رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

تقسیط 12ماههپرداختجریمهرانندگی
برای بیش از 81هزار خودروی باالی یک میلیون تومان خالفی از 11تیر
وزیر امور اقتصادی و دارایی
تشریح کرد

صفحه 4

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات  3سیاست
افزایش تولید و عرضه مسکن

جزئیات پرداخت
وام تا  70درصد
رقم رهن واحدهای
مسکونی به مستاجران

صفحه 3

افزایش سقف تسهیالت
ساخت مسکن به شرط
وان پرداخت اقساط

صفحه 3
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معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خبر داد

جذب  ۴۵هزار دانشجومعلم و پذیرفته شده

ماده  ۲۸دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی جدید
احتمال برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 20هزار فرهنگی در مرداد
صفحه 5

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

حقوق سربازان باید حداقل  ۶۰و حداکثر
 ۹۰درصد حداقل حقوق پایوران رسمی باشد
متن کامل بیانیه کمیسیون مشترک برجام درباره اینستکس منتشر شد

اینستکس در دسترس تمامی دولتهای
عضـو اتحـادیـه اروپـا

صفحه 2

 3مـاه تا یـک سـال زنـدان
یا  3ماه تا یک سال اضافه خدمت؛
مجازات غیبت غیرموجه مشموالن

صفحه 5

رانت ۸۰هزار میلیارد تومانی اختالف ارز 4200تومانی و نیمایی!

صفحه 2

جزئیات واگذاری سهام دولت
در شرکتهای بیمه البرز ،پاالیش نفت شیراز
و پاالیش نفت الوان
صفحه 3
فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

ن «تشخیص چهره»
نصب دوربی 
برای رصد دالالن سکه و ارز
صفحه 4

سرپرست سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جـزئیـاتبخشـودگـی
جرایم کارفرمایان خوش حسـاب

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ارائه طرح واگذاری مسکن
به کارمندان و کارگران
با اقساط  25ساله به رئیسجمهور
صفحه 6

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد

افزایش وام اشتغال مددجویان

کمیته امداد از  20به  50میلیون تومان
توزیع سبد کاال ویژه مددجویان در تابستان

صفحه 5

صفحه 8

دستگیری دزد حرفهای به اتهام
سرقتهای خشن از زنان مسافر
با قمه و شوکر و با همدستی پدر و مادر
و دوست تبهکارش در تهران
صفحه 7

رئیس سازمان اورژانس خبر داد

جان باختن  318نفر در خوزستان

و  99نفر در مازندران بر اثر غرقشدگی در سال 97

غرق شدگی؛ سومین علت مرگ ناشی از حوادث غیرعمدی

صفحه 6

رئیس ستاد مرکزی اربعین خبر داد

پرداخت ۱۰۰هزار دینار عراق
به هر زائر اربعین

صفحه 5

رئیس پلیس بین الملل خبر داد

دستگیری جاعل حرفهای
به اتهام کالهبرداری  6میلیارد تومانی از
متقاضیان اقامت در کشورهای خارجی با
صدور ویزای جعلی

صفحه 6

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف  ۹تُن انواع مواد مخدر و روانگردان
با اجرای هزار و  412عملیات پلیسی

صفحه 7

معاون ساخت و توسعه آزادراههای
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خبر داد

حذف جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی
آزادراهها با دریافت دیرکرد

صفحه 4
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متن کامل بیانیه کمیسیون مشترک برجام درباره اینستکس منتشر شد

تهدید صلح و امنیت خاورمیانه
با سیاست ضدایرانی راه بنداز جا بنداز
رئیسجمهور آمریکا!
محمد نادری

به باور بسیاری از کارشناسان ،انتخاب دونالد ترامپ ،کاسب بدنام و
بدسابقه ،به ریاست جمهوری قدرتمندترین کشور جهان در انتخابات
 ،۲۰۱۶آغاز سقوط فاجعهبار اعتبار تاریخی ایاالت متحده بود .او با
مجموعهای از وعدهها و شعارهای عوامگرایانه و نژادپرستانه و با جلب آرای
حاشیهنشینان ،در میان شگفتی ناظران جهانی ،به کاخ سفید راه یافت! در
سیاست داخلی با روحیه و رفتاری لجوجانه بر اجرای وعدههای مغایر با
عرف و قانون نیز اصرار و با استفاده حداکثری از اختیارات ریاست جمهوری
و با چندین بار اعالم وضعیت فوقالعاده خر خود را با زورراند! و سببساز از
هم گسیختگی و تفرقه شد! دو سال بعد ،در انتخابات میان دورهای کنگره،
شهرداریها و فرمانداریهای ایاالت ،اکثریت ملت آمریکا به کاندیداهای
حزب مخالف او رای دادند تا آبرو بردنها و لجام گسیختگیهای ترامپ
مهار شود .تعدادی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان بارها در صدد
برآمده اند تا وی را استیضاح کنند اما تعداد دیگری از نمایندگان با استیضاح
مخالفت کرده اند و رئیس مجلس نمایندگان نیز اعالم کرد «ترامپ ارزش
استیضاح ندارد و برکناری او باعث تفرقه بیشتر در کشور میشود» ترامپ
که درکشورش با مخالفتهای گسترده نخبگان ،رسانهها ،دانشگاهیان،
سیاستمداران ،اقتصاددانان و ...روبهرو شده و نیز با اطالع از نظر جمعی
از اقتصاددانان که پیشبینی کردهاند اقتصاد آمریکا در صورت استمرار
وضعیت کنونی در سال  - ۲۰۲۰سال انتخابات ریاست جمهوری  -وارد
رکود خواهد شد ،انتخاب مجدد خود به ریاست جمهوری را در گرو کسب
دستاوردی قابل توجه در سیاست خارجی میداند .واقعیت این است ترامپ
تا کنون در سیاست خارجی دستاوردی جز هیچ نداشته است! در مساله
ونزوئال ،علی رغم رجزخوانیهای بسیار ،هیچ به دست نیاورد! در دو دور
مذاکره با رهبر کره شمالی ،این ترامپ بود که بازی خورده و هیچ کسب
نکرد! در حمایت گسترده از نتانیاهو نیز هیچ کسب نکرد زیرا او با بن
بست تشکیل کابینه مواجه و انتخابات پارلمانی رژیم اسرائیل تمدید شد!
صدای شکست طرح موسوم به معامله قرن او نیز به ناشنوا ترین گوشها
رسیده است! ترامپ و تیمش بر این باورند که مذاکره و حتی نمایش
مذاکره با ایران به عنوان تاثیر گذارترین کشور منطقه میتواند چنته او را
پر کرده و کفه ترازو را به نفع وی در انتخابات سنگین کند .مشکل اصلی
ترامپ اما تبهکاری ،زیاده خواهی و عدم شناخت روحیه و رفتار ایرانی
هاست! گویی نمی داند با یک ملت متمدن و مقاوم روبروست و تعامل
با چنین ملتی حداقلی از ظرفیتهای فرهنگی و اخالقی را میطلبد که
او در چنین مواردی دستش خالی و هیچ ندارد! وی با خروج از برجام و
اجرای سیاست فشار حداکثری با اعمال سنگین ترین و بی سابقه ترین
تحریمها در تاریخ روابط بینالملل و تهدید و اهانتهای پی در پی به ملت
ایران ،راه هر گونه تعامل و مذاکره را بر خود بسته است! او در بن بست
نادانی و خود خواهی خود گرفتار شده است! در هفتههای اخیر با لشکر
کشی به منطقه با هدف ایجاد رعب و ترس در دل یک ملت شجاع و
قهرمان و با یاغیگریهای ابلهانه و اعالم اینکه هر حملهای به نیروها
و منافع آمریکا و متحدانش با پاسخ سخت ارتش آمریکا به ایران مواجه
خواهد شد! این خط و نشانهای جاهالنه ،منطقی جز بهانه گیری ندارد!
وقوع هر حادثهای در منطقه  -حتی حوادث خود خواسته و انجام شده
توسط نوکران  -را در اسرع وقت به ایران نسبت میدهد! وی خواسته یا
ناخواسته ،دانسته یا ندانسته ،صلح و امنیت خاورمیانه را با خطرات جدی
مواجه ساخته است! بر اساس کدام قانون و قاعده بینالمللی ایران باید
پاسخگوی هر رخدادی در خاورمیانه باشد؟! اعضای شورای امنیت باید
برای موضوع تهدید جدی صلح خاورمیانه از سوی ترامپ در اسرع وقت
چاره اندیشی کنند .البته ملت هوشمند و مقاوم ایران در دفاع از خود
ایستاده و استوار است .اگر جنگی در بگیرد به جغرافیای ایران محدود
نخواهد شد! ترامپ باید بداند همه نیروها و پایگاههای نظامی و نوکران
منطقهای او در تیررس و در محاصره نیروهای نظامی ایران و گروههای
مبارز همپیمان است .همان دالور مردانی که نزدیک به دو دهه ارتش
آمریکا و کشورها و گروههای همپیمانش را با شکستهای پی در پی و
شکننده و خفت بار مواجه ساختهاند .همه کشورهایی که پایگاه نظامی در
اختیار ارتش آمریکا قرار دادهاند باید بدانند رفتارشان خصومتآمیز و در
روز حادثه اهداف در دسترسی برای نظامیان ایران و گروههای جهادی
همپیمان خواهند بود .شاید عدهای از نظامیان آمریکا بتوانند فرار را برقرار
ترجیح دهند اما اسرائیل ،عربستان ،بحرین ،امارات و دیگر شیخ نشینهای
خلیج فارس تا چشم باز کنند خود را در جهنمی از آتش و خشم خواهند
دید! آن روز ،راه بازگشتی وجود نخواهد داشت! پس با ریسمان پوسیده
ترامپ به چاه نابودی و محو از صفحه روزگار فرو نروند!

اینستکس در دسترس تمامی دولتهای عضو اتحادیه اروپا
دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در حالی
با صدور بیانیهای به پایان رسید که در آن تأکید شده است:
فرانسه ،آلمان و انگلستان ،به اطالع اعضا رساندند که
اینستکس عملیاتی شده و در دسترس تمامی دولتهای
عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و نخستین تراکنشهای آن
نیز در حال پردازش است.
مشروح کامل این بیانیه از اینقرار است:
 .۱نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ  ۷تیرماه
 ۱۳۹۸در وین برای بررسی شرایط کنونی و بحث در
خصوص تحوالت اخیر در هر دو بخش تعهدات رفعتحریمها
و هستهای برگزار شد .بر اساس برجام ،کمیسیون مشترک
مسؤولیت نظارت بر اجرای این توافق را بر عهده دارد.
 .۲نشست به ریاست خانم هلگا اشمید به نمایندگی از
طرف نماینده عالی اتحادیه اروپایی ،و با حضور چین ،فرانسه،
آلمان ،فدراسیون روسیه ،انگلیس و جمهوری اسالمی ایران،
در سطح معاونان وزرای خارجه  /مدیران سیاسی برگزار شد.
 .۳برجام همچنان یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی
عدم اشاعه است که بر اساس قطعنامه  ۲۲۳۱بهاتفاق آرا
مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته
است .مضاف ًا اینکه در پرتو تنشهای جدید ،صیانت از برجام
همچنان برای امنیت و ثبات منطقهای اساسی است.
 .۴با توجه به تحوالت و بیانیههای نگرانکننده اخیر،
اعضا اهمیت ادامه اجرای کامل و مؤثر این توافق از سوی
تمامی طرفها را خاطرنشان ساختند .همزمان ،اعضا یادآور
شدند که رفع تحریمها یک بخش اساسی از برجام است و
در این خصوص تعهدات مربوطه خود را مرور کردند .آنها
همچنین تالشهای معطوف به کاهش آثار منفی خروج
آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمها ،که مکرراً نسبت به
آن ابراز تأسف کردهاند را مورد توجه قرار دادند .فرانسه ،آلمان
و انگلستان ،به اطالع اعضا رساندند که اینستکس عملیاتی
شده و در دسترس تمامی دولتهای عضو اتحادیه اروپایی
قرار دارد و نخستین تراکنشهای آن نیز در حال پردازش
است .همکاریهای تکمیلی جاری با نهاد متقابل تأسیسشده
ایرانی (ساز وکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا) تسریع
خواهد شد .آنها تأیید کردند که برخی دولتهای عضو
اتحادیه اروپایی در حال پیوستن به سهامداران اینستکس،
که یک ساز وکار خاص معطوف به تسهیل تجارت قانونی با
ایران است ،میباشند .آنها همچنین در حال تالش هستند
تا اینستکس را به روی فعاالن اقتصادی کشورهای ثالث
نیز باز کنند.

 .۵اعضا همچنین در میان سایر موضوعات مختلف
مطرح ،پیشرفت خوب در پروژه مدرن سازی رآکتور
تحقیقاتی اراک و پروژه تبدیل تأسیسات فردو برای تولید
ایزوتوپهای پایدار ،آنگونه که در برجام پیشبینیشده ،را
مورد توجه قرار دادند .اعضا بر اهمیت این پروژهها از منظر
عدم اشاعه هستهای تأکید کردند .در خصوص پروژه اراک،
اعضا مشخص ًا از پیشرفتهای حاصله توسط رؤسای مشترک
کارگروه اراک یعنی چین و انگلستان ،ازجمله امضای قرارداد
«تجزیه و تحلیل حاالت گذرای رآکتور» بین ایران و چین،
استقبال کردند .کمیسیون مشترک مجدداً تعهد قاطع خود
برای حمایت کامل از این پروژههای هستهای ،از جمله
تکمیل بموقع پروژه مدرن رآکتور تحقیقاتی اراک و تأمین
تجهیزات الزم برای آن را مورد تأکید قرار داد .اعضا همچنین
در جریان گزارش فعالیتهای جاری در حوزه همکاری
هستهای صلحآمیز در چارچوب پیوست شماره سه برجام نیز
قرار گرفتند.
 .۶اعضا بر نقش کلیدی آژانس بینالمللی انرژی
هستهای ،به عنوان تنها نهاد بیطرف که مسؤول نظارت بر
اجرای تعهدات مرتبط هستهای ایران ذیل برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت ملل متحد بهمنظور راستی آزمایی
ماهیت منحصراً صلحآمیز برنامه هستهای ایران است ،تأکید
کردند.
 .۷بهعنوان بخشی از فعالیتهای جاری در خصوص
موضوعات هستهای و تحریمها ،کمیسیون مشترک
کارشناسان را موظف کرد تا به دنبال راهکارهای عملی
بهویژه برای صادرات اورانیوم دارای غنای پایین و آبسنگین
تحت ترتیبات مناسب باشند .به موازات این ،آنها همچنین
از طریق تشکیل جلسات تبادل نظر کارشناسی تخصصی و
متمرکز ،تالشهای خود را در رابطه با برداشتن تحریمها
همسو با تعهدات مندرج در بند هشتم بیانیه نشست وزرای
کمیسیون مشترک برجام مورخ  ۱۵تیرماه  ،۱۳۹۷به منظور
ارائه راهحلهای عملی در جهت حفظ عادیسازی روابط
تجاری و اقتصادی با ایران تشدید خواهند کرد.
 .۸کمیسیون مشترک به موجب مفاد برجام ،همچنان
تنها محل مرتبط برای بررسی و تبادل نظر در خصوص تمام
مسائل و نگرانیها است.
 .۹اعضا توافق کردند که از نزدیک ،اجرای برجام را رصد
کنند و تصمیم گرفته شد تا نشست کمیسیون مشترک وزرای
خارجه برجام در آینده نزدیک تشکیل شود.

رانت  ۸۰هزار میلیارد تومانی اختالف
ارز  4200تومانی و نیمایی!
با وجود اینکه رانت و داللیهای ناشی از اختصاص
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاال بهانهای به دست
مسووالن برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی
داده بود ،ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی
را بدون اصالح ادامه دهند .اکنون رقمی حدود  ۸۰هزار
میلیارد تومان اختالف بین ارز  ۴۲۰۰تومانی و نیمایی وجود
دارد که مشخص نیست این رانت کالن کجا رفته و قرار
است چگونه مدیریت شود .به گزارش ایسنا ،ارز ۴۲۰۰
تومانی ۲۰ ،فروردینماه سال گذشته و با تغییر سیاست
ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون
اول رئیس جمهور اعالم کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز
به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر قیمتها
قاچاق محسوب میشود .در نهایت تمامی کاالها با ارز
 ۴۲۰۰تومانی وارد شد ،اما خبری از کاالهای دریافت
کننده این ارز در بازار نبود و قیمتها مطابق دالر بازار
آزاد به دست مردم میرسید .در ادامه با توجه به انتقاداتی
که از سوی کارشناسان در رابطه با هدر رفت منابع ارزی
با ارز دولتی برای تمامی گروههای کاالیی وجود داشت،
دولت به تدریج دست به حذف برخیکاالها از دریافت
ارز  ۴۲۰۰تومانی زد و به کاالهای اساسی محدود شد.
با این حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کاالهای
اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن
با توجه به اختالف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد
موجب شد تا کاالها براساس این قیمتها محاسبه و در
بازار بفروش برود؛ به طوری که برخی از نمایندگان معتقد
بودند کاالهایی که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شده اکنون با
دالری معادل  ۲۰هزار تومان در بازار عرضه میشود .براین
اساس در زمان بررسی الیحه بودجه که دولت پیشنهاد
اختصاص  ۱۴میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی
با نرخ ترجیحی را داشت با مخالفتهایی مواجه شد اما
در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید .در ابتدای سال جاری
دولت بار دیگر موضوع اصالح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰
تومانی به کاالهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید
داشت که شیوه درستی نیست و باید اصالح شود ،چرا
که موجب ایجاد رانت شده و کاالها آن طور که منابع

ارزی دریافت میکنند به دست مردم نمیرسند؛ بنابراین
باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه
ارزی ایجاد میشود به مردم برگردد .گرچه دولت مدتی به
دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی بود و در آن فاصله برخی کاالها را از لیست دریافت
ارز دولتی حذف کرد ،اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و
برنامه خود برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی را اعالم کرد و
بر این تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد .جدای
از اینکه سیاست دولت برای ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰
تومانی چیست ،موضوع اصلی به مسائلی برمیگردد که
آن را دغدغه خود برای شیوه قبلی اعالم کرده بود که
مهمترین آن منابع و رانت موجود بین دالر  ۴,۲۰۰تومان
و ارز نیمایی و بازار آزاد است .اکنون نرخ بازار نیما را اگر
متوسط  ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم ،اختالف بین آن
نرخ ترجیحی به حدود  ۵,۸۰۰تومان در هر دالر میرسد
که برای  ۱۴میلیارد دالر پیشبینی شده در بودجه بیش از
 ۸۱هزار میلیارد تومان اختالف قیمت ایجاد میکند .اکنون
جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت
ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساسی ادامه داشته باشد آیا
تضمینی وجود دارد که کاال با همان نرخ ارز در بازار عرضه
و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید
داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد! از سوی دیگر چه
کسانی در این میان به واردات کاالهای اساسی دسترسی
دارند و در اختیار آنهاست که میتواند از این منابع هنگفت
استفاده کنند؟ و سوال مهمتر اینکه دلیل انصراف دولت از
عدم حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی در حالی که تضمینی برای
عرضه کاالی وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد،
چیست؟ اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است .آن هم در شرایطی
که دولت و نمایندگان مجلس به شدت دنبال پیدا کردن
راهکارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن سر باز زدند و
دلیل را حمایت از معیشت مردم اعالم کردند .این در حالی
است که پیش از این اصالح روند موجود را برای حمایت
از معیشت مردم اعالم کرده و گفته بودند این ارز ۴۲۰۰
تومانی نتوانسته تأثیر خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.

یادداشت

دستاورد نفوذیهای تندرو
غالمعلی دهقان
عضو حزب اعتدال و توسعه

در شب هفتم تیر،۱۳۶۰
دکتر بهشتی ،رییس
دیوانعالی کشور و دبیرکل
حزب جمهوریاسالمی،
و تعدادی از وزیران
کابینه شهیدرجایی به
همراه برخی از نمایندگان دوره اول مجلس
شورای اسالمی و تعدادی دیگر از چهرههای
سیاسی در دفتر حزب جمهوریاسالمی واقع
در سرچشمه تهران توسط یک فرد نفوذی از
سازمان مجاهدین خلق (معروف به منافقین)
در حزب جمهوری اسالمی به نام محمدرضا
کالهی با انفجار یک بمب به شهادت رسیدند.
فرد نفوذی در حزب چنان خود را نیروی
انقالبی و حزباللهی نشان داده بود که
مورد اعتماد چهرههای حزب و بهخصوص
دکتربهشتی بود .در سفر شهیدبهشتی در
زمستان ۱۳۵۹به یزد ،یکی از دوستان تعریف
میکرد در منزل شهیدصدوقی ،امامجمعه یزد،
در موقع صرف ناهار شهیدبهشتی متوجه غیبت
کالهی میشود و از فردی احوال او را جویا
میشود .کالهی علت غیبت خود را غذای
سرسفره میداند که رزمندگان در جبههها از
آن محروم هستند .غذای آن روز ،چلومرغی
هم بیش نبوده است.
بنا به قول یکی از شرکتکنندگان در
جلسه حزب ،کالهی تالش میکرد تمامی
شخصیتهای حزبی حتما در آن جلسه شرکت
کنند تا تعداد تلفات هرچه بیشتر باشد.
روز قبل از حادثه ۷تیر ،آیتاهلل خامنهای
در مسجد ابوذر ،واقع در منطقه ۱۷تهران ،با
انفجار یک بمب مجروح و به بیمارستان منتقل
شده بود.
پس از شهادت بهشتی ،محمدجواد باهنر و
سپس آیتاهلل خامنهای بعد از شهادت باهنر در
۸شهریور سال  ۱۳۶۰دبیرکل حزب جمهوری
اسالمی شدند.
یکی دیگر از شهدای شاخص ۷تیر ،محمد
منتظری ،فرزند آیتاهلل منتظری ،بود .گفته
میشود محمد منتظری پس ازمدت زمان
زیادی که با شهیدبهشتی اختالفنظرداشت؛
برای رفع اختالفات به این جلسه آمده بود.
محمدمنتظری خود را انقالبی میدانست و به
رویه شهیدبهشتی نقد فراوان داشت.
طی دو سال گذشته اخباری در سطح
رسانهها مطرح شد مبنی بر اینکه کالهی
سرانجام در هلند ترور شده است .یکی از
نتایج حادثه خونین ۷تیر سال ،۱۳۶۰برمال
شدن چهره سازمانی بود که دم از خلق میزد
و بهترین فرزندان این آبوخاک را به شهادت
رساند .شهدای گرانقدری همانند شهید قندی
(وزیر وقت مخابرات) ،شهید عباسپور (وزیر
وقت نیرو) و...
کارکرد مخرب منافقین سبب شد تا مدتها
جو امنیتی بر کشور حاکم شود و پروژه توسعه
سیاسی تا مدتها به تاخیر افتد و انبساط
سیاسی سه سال اول انقالب دچار قبض
سیاسی شود تا مشخص شود تندروی آخر و
عاقبت خوبی ندارد.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد

جزئیات پرداخت وام تا  70درصد رقم رهن واحدهای مسکونی به مستاجران
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد :پیشبینی
کردهایم که صندوق حمایت از مستأجران تا  ۷۰درصد
رقم رهن خانههای مسکونی را شامل شود.
به گزارش ایسنا ،فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی
درباره فعالیت صندوق حمایت از مستاجران پرداخت و
گفت :با توجه به این که در فصل جابجایی مستاجران
قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را
تحمل میکنند ،به دنبال تعیین رابطهای میان رهن و
اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی طرفداری از
مستأجران است در این راستا صندوقی را طراحی و به

رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده گذرای
و تأمین منابع از روشهای پیشنهادی ،وجهی قرار بگیرد
تا وامهای به مستأجران اعطا شود .وی با بیان این که

وجهه این وامها به موجران پرداخت خواهد شد خاطر
نشان کرد :در حال طراحی شرایطی هستیم تا براساس
آن وامهای صندوق حمایت از مستاجران با نرخی تسویه
حساب شود تا این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که پرداخت این تسهیالت
به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم
نمیشود گفت :پیش بینی ما این است که تا  ۷۰درصد
از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت
شود با این حال این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده
و در دست بررسی است؛ در این باره از دستگاههای
مختلف در حال نظرخواهی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات  3سیاست افزایش تولید و عرضه مسکن
افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن به شرط توان پرداخت اقساط

وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای تصویب
مصوبهای تکمیلی برای افزایش تسهیالت مسکن به
شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر خبر داد که
مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
تصویب «افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن با
قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری
و بانک مسکن» در  ۱۴اسفند  ،۹۷از پیگیری برای
تصویب مصوبه تکمیلی آن ،برای افزایش تسهیالت
مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر خبر
داد که مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است.
اسالمی که در اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه
صنعت ساختمان در مشهد سخن میگفت ،اعالم کرد:
وزارت راه وشهرسازی تالش کرده است که تسهیالت
بانکی در حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار
باشد و هفته آینده مصوبهای تکمیلی خواهیم داشت
که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت
وام مسکن در ماه را داشته باشد ،بتواند در قالب توافق
سه جانبه بین بانک ،سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰
میلیون تومان تسهیالت مسکن از بانک دریافت کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای توسعه
تولید و عرضه مسکن در کشور سه تصمیم یا سیاست
اتخاذ شده است افزود :در سیاست نخست ،زمین برای
تولید مسکن را در قالب قرارداد مشارکتی به انبوه ساز
واگذار خواهیم کرد و این موضوع به سراسر کشور
ابالغ شده و در قالب طرح اقدام ملی مسکن در حال

اجراست.
وی ادامه داد :سیاست دوم این است که طبق
تصمیمی که در شورای پول و اعتبار طی اسفندماه
سال گذشته اتخاذ شد بانکها  ۸۰درصد از میزان پولی
که برای ساخت مسکن مورد نیاز است را با کسر قیمت
زمین به سازنده واگذار خواهند کرد یعنی یک مدل
مالی نسبت  ۸۰به  ۲۰که برای ساخت مسکن پیاده
سازی میشود.
وزیر راه و شهرسازی گفت :پارسال بانکها در
کشور  ۱۰۳هزار میلیارد تومان تسهیالت در بخش
مسکن پرداخت کردند که این میزان تسهیالت ۱۳.۵
درصد گردش پولی در حوزه تسهیالت بانکی را به خود
اختصاص داد لذا تقاضا کردیم که این سهم  ۲۰درصد
افزایش یابد تا توان مالی مناسبتری پشتوانه حرکت
در بخش تولید و عرضه مسکن باشد و این تسهیالت
فقط به ساخت و سازها در مکانهایی که تقاضای

مسکن در آن وجود دارد پرداخت شود.
وی ادامه داد :سیاست سوم این وزارتخانه در بازار
مسکن ،ایجاد گشایش در فرآیند مصوبات شورای عالی
شهرسازی است به نحوی که در شهرهایی که معابر
اجازه میدهد یعنی بارگذاریهای سنگینی ندارد و
تجهیزات و تأسیسات زیربنایی کافی وجود دارد تراکم
افزایش یابد تا جذابیت برای توسعه ساخت و ساز شکل
گیرد اما در شهرهایی که تراکم به حد انفجار رسیده
است حتم ًا عوارض مضاعفبرای ساخت و ساز باید ایجاد
شود که از جذابیت ساخت و ساز کاسته شود اما در کنار
آن ایجاد شهرکهای مسکونی کوچک ،باکیفیت و با
تراکم پایین در حریم شهرها دنبال میشود .وزیر راه و
شهرسازی گفت :برای کاهش هزینه مصالح ساختمانی
در قالب مشارکت بین بنیاد مسکن و بانک مسکن ،با
پیش خرید یا سفارش دادن مصالح به صورت انبوه
به تولیدکنندگان ،زمینه عرضه مصالح ساختمانی با
تخفیف مناسب به تولیدکنندگان به نحوی که چرخه
تولید برای تأمین سرمایه در گردش حمایت شود و
بتوان چرخه صنعت ساختمان را فعال نگاه داشت،
فراهم میشود.
اسالمی اضافه کرد :مشابه سیاست یاد شده در
صنعت ریلی پیاده سازی شده است به نحوی که همه
صنعتگران حوزه نرم افزاری و سخت افزاری اقالم
ریلی که  ۹شرکت در کشور بودند را با  ۱۶شرکت
حمل و نقل ریلی ،طرف قرارداد یکدیگر قرار دادیم و
از محل تبصره  ۱۸قانون بودجه  ۲۰هزار میلیارد ریال
اعتبار برای این قراردادها در نظرگرفته شده است.

جزئیات واگذاری سهام دولت در شرکتهای بیمه البرز ،پاالیش نفت شیراز و پاالیش نفت الوان
باقیمانده سهام دولت در سه شرکت بیمه البرز ،پاالیش
نفت شیراز و پاالیش نفت الوان به ترتیب روزهای ،۲۲
 ۲۴و  ۲۵تیر ماه واگذار میشود.
به گزارش مهر ،هیأت واگذاری در جلسه چهارم خرداد
ماه دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در  ۱۸شرکت
و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که تنها دو شرکت در
گروه یک قرار دارد و  ۱۶شرکت در گروه دوم واگذاریها
هستند.
بر اساس سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
دولت ملزم به واگذاری شرکتهای گروه یک است ولی
میتواند  ۲۰درصد سهام کنترلی شرکتهای گروه دوم را
نگهدارد ،ولی بنا به تصمیم هیأت واگذاری مقرر شد سهام
باقی مانده دولت در شرکتهای گروه دوم که تا  ۲۰درصد
است نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
واگذاری تمام این شرکتهای بزرگ بورسی به صورت
بلوکی و در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد و
قیمتگذاری این شرکتها نیز بر اساس ارزش روز تابلوی
بورس خواهد بود که در این راستا فراخوان واگذاری سه
شرکت پاالیش نفت شیراز ،بیمه البرز و شرکت پاالیش
نفت الوان از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شده
است.
واگذاری بلوک  ۲۰درصدی
سهام شرکت پاالیش نفت شیراز
بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت شیراز
شامل یک میلیون و  ۲۷هزار و  ۵۴۹سهم این شرکت به
قیمت تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته
شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به

شرط آنکه از مبلغ  ۳۵هزار و  ۵۰۰ریال کمتر نباشد ،در
فرابورس ایران عرضه خواهد شد .این میزان سهام به
قیمت کل پایه  ۷هزار و  ۲۹۵میلیارد و  ۵۵۹میلیون و
 ۵۶۰هزار ریال و سپرده شرکت در مزایده  ۷۲۹میلیارد و
 ۵۵۵میلیون و  ۹۵۶هزار ریال در روز دوشنبه ۲۴ ،تیرماه
امسال بهصورت نقد واگذار میشود.
واگذاری بلوک  17/34درصدی
سهام شرکت بیمه البرز
بلوک  ۱۷.۳۴درصدی بیمه البرز شامل  ۶۳۹میلیون
ی سازی
و  ۵۶۷هزار و  ۷۷۷سهم توسط سازمان خصوص 
در روز شنبه ۲۲ ،تیرماه در بورس اوراق بهادار عرضه
خواهد شد .این بلوک بیمهای به قیمت تابلوی بورس در
روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از
عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به شرط آنکه از مبلغ ۵۸۱.۱
ریال کمتر نباشد ،بهصورت نقد و توسط کارگزاری بانک
ملی ایران روانه میز فروش میشود.
این در شرایطی است که بلوک  ۱۷.۳۴درصدی بیمه
البرز به ارزش کل پایه یک هزار و  ۹۶میلیارد و ۵۳۰
میلیون و  ۶۵۵هزار و  ۴۳۷ریال و به مبلغ سپرده ۱۰۹
میلیارد و  ۶۵۳میلیون و  ۶۵هزار و  ۵۴۴ریال برای این
مزایده آگهی شده است.
واگذاری بلوک  ۲۰درصدی
سهام شرکت پاالیش نفت الوان
بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت الوان
توسط سازمان خصوصیسازی که  ۲۲۸میلیون و ۶۸۴
هزار و  ۳۲۰سهم این شرکت را شامل میشود ،به قیمت
تابلوی فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن

تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به شرط
آنکه از مبلغ  ۲۹هزار و  ۱۱۶ریال کمتر نباشد ،در روز ۲۵
تیرماه امسال عرضه خواهد شد.
این میزان سهام به قیمت کل پایه  ۶هزار و ۶۵۸
میلیارد و  ۳۷۲میلیون و  ۶۶۱هزار و  ۱۲۰ریال و سپرده
شرکت در مزایده  ۶۶۵میلیارد و  ۸۳۷میلیون و  ۲۶۶هزار
و  ۱۱۲ریال به صورت نقد واگذار میشود.
در  ۱۷سال گذشته تعداد  ۱۹۹۲بنگاه در لیست
واگذاریهای سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است
که از این تعداد حدود  ۴۵۰شرکت به دالیل مختلف
از جمله انحالل ،ورشکستگی ،ادغام و… از لیست
واگذاریهای دولت خارج شدهاند و حدود  ۲۰۰شرکت
نیز به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام
عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شدهاند.
به این ترتیب از  ۱۳۳۰شرکت باقی مانده که همچنان
در لیست واگذاریها قرار دارند ،تاکنون حدود  ۵۲درصد
به فروش رسیدهاند و حدود  ۴۸درصد نیز در لیست
واگذاریها قرار دارند.

یادداشت

مجادله بزرگان ،بر سر روزی
 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
میثم هاشم خانی

قبل از مرور پرسش محوری در مجادله پرتنش
اخیر آقای روحانی و آقای جهانگیری در نشست سران
قوا ،بگذارید یک فرض تخیلی را بررسی کنیم:
فرض کنیم معجزهای شود و از فردا ،هر روز
 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان درآمد بادآورده به خزانه
دولت واریز شود .این درآمد عظیم که حدودا  ۸برابر
کل بودجه روزانه وزارت آموزشوپرورش با  ۱میلیون
پرسنل و  ۱۳میلیون دانشآموز است ،چگونه میتواند حاصل شود؟
کافیست قیمت بنزین و گازوییل ما به میانگین کشورهای همسایه برسد
و کل درآمد فروش هم به حساب دولت واریز شود .بهطور سرانگشتی با
توجه به میانگین قیمت  ۰.۷دالری بنزین و گازوییل در کشورهای همسایه
و مصرف روزانه  ۸۰میلیون لیتر بنزین و  ۸۰میلیون لیتر گازوییل در ایران ،به
رقم تقریبی  ۱۰۰۰میلیارد تومان در روز میرسیم.
حاال فرض کنیم قرار است هیات دولت درباره شیوه هزینهکرد این درآمد
بادآورده عظیم تصمیم بگیرد .به نظرتان کدام یک از موارد زیر در اولویت
قرار میگیرند؟
 .۱جهش میزان توزیع دالر ارزان بین واردکنندگان نورچشمی ،به بهانه
حمایت از مصرفکنندگان
 .۲جهش توزیع وامهای بدون بهره بین خودروسازان نورچشمی و
پتروشیمیهای نورچشمی ،تحت عنوان حمایت از تولیدکنندگان
 .۳افزایش  ۹برابری یارانه نقدی هر ایرانی که تقریبا باعث ریشهکنی
فقر مطلق در کشور میشود (با درآمد جدید روزی  ۱۰۰۰میلیارد تومانی،
امکانپذیر است)
 .۴ارائه سهمیه یکسانی از دالر رایگان و بنزین رایگان به همه ایرانیان،
و اجازه خرید و فروش آزادانه این سهمیه توسط افرادی که به آن نیازی
ندارند.
من برای  ۲مورد نخست ،عنوان یارانه سیاه را مناسب میدانم و  ۲مورد
دوم را هم یارانه سپید مینامم.
مقصودم از یارانه سیاه ،یارانهایست که:
اوال ،مشوق فساد است.
ثانیا ،مخرب عدالت است به این معنا که سهم فقیرترین دهک درآمدی
از آن تقریبا صفر است.
ثالثا ،مخرب رونق اقتصادی است به این معنا که ریل رقابت میان صاحبان
کسبوکارها را ،از رقابت سالم بر سر بهبود کیفیت و قیمت محصوالتشان،
به رقابت بر سر کسب هر چه بیشتر عنایات دولتی منحرف میکند.
اما به مشاجره پرتنش آقای روحانی و آقای جهانگیری در جلسه اخیر سران
قوا برگردیم .ظاهرا در این جلسه آقای روحانی تصمیم خود درباره افزایش
محسوس قیمت بنزین را بیان کرده و تاکید میکند که درآمد حاصله باید به
«حمایت از تولید» اختصاص یابد.
در مقابل ،آقای جهانگیری هم به طرح «اختصاص سهیمه یکسان بنزین
و گازوییل به هر ایرانی» اشاره میکند که طبق این طرح هیچ افزایشی در
قیمت بنزین و گازوییل اعمال نمیشود و تکتک ایرانیان میتوانند سهمیه
خود را مصرف کنند یا آن را با قیمت توافقی دیگران بفروشند .همچنین
تضمین میشود که هر یک از شهروندان که در پایان ماه سهیمه خود را
مصرف نکنند و در عینحال نتوانند بفروشند (عمدتا فقیرترین شهروندان ساکن
در مناطق دورافتاده) ،دولت سهیمه آنها را به قیمتی معادل میانگین قیمت
بنزین و گازوییل در کشورهای همسایه خریداری کند.
آقای روحانی شدیدا با این طرح مخالفت میکند و بعد از تاکید آقای
جهانگیری بر حمایت تعداد زیادی از اقتصاددانان از این طرح ،آقای روحانی
عصبانی میشود و نهایتا آقای جهانگیری با اعتراض جلسه را ترک میکند
(منبع :روزنامه سازندگی ۳ ،تیر  ،۹۸صفحه یک)
در واقع پرسش محوری مشاجره این بوده است:
درآمد هنگفت حاصل از حذف یارانه بنزین و گازوییل ،به جیب دولت
برود [و قاعدتا بخش عمده آن صرف جهش توزیع انواع یارانه سیاه بین
نورچشمیها شود]؛ یا مستقیما به جیب مردم برود [و به نوعی از یارانه سپید
تبدیل شود که حتی فقیرترین ساکنان مناطق دورافتاده کشور هم سهمی
یکسان از آن ببرند]؟
تاکید میکنم که قصدم تاکید بر اهمیت کلیدی پرسش فوق است ،و نه
حمایت از آقای جهانگیری (گو اینکه ایشان در سال قبل یکی از عظیمترین
مصادیق یارانههای سیاه را ذیل شعار توزیع دالر دولتی برای حمایت از مردم
پایهگذاری کرد).
در یک سال اخیر ،بخش عمده نوشتههای تحلیلی نگارنده بر این موضوع
متمرکز بوده که تا همه انواع یارانه سیاه را به یارانههای سپید تبدیل نکنیم،
محال است به رونق اقتصادی برسیم (حتی اگر همه تحریمهای ظالمانه علیه
کشورمان همین امروز برطرف شوند)
بنابراین از صمیم قلب امیدوارم که پرسش فوق ،یکی از محورهای اصلی
رقابتهای سیاسی در  ۲انتخابات پیش رو باشد و همه طیفهایی سیاسی
رقیب دربارهاش برنامه «سنجشپذیر» ارایه کنند .تحقق این امید ،یعنی زیر
و رو شدن جبههبندیهای انتخاباتی موجود که عمدتا حول کلیگوییهای
تکراری یا حول «زنده باد فالن» یا حول «مرده باد بهمان» شکل گرفتهاند و
نه حول ارایه یک مانیفست اقتصادی دقیق و سنجشپذیر.

4

جامعه
یادداشت

تجارت آزاد و رفاه اقتصادی
موسی غنینژاد
رشد اقتصادی پایدار نتیجه همکاری داوطلبانه
افراد جامعه در چارچوب شبکهای از نیازها و
خواستههای متقابل است که در اقتصاد به آن
نظام بازار میگویند .در این نظام تنها راه رسیدن
به اهداف شخصی ،برآوردن نیازها و خواستههای
دیگران است.
به سخن دیگر خدمت به دیگران کارآمدترین و
مشروع ترین وسیله رسیدن به اهداف شخصی در نظام بازار است .رمز
موفقیت اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار آزاد در همسویی اهداف فردی و
جمعی نهفته است که موجب تالش بیشتر ،خالقانهتر و کارآمدتر انسانها
میشود.
بر خالف تصور رایج ،رشد اقتصادی و رفا ِه بیشتر صرفا در گرو استفاده
از کار و سرمایه بیشتر نیست بلکه توسعه روابط مبادلهای آزادانه ،اعم
از تجارت داخلی و خارجی ،عامل بسیار مهم در افزایش ثروت و رفاه
است .مازاد تولیدی مادامی که وارد چرخه تجاری نشده ثروت بالقوه
است و تاثیری روی رفاه افراد جامعه ندارد .به عالوه ،پس از انجام هر
مبادله داوطلبانهای به طور منطقی میتوان انتظار داشت که سطح رفاه
مبادلهکنندگان نسبت به پیش از مبادله افزایش یابد چون در غیر این
صورت مبادلهای انجام نمیشد.
بنابراین تجارتِ آزاد (داوطلبانه) امری خنثی نیست بلکه خود منشاء
افزایش ارزش و رفاه مبادلهکنندگان است ،گرچه میزان این افزایش را
نتوان به صورت کمی اندازهگیری کرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

تحویل  ۴۵میلیون و  600هزار
کارت ملی هوشمند
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت :بیش از  ۴۵میلیون کارت
ملی هوشمند از ابتدای پروژه به شهروندان تحویل داده شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سیف اهلل ابوترابی درباره آخرین
آمار دریافت و صدور کارت ملی هوشمند به متقاضیان اظهار کرد :از
ابتدای شروع پروژه حدود  ۴۵میلیون و  ۶۰۰هزار کارت ملی هوشمند به
شهروندان تحویل داده شده است و در خرداد ماه حدود  ۴۶۰هزار نفر ثبت
نام خود را تکمیل کردند .وی افزود :تقریبا بین  ۵تا  ۶میلیون کارت ملی
هوشمند نیز آماده تحویل به ثبت نام کنندگان است .سخنگوی سازمان
ثبت احوال کشور در خصوص روند صدور کارت ملی هوشمند مطرح کرد:
منتظر هستیم تا بدنه کارت ملی هوشمند را به تولید انبوه برسانیم تا
بتوانیم کارت ملی هارا هر چه سریعتر به متقاضیان تحویل دهیم.

ت نام کتابهای درسی
تمدید زمان ثب 
تا  16تیر
ش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه و دانشآموزان دوره اول متوسطه استعداد
دان 
ت نام کتابهای درسی مهلت دارند .به گزارش مهر ،ثبتنام
درخشان تا  ۱۶تیر برای ثب 
مجدد کتابهای درسی پایههای دوم تا ششم دوره ابتدایی ،پایههای یازدهم و دوازدهم دوره
ش آموزان استعداد درخشان دوره اول متوسطه
متوسطه و نیز کتابهای دوره تکمیلی ویژه دان 
از روز اول تیر آغاز شده است و تا شانزدهم تیر ادامه دارد .همچنین سامانه فروش و توزیع
مواد آموزشی برای ثبتنام کتابهای دانشآموزان پایه اول دوره ابتدایی و پایه دهم متوسطه
ت نام خرید کتابهای درسی در
بین روزهای  ۲۳تیر تا  ۱۶شهریور دوباره فعال خواهد شد .ثب 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی  irtextbook.irانجام میشود .کتابهای
درسی دوره اول متوسطه (پایههای  ۸ ،۷و  )۹از طریق کتاب فروشیهای مجاز در شهریور
قابل دریافت است و نیاز به ثبتنام در سامانه نیست.

دستگیری فردی به اتهام تالش
برای خروج هزار و  ۱۲۰کیلو برنج
و  ۲۰۰کیلو گوشت از مرز مهران
فرمانده انتظامی شهرستان مهران از دستگیری یک متهم قاچاق برنج و گوشت
در مرز مهران خبر داد .به گزارش جام جم آنالین ،سرهنگ قدرت اهلل شهبازبیگی
گفت :شخصی که قصد خروج هزار و  ۱۲۰کیلوگرم برنج و  ۲۰۰کیلوگرم گوشت
از مرز مهران داشت با هوشیاری نیروهای گذرنامه و کالنتری دستگیر شد .وی
افزود :در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده ،برای بررسی
بیشتر تحویل مقامات قضائی شد .فرمانده انتظامی مهران تاکید کرد :پلیس به
شدت با افرادی که به شکل غیرقانونی اقدام به خروج کاال از مرز به ویژه کاالهای
اساسی داشته باشند ،برخورد خواهد کرد.
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

تقسیط 12ماههپرداختجریمهرانندگی
برای بیش از 81هزار خودروی باالی یک میلیون تومان خالفی از 11تیر
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت :بیش از ۸۱هزار
خودرو به دلیل جریمه باالی یک میلیون تومان توقیف
هستند .مبلغ جریمه به مدت  ۱۲ماه تقسیط میشود و فرد
موظف میشود این مبلغ را در  ۱۲ماه بدهد.
به گزارش مهر ،سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه
نشست خبری که در مرکز فرماندهی پلیس راهور برگزار شد،
اظهار کرد :برابر قانون خودروهایی که باالی یک میلیون
جریمه دارند باید توقیف شوند و در حال حاضر بیش از ۸۱
هزار خودرو در پارکینگها به دلیل جریمه باالی یک میلیون
تومان توقیف هستند و  ۷۲هزار و  ۴۸۶موتورسیکلت توقیف
هستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود :این وسایل از
یک میلیون تومان تا  ۱۴میلیون تومان جریمه دارند.
سردار هادیان فر تصریح کرد :یک بار ،با ِر جریمه است و

یک بار هزینه پارکها است و بعض ًا مبلغ جریمه و پارکینگ
از قیمت خودرو باالتر است.
وی گفت :در گزارش میدانی که از این پارکینگها داشتم
دیدم بیشتر این وسایل نقلیه ،وسیله نقلیه ضعیف جامعه و
وسیله نقلیهای است که منبع درآمد خانواده است.

سردار هادیانفر تصریح کرد :طرح پرداخت جریمهای
راهنمایی و رانندگی تصویب شده است و خودروها و
موتورسیکلت هایی که بخاطر جریمه باالی یک میلیون
تومان در پارکینگها متوقف هستند ،آن هزینه جریمه
راهنمایی و رانندگی برایشان تقسیط میشود البته برای این
تقسیط شرایطی از قبیل فاقد شکایت قضایی و عدم رانندگی
پرخطر و… وجود دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت :مبلغ جریمه
به مدت  ۱۲ماه تقسیط میشود و فرد موظف میشود این
مبلغ را در  ۱۲ماه بدهد البته این خودروها نباید در سن
فرسودگی باشد که برای سواری  ۲۰سال ،عمومی بنزین
سوز و دوگانه سوز  ۱۲سال و موتورسیکلت کاربراتوری ۶
سال و… درنظر گرفته شده است .وی در پایان گفت :این
تقسیط جریمهها از  ۱۱تیرماه اجرا میشود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

ن «تشخیص چهره» برای رصد دالالن سکه و ارز
نصب دوربی 
رئیس پلیس پایتخت از نصب دوربینهای کنترلی ویژه
برای رصد دالالن سکه و ارز خبر داد و گفت :با همکاری
بانک مرکزی اقدام به نصب دوربینهای پیشرفته و مجهز
به سیستم تشخیص چهره افراد کردیم که با استفاده از این
سیستمها دالالن سکه و ارز شناسایی میشود.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای
طرح رعد با حضور در جمع خبرنگاران از تشکیل پلیس مبارزه
با جرائم اقتصادی تهران بزرگ در هفتههای آتی خبر داد و
گفت :این پلیس مستقیما تحت نظر فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ فعالیت خواهد کرد.
وی درباره برخورد با دالالن سکه و ارز نیز گفت :برخورد
با این افراد همچنان ادامه دارد و خوشبختانه دیگر به جز تعداد
اندکی که اقدام به فروش ارز در خارج از صرافی میکردند،
مورد دیگری نداشتیم که با این افراد نیز برخورد شد.
سردار رحیمی با بیان اینکه امروز به جرأت میتوان گفت
که دیگر در محدودههای خیابان فردوسی ،پاساژ منوچهری،
پاساژ افشار ،سبزه میدان و … دیگر شاهد حضور دالالن
سکه و ارز نیستیم ،خاطرنشان کرد :تمام این افراد از این
مناطق جمعآوری شدند و نظارت پلیس نیز در این مناطق

ادامه دارد .ضمن اینکه بسیاری از افراد دستگیر شده همچنان
در زندان هستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت بر دالالن
سکه و ارز نیز تصریح کرد :با همکاری بانک مرکزی اقدام
به نصب دوربینهای پیشرفته و مجهز به سیستم تشخیص
چهره افراد کردیم که با استفاده از این سیستمها دالالن سکه
و ارز شناسایی میشود .این دوربینها در حال حاضر در سبزه
میدان ،منوچهری ،پاساژ افشار و خیابان فردوسی نصب شده و
کنترل آن نیز در اختیار پلیس است.
افزایش ترافیک در محدوده بیرونی
رینگ دوم طرح ترافیک
رحیمی در پاسخ به سوال دیگر در مورد اجرای طرح
ترافیک جدید در تهران و اثرات آن گفت :برای قضاوت در
مورد نتایج طرح ترافیک جدید تهران هنوز زود است و باید
زمان بگذرد اما در حال حاضر حجم ترافیک در رینگ دوم
طرح ترافیک کاهش پیدا کرده اما حجم ترافیک در محدوده
بیرونی رینگ دوم افزایش داشته است.
وی در مورد وضعیت ترافیکی اطراف پل گیشا نیز گفت:
ما باید برای جمعآوری این پل مناسبترین زمان را انتخاب

میکردیم تا شاهد کمترین حجم ترافیک باشیم .به همین
دلیل نیز فصل تابستان را انتخاب کردیم چرا که حجم ترافیک
در این محدوده با توجه به قرار گرفتن مراکز دانشگاهی و
اداری در این مسیر کمتر از دیگر ایام سال است .همچنین
هفت مسیر جایگزین را نیز اعالم کرده و از شهروندان
خواستیم که از این مسیرها تردد کنند.
سردار رحیمی تاکید کرد :پلیس تمام توان خود را به کار
خواهد بست تا نسبت به روانسازی ترافیک در این منطقه
اقدام کند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خاتمه در مورد افزایش
کالنتریها به ویژه در نقاط حاشیهای تهران نیز گفت :افزایش
کالنتریها بر اساس اصل جمعیت ،جغرافیا و جرم در تهران
انجام میشود و الزم است که تعداد کالنتریها افزایش پیدا
کند چرا که در بعضی از کالنتریهای ما حجم تماسها و
مراجعات بسیار باالست.

معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خبر داد

حذف جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهها با دریافت دیرکرد
معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت :به دستور وزیر
راه و شهرسازی قرار است جریمه پرداخت نکردن عوارض
الکترونیکی آزادراهها حذف و صرفا دیرکرد از رانندگان اخذ
شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور ،سید حسین میرشفیع با اعالم
این خبر گفت :با موافقت وزیر راه و شهرسازی شکل جریمه
عدم پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراهی تغییر خواهد کرد و

به محض ابالغ عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد :در حال حاضر اگر رانندهای بدون پرداخت
عوارض چه الکترونیک چه غیرالکترونیک از آزادراهی عبور
کند  ۳۰هزار تومان جریمه میشود و برای جلوگیری از این
اتفاق باید پیش از عبور و تا  ۴۸ساعت بعد از آن عوارض
را پرداخت کنند .معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد :در
صورت ابالغ این طرح جدید از سوی وزیر راه و شهرسازی
نحوه پرداخت جریمه تغییر خواهد کرد و بعد از گذشت ۴۸

ساعت از عدم پرداخت ،تنها درصدی به مبلغ اصل عوارض
عبور از آزادراه افزوده خواهد شد.
میرشفیع اجرایی شدن این طرح را گامی دیگر در راستای
آسایش و رفاه هموطنان دانست و افزود :در همین رابطه
کیوسکهایی نیز در محل عوارضیها در نظر گرفته شده
است که در آن ضمن راهنمایی هموطنان ،آنی کارت برای
پرداخت عوارض الکترونیک ارائه میشود و رانندگان میتوانند
با ثبت شماره خودرو ،این کارتها را دریافت و با شارژ کردن
آن عوارض خود را پرداخت کنند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر داد

شناسایی  ۳هزار و  ۸۰۰کودک کار در استان تهران
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت :در حال
حاضر بیش از  ۱۷۹کودک را از خیابانها شناسایی
و زمینه جذب و پذیرش آنها را در سه مرکز دولتی
فراهم شده است.
به گزارش میزان ،داریوش بیات نژاد ،مدیرکل
بهزیستی استان تهران اظهار داشت :اداره اتباع وزارت
کشور و استانداری هنوز پاسخ روشن و اقدام موثری
در این خصوص رسیدگی به وضعیت کودکان کار اتباع
خارجی نداشته اند.
بیات نژاد ادامه داد :اکثریت کودکان کار به دلیل
مشکالت معیشتی و اشتغال و برای کمک به معیشت
خانواده خود شغلهای کاذب را انتخاب میکنند که
تبعات و آسیبهایی را برای آنها به همراه دارد.
وی با اعالم اینکه بیش از  ۳هزار و  ۸۰۰کودک
کار در استان تهران به ویژه شهر تهران شناسایی
شدهاند ،گفت :ما صفر تا صد مسائل خانوادگی این

کودکان را میدانیم و با انواع بستهها و نسخههای
مناسب برای رفع مشکل این خانوادهها و کودکان نیز
آشنا هستیم .این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح
"ساماندهی کودکان کار" از  ۲۲خرداد ماه تا به االن
گفت :در حال حاضر بیش از  ۱۷۹کودک را از خیابانها
شناسایی و زمینه جذب و پذیرش آنها را در سه مرکز
دولتی فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه حداکثر ظرفیت در این
سه مرکز  ۳۵نفر است ،افزود :ما به اجبار  ۸۱بچه
معصوم را با شرایط بسیار سخت در این مراکز پذیرش
کرده ایم .بیات نژاد در رابطه با نقش تعامل سازنده
دستگاهها برای رفع معضل کودکان کار گفت :کلیه
دستگاههای حاکمیتی باید دست به دست هم داده
و خدمت بی منتی را به مردم ارائه دهند ،اما سازمان
بهزیستی در حوزه ساماندهی کودکان کار ،تنها مانده
و هیچ یک از سازمانها و نهادهای موظف در این

فرآیند ،همکاری و همراهی مطلوبی با بهزیستی ندارند
و مطابق دستورالعملها عمل نمیکنند .مدیرکل
بهزیستی استان تهران یادآور شد :شهرداری مطابق
قانون مکلف به فراهم کردن فضای فیزیکی مناسب
با تجهیزات کامل برای کودکان کار است که تا به
االن این کار انجام نشده و ما فقط شاهد وعدههای
تو خالی بودیم.
وی ساماندهی کودکان کار به روش جمع آوری از
کف خیابان و پذیرش آنها در یک مرکز را محکوم
به شکست دانست و تأکید کرد :ما باید زمینههای
توانمندسازی و درمان خانوادهها را فراهم کنیم.
بیات نژاد با اعالم اینکه طبق آمار رسمی  ۷۰درصد
کودکان پذیرش شده در این مراکز ،از اتباع خارجی اند
گفت :مجموعه اداره اتباع وزارت کشور و استانداری
هنوز پاسخ روشن و اقدام موثری درخصوص حل این
مشکل ارائه نکرده اند.
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معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خبر داد

جذب  ۴۵هزار دانشجومعلم و پذیرفته شده ماده  ۲۸دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی جدید

احتمال برگزاری آزمون استخدامی برای جذب  20هزار فرهنگی در مرداد

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش
و پرورش از صدور مجوز استخدام نیرو در آموزش و
پرورش خبر داد و گفت که به احتمال زیاد آزمون
جامع استخدامی دولت در مرداد ماه برگزار و حدود ۲۰
هزار نفر برای آموزش و پرورش پذیرفته خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،علی الهیار ترکمن ،جزئیات
برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش
و میزان جذب نیرو در سال تحصیلی جدید را اعالم

و اظهار کرد :خوشبختانه مجوزهای ما هم برای
جذب از طریق اساسنامه ماده  ۲۸دانشگاه فرهنگیان
(جذب فارغالتحصیالن دانشگاههای دیگر پس از
قبولی در آزمون استخدامی و گذراندن دورههای
یکساله صالحیت حرفهای معلمی) و هم برای
دورههای چهار ساله کارشناسی تربیت معلم صادر
شده است.
وی افزود :کسانی که میخواهند از طریق ماده
 ۲۸وارد آموزش و پرورش شوند ،میتوانند در آزمون
فراگیر و جامع سازمان اداری استخدامی شرکت کنند
لذا باید منتظر اطالعیههای استخدامی سازمان امور
استخدامی باشند .به احتمال زیاد این آزمون مرداد
ماه برگزار خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه آن دسته از پذیرفته شدگان
کنکور سراسری نیز که قصد دارند در دانشگاه
فرهنگیان تحصیل کرده و معلم بشوند ،باید پس

از اعالم نتایج ،نسبت به درج و انتخاب دانشگاه
فرهنگیان در دفترچه انتخاب رشته اقدام کنند گفت:
برای امسال  ۲۵هزار نفر مجوز دورههای چهار ساله
دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور سراسری صادر
شده است.
الهیار ترکمن درباره مجوز ماده  ۲۸نیز گفت:
مجوز جذب ما از طریق ماده  ،۲۸کمتر از  ۲۰هزار
نفر است .به عبارتی حدود  ۱۲هزار مجوز جدید
داریم ۲۰۰۰ ،مجوز برای تامین نیروی ویژه توسعه
عدالت آموزشی صرف ًا برای سیستان و بلوچستان
اختصاص یافته و بیش از  ۴۰۰۰مجوز استفاده
نشده از سالهای قبل داریم .وی همچنین از تبدیل
وضعیت  ۱۰تا  ۱۲هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی،
معلمین حقالتدریس و نیروهای پیش دبستانی از
محل قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین
حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در
سال تحصیلی جدید خبر داد.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

حقوق سربازان باید حداقل  ۶۰و حداکثر  ۹۰درصد
حداقل حقوق پایوران رسمی باشد
رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح به
تشریح حداقل و حداکثر حقوق سربازان پرداخت.
به گزارش مهر ،سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نرخ حقوق سربازان
اظهار کرد :حقوق سربازان باید حداقل  ۶۰درصد و حداکثر ۹۰
درصد حداقل حقوق پایوران رسمی باشد که این بازه طبق درجه
به سربازان تعلق میگیرد.
وی افزود :حداقل حقوق هم بین یک میلیون و ۸۷۵
هزار تومان است که این  ۶۰تا  ۹۰درصد بر این اساس تعیین
میشود.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره
به اینکه اگر حقوق سربازها قرار باشد طبق قانون بین  ۶۰تا ۹۰
درصد حداقل حقوق پایوران رسمی باشد ،گفت :با این احتساب
انتظار میرود که حقوق سربازها رقم باالیی باشد ولی میبینیم
که این گونه نیست و بسیاری از سربازان به رقم حقوقشان
اعتراض دارند.
سردار کمالی خاطرنشان کرد :در اینجا ذکر یک نکته
بسیار ضروری است که تعیین و پرداخت حقوق سربازان بر
اساس اعتبارات ساالنه انجام میشود و این گونه نیست که
ما دلبخواهی به هر سربازی یک رقم به عنوان حقوق پرداخت
کنیم.
وی با اشاره به وضعیت فعلی پرداخت حقوق سربازان گفت:
ستادکل نیروهای مسلح بر اساس اعتباراتی که واگذار میشود
حقوق سربازها را پرداخت میکند ،در حال حاضر حقوق سربازان
بین  ۲۰تا  ۱۰۰آن  ۶۰تا  ۹۰درصد حداقل حقوق پایوران
رسمی است.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تشریح
کرد :سربازان مناطق عادی  ۲۰درصد ،سربازان مناطق محروم
و بد آب و هوا  ۳۵درصد ،سربازان مناطق عملیاتی بین  ۴۲تا ۵۰
درصد است و سربازان متاهل تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۰
درصد از آن  ۶۰تا  ۹۰درصد حداقل حقوق را میگیرند.

سردار کمالی با اشاره محل پرداخت حقوق سربازان گفت:
در قانون بودجه هر ساله باید ذکر شود که محل تامین حقوق
سربازان چیست و همچنین دولت هم موظف است که آن محل
بودجه را تامین کند.
وی ادامه داد :در ماده  ۵۰قانون اصالح موادی از قانون
خدمت وظیفه عمومی آمده است که بار مالی ناشی از اجرای
این قانون در سال  ۱۳۹۰بر اساس بند  ۸۲قانون بودجه سال
 ۱۳۹۲کل کشور تامین میشود.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره
به همان ماده  ۵۰از قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه
عمومی گفت :در ادامه این قانون آمده است که اجرای احکام
مواد  ۳۸ ،۳۰و  ۴۰ماده الحاقی  ۷۴موضوع ماده  ۴۸و مواد
الحاقی  ۷۸و  ۸۱موضوع ماده  ۴۹این قانون در سالهای آتی
منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجههای سنواتی است.
شورای نگهبان قانون را رد
و مجلس با اصرار تصویب کرد
سردار کمالی تصریح کرد :شورای نگهبان همان سال
به این قانون ایراد گرفت و گفت شما که به این مقدار بار
مالی میتراشید از کجا میخواهید منابع این بودجه را تامین
کنید؟ و به همین دلیل این قانون را رد کرد.
وی ادامه داد :اما مجلس برای اینکه این مشکل را بر طرف
کند یک قانون دیگری را گذاشت و گفت اجرای قانون ،۳۰

 ۴۰،۷۴،۴۹،۴۸ ،۳۸در سالهای آتی منوط به تامین بار مالی
از بودجه مورد نیاز است.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در
پایان گفت :در تمامی این سالها هر ساله ستاد کل این
موضوع را پیگیری میکند ولی خب به نتیجهای نمیرسد
هرچند که ما در همان سالها هم به مجلس گوشزد
میکردیم که این قانون را با یک بودجه تصویب کنید و
یک ردیف بودجه درنظر بگیرید ولی مجلس گوش نکرد
و این قانون را بدون هیچ پشتوانهای تصویب ،سربازان را
متوقع و دست ستادکل را برای پرداخت تمامی حق سربازان
خالی گذاشت.
دود درگیریها به چشم سربازان میرود
در ناچیز بودن میزان حقوق فعلی سربازان جای هیچ شک
و شبههای نیست حتی اگر روزی بودجه الزم برای اجرای ماده
 ۴۹قانون خدمت وظیفه عمومی نیز تامین شود و مستمری
سربازان به  ۶۰تا  ۹۰درصد حداقل حقوق قانون کار برسد،
بازهم این حقوق بسیار کمتر از عرف درآمد جوانان در بیرون از
محیط سربازی خواهد بود.
ماده  ۴۹قانون خدمت وظیفه عمومی میگوید که حقوق
سربازان باید حداقل  ۶۰در صد و حداکثر  ۹۰درصد حداقل
حقوق پایوران رسمی باشد که این بازه طبق درجه به سربازان
تعلق میگیرد .این نکتهای است که همواره مخالفان
سربازی اجباری روی آن دست میگذارند و از نیروهای
مسلح میخواهند یا خدمت وظیفه عمومی را اختیاری کنند
و به سربازان داوطلب حقوق کافی اختصاص دهند یا برای
تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به جای به کارگیری
سربازان وظیفه ،نیروهای حرفهای بیشتری را استخدام
کنند .امید است که یک بار برای همیشه اختالف بین ستاد
کل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسالمی حل شود تا دیگر
انگشت اتهام به سمت هیچ نهادی برای عدم پرداخت حق و
حقوق سربازان نباشد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین خبر داد

پرداخت ۱۰۰هزار دینار عراق به هر زائر اربعین
رئیس ستاد مرکزی اربعین از آخرین تصمیم بانک مرکزی
درباره ارز اربعین خبر داد و گفت :سهم ارزی هر زائر اربعین،
۱۰۰هزار دینار عراق تعیین شده است.
به گزارش ایسنا ،حسین ذوالفقاری با یادآوری اینکه ارز
زیارتی اربعین امسال در داخل کشور به زائران پرداخت میشود
و ستاد مرکزی اربعین با پرداخت این ارز در عراق مخالف بوده
است گفت :براساس اعالم نمایندگان بانک مرکزی در جلسه
ستاد اربعین ،قرار شده است به هر زائر  ۱۰۰هزار دینار عراق به
نرخ ثبت شده در «سنا» (سامانه نظارت ارز) پرداخت شود.
وی افزود :بین نرخ ارزی که برای زائران اربعین درنظر
گرفته شده با آنچه در بازار آزاد عرضه میشود ،تفاوت چندانی
وجود ندارد .در اصل ،هدف از هماهنگی با بانک مرکزی،
جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و احجاف در حق زائران و خودداری
از بروز مشکل در عراق بوده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزات کشور تاکید کرد :این ارز به
زائرانی تعلق میگیرد که برای سفر اربعین ثبت نام کنند.
ذوالفقاری که در نشست کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین
از احتمال لغو ویزای ایران و عراق سخن گفته بود ،درباره
قطعیت لغو ویزای دو کشور در مقطع اربعین ،توضیح داد :اصل
این است که ویزای عراق برای اتباع ایرانی رایگان شده است
و پولی بابت آن پرداخت نمیشود .در اربعین هم این رویه ادامه
دارد اما صحبتی مطرح شده مبنی بر اینکه چنانچه دولت عراق
هنگام اربعین برای صدور ویزا آمادگی نداشته باشد ،در آن مقطع
ویزایی صادر نشود ،اما دلیل نمیشود مردم بدون گذرنامه سفر
کنند ،به هر حال متقاضیان سفر اربعین باید در سامانه سازمان
حج و زیارت ثبتنام کنند .وی درباره اینکه آیا در حال حاضر
ایران و عراق مذاکرات تازهای را برای لغو روادید در مقطع
اربعین آغاز کردهاند ،گفت :در همین رابطه جلساتی با عراق

داریم که باید ببینم آنها چقدر آمادگی انجام این کار را دارند.
ما برای هر شرایطی آمادگی داریم اما بهتر است در اربعین
صدور ویزا نداشته باشیم .رئیس ستاد مرکزی اربعین تاکید کرد:
الزامی نبودن و رایگان بودن ویزا به معنای این نیست که زائر
بدون گذرنامه از کشور خارج شود .به هر حال کنترلها هنگام
ورود و خروج انجام میشود .ضمن آنکه برنامهریزی ما این
است اگرچنانچه ویزا لغو شد ،فرآیند ثبت نام با گذرنامه را از
طریق سازمان حج و زیارت ادامه دهیم .ذوالفقاری گفت :ثبت
نام زائران ،آمار جمعیتی را در اختیار ستاد مرکزی اربعین قرار
میدهد تا متناسب با آن مرزهای ورودی و خروجی را مشخص
و امکانات و خدمات را تامین کند .این درست نیست هر کسی
گذرنامهاش را دستش بگیرد و به هر مرزی که خواست ،برود.
در مرز ازدحام میشود .مشکل و ناهماهنگی پیش میآید و
مدیریت مختل خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد

افزایش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد
از  20به  50میلیون تومان
توزیع سبد کاال ویژه مددجویان
در تابستان

رئیس کمیته امداد گفت :موافقتنامه
اعطای سبد کاال برای مددجویان
تحتپوشش کمیته امداد کشور برای فصل
تابستان اخذ شده که برای هر خانوار ۲۰۰
هزار تومان در ماه پیشبینی شده است.
به گزارش ایسنا ،پرویز فتاح با اشاره
به تصویب آییننامه وامهای بانکی
قرضالحسنه اشتغال به میزان  3هزار و
 500میلیارد تومان اظهار کرد :سقف وام برای هر متقاضی در شورای
عالی پول و اعتبار از  20میلیون تومان به  50میلیون تومان افزایش پیدا
کرده است .رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خانهدار شدن  109نفر از
مددجویان فاقد مسکن این نهاد واقع در شهرستان آستارا و واگذاری این
منازل مسکونی به آنها تا یک سال آینده را مورد اشاره قرار داد و عنوان
کرد :در حال حاضر  2هزار واحد مسکن مددجویی در سطح استان گیالن
در حال احداث است .وی با بیان اینکه در بحث کمکهای نقدی برای
ایتام و طرح محسنین در شهرستان آستارا مردم و خیران مشارکت بسیار
باالیی دارند ،تصریح کرد :در صورت تأمین زمین مسکن  109مددجوی
فاقد مسکن در شهرستان آستارا از سوی فرمانداری مربوطه ،کمیته امداد
احداث این منازل مسکونی را بر عهده خواهد گرفت .فتاح با تأکید بر اینکه
در شرایط بحرانی فعلی مسئولیتهای کمیته امداد در سطح کشور بسیار
خطیر و سنگین است ،ابراز داشت :آمریکا با اعمال فشارهای اقتصادی
همهجانبه معیشت مردم را هدف قرار داده است بنابراین مسئوالن با
الگوگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری باید روحیه مردم را افزایش
دهند .وی به تصمیم اخیری که هیئت دولت برای حمایت از قشرهای
آسیبپذیر جامعه اتخاذ کرده اشاره کرد و گفت :با مکاتبات انجام شده
موافقتنامه اعطای سبد کاال برای مددجویان تحتپوشش کمیته امداد
کشور برای فصل تابستان از هیئت دولت اخذ شده که برای هر خانوار
 200هزار تومان در ماه پیشبینی شده است.

 3ماه تا یک سال زندان
یا  3ماه تا یک سال اضافه خدمت؛
مجازات غیبت غیرموجه مشموالن
بر اساس ماده  ۵۹قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،کارکنان وظیفه نیروهای
مسلح (سرباز) هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر
موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه
تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم میگردند.
به گزارش میزان ،بر اساس ماده  ۵۹قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (سرباز) هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز
متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه
دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه
خدمت محکوم میگردند.همچنین بر اساس ماده  ۶۰قانون مذکور کارکنان وظیفه
فراری در زمان صلح هرگاه شخص ًا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب
زیر با آنان رفتار میشود:
الف -چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت
روز از شروع غیبت شخص ًا خود را معرفی نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع
قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار ،دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده
میشود .این اضافه خدمتبیش از سه ماه نخواهد بود.
ب -چنانچه پس از مدت  ۶۰روز خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت
داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم میگردند.

دستگیری  2خرده فروش مواد مخدر
در بیمارستان سینای تهران
فرمانده یگان انتظامی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور از دستگیری
 ۲خرده فروش مواد مخدر در بیمارستان سینا خبر داد که قصد داشتند مواد به بیمار
زندانی انتقال دهند .به گزارش میزان ،دستگیری خرده فروش مواد مخدر در بیمارستان
سینا ،فرمانده یگان انتظامی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور از
دستگیری  ۲خرده فروش مواد مخدر در بیمارستان سینا خبر داد که قصد داشتند مواد به
بیمار زندانی انتقال دهند .سرهنگ رضا جنتی در تشریح این خبر بیان داشت :ماموران
انتظامی مستقر در بیمارستان سینا به دو جوان مشکوک شدند که در محوطه بیمارستان
حضور داشتند که دقایقی در کنار یک بیمار پرسه زنی میکردند که از زندان برای مداوا
اعزام شده بود .وی افزود :ماموران آنان را به مقر پلیس بیمارستان منتقل کردند که در
بازرسی بدنی مقدار حدودا  ۱۴گرم شیشه که در  ۴پک جاساز شده بود کشف کردند که
در تحقیقات بیان کردند قصد انتقال آن را به فرد زندانی داشتند تا آن را به زندان ببرد.
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رئیس پلیس بین الملل خبر داد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ارائه طرح واگذاری مسکن
به کارمندان و کارگران
با اقساط  25ساله به رئیسجمهور
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :برای اینکه
مسکن ارزانتر در اختیار کارمندان قرار بگیرد ،قرار است مسکن با
قیمت امروز ولی با اقساط  25ساله به کارمندان واگذار شود .به
گزارش ایران ،مازیار حسینی در جمع خبرنگاران افزود :طرح مسکن
کارمندان برای تأیید به رئیس جمهوری ارسال شده است .مسکن
کارمندان فقط به خانه اولیها میرسد .وی با اشاره به اینکه این طرح
نیازمند تصویب و تأیید رئیس جمهور است ،تصریح کرد :مکانیزمهایی
در دست بررسی داریم تا تسهیلگریهایی در ساخت و ساز داشته
باشیم .برای مثال صدور پیش مجوز برای شروع کار و اقساطی شدن
هزینه عوارض ،از جمله این تسهیل گریها است .حسینی گفت:
ظرفیتهای مازاد مسکن مهر به سمت تعیین تکلیف میرود و دیگر
مسکن مازاد محسوب نمیشوند .به گفته حسینی ،برنامه ساخت
مسکن کارمندان به صورت تهاتری خواهد بود به این صورت که ما
زمین را به بخش خصوصی واگذار میکنیم و از این بخش مسکن
تحویل میگیریم .واحدهایی که ما تحویل میگیریم ،به کارمندان
واگذار میشود و واحدهایی که در اختیار سازندگان است ،در بازار و
به مردم عادی فروخته میشود به این ترتیب هم مسکن کارمندان
تأمین میشود هم مسکن متقاضیان عادی .حسینی افزود :وزارت راه
و شهرسازی  4راهکار برای ساماندهی بازار اجاره در دست دارد که
شامل اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،مؤسسات استیجاری ،ورود
استارت اپها و تولید مسکن است .به گفته حسینی ،طرح مسکن
کارمندان شامل مؤسسات غیرانتفاعی هم میشود و به این ترتیب
کارگران هم از این طرح منتفع خواهند شد .حسینی گفت :منابع
مالی کشور کفاف همه طرحهای حوزه مسکن را نمیدهد و منابع
یارانهای هم کافی نیست و چاره ما در تولید مسکن فقط اعتماد به
بخش خصوصی است.برنامه ما واگذاری زمین به سازندگان خوشنام
و حرفهای است .حسینی گفت :واحدهایی که به کارمندان واگذار
میشود تا پایان دوره اقساط در رهن بانک باقی میماند.

دستگیری جاعل حرفهای به اتهام کالهبرداری  6میلیارد تومانی
از متقاضیان اقامت در کشورهای خارجی با صدور ویزای جعلی
رئیس پلیس بین الملل نیروی
انتظامی از دستگیری کالهبردار ۶۰
میلیارد ریالی فراری از کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
پلیس ،سردار هادی شیرزاد دراین باره
گفت :در پی اعالم مقامات قضائی،
ردیابی فردی به اتهام جعل ویزا و
کالهبرداری به مبلغ  ۶۰میلیارد ریال
در دستور کار پلیس اینترپل تهران قرار

رئیس سازمان اورژانس خبر داد

جان باختن  318نفر در خوزستان و  99نفر در مازندران بر اثر غرقشدگی در سال 97
غرق شدگی؛ سومین علت مرگ ناشی از حوادث غیرعمدی

رئیس سازمان اورژانس گفت :بیشترین فوتیها بر اثر
غرق شدگی در سال  ۹۷مربوط به دو استان خوزستان و
مازندران به ترتیب با  ۳۱۸و  ۹۹نفر فوتی بوده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت بهداشت ،دکتر
پیرحسین کولیوند در سومین همایش ملی پیشگیری از
حوادث غرقشدگی در گیالن در خصوص موضوع غرق
شدگی و آمار و ارقام مربوط به آن گفت :در کل دنیا
ساالنه حدود  ۳۶۰هزار نفر غرق میشوند که این افراد
عمدتا در سن مولد هستند و برای هر کشوری جزو
سرمایه محسوب میشوند.
وی تصریح کرد :غرق شدگی سومین علت مرگ
ناشی از حوادث غیرعمدی و  ۷درصد کل مرگهای
مرتبط با حوادث بوده است و کودکان و مردان که
دسترسی بیشتری به آب دارند در معرض این اتفاق قرار
میگیرند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود ۹۰ :درصد مرگ

ناشی از غرق شدگی مربوط به کشورهایی است که درآمد
متوسط یا متوسط به پایین دارند شبیه حوادث ترافیکی
که در آنجا هم درآمدهای متوسط و روبه پایین تلفاتشان
بیشتر است .وی افزود :بیشترین میزان غرق شدگی
مربوط به آفریقا است که  ۲۰برابر آلمان تلفات دارد در
حالی که در کشور ما  ۰.۳درصد کل بار بیماریها مربوط
به مصدومین غرق شدگی است که در دنیا این عدد ۰.۶
درصد است .به طور کلی  ۰.۲درصد کل مرگهای کشور
را غرق شدگی شامل میشود در حالیکه در دنیا این عدد
 ۰.۵درصد است .رئیس سازمان اورژانس کشور اضافه
کرد :از سال  ۹۲یک روند کاهش داشتیم اما سال ۹۶
مجدد افزایش داشتیم اما در سال  ۹۷مجدد تعداد غرق
شدگان کاهش یافت.در  ۹سال گذشته  ۸۴درصد غرق
شدگان را مردان تشکیل دادهاند .در سال  ۹۶تعداد ۱۰۲۶
فوتی داشتیم در حالی که در سال  ۹۷این تعداد به ۹۳۶
نفر رسید که کاهش  ۹درصدی را نشان میدهد البته این

استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  26/02/1398و مجوز
شماره  10993/11مورخه  01/03/1398اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان تهران- :آقای اکبر گرجی به کد ملی
 2160618934به سمت رئیس هیات مدیره و خانم الهه نام آور به
کد ملی  0076237125به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای
نیما اسد پور به کد ملی 2259695426به سمت عضو اصلی هیات
مدیره و آقای ایمان بیدقی به کد ملی  6599860796به سمت عضو
اصلی هیات مدیره و آقای پرویز بیدقی به کد ملی 6599771394به
سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای مجتبی گرجی دیزآبادی به
کد ملی ( 2162729997خارج از شرکاء) به عنوان مدیرعامل انتخاب
گردیدند- .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک
و سفته و بروات و سایر قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و
اداری با امضاء ثابت آقای مجتبی گرجی دیزآبادی(مدیرعامل) وامضاء
اقای اکبر گرجی (رئیس هیات مدیره) یا آقای نیما اسد پور (عضو
هیات مدیره) 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
فیروزکوه ()511644

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فردوس بار البرز با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  1064و شناسه ملی  10186501831به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/02/1398و
مجوز شماره  10993/11مورخه  01/03/1398اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جدید استان تهران،شهرستان فیروزکوه ،دهستان پشتکوه ،کارخانه آهک صنعتی ،جاده
قائم شهر ،طبقه همکف ،کد پستی  3986179393انتقال یافت و
ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید- .خانم الهه نام
آور فرزند بابو اله کد ملی 0076237125با پرداخت مبلغ 000/100
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/150
ریال به مبلغ  000/250ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت
از مبلغ  000/100/1ریال به مبلغ  000/200/1ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید- .اسامی
شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه:
آقای اکبر گرجی به کد ملی 2160618934دارای 000/450
ریال سهم الشرکه ،آقای نیما اسد پور به کد ملی2259695426
دارای  000/200ریال سهم الشرکه ،خانم الهه نام آور به کد
ملی  0076237125دارای  000/250ریال سهم الشرکه ،آقای __________
سهیل علی اکبرخانی به کد ملی 6599944663دارای 000/100
ریال سهم الشرکه ،آقای ایمان بیدقی به کد ملی 6599860796آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فردوس بار البرز
دارای  000/100ریال سهم الشرکه ،آقای پرویز بیدقی به کد با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1064و شناسه
ملی 6599771394دارای  000/100ریال سهم الشرکه .حجت ملی  10186501831به استناد صورتجلسه مجمع
اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  26/02/1398و
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مجوز شماره  10993/11مورخه  01/03/1398اداره
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران:
موسسات غیرتجاری فیروزکوه ()511643

__________

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فردوس بار البرز با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  1064و شناسه ملی  10186501831به

گرفت و مشخص شد که این فرد از
طریق وعده اخذ ویزای کشورهای
مختلف و همچنین گرفتن اقامت ،پس
از کالهبرداری از تعدادی هموطنان به
خارج از کشور متواری شده است.
وی با بیان اینکه پلیس بین الملل
بالفاصله ضمن ارتباط با سازمان
اینترپل ،برای این متهم درخواست
صدور اعالن قرمز کرد ،گفت :با

اقدامات مأموران اعالن قرمز این فرد
به مبادی مربوطه ارسال و با استفاده
از شگردهای پلیسی و همکاری پلیس
مهاجرت و گذرنامه ،متهم شناسایی،
دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شد.
شیرزاد گفت :افرادی که قصد خروج از
کشور را دارند باید از طریق مجاری
قانونی و سفارتخانهها ،موضوع ویزای
خود را پیگیری کنند.

کاهش حاصل یک همکاری جمعی میان همه دستگاهها
بود.
کولیوند افزود :بیشترین فوتیها بر اثر غرق شدگی
در سال  ۹۷مربوط به دو استان خوزستان و مازندران
به ترتیب با  ۳۱۸و  ۹۹نفر فوتی بوده است .در سال ۹۷
بیشترین تلفات در ماه مرداد با  ۱۵۱نفر و کمترین تعداد
تلفات مربوط به اسفندماه با  ۳۹نفر فوتی بوده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه گفت :بیشترین
زمان غرق شدگی اوایل صبح یا حوالی غروب آفتاب بوده
است که دانستن این آمار به ما کمک میکند تا در زمانی
که بیشترین تلفات را داریم کنترلها را افزایش دهیم تا
منجر به کاهش فوتیها شود.
کولیوند گفت :اولین جایی که بیشترین غرق شدگی را
دارد رودخانهها هستند چون شرایط استاندارد وجود ندارد
در حالی که در برخی سواحل محلهای امنی برای شنا
کردن ایجاد شده است.

به کد ملی 6599860796و آقای پرویز بیدقی به کد
ملی 6599771394همگی به عنوان اعضاء اصلی هیات
مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند .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 فیروزکوه
()511645

__________
آگهی تغییرات شرکت نمادژ کاران با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  138372و شناسه ملی 10101814564
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  08/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی نظری به شماره ملی  0520195558به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره احمد نظری به شماره
ملی  0036487341به سمت رئیس هیئت مدیره
پروانه نظری به شماره ملی  0070512248به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
شدند .حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و
مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس
هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به
آقای اکبر گرجی به کد ملی  2160618934و آقای تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبتنیما اسد پور به کد ملی 2259695426و خانم الهه نام اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
آور به کد ملی  0076237125و آقای ایمان بیدقی غیرتجاری تهران ()511646
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معاون وزارت بهداشت خبر داد

ثبت فشار خون بیش از  ۲۱میلیون نفر با اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون
معاون بهداشت وزارت بهداشت از ثبت فشار
خون بیش از  ۲۱میلیون نفر از هموطنان طی اجرای
بسیج ملی کنترل فشار خون تا  ۶تیرماه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت بهداشت،
دکتر علیرضا رئیسی افزود :ازمجموع این تعداد
بیش از  ۴۰۴هزار نفر فشار خون خود را درسامانه
خوداظهاری فشارخون بسیج ملی کنترل فشارخون
به نشانی  salamat.gov.irثبت کردند.
وی در ادامه گفت :بیش از  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار
مورد فشار خون هموطنان در ایستگاههای ثابت و
سیار سنجش فشار خون در سراسر کشور ثبت شده
است.

دبیر شورای راهبری بسیج ملی کنترل فشار
خون افزود :از مجموع ثبتهای انجام شده بیش
از  ۱۵میلیون و  ۱۰۰هزار مورد در سامانه یکپارچه
بهداشت (سیب) ثبت شده است.

رئیسی با اشاره به فعالیت گسترده ایستگاههای
ثابت و سیار سنجش فشار خون در کشور گفت:
تاکنون  ۱۳هزار و  ۷۵۱ایستگاه ثابت و سیار در
اقصی نقاط کشور راه اندازی شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن توصیه به
همه هموطنان دارای سن ۳۰سال به باال به مراجعه
به مراکز بهداشتی ،درمانی و ایستگاهها برای
سنجش فشار خون اظهارکرد :کلیه مراکز جامع
سالمت شهری و روستایی ،پایگاههای سالمت،
خانههای بهداشت و ایستگاههای ثابت و سیار در
سراسر کشور تا  ۱۵تیر ماه آماده سنجش فشارخون
هموطنان هستند.

دستگیری دزد حرفهای به اتهام سرقتهای خشن از زنان مسافر
با قمه و شوکر و با همدستی پدر و مادر و دوست تبهکارش در تهران
مردی که با همدستی والدین و دو رفیقش اقدام
به تشکیل باند سرقتهای خشن از زنان تهرانی کرده
بود ،دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،هفتم اردیبهشت ماه امسال زنی
با مراجعه به مأموران انتظامی در محدوده جنوب
تهران اعالم کرد که توسط چهار سارق خشن مورد
سرقت قرار گرفته است .این خانم در اظهاراتش به
مأموران گفت :در افسریه تهران سوار یک خودروی
مسافرکش شدم که خانم میانسالی نیز در صندلی
جلوی آن نشسته و دو آقا در صندلی پشتی بودند.
در میانه راه وقتی قصد تماس گرفتن با گوشی ام
را داشتم خانم میانسال از همان جلو چنگ انداخت
و گوشی مرا قاپید و به پسرش که کنار من نشسته
بود گفت سرم را زیر صندلی ببرد .خیلی ترسیده بودم
و با توجه به اینکه قمه و شوکر کنار من نگهداشته
بودند هیچ تکانی نخوردم .آنها با استفاده از قیچی
النگوهایم را بریدند و در ادامه گوشواره و طالهای
دیگرم را برداشتند و همچنین رمز کارت عابربانکام
را نیز از من خواستند که به آنها گفتم .بعد از آنکه مرا
در کنار خیابان رها کردند پیامکهای از سوی بانک
به من ارسال شد که نشان میداد آنها از کارت من
خریدهایی انجام داده اند.
با اظهارات این زن اقدامات کارآگاهان پایگاه نهم
آگاهی تهران بزرگ آغاز شد اما با توجه به اینکه
هیچگونه سرنخی از متهمان در اعمال مجرمانه
شأن نمانده بود ،فرآینده شناسایی متهمان به طول
انجامید تا اینکه باالخره کارآگاهان با انجام عملیات
فنی و پیچیده پلیسی موفق به شناسایی هر پنج متهم

پرونده شدند .با شناساسی متهمان مشخص شد که
سه تن از آنها اعضای خانوادهای شامل مادر ،پدر و
پسر هستند و و دو پسر جوان عضو باند نیز از دوستان
پسر هستند که تحت پوشش مسافربر و با خشنترین
شیوه اقدام به سرقت و زورگیری از شهروندان و
به خصوص زنان کرده اند .در حالی که تحقیقات
مأموران برای دستگیری این افراد ادامه داشت،
شکایات دیگری نیز به پلیس واصل شد که نشان
میداد جرم از سوی همین افراد رخ داده است .چند
روز پیش پنج متهم طی عملیات هماهنگ پلیسی
هنگامی که در خانه بودند با هماهنگیهای قضائی
بازداشت و روانه بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ شدند
و با توجه به مدارک و ادله موجود در پرونده لب به
اعتراف گشودند.
متهم  ۳۰ساله پرونده و سردسته باند در
بازجوییهای پلیسی گفت :من و دو تن از دوستانم
که بازداشت شده اند با یکدیگر تصمیم به تشکیل
این باند گرفتیم ،من خودم اعتیاد داشتم و برای تأمین
هزینه مواد مخدر مصرفی ام دست به چنین کاری

آگهی تغییرات شرکت بالل کیش آرا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  400886و شناسه ملی
 10320521232به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  19/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :آقای محمد بالل با دریافت  2 500 000ریال
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج و دیگر
هیچگونه حق و سمتی ندارد .در نتیجه سرمایه شرکت
از  10 000 000ریال به  7 500 000ریال کاهش
یافت و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصالح
میگردد .اعضای هیئت مدیره از 3نفر به  2نفر کاهش
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .اسامی
شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد  -آقای
احمداسدزاده دارای  5 000 000ریال سهم الشرکه -
آقای حیدر بالل دارای  2 500 000ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()511647
____________________

زدم .از بهمن ماه سال گذشته با همدیگر سرقت
میرفتیم درحالیکه چون هر سه مرد بودیم هیچ
مسافر زنی سوار ماشین مان نمیشد و به این شکل
پول زیادی دستمان نمیآمد .به خاطر همین در ادامه
تصمیم گرفتیم یک زن به گروه اضافه کنیم و از آنجا
که مادر من نیز در تأمین هزینه مواد مخدر مصرفی
اش مانده بود به همراه پدرم که او نیز مانند مادرم
اعتیاد داشت به گروه اضافه شدند .بیشتر مواقع چهار
نفری سرقت میرفتیم و مادرم که از اوایل امسال
به گروه ما اضافه شده بود در صندلی جلو به عنوان
مسافر زن مینشست تا زنها نیز به ما اطمینان
کنند .بیشتر خودروهای به کار رفته در سرقتهایمان
نیز سرقتی بود و ابداً فکر نمیکردیم که به زودی
بازداشت خواهیم شد .در ادامه متهمان دیگر نیز
تمامی اظهارات متهم اول پرونده را تأیید کردند و
عنوان داشتند از اوایل امسال تنها از خانمهای جوان
که حتم ًا طال و جواهر با خود داشتند سرقت و در همه
سرقتها نیز از اسلحههایی مانند چاقو ،شوکر و قیچی
استفاده میکردند .مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی
تهران بزرگ با تأیید این خبر اعالم کرد که تاکنون
بیش از  ۲۰شاکی پرونده شناسایی شده اند و با توجه
به اینکه احتمال میرود سرقتهای این افراد بیشتر از
این تعداد باشد ،با هماهنگیهای قضائی دستور انتشار
تصویر متهمان نیز صادر شده است و تصاویر چهار
تن از متهمان در اختیار رسانهها قرار گرفته تا شکات
در صورت شناسایی این افراد به پایگاه نهم آگاهی
تهران بزرگ در شهر ری ،میدان ساعی ،خیابان
آستانه مراجعه کرده و شکایت خود را پیگیری کنند.

آگهی تغییرات شرکت تهران ماشین ابزار با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  118222و شناسه ملی  10101618054به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سید عمادالدین دیلمی با شماره
ملی  0063819929با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را به مبلغ  4742857000ریال کاهش داد .در نتیجه
سرمایه شرکت از مبلغ  5096793000ریال به 5000000000
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
فهرست و میزان سهمالشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش
سرمایه به شرح ذیل میباشد :مریم محبی منش با شماره
ملی  0076686256دارای  159350000ریال سهمالشرکه
سید عمادالدین دیلمی با شماره ملی  0063819929دارای
 4742857000ریال سهمالشرکه حامد دیلمی با شماره ملی
 0062981821دارای  500000ریال سهمالشرکه اشرف
هادی کل با شماره ملی  1229642730دارای  500000ریال
سهمالشرکه مهناز محبی منش با شماره ملی 008075588
دارای  96793000ریال سهمالشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()511648

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف ُ ۹تن انواع مواد مخدر و روانگردان
با اجرای هزار و  412عملیات پلیسی
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف ۹
تن انواع مواد مخدر و روانگردان در کل کشور در هفته چهارم خرداد ماه طی
 ۱۴۱۲فقره عملیات خبر داد و گفت :مجموع کشفیات این هفته  ۹۰۰۹کیلوگرم
است که در مقایسه با هفته قبل ۳۲ ،درصد کاهش دارد .به گزارش ستاد مبارزه با
مواد مخدر ،ناصر اصالنی افزود :بیشترین حجم مواد مکشوفه مربوط به تریاک به
میزان  ۷۵۲۳کیلوگرم بوده و  ۸۴درصد مجموع کشفیات را شامل میشود.
این مقام مسئول ادامه داد :همچنین از این میزان  ۱۲۱۸کیلوگرم حشیش۴۷ ،
کیلوگرم شیشه ۱۲۳ ،کیلوگرم هرویین ۱۹۶۳۷ ،عدد قرص روانگردان ۴۰ ،مواد
پیشساز و  ۹۴کیلوگرم سایر مواد کشف شده است.
اصالنی با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی  ۱۴۱۲فقره عملیات صورت
گرفته است ،گفت :سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره  ۶.۳۸کیلوگرم به ازای
هر عملیات بوده است .وی اظهار داشت :در هفته مزبور مجموع ًا  ۹۰۱۴متهم
در ارتباط با جرایم مواد مخدر و خصوص ًا طی طرحهای جمعآوری و ساماندهی
معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شدهاند که از این تعداد  ۲۰۶نفر به
اتهام قاچاق مواد مخدر و روانگردان  ۲۳۷۶نفر خردهفروش و توزیعکننده مواد
و  ۴۸۱۷نفر معتاد متجاهر دستگیر شدهاند ۱۶۱۵ .نفر نیز طی سایر عملیاتهای
مرتبط با موضوع مواد مخدر دستگیر شدهاند .معاون مقابله با عرضه ستاد افزود :از
 ۱۹۶۳۷عدد قرص روانگردان مکشوفه در این مقطع ،بیشترین تعداد با  ۷۷۲۷عدد
مربوط به استان البرز است که نشاندهنده  ۳۹درصد مجموع کشفیات قرصهای
روانگردان در هفته اخیر است .اصالنی با بیان اینکه بالغ بر  ۷۷درصد کشفیات این
دوره زمانی مربوط به هفت استان کشور میباشد ،اظهار داشت :بیشترین حجم
کشفیات با  ۲۵۳۵کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که معادل
 ۲۸درصد کشفیات کشور میباشد و هرمزگان با  ۱۲۲۶کیلوگرم ،کرمان با ۱۰۸۰
کیلوگرم ،خراسان جنوبی با  ۹۹۹کیلوگرم ،اصفهان با  ۸۶۰کیلوگرم ،تهران با ۵۸۹
کیلوگرم و یزد با  ۵۴۶کیلوگرم به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی افزود :سهم کشفیات  ۵استان اولویت دار حوزه مقابله یعنی سیستان و
بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،بوشهر و خراسان جنوبی از کشفیات کشور در هفته
مذکور  ۶۵درصد است .اصالنی اظهار داشت :طی این مدت ۱۶۷ ،دستگاه خودرو،
 ۲۱دستگاه موتورسیکلت ۵ ،قبضه سالح و  ۳۵دستگاه موبایل توقیف شد.

شناسایی و توقیف کامیون
حامل  185راس گوسفند قاچاق
با دستگیری یک متهم در فسا
فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت :ماموران انتظامی این شهرستان موفق به
کشف و توقیف کامیون حامل  ۱۸۵راس گوسفند قاچاق شدند.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ فرج رستمی اظهار داشت :در قالب اجرای طرح مبارزه
با قاچاق ماموران انتظامی پاسگاه فدشکوییه از توابع بخش شیبکوه در شهرستان
فسا ،حین کنترل خودروهای عبوری ،این کامیون را متوقف کردند .وی بیان کرد:
دربازرسی از این کامیون  ۱۸۵راس گوسفند قاچاق کشف و ضبط شد و راننده
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد .به گفته وی
ارزش این احشام طبق نظر کارشناسان۴میلیارد ریال برآورد شده است .شهرستان
فسا در فاصله  ۱۳۰کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.

____________________

آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه کارون شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  309527و شناسه ملی  10103496441به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت از آدرس میدان ونک -
خیابان ونک -پالک -24ط 1کدپستی  1991944761به آدرس
خیابان کریمخان خیابان حافظ کوچه رامین پالک  2طبقه  5واحد
 15کدپستی  1593917337تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()511649

____________________

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری انجمن رادیولوژی ایران به شماره
ثبت  7227و شناسه ملی  10100327598به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  31/03/1397و به استناد مجوز شماره 454/503
مورخ  11/10/1397وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران،
شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،پونک جنوبی ،خیابان
سردارجنگل ،بلوار ش سرلشکر مخبری[35متری گلستان] ،پالک ،105
طبقه همکف به کدپستی 1476745481تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()511650
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دوشنبه  10تیر  - 1398دور جد 
سرپرست سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

یادداشت

سیاست سردرگم در قبال ایران و خاورمیانه

استفان والت استاد روابط بین الملل دانشگاه هاوارد

رویکرد کلی ترامپ به خاورمیانه براساس باوری اشتباه است و موثرترین سیاست خاورمیانهای ،برقراری یک
رابطه تجاری با ایران است« .استفان والت» تئوریسین واقعگرایی تدافعی در این یادداشت آورده است :از آنجا که
ما هرگز همدیگر را مالقات نکردهایم و شما هم خواننده خوبی نیستید ،شک دارم حتی بدانید من که هستم .اما
ممکن است یکی از کارکنان شما نظرتان را به نامه من جلب کند .تااین نامه را بهدلیل خطمشی خاورمیانهای شما
و بهویژه سیاستهای شما در رابطه با ایران نوشتهام ،چراکه به نظر میرسد درحالحاضر همه چیز گیجکننده باشد
و من قصد کمک برای برونرفت از این اوضاع را دارم .در این نامه سعی خواهم کرد از واژههای کوچک استفاده
کنم؛ بهترین کلمات! همان شیوهای که شما در توییتر بهکار میبرید یا زمانی که در گردهماییهای بزرگ سخنرانی
میکنید .بین خودمان باشد آقای رئیسجمهور که شما با خروج از توافق هستهای اشتباه بزرگی مرتکب شدید.
من هنوز از خودم میپرسم آیا واقعا مقررات مندرج در این توافق را درک کرده بودید ،چراکه هر گاه از این توافق
سخن میگویید ،بازهم برداشتهای اشتباهتان را تکرار میکنید .اما مهم نیست ،من مطمئن هستم که شما فکر
کردید بهترین کار را انجام میدهید و ممکن است معتقد بودید این بدترین معاملهای بوده که تا بهحال دیدهاید.
اما من میترسم به افرادی که نباید گوش دهید .شما بهجای گوش دادن به مشورتهای «شلدون آدلسون»
(میلیاردر یهودیوحامیانتخاباتیترامپ)«،محمدبنسلمان»(ولیعهدعربستان) یا«بنیامیننتانیاهو»(نخستوزیر
اسرائیل) ،به نصایح افرادی همچون «جیمز متیس» (وزیر دفاع سابق ایاالتمتحده) و «ژنرال مک مستر» (مشاور
سابق امنیت ملی) و تمامی متحدان ایاالتمتحده یا حتی دوست نزدیکتان «والدیمیر پوتین» (رئیسجمهوری
روسیه) نیاز دارید .آنها مزایای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را درک کردهاند و خوشحال بودند که با شما در
این توافقنامه کار میکنند و نگرانیهای دیگر در مورد ایران را مورد توجه قرار میدهند .حاال نگاه کن ببین کجا
ایستادهای .ایاالتمتحده از این معامله خارج شده و این اشتباه را با تهدیدهای دیگر ترکیب کرده تا کشورهای
دیگر را از ادامه داد و ستد با ایران بترساند .در نخستین گام و با افزایش تنشها ،ایاالتمتحده خود را بدون حمایت
قدرتمند کشورهای متحد دید .عالوه بر این ،ایاالتمتحده با این اقدام سبب تضعیف جناح میانهرو شد؛ همانگونه
که «مایک پمپئو» وزیر امورخارجه ایاالتمتحده در اهداف بلندمدت آمریکا در قبال ایران اعالم کرده بود .این اقدام
واشنگتن همچنین سبب قدرت گرفتن جناح تندرو در ایران شدکه ایاالتمتحده را دشمن همیشگی خود میداند
و آن را غیرقابل اعتماد میخواند .سیاست فشار حداکثری شما آنگونهای که مشاوران شما میگویند کار نمیکند.
من مطمئن نیستم که هدف واقعی این سیاست چیست؟ آیا شما امیدوار به ایجاد یک معاهده جدید هستهای یا
سرنگونی حکومت (ایران) هستید؟ یا شاید تنها فعالیتهای منطقهای ایران را هدف قرار دادهاید؟ با این حال به نظر
میرسد ما به هیچیک از این اهداف نزدیک هم نشدهایم .گزارش اخیر «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی»
نشان میدهد که فعالیتهای منطقهای ایران کاهش نیافته و ایرانیها به تدریج از توافق هستهای دور میشوند .اما
با توجه به اینکه ایاالتمتحده نخستین کسی بود که از این توافق خارج شد ،شما نمیتوانید آنها را سرزنش کنید.
رهبران ایران بهنظر میرسد راه خود را انتخاب کردهاند تا به شما نشان دهند نمیترسند ،مجبور نیستند و تحت فشار
تسلیم نمیشوند .آقای رئیسجمهور مهم این است درک کنید چرا درگیری به این سمت پیش میرود .واکنش
ایران ممکن است گیجکننده باشد ،زیرا ایاالتمتحده بسیار قدرتمندتر است و تحریمهای اقتصادی بیشتر بدونشک
مشکالتی جدی برای ایران ایجاد کرده است.
چرا فشار حداکثری کار نمیکند؟

پس چرا تهران تسلیم نمیشود و با هر آنچه شما میخواهید موافقت نمیکند؟ آیا این به این دلیل است که
رهبران آن هیچ دلیلی برای تسلیم نمیبینند؟ نه دلیلش این نیست .اگر کشوری مثل ایران به شما اجازه قلدری دهد،
شما ممکن است نتیجهگیری کنید که میتوانید قلدریهای خود را ادامه دهید و سپس دوباره یا هر وقت و به هر دلیلی
آنها را مورد ارعاب قرار دهید و اجازه داشته باشید در هر توافقنامه بعدی ،آنچه میخواهید انجام دهید.
به همین دلیل رهبران ایران از احترام متقابل سخن میگویند .آنها تالش میکنند به شما بگویند آمریکای
ابرقدرت به آن اندازه قوی نیست تا آنها را وادار به تسلیم کند و شما حتی اگر برگهای برنده بیشتری در دست دارید
باید منصفتر باشید .اجازه بدهید این موضوع را به شیوه دیگری توضیح دهم و امیدوارم شما مطلب را بگیرید .نویسنده
کتاب «جهنم نیات خوب»به یاد دارید که از «روی کان» وکیل شخصیتان مشاوره میگرفتید و او به شما گفت به
وزارت دادگستری پس از آنکه شرکت امالک شما متهم به تبعیض نژادی شده بود ،بگویید «برو به جهنم» .کان به
شما یاد داد زمانی که در موضع ضعف هستید بیشتر حمله کنید تا دیگران را از سوءاستفاده از شما برهاند .این همان
کاری است که شما در قبال ایران انجام میدهید و به همین دلیل فشار حداکثری کار نمیکند .بهطور گستردهتر،
رویکرد کلی شما به خاورمیانه بر اساس باور اشتباه است؛ باوری که ترکیبی از حمایت بیقید و شرط از شرکای آمریکا
(اسرائیل ،عربستان سعودی ،مصر ،کشورهای حوزه خلیجفارس و غیره) و خصومت بیوقفه و دشمنی دیرینه با ایران
است .اما آنچه مشاوران شما به شما نمیگویند ،این است :همانگونه که شما همیشه منافع آمریکا را در اولویت قرار
میدهید ،متحدان خاورمیانهای شما هم همینگونه فکر میکنند .به همین دلیل شرکای کنونی واشنگتن و حامیان
آنها یا البیگرانشان درایاالت متحده از مقابله آمریکا با ایران خوشحال هستند .ما در سیاست خارجی ،این را راهبرد
«شانه خالی کردن از مسوولیت» میخوانیم .کشورهای هوشمند بهجای درگیر شدن در چنین خطراتی ،دیگران را وادار
به ورود به چنین نبردهایی میکنند و خودشان از دور تماشاگر هستند .چگونگی توافق با ایران بنابراین همه آن چیزی
که امروز در خاورمیانه به آن نیاز داریم ،توازن قدرت است تا هیچ کشوری نتواند بر منطقه غلبه کند و عرضه امن
نفت به بازارهای جهانی ادامه یابد .خبر خوب این است که هیچ کشوری امروز در موقعیتی قرار ندارد که منطقه را در
کنترل بگیرد ،زیرا خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری دچار چند دستگی شده است .بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که
ایاالتمتحده در کنار یک جریا ن در خاورمیانه و در مقابل عدهای دیگر قرار گیرد .سرانجام ،موثرترین سیاست خاورمیانه
ای ،برقراری یک رابطه تجاری با ایران است .این امر به واشنگتن اهرم قدرت بیشتری در مقابله با دیگران میدهد.
در واقع واشنگتن باید مانند روسیه و چین رفتار کند که با تمامی کشورهای خاورمیانه تعامل دارند و این امر سبب نفوذ
بیشترشان شده است .من م یدانم که پیشنهاد من نیاز به سازماندهی بسیاری دارد و احتماال شما نیاز به جایگزینی
برخی از مشاوران برتر خود دارید .من نمیخواهم چاپلوسی کنم ،اما هیچ رئیسجمهوری به اندازه شما نمیتواند بدون
عذر و بهانه تغییر جهت دهد .شما بدونشک بهترین رئیسجمهوری هستید که هنگام ترک دولت ،مردم را بیاندازه
خوشحال میکنید .همانطور که چندینبار گفتهاید و با توجه به اینکه مشاورانتان شما را به سمت قتلگاه میبرند ،اکنون
بهترین زمان برای یک خانهتکانی اساسی در دولت است .آقای رئیسجمهوری من به شما رای ندادم و براساس
عملکردتان تاکنون فکر نکنم در انتخابات 2020هم چنین کاری بکنم .اما نمیخواهم شاهد افول جهانی ایاالتمتحده
باشم و بهطور قطع تمایلی ندارم شاهد تکرار اشتباهات شما باشم؛ بهویژه اشتباهاتی که دولت «جورج دبلیوبوش» در
خاورمیانه مرتکب شد .بنابراین امیدوارم شما بهطور جدی درمورد مشاورهای که دادهام ،فکر کنید .اوه ،و یک چیز دیگر؛
اگر حتی با احتمال ناچیز مشاورههای مرا بهکار گرفتید و اسمی از من نبردید ،ناراحت نمیشوم.
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جزئیات بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
سرپرست سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم
جزئیات قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش
حساب گفت :این افراد میتوانند با اثبات دالیل
الزم نسبت به تقسیط اصل بدهی خود اقدام کنند.
به گزارش مهر ،محمدحسن زدا در مورد جزئیات
قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
اظهار داشت :قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان
خوش حساب قانونی دائمی است که برای سه
گروه از کارفرمایان که به دالیلی مانند تحریمهای
ظالمانه ،نوسانات ارزی و حوادث غیر مترقبه کارگاه آنان دچار
بحران شود اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این قانون در صورت
اثبات ما میتوانیم جریمههای این کارفرمایان را ببخشیم افزود:
البته برای ما باید خوش حسابی کارفرمایان ثابت شود که این
موضوع نیز با لیست بیمهای آنان مشخص خواهد شد .سرپرست
سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد :به عنوان مثال کارخانهای که
لیست بیمه اش را به طور مرتب پرداخت میکرده اما در برههای
از زمان کارفرما به دلیل تحریمهای ظالمانه دچار بحران میشود

و نمیتواند برای مدتی مواد اولیه خود را
تامین کند به همین علت پرداخت حق بیمه
کارگران چند ماه به تاخیر روبرو شده است
بنابراین این فرد ،کارفرمایی خوش حساب
بوده که دچار مشکل شد و با این قانون
میتواند از بخشودگی جرایم برخوردار
شود .زدا از ابالغ بخشنامه بخشودگی
جرایم کارفرمایان خوش حساب خبر داد
و گفت :این قانون به واحدهای اجرایی در
سراسر کشور ابالغ شده و قابلیت اجرا شدن دارد .به گفته وی،
براساس این مصوبه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون،
چنانچه جرایم بیمهای آنها مربوط به قبل از  ۲۹اسفند سال
 ۹۶باشد ،حداکثر تا سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این
تصویب نامه مهلت دارند تا در مورد پرداخت و یاتقسیط
اصل بدهی به تامین اجتماعی مراجعه و برای برخورداری از
بخشودگی جرایم به توافق برسند.
وی افزود :کارفرمایان باید مدارک و مستندات خود را نیز به
همراه داشته باشند.

دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد

انهدام  2هزار و  600باند محلی ،منطقهای و بینالمللی

و توقیف  ۵۰۰میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در سال گذشته میالدی
دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت:
جمهوری اسالمی ایران در سال  ۲۰۱۸با اجرای
هزار و  ۶۰۰عملیات و تقدیم  ۱۸شهید ،بیش از دو
هزار و  ۱۰۰باند محلی ،منطقهای و بینالمللی را
منهدم و  ۵هزار میلیارد ریال از اموال قاچاقچیان را
توقیف کرده است.
به گزارش مهر ،اسکندر مومنی در همایش
روز جهانی مبارزه با موادمخدر در ستاد مبارزه با
موادمخدر ریاست جمهوری با اشاره به مبارزات
 40ساله جمهوری اسالمی ایران با موادمخدر ،اظهار کرد :کشت
و تولید موادمخدر به رکورد بیسابقه در دو دهه گذشته رسیده و
 275میلیون نفر به موادمخدر ابتال شدند .دبیر کل ستاد مبارزه
با موادمخدر ادامه داد :مشتقات تریاک عامل  66درصد مرگ و
میر ناشی از مصرف موادمخدر در جهان است ،بیش از نیمی
از معتادان تزریقی جهان دارای بیماری هپاتیت  Cهستند و از
هر هشت نفر یکی از آنها مبتال به ویروس  HIVاست .وی
خاطرنشان کرد :منطقه ما به واسطه همجواری با کشوری که
بیشترین کشت مواد در آن صورت میگیرد ،در معرض بیشترین
خسارات انسانی و عواقب قاچاق و اعتیاد قرار گرفته است .مومنی
با بیان اینکه چالشهای ناشی از موادمخدر از منطقهای به منطقه
دیگر متقاوت است ،گفت :جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی
انقالب اسالمی در مقابله خستگیناپذیر با قاچاقچیان موادمخدر،
سه هزار و  811شهید و  12هزار جانباز تقدیم کرده و موفق به
کشف حدود  11هزار تن موادمخدر با محوریت نیروی انتظامی
و نیروهای مقابلهای در سه دهه اخیر شده است .دبیر کل ستاد
مبارزه با موادمخدر افزود :جمهوری اسالمی ایران در سال 2018
با اجرای هزار و  600عملیات و تقدیم  18شهید ،بیش از دو هزار

و  100باند محلی ،منطقهای و بینالمللی
را منهدم ،تعداد هشت هزار وسیلهنقلیه،
امالک و اموال قاچاقچیان به ارزش مالی
بیش از  5هزار میلیارد ریال را توقیف و
بیش از  800تن موادمخدر را کشف کرد.
وی متذکر شد :کشفیات هروئین در ایران
در سال  2018حدود  26تن بوده که این
کشفیات در کشور منشا تولید که در آن
نیروهای فرامنطقهای حضور دارند اندکی
بیش از دو تن و در کل بازار مقصد حدود چهار تن بوده است.
مؤمنی یادآور شد :علیرغم تحریمهای ظالمانه ،حدود  76درصد
کشفیات جهانی تریاک 67 ،درصد کشفیات جهانی مرفین و
 17درصد کشفیات جهانی هروئین توسط جمهوری اسالمی
ایران صورت میگیرد و ساالنه صدها میلیون دالر در مرزهای
شرقی برای انسداد مرزها هزینه میشود .وی ادامه داد :تقویت
برنامههای کاهش آسیب و فراهمسازی شیوههای متعدد درمانی
برای بازگشت معتادان به جامعه در راهبرد جمهوری اسالمی
ایران است .رویکرد اجتماعمحور با هدف جلب مشارکت تمام
آحاد جامعه در حوزههای مختلف صیانت ،بازتوانی و بازگشت
معتادان به جامعه صورت گرفته و جمهوری اسالمی ایران معتقد
است این معضل مسئله تخصصی و فراگیر بوده و سیاسی شدن
آن نه تنها کمکی به این مسئله میکند بلکه منجر به تغییر
رویکردهای ملی میشود .دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر
تصریح کرد :مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای در مسیر
ترانزیت ،انتقال تجارب موفق کشورها در زمینه کاهش آسیب و
تقاضا و اتخاذ سیاست مشترک جهانی علیه تحریمهای جهانی در
رابطه با موادمخدر باید توسط جامعه جهانی انجام شود.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش خبر داد

ممنوعیت برگزاری کالسهای تقویتی دانشآموزی
در پایگاههای تابستانی

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش
گفت :محور اصلی پایگاههای تابستانی ،آموزش یک
مهارت است و اگر پایگاهی در فصل تابستان به برگزاری
کالس تقویتی اقدام کند با آن برخورد میشود.
به گزارش تسنیم ،علی رمضانی درباره برنامههای
تابستانی اوقات فراغت دانشآموزان اظهار کرد :فعالیتهای
تابستانی سال  98در بیش از  30هزار پایگاه به  4میلیون
نفر از دانشآموزان ارائه میشود که مدارس ،کانونهای
فرهنگی و تربیتی ،کانونهای پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،فضاهای ورزشی و دارالقرآنها جزو پایگاههای
تابستانیهستند.
وی افزود :فضای سنگین آموزش بعضی مواقع به
تابستان هم کشیده میشود و خانوادهها انتظار دارند در
پایگاههای تابستانی هم کالس آموزش دروس برگزار
شود که این کار خطرناک است ،دانشآموز در  9ماه سال
تحصیلی با وجود تمام فشارهایی که آموزش و پرورش
برای حذف آزمون انجام داد و در مقابل مقاومت بنگاههای
اقتصادی باز هم نتوانست از فشار خارج شود و امیدواریم
خانوادهها برای خروج از این فضا به ما کمک کنند .مدیرکل
فرهنگی و هنری وزارت آموزشوپرورش گفت :در فصل
تابستان اگر پایگاه تابستانی به برگزاری کالسهای درسی
آموزشی اقدام کند با آن برخورد میکنیم ،امسال سیاست
ما در پایگاههای تابستانی مهارتآموزی است.

رمضانی ادامهداد :یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی این
است که به مهارت کمتر پرداخته در حالیکه برنامه ششم
توسعه تاکید دارد هر دانشآموز یک مهارت بیاموزد براین
اساس در پایگاههای تابستانی شعار هر دانشآموز یک
مهارت را داریم؛ دانشآموزان باید بدانند در اطرافشان چه
میگذرد ،مدیران مدارس نیز کمک میکنند و خانوادهها
باید این موارد را به عنوان مطالبات از آموزش و پرورش
درخواست و این وزارتخانه و افرادی را که به این سیاست
ادامه میدهند ،تشویق کنند تا دانشآموزان از مدرسه لذت
ببرند.
وی ادامه داد :از سازمان فنی و حرفهای و وزارت
صنعت نیز میخواهیم در کارخانهها را به روی دانشآموزان
باز کنند تا آنها ببینند چه تولیداتی در ایران داریم .مدیرکل
فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به
این پرسش که با خواهش و در خواست نمیتوان بچهها
را به کارخانهها برد و باید تفاهمنامهای با وزارتخانهها
داشته باشید ،عنوانکرد :تفاهمنامه داریم ،سال گذشته
بسیج دانشآموزی این کار را انجام داد اما کارخانهها
همراهی نکرده و مقاومت میکنند ،در بحث ایران مهارت
نیز تفاهمنامای داریم اما مقاومتهایی در خارج از حوزه
آموزش و پرورش دیده میشود و انتظار از تمام وزارتخانهها
این است بستر فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش داشته
باشند.

مدیر کل زندانهای استان تهران خبر داد

فارغ التحصیلی  ۳۷۰زندانی
در مقاطع علمی  -کاربردی
در زندان قزلحصار

مدیرکل زندانهای استان تهران از فارغ
التحصیلی  ۳۷۰مددجو در مقاطع علمی  -کاربردی
بعثت  ۳قزلحصار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای
استان تهران ،مرکز علمی کاربردی بعثت  ۳ندامتگاه
قزلحصار از ابتدا فعالیت آموزشی تعداد  ۳۷۰مددجو
را در دو مقطع کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل
کرده است.
محبی مدیر کل زندانهای استان تهران با
اعالم این خبر گفت :از مجموع این آمار در میان
فارغ التحصیالن ،در مقطع کاردانی  ۳۰۰مددجو
در رشتههای حسابداری مالی ،مکانیک و تعمیر
و نگهداری خودرو ،تربیت قرآن کریم و مدیریت
کسب و کار و در مقطع کارشناسی  ۷۰نفر را در
رشتههای حسابداری مالی ،مهندسی فن آوری
مکانیک خودرو فارغ التحصیل شده اند.
وی افزود :از آنجایی که مراکز آموزشی دانشگاهی
در داخل زندانها با ارتقا آگاهی مددجویان سهم
بسزایی در کاهش بزهکاری و رفتار پرخطر دارد،
مراکز علمی کاربردی بعثت در سطح زندانهای
استان در سه واحد بازداشتگاه اوین ،زندان رجایی
شهر و ندامتگاه قزلحصار مشغول به ارائه خدمات
آموزشی به مددجویان میباشند.
وی در پایان خاطر نشان کرد :در هر ترم
تحصیلی ،به مددجویان داوطلب دارای شرایط
تحصیل از  ۱۴تا  ۲۰واحد درسی در طول سال
تحصیلی و در ترم تابستانی تعداد  ۶واحد درسی
ارائه میشود.
این مرکز آموزش علمی کاربردی از سال
تحصیلی  ۹۰-۹۱آغاز به کار کرده است.

پلیس به دنبال دستگیری
قاچاقچیان فراری
با توقیف سواری پراید
حامل  146کیلو حشیش
در کازرون فارس
فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف سواری پراید
و کشف بیش از  ۱۴۰کیلو حشیش در شهرستان کازرون
خبر داد .به گزارش میزان ،سردار رهام بخش حبیبی
گفت :مأموران انتظامی شهرستان کازرون با اقدامات
فنی و پلیسی ،محل تردد قاچاقچیان مواد مخدر توسط
یک سواری پراید را در محور قائمیه-نورآباد شناسایی
کردند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود
قرار دادند .وی ادامه داد :مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر این شهرستان با هماهنگی مقام قضائی به محل
مورد نظر اعزام و پس از ایست و بازرسی و کنترل
خودروهای عبوری به صورت محسوس و نامحسوس،
در نهایت خودرو مورد نظر را شناسایی کردند .فرمانده
انتظامی استان فارس تصریح کرد :ماموران پس از
مشاهده خودرو قاچاقچیان دستور ایست صادر کردند
که راننده بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کرد.
سردار حبیبی با اشاره به اینکه پس از طی مسافتی
تعقیب و گریز ،قاچاقچیان عرصه را بر خود تنگ دیده و
با رها کردن خودرو با استفاده از کوهستانی بودن منطقه
و تاریکی هوا اقدام به فرار کردند ،عنوان داشت :ماموران
موفق شدند در بازرسی از خودرو قاچاقچیان ۱۴۶ ،کیلو
حشیش کشف کنند .به گفته فرمانده انتظامی استان
فارس ،تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری
قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

