برای تامین کاالهای
اساسی و دارو و بیش از  ۶میلیارد دالر از طریق نیما و
واردات در مقابل صادرات تامین شده است.

