رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی تشریح کرد

جزئیاتترخیصخودروها وموتورسیلکتهایتوقیفشدهباپرداختقسطیجرایم

صفحه 7

سی ویژگی جامعهای
که در آن رقابت
کمیاب است

دكتر مهدي ذاكريان استاد حقوق و
روابط بینالملل:

کاهش تعهدات برجامی
ایران تعارضات فکری
و دروغگویی آمریکا را
آشکار کرد

دکترمحمودسریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 2

صفحه 2
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رئیس سازمان امور مالیاتی:

بلومبرگ :آمریکا فعال
ظریف را تحریم نمیکند

عقبنشینی
دولت ترامپ
از تحریم وزیر
خارجه ایران

صفحه 2

سرپرست وزارت
آموزش و پرورش
خبر داد

یادداشت علی اکبر صالحی
در «لوفیگارو»؛

شرط خروج
از بحران میان
ایران و آمریکا
لغو تحریمهاست

صفحه 2

یک نفر به تنهایی  ۳۸هزار سکه تمام
بهار آزادی و  ۴۹۰نفر بیش از هزار
سکه که  ۳۸نفر آنها هر کدام بیش
از  5هزار قطعه سکه در طرحهای
پیشفروش شده خریدند

صفحه 4

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

دستگیری چند شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
از طریق فروش دستگاههایی و ادعای قابلیت
دسترسی به سواالت کنکور از طریق این دستگاهها
قبل از برگزاری کنکور سراسری

صفحه 8

جذب 25هزار نفر از طریق دوره چهارساله و 12هزار نفر از طریق ماده28
با ادامهتحصیلآنها بهعنواندانشجومعلمدردانشگاهفرهنگیان

صفحه 4

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب خبر داد

شناسایی و انهدام باند توزیعکننده
مواد توهمزای «گل» از طریق اینستاگرام

صفحه 5

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:

«پراید» و «آردی»

نباید در جادهها تردد کنند

صفحه 5

کشف ۲۵۰۰دستگاهاستخراجارزدیجیتال
و ۳۰۰دستگاه تلفن همراه قاچاق در عسلویه
صفحه 6

شناسایی 4مزرعهتولیدارزدیجیتال
وکشف 270دستگاهاستخراجبیتکوین
درشهرستانقدساستانتهران

صفحه 7

جزئیات جدید افزایش  5تا 10
میلیون تومانی تسهیالت مسکن مهر
افزایش وام مسکن مهر پردیس ،در صورت
پیشرفت  ۷۰درصدی در ساخت به ۵۰
صفحه 3
میلیونتومان
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان خبر داد

پرداخت وام ازدواج
با یک ضامن معتبر و سفته
صفحه 3

دستگیریمردتبهکار بهاتهامطعمهقرار
دادن همسرش بر سر راه خودروهای
سواری و زورگیری از  25راننده در تهران
صفحه 7

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور خبر داد

کشف ۲۰۰سکه طال از یک قاچاقچی
در فرودگاه امام خمینی (ره)

صفحه 6

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

تراشیدن موی سر سربازان
حداقل با نمره 10
حداکثر تا 20

صفحه 6

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد

«تریاک» و «گل»
 2مخدر پرمصرف در کشور!

صفحه 8

کشف ۵۷دستگاهاستخراج«بیتکوین»
به ارزش 600میلیون تومان
از یک خودروی سواری در تهران
صفحه 6
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سیاسی
یادداشت
سی ویژگی جامعه ای
که در آن رقابت کمیاب است

دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
-۱افراد اول دیگران را تمجید میکنند ،بعد
شاید تحلیل کنند؛
تسری پیدا
ناخواسته
تملق
-۲صنعت
ّ
میکند؛
-۳مناسبات فردی بر سیستم سازی
اولویت پیدا میکند؛
-۴افراد واژه هایی را استفاده میکنند که
صاحبان سِ َمت خوششان بیاید؛
-۵حفظ سِمَت بر کیفیت عملکرد مدیران اولویت پیدا میکند؛
-۶در ناخودآگاهِ افراد ،راستگو نبودن حالت عادی پیدا میکند؛
-۷کسانی که توانایی ،تخصص و شخصیت دارند به حاشیه رانده می
شوند؛
-۸دستیابی به سِمَت بسیار سهل میشود ؛
ل های مبتنی بر  Factرا می
-۹رؤیا پردازی و تخیالت جای تحلی 
گیرند؛
-۱۰افراد میآموزند  ۱۰درصد حقیقت را بگویند ۹۰ ،درصد تزیین
کنند؛
-۱۱حیله گری برای رسیدن به پول و سِمَت بسیار فعال میشود؛
-۱۲افراد می آموزند با واژه ها ،حداقل برای مدتی میتوانند دیگران
را فریب دهند؛
-۱۳دسترسی به رانت بسیار راحت میشود؛
-۱۴فی البداهه بودن ( )Arbitrarinessقاعده میشود؛
-۱۵پیشبینی رفتار و افکار واقعی افراد ،ناممکن میشود؛
-۱۶افراد در طول یک روز بنا به ضرورت و نوع مخاطبین ،چند بار
جهان بینی عوض میکنند؛
-۱۷وفای به عهد ،معنای خود را از دست میدهد؛
-۱۸افراد ،شخصیت واقعی خود را در الی ه های تودرتو پنهان میکنند؛
-۱۹افراد در توجیهِ طرح هایی که کارآمدی ندارند ،حرفه ای میشوند؛
-۲۰برنامهریزی با موانع جدی روبرو میشود؛
-۲۱به سختی میشود روی قول ،سخن و دیدگاه افراد حساب کرد؛
-۲۲عمده نوآوریها در حفظ سِمَت خود را نشان میدهند؛
-۲۳مسئولیت و اعتبار اظهار نظر کردن به شدت کاهش پیدا میکند؛
-۲۴موضوع کارآمدی صرفاً در سخنرانیها و همایش ها بحث می
شود؛
-۲۵اهمیت ثانیه ،دقیقه و زمان به حداقل خود میرسند؛
-۲۶کار جّدی و درازمدت ،بسیار سخت میشود؛
-۲۷افراد خورجینی از شخصیت های مختلف در اختیار دارند که به
تناسب شرایط ،از شخصیت مناسب استفاده میکنند؛
-۲۸ارتقاء افراد عمدتاً با سنجش میزان ارادت آنها ،تعیین میشود؛
-۲۹کشورهای دیگر و بنگاه های خارجی به سختی بتوانند با این
توافق پایدار برسند؛
جامعه به
ِ
-۳۰جامعه و کشور به تدریج ،اثرگذاری و مزیت نسبی خود را در سطح
ی دهند.
بین المللی از دست م 

بلومبرگ :آمریکا 
فعال
ظریف را تحریم نمیکند
بلومبرگ به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد که دولت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
فع ً
ال محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریمها قرار نمیدهد.
به نوشته بلومبرگ ،هنوز مشخص نیست که علت تصمیم دولت آمریکا برای تحریم
نکردن ظریف چیست و آیا در آینده نزدیک تحریمی اعمال خواهد شد یا نه.
ترامپ پس از خروج یکجانبه از برجام تحریمهای پیشین علیه ایران را بازگرداند
و طی ماههای گذشته تحریمهای دیگری وضع کرد .وی اخیراً در ادامه جریانسازی
رسانهای برای خروج از بنبستی که آن را خود با خروج از برجام کلید زد ،به بهانه تالفی
سرنگونی پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران ،تحریمهایی که پیش از این اعالم شده
بود را به شیوه دیگری تکرار و تالش کرد چنین فضایی را ترسیم کند که سختترین
تحریمها را علیه تهران در پیش گرفته است .وی سپس با امضای این تحریمها ،همان
لفاظیهای گذشته مبنی بر تالش برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دسترسی
به یک توافق جامع را تکرار کرد و گفت :هرگز اجازه نخواهیم داد ایران به سالح اتمی
دست یابد« .استیون منوچین» وزیر خزانهداری آمریکا پس از این اقدام ترامپ با حضور
در جمع خبرنگاران گفت که ترامپ به وی دستور داده تا اواخر هفته ،ظریف را نیز به
فهرست تحریم شدگان اضافه کند .اعالم تحریم یک مقام دیپلماتیک ،با واکنشهای
مختلفی در داخل و خارج از کشور همراه شد و ناظران سیاسی ،این رویکرد تیم کاخ
سفید علیه وزیر امور خارجه ایران را تائیدی بر نقش فعال دستگاه سیاست خارجی ایران
به رهبری محمدجواد ظریف در تقابل با تیم حاکم بر کاخ سفید برای اجماعسازی و
ائتالف علیه تهران قلمداد میکنند.

ید شماره ( -84شماره پیاپی )790
یکشنبه  23تیر  - 1398دور جد 
یادداشت علی اکبر صالحی در «لوفیگارو»؛

شرط خروج از بحران میان ایران و
آمریکا لغو تحریمهاست

علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران ،در یادداشتی که در روزنامه فرانسوی
لوفیگارو منتشر شد تصریح کرد که شرط خروج
از بحران فعلی میان ایران و آمریکا «لغو همزمان
تحریمهای اعمال شده از سوی ایاالت متحده و
محکومیت تولید ،انباشت و بکارگیری سالحهای
هستهای از سوی ایران است».
به گزارش جماران؛ ترجمه متن کامل مقاله
دکتر صالحی بدین شرح است:
«بر خوانندگان این سطور پوشیده نیست که
جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده طی چهار
دهه گذشته در تقابل با یکدیگر قرار داشتنداند.
علت اصلی این رویارویی و دشمنی را باید در
جهانبینی و ایدئولوژی دو نظام سیاسی که با
یکدیگر متمایز و متفاوت هستند ،جستجو نمود.
تصمیم سازان هر دو کشور از زاویهای متفاوت به
جهان و کار جهان مینگرند .از یک سو ،ایران خود
را کشوری مستقل ،برخوردار از دستاوردهای تج ّدد
و آراسته به ارزشها و آرمانهای اخالقی و دینی
تلقّی میداند و از سوی دیگر ،ایاالت متحده خود
را در مقام اُسوه و ناجی اندیشه لیبرالی در سطح
سازان هر دو کشور
جهانی عرضه میکند .تصمیم
ِ
اهدافِ خود را در سطح جهانی پیگیری نموده و
هر یک با شیوهای منحصر به فرد و مخصوص به
خود در این راه گام بر میدارد .جمهوری اسالمی
ایران در آرزوی گسترش عدالت و برابری در سطح
جهانی است و این در حالی است که سردمداران
ایاالت متحده در سودای توسعة هژمونی خود در
سطح بینالمللی هستند .افزون بر اختالف و تضاد
در حوزة جهان بینی ،باید به این نکته اشاره نمود
که شرایط جمهوری اسالمی به گونهای است
که ایران حافظ ثبات و قدرتی با نفوذ در منطقه
خاورمیانه است ،ا ّما آمریکا کشوری برخوردار از
روحیة توسعه طلبانه است که در اندیشة گسترش
قدرت و نفوذ خود به عنوان تنها ابر قدرت جهان
است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی نظام جمهوری
اسالمی ،همواره در صدد حفظ حاکمیت ملّی
و استیفای حقوق ملّت شامل توسعة فناوری
صلحآمیز هستهای بعنوان حق مسلم خود بوده
است.
در حال حاضر ایاالت متحده آمریکا با هدف
افزایش نفوذ خود در عرصة بینالمللی از مشکلی
ساختگی تحت عنوان موضوع هستهای ایران به
عنوان بهانهای برای اعمال فشار بر جمهوری
اسالمی ایران استفاده نموده و تحریمهای ناعادالنه
و غیرانسانی را علیه کشورمان ا ِعمال نموده است.
دولت آمریکا با بهرهگیری از بنگاههای عظیم
سخن پراکنی و غولهای رسانهای خود تالشی
مذبوحانه و بیهوده را در دستور کار قرار داده تا
از این رهگذر ،این مشکل و بهانة ساختگی را
به باوری عمومی در سطح جهانی تبدیل کند و
از این طریق ،نسبت به اعمال فشار سیاسی علیه
ایران اقدام نماید.
شایان ذکر است که به رغم نیات دولت آمریکا،
تحریمها در حد انتظار خودشان مؤثر واقع نشده و
در واقع میتوان گفت که مقاومت و صبر راهبردی
ایران در برابر فشارها باعث شد که دولت قبلی
آمریکا (دولت باراک اوباما) به ناچار گزینة مذاکره
را انتخاب نموده و به گفتگو برای حل این معضل
ساختگی تن در دهد .در چنین اوضاع و احوالی
بود که مذاکرات محرمانه در قالب سازوکاری
موسوم به "مسیر د ّوم" بر اساس درخواست دولت
وقت آمریکا و با وساطت دولت عمان در سال
 2011میالدی آغاز شد و تصمیمسازان کاخ
سفید از طریق سلطان ُعمان ،تصمیم خود مبنی
حق ایران برای غنیسازی در خاک
بر شناسایی ّ
کشور را به مقامات ارشد نظام اعالم نمودند.

این مذاکرات به توافق هستهای منجر شد که
برجام نام گرفت .پس از گذشت دو سال از اجرای
توافق یاد شده ،دولت جدید آمریکا به این دستاویز
که توافق مذکور ،بدترین توافق در تاریخ ایاالت
متحده است از برجام خارج شد .در مواجهه با این
رویکرد ،جمهوری اسالمی ایران گزینة مقاومت و
صبر استراتژیک را برگزید .دولت ترامپ همچنان
نسبت به گسترش دامنة تحریمها علیه ایران اقدام
نمود و سر انجام مقامات نظام مص ّمم شدند تا
از حقوق کشورمان مندرج در بندهای  26و 36
مقرر
توافقنامه بهرهبرداری نمایند .از این رهگذرّ ،
شد تا اجرای بخشی از محدود ّیتهای پذیرفته
شده توسط ایران به حالت تعلیق در آمده تا
بدینوسیله ،نسبت به برقراری توازن میان حقوق و
تعهدات و نیز عمل به تعهدات توسط کشورهای
اروپایی اقدام گردد.
مقامات دولت ترامپ پس از برخی اظهار
نظرهای نسنجیده و اعالم شروط نابخردانه
واقعیت گردن نهاده و
دوازده گانه در نهایت به ّ
مطالبات خود را به یک مورد خاص محدود کردند.
رئیس جمهور ایاالت متحده در موضعگیریهای
اخیر خود چنین اظهار داشت که تنها مطالبه ما
از ایران اعالم صرف نظر نمودن از دستیابی به
سالح اتمی است .در این میان ،باید توجه داشت
که جمهوری اسالمی به طور سنتی و بنابر تجارب
خود ،به وعدههای دولت آمریکا اعتمادی نداشته
و هرگونه مذاکره مستقیم را قاطعانه رد میکند؛
چرا که از منظر تصمیمگیران نظام ،هیچ تضمین
عینی وجود ندارد که دور جدید مذاکرات با فرجام
دور نخست آن ،مواجه نشود .مقام معظم رهبری
با توجه به تجارب موجود فرمودندکه ایران مذاکره
مستقیم و تحت فشار را نخواهد پذیرفت و چنین
مذاکرهای سمی مهلک است.
اکنون با توجه به نکات یاد شده این پرسش
قابل طرح است که آیا راهی برای خروج از این بن
بست وجود دارد؟ بدون تردید ادامة وضع موجود
میتواند به نتایجی نا مشخص و خطرناک منجر
شود و ما به هیچ وجه از وقوع چنین شرایطی
استقبال نمیکنیم.
با این حال ،میتوان به راه حلی اندیشید که
ضمن ملحوظ داشتن موضع ایران مبنی بر عدم
مذاکره مستقیم و تحت فشار ،نظر طرف دیگر
نیز مبنی بر رد سالح هستهای از سوی ایران
تأمین شود .در این میان راه ّ
حل موجود ،لغو
همزمان تحریمهای اعمال شده از سوی ایاالت
محکومیت تولید ،انباشت و بکارگیری
متحده و
ّ
سالحهای هستهای از سوی ایران است .شایان
ذکر است که در سال  2009میالدی ،مقام
معظم رهبری فتوای ُحرمت تسلیحات هستهای
را صادر نمودند و این فتوا در زمرة اسناد سازمان
ملل متحد در سال  2013ثبت شد .اکنون
میتوان به صدور یک بیانیة مشترک به امضای
سران کشورهای  4+1به همراه رؤسای جمهور
ایران و ایاالت متحده اندیشید که سازوکار یاد
شده را پذیرفته و اجرای آن را مورد تأیید و تأکید
قرار میدهد .این سازوکار در بردارندة مذاکرة
مستقیم میان ایران و آمریکا نخواهد بود ا ّما
میتواند مسیر را برای اعتمادسازی هموار نموده
و امیدها را برای رخنه در دیوار بی اعتمادی
احیا نماید».

دكتر مهدي ذاكريان استاد حقوق و
روابط بینالملل در گفتوگو با ايرنا:

کاهش تعهدات برجامی ایران
تعارضات فکری و دروغگویی
آمریکا را آشکار کرد

اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی ،اقدام
هوشمندانهای بود که هم موجب تحرک اروپاییها
برای حفظ توافق هستهای شد و هم تعارضات فکری،
دروغگویی و پنهانکاریهای آمریکا ،اسرائیل و عربستان
را روشن کرد.
ادعاهای مثلث آمریکا ،اسرائیل و عربستان در حالی
است که آنها میگفتند برجام ایران را خلع سالح نمیکند،
برجام بدترین توافق است که قدرت ايران را افزايش مي
دهد و تهديدي بر سعودي و بقاي اسرائیل است ،اگر این
ادعاها درست بود ،اکنون چرا نسبت به اقدامات ایران و
افزایش خطر نابودی برجام نگرانند؟
مگر ترامپ اعالم نکرد که برجام بدترین و
فاجعهبارترین توافق برای آمریکا و توافقی به نفع ایران
است؟ اگر این جمالت درست است و به حرفهایشان
باور دارند ،چرا اکنون نسبت به اقدامات ایران ابراز
نگرانی میکنند؟
ذاکریان با بیان اینکه اکنون بهترین زمان است
که دروغگویی ،ریاکاری و دورویی آمریکا را برای
افکارعمومی جهان روشن کرده و به نمایش بگذاریم،
تصریح کرد:
صداوسیما به جای آنکه با پول مردم سریال گاندو
بسازد ،این تعارضات ،دروغگوییها و ریاکاریهاي
امريكا را با زبان علم و منطق نه با شعار و تبليغ و دشنام
گويي ،به مردم ایران و جهان نشان دهد
اقدامات ایران در جهت نقض برجام و پیمانشکنی
نبوده زیرا از یکسو ،اسالم افراد را به وفاداری به عهدها
و پیمانهادعوت کرده و از سوی دیگر ،سیاست ایران
همواره احترام به حقوق و مقررات بینالمللی بوده است
صبر راهبردی ایران در یک سال گذشته موجب
همراهی کشورها و اثبات حقانیت و ایجاد مشروعیت
برای کشور شده است.
اروپاییها به ابراز نگرانی نسبت به آینده توافق
هستهای پرداختند ،آنها اگر نگران حفظ برجامند باید
هزینه داده و تبعات آن را بپذیرند.
تحریمهای گسترده و شدید موجب شده تا ایران در
معرض نسلکشی و تروریسم اقتصادی قرار بگیرد...
تحریمها مردم ایران را هدف قرار داده است .البته
اروپاییها اینستکس را راهاندازی کردهاند ولی این
سازوکار در شرایط کنونی جبران خسارت نمیکند و تنها
مقدمهای برای انجام کارها است.
حفظ برجام نیازمند تصمیم جدی طرف مقابل است و
زمان زیادی هم برای تصمیمگیری و عمل باقی نمانده
است ،اروپا میتواند موضوع را در شورای امنیت مطرح
کند یا در مجمع عمومی حمایت کشورها را جلب کرده
و در حمایت از برجام قطعنامه صادر کند و یا از دیوان
بینالمللی دادگستری بخواهد درخصوص رفتار آمریکا
در قطعنامه  ۲۲۳۱نظر مشورتی بدهد کما اینکه این
اقدام در رابطه با اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حائل
انجام شد .اگر مکرون پیشنهاد میکند مذاکرات را
برای حل اختالفات احیا و آمریکا مجدد در قالب گروه
 ۵+۱در مذاکرات شرکت کند ،مشکلی نیست مشروط
به آنکه رئیسجمهور آمریکا اعالم کند که برجام یک
توافق بینالمللی است و آن را در قالب قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت پذيرفته و تحریمهای یکجانبه خود علیه
ملت ایران را متوقف کند .اگر آمریکا نخواهد برجام را به
عنوان یک توافق بین المللی شناسایی کند و تحریمها را
متوقف سازد ،دلیلی وجود ندارد ایران در میز مذاکرهای
حاضر باشد که طرف مقابل ماهیت آن را رد کرده و
اقداماتی نظیر تحریمهای گسترده را اعمال کرده است
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وزیر اقتصاد و دارایی:
 ۴میلیون و  ۲۰۰هزار تن کاالی اساسی در بنادر کشور ذخیره شده است
وزیر اقتصاد از ذخیره  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار تن کاالی اساسی
در بنادر کشور خبر داد و گفت :رشد تولید داخل کاالهای اساسی در
سال جاری ،در بخشی از اقالم حتی به بیست درصد هم میرسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه وظیفه
حاکمیت و دستگاههای مسئول ،تسهیل و روان سازی تجارت
خارجی کشور در راستای رونق تولید داخلی است به افزایش میزان
واردات کشور در چند ماهه ابتدای امسال اشاره کرد و افزود :در
شرایطی که دشمن با انواع ترفندها تالش میکند واردات کشور
کم شود این موضوع را باید به فال نیک گرفت .دژپسند با بیان اینکه
مسئوالن بنادر در تالش اند ،انتقال کاال از بنادر به اقصی نقاط کشور
با سهولت هر چه بیشتر صورت گیرد ،گفت :روند تخلیه و ترخیص
کاال با حرکتی شتابان در حال انجام است .وی ادامه داد :برخی موارد
که در مورد کاالهای اساسی ،تحت عنوان رسوب کاال مورد اشاره
قرار میگیرد ،مربوط به رعایت مسائل ایمنی و زیستی است که باید
با استانداردهای تعیین شده ،مطابق باشد تا سالمت مردم در خطر

نیافتد .دژپسند با بیان اینکه در این شرایط سخت تحریم ،تالشها
باید به گونه ای باشد که مشکالت به حداقل برسند ،اظهار داشت:
سیاست گذاریها از موضع حاکمیت باید به گونه ای باشد که فعاالن
اقتصادی به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد ،بدون دغدغههای جانبی،
بدنه اقتصاد را به نقطه تعالی برسانند .وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت
ایجاد بستر روان برای حرکت بازیگران اصلی اقتصاد ،یعنی فعاالن
اقتصادی خاطر نشان کرد :اگر در این شرایط سخت ،به تصمیمات
دولت نگاه کنید ،عمدتا معطوف به رفع مسائل مشکل ساز برای
تولید ،چه در سطح سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد است .این
مقام مسئول تصریح کرد :به همین دلیل بود که سال گذشته دولت
تصمیم گرفت ،فارغ از بخشنامههای موجود ،برای واردات کاالهای
مصرفی در هر منطقه ،سهمیه ای جداگانه اختصاص دهد .وی با
بیان اینکه در شرایط فعلی ،واردات به منظور تقویت تولید صورت
میگیرد ،تصریح کرد :سهم کاالهای وارداتی مصرفی عمدتا زیر
 ١٥درصد است و این به آن معنا است که  ٨٥درصد واردات کشور،

کارکرد تقویت و رونق تولید دارد .وزیر امور اقتصادی و دارایی در
ادامه از وجود بیش از چهار میلیون و  200هزار تن ،ذخیره کاالهای
اساسی در بنادر کشور خبر داد .وی افزود :این نشانه اهتمام و دغدغه
جدی دولت در تامین و توزیع کاالی اساسی در شرایط فعلی است.
دژپسندبابیاناینکه،بهدالیلمختلف،اساس ًامحلنگهداریبرخی
کاالهای اساسی ،بنادر کشور هستند ،گفت :روغن خوراکی یکی از
این نوع کاالها است که حدود  700هزار تن از کل موجودی کاالی
اساسی موجود در بنادر را به خود اختصاص میدهد.

افزایش وام مسکن مهر پردیس ،در صورت پیشرفت  ۷۰درصدی در ساخت به  ۵۰میلیون تومان

تومان» مطرح بوده است .مطابق اعالم بانک عامل
بخش مسکن ،آخرین آمارهای در اختیار شبکه بانکی
از کارنامه ساخت و تحویل مسکن مهر حکایت از آن
است که از حدود  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی
مهر که تا کنون تسهیالت ساخت به آنها داده شده،
کار ساخت حدود یک میلیون و  ۸۰۰هزار واحد به
پایان رسیده و این تعداد واحد ،تحویل متقاضیان شده
است .همچنین پرونده بانکی حدود  ۷۰تا  ۸۰هزار واحد
مسکونی مهر نیز مستقیم از طرف سازندهها با بانک
عامل بخش مسکن تعیین تکلیف شده است .با این حال
کار ساخت و تکمیل حدود  ۳۷۰هزار واحد مسکونی مهر

هنوز به سرانجام نرسیده است که بخشی از این واحدها،
کمتر از  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به دالیل
مختلف ،نیمهکاره ماندهاند و بخشی دیگر نیز اگر چه
تکمیل شدهاند؛ اما به خاطر مسائلی از جمله نبود آب،
برق یا گاز ،فع ً
ال قابل سکونت نیستند .برآورد مسئوالن
بخش مسکن مشخص میکند ،حدود  ۲۰۰هزار واحد
از  ۳۷۰هزار واحد مسکونی مهر ،پیشرفت فیزیکی
باالی  ۷۰درصد دارند و جزو پروژههای فعال و رو به
جلو در ساخت و ساز محسوب میشوند؛ اما به خاطر
تورم مصالح ساختمانی و افزایش هزینهها ،تکمیل
آنها با تسهیالت فعلی ،امکان ناپذیر است؛ از این رو،
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت برای
این  ۲۰۰هزار واحد موافقت کرده است .گفته میشود
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار پیش از مصوبه جدید
برای افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر به  ۴۰میلیون
تومان باعث شده گره مالی و اعتباری حدود  ۳۰۰هزار
واحد مسکونی مهر در حال ساخت ،طی دو سال اخیر باز
شود و صاحبان این واحدها بتوانند خانه دار شده و در آنها
اسکان پیدا کنند.

جزئیات واگذاری سهام  ۲۰درصدی دولت در شرکتهای پاالیش نفت تبریز،
پاالیش نفت تهران ،بندرعباس و اصفهان
فراخوان واگذاری سهام  ۲۰درصدی دولت در شرکت
پاالیش نفت تبریز و سهام شرکتهای پاالیش نفت تهران،
بندرعباس و اصفهان از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر
شد.
به گزارش مهر ،هیأت واگذاری در جلسه چهارم خردادماه
 ،۹۸دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در  ۱۸شرکت و
بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که بر اساس آن ،واگذاری
تمام این شرکتهای بزرگ بورسی به صورت بلوکی و در
بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه
قیمتگذاری این شرکتها نیز بر اساس ارزش روز تابلوی
بورس ،خواهد بود .در این راستا فراخوان واگذاری سهام ۲۰
درصدی دولت در شرکت پاالیش نفت تبریز ،سهام شرکت
پاالیش نفت تهران ،سهام شرکت پاالیش نفت بندرعباس
و سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان از سوی سازمان
خصوصی سازی منتشر شده است.
بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت تبریز

بر این اساس ،بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش
نفت تبریز شامل  ۷۷۶میلیون و  ۸۴۱هزار و  ۲۰۰سهم،
توسط سازمان خصوصیسازی به صورت نقد در بورس اوراق
بهادار عرضه خواهد شد .این بلوک  ۲۰درصدی به قیمت پایه
بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز
قبل از عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به فروش میرسد که البته
فروش آن مشروط به این است که نرخ ،از مبلغ  ۲۶هزار و
 ۸۷۸ریال کمتر نباشد ،ضمن اینکه ارزش کل پایه  ۲۰هزار و
 ۸۷۹میلیارد و  ۹۳۷میلیون و  ۷۷۳هزار و  ۶۰۰ریال است.
همچنین مبلغ سپرده شرکت در این مزایده ۲ ،هزار و ۸۷
میلیارد و  ۹۹۳میلیون و  ۷۷۷هزار و  ۳۶۰ریال تعیین شده
است که خریدار باید  ۲۰درصد مبلغ پیشنهادی خود را در

مدت  ۲۰روز کاری به حساب سازمان خصوصیسازی واگذار
کند؛ ضمن اینکه زمان این واگذاری قرار است توسط شرکت
بورس اعالم شود.
بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت تهران

بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت تهران
که  ۴میلیارد و  ۷۹۹میلیون و  ۹۹۹هزار سهم این شرکت
را شامل میشود ،توسط سازمان خصوصیسازی در بورس
اوراق بهادار عرضه میشود .بر این اساس شرایط واگذاری به
نحوی است که این بلوک  ۲۰درصدی به قیمت پایه بورس
در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از
عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به شرط آنکه از مبلغ  ۸هزار و
 ۵۱۰ریال کمتر نباشد ،و ارزش کل پایه  ۴۰هزار و ۸۴۷
میلیارد و  ۹۹۱میلیون و  ۴۹۰هزار ریال به صورت نقد واگذار
خواهد شد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک  ۲۰درصدی
پاالیش نفت تهران نیز  ۴هزار و  ۸۴میلیارد و  ۷۹۹میلیون
و  ۱۴۹هزار ریال تعیین شده است که خریدار باید  ۲۰درصد
مبلغ پیشنهادی خود را در مدت  ۲۰روز کاری به حساب
سازمان خصوصیسازی واگذار کند.
بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت بندرعباس

بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت بندرعباس
که  ۲میلیارد و  ۷۵۹میلیون و  ۹۹۹هزار سهم این شرکت
را شامل میشود ،توسط سازمان خصوصیسازی در بورس
اوراق بهادار عرضه خواهد شد.
بر این اساس ،شرایط فروش به نحوی طراحی شده که
این بلوک  ۲۰درصدی به قیمت پایه بورس در روز عرضه
(معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه
 ۲۰درصد به شرط آنکه از مبلغ  ۱۷هزار و  ۱۸۶ریال کمتر
نباشد و ارزش کل پایه  ۴۷هزار و  ۴۳۳میلیارد و  ۳۴۲میلیون

شوک درمانی نئولیبرال
مسعود علی محمدی

جزئیات جدید افزایش  5تا  10میلیون تومانی تسهیالت مسکن مهر

بانک عامل حوزه مسکن اعالم کرد :سقف جدید
وام مسکن مهر در پردیس به  ۵۰میلیون تومان افزایش
یافته؛ در حالیکه برای دیگر شهرها ۴۵ ،میلیون تومان
پرداخت میشود.
به گزارش روابطعمومی بانک عامل بخش مسکن،
جزئیات مصوبه افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر
حاکی از آن است که سقف تسهیالت مسکن مهر
برای حدود  ۲۰۰هزار واحد مسکونی در حال ساخت
که پیشرفت فیزیکی حداقل  ۷۰درصدی داشته ولی
هنوز کار ساخت و تکمیل آنها به پایان نرسیده است،
از  ۴۰میلیون تومان فعلی به حداکثر  ۵۰میلیون تومان
افزایش پیدا کرده است .این بانک میافزاید :بر این
اساس و مطابق پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی و
شورای پول و اعتبار ،سقف تسهیالت مسکن مهر برای
پروژههای شهر جدید پردیس از  ۴۰میلیون تومان به ۵۰
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است .در پیشنهادی که
مطابق آن ،اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف
تسهیالت این بخش موافقت کرده اند« ،افزایش سقف
تسهیالت مسکن مهر در سایر شهرها به  ۴۵میلیون

یادداشت

و  ۸۱۴هزار ریال به صورت نقد واگذار خواهد شد.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک  ۲۰درصدی پاالیش
نفت بندرعباس نیز  ۴هزار و  ۷۴۳میلیارد و  ۳۳۴میلیون
و  ۲۸۱هزار و  ۴۰۰ریال تعیین شده است که خریدار باید
 ۲۰درصد مبلغ پیشنهادی خود را در مدت  ۲۰روز کاری به
حساب سازمان خصوصیسازی واگذار کند.
بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان

بلوک  ۲۰درصدی سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان
که  ۳میلیارد و  ۹۹۹میلیون و  ۹۹۹هزار و  ۹۵۶سهم این
شرکت را شامل میشود توسط سازمان خصوصیسازی در
بورس اوراق بهادار عرضه میشود.
بر این اساس این بلوک  ۲۰درصدی به قیمت پایه
بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن تابلو در
روز قبل از عرضه) به اضافه  ۲۰درصد به شرط آنکه
از مبلغ  ۱۲هزار و  ۲۳ریال کمتر نباشد ،و ارزش کل
پایه  ۴۸هزار و  ۹۱میلیارد و  ۹۹۹میلیون و  ۴۷۰هزار
و  ۹۸۸ریال به صورت نقد واگذار خواهد شد .مبلغ
سپرده شرکت در مزایده بلوک  ۲۰درصدی پاالیش نفت
اصفهان نیز  ۴هزار و  ۸۰۹میلیارد و  ۱۹۹میلیون و ۹۴۷
هزار و  ۹۹ریال تعیین شده است که خریدار باید ۲۰
درصد مبلغ پیشنهادی خود را در مدت  ۲۰روز کاری
به حساب سازمان خصوصیسازی واگذار کند .گفتنی
است؛ بر اساس سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
دولت ملزم به واگذاری شرکتهای گروه یک است ولی
میتواند  ۲۰درصد سهام کنترلی شرکتهای گروه دوم
را نگه دارد ،ولی بنا به تصمیم هیأت واگذاری مقرر شد
سهام باقی مانده دولت در شرکتهای گروه دوم که تا ۲۰
درصد است نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

فرض کنید در کشوری زندگی میکنید که ساختار ناکارآمد اقتصاد
منجر به بحران شده است .دولت بیشتر از آنچه دارد خرج میکند .هزینه
باالی دولت برای پرداخت حقوق کارمندانش ،یارانه به کاالهای اساسی،
و هزینه برنامههای رفاهی منجر به کسری بودجه شدید و استقراض دائم
گشته است.
این بحران بدهی انباشته راهی جز انتشار روزافزون پول و نتیجتا
ابرتورم ندارد .هر روز که از خواب برمیخیزید نمی دانید ارزش حقوق تان
چقدر است .قیمتها دیگر معنایی ندارند .و اینها همه عواقب وخیمی برای
فقرا و همینطور کارایی اقتصادی دارد.
وقتی مردم تورم شدید کنونی را ببینند ،تورم در آینده را نیز انتظار
میکشند بنابراین اقدام به خرید پیش پیش کاالها میکنند تا بعدا مجبور
به پرداخت قیمت باالتر نشوند .اما این افزایش تقاضا باعث تشدید تورم
شده ،درعین حال فشار دولت بر تجار برای کنترل قیمت ،به کمبود کاالها
در بازار و فروشگاهها میانجامد .تورم باعث سقوط ارزش پس اندازهای
مردم میشود که در این جریان افراد پیرتر بیشترین آسیب را میبینند.
در چنین شرایطی اداره مملکت ممکن نیست .کشور در بن بست
سیاسی ،اقتصادی و فساد اقتصاد برنامه ریزی شده گرفتار شده است.
وضعیت مشابه این است که بیماری بشدت مریض دارید که درحال
مرگ است .یا باید غده سرطانی را جراحی کرده و بیرون آورید ،یا جلوی
گسترش عفونت را بگیرید.
بنابراین اصالحات باید درست و یکباره اجرا شوند چون بعد از هر
شکست هزینه سیاسی اجتماعی اصالحات بسیار باال میرود زیرا اعتماد
عمومی فرسوده شده است .اگر سیاست گذار نتواند به وعدههای خود مثال
در کنترل کسری بودجه و کاهش نقدینگی در جهت کنترل تورم عمل
کند ،مردم در مراحل بعدی نیز به او اعتماد نکرده و امکان پشتیبانی
سیاسی از هرگونه برنامه اصالحی از بین میرود.
شوک درمانی قرار است بستر الزم برای بهبود آرام رشد اقتصادی
و استاندارد زندگی را در طول دهههای بعدی امکان پذیر کند .بنابراین
عبارت شوک درمانی از این جهت گمراه کننده است زیرا عمال هیچ راهی
برای رونق اقتصادی سریع و شوک آمیز یک کشور وجود ندارد.
این صرفا شانسی به بیمار برای آغازی دوباره است .سیاستهای
اصالحی نمی توانند به سرعت استاندارد زندگی در کشور را افزایش دهند
بلکه این امر نیازمند تولد و توسعه میلیونها بیزینس و سرمایه گذاریهای
جدید در طول سالیان سال است .طبیعتا موفقیت سیاستهای اقتصادی
مشابه در نهایت به نحوه اجرا و پیگیری آن در طی سالیان بعدی وابسته
خواهد بود.

مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان خبر داد

پرداخت وام ازدواج
با یک ضامن معتبر و سفته

مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان
با اشاره به مشکالت تامین ضامن زوجهای جوان
برای دریافت وام ازدواج ،از ابالغ بانک مرکزی
برای پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و
سفته خبر داد.
به گزارش ایسنا ،اعظم کریمی با بیان اینکه
بانک مرکزی تا کنون در خصوص ارائه مستمر
آمار پرداخت وام ازدواج همکاری خوبی با معاونت
جوانان داشته است ،گفت :البته معاونت جوانان
فقط برای تسهیل این فرایند و انتقال مشکالت
جوانان به بانک مرکزی پیگیری آمار و ارقام پرداخت وام ازدواج به جوانان و تسهیل شرایط
را عهدهدار است و فرآیند اصلی پرداخت وام توسط بانک مرکزی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت جوانان به ویژه در شهرستانها ،تامین چندین
ضامن برای دریافت واماست ،اظهار کرد :به دنبال افزایش مبلغ وام ،تاکنون بانکهای
عامل بیش از یک ضامن را طلب میکردند که خوشبختانه با مطرح شدن موضوع در
حاشیه جلسه هیئت دولت و ابالغ بانک مرکزی برای پرداخت وام با یک ضامن معتبر و
سفته ،این مشکل برطرف خواهد شد.
به گفته کریمی ،بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ابالغ کرد که به
زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه سال  ۱۳۹۶است و تاکنون تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج دریافت نکردهاند ،با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت
شود.
وی در ادامه توضیح داد :براین اساس از محل پسانداز و جاری قرض الحسنه نظام
بانکی ،به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین سال  ٩۶ثبت شده است و
تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند ،با اولویت نخست و با سقف فردی  ٣٠میلیون تومان،
با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته ،تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج پرداخت میشود.
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جامعه
یادداشت

باکالسهای بی شخصیت
مجتبی لشکربلوکی
ما در جامعه مان یک مشکل جدید پیدا
کرده ایم .افرادی هستند که ظاهرشان کامال
امروزی ،مدرن و کار درست است اما بی
شخصیت هستند .این افراد دست کم شش
ويژگی دارند:
 -1این افراد ساعت الکچری
دارند اما....
این افراد ساعتهای الکچری و گران
قیمت میبندند مانند برموند ،شوپارد ،امگا ،پیاژه ،رولکس .اما تفاوت بین  8تا
 8:15را نمی دانند .ساعت را نه برای آن تایم (سروقت) بودن و مدیریت بهینه
وقت خودشان و دیگران ،بلکه برای زینت میبنندند .بدقول اند .در هر جلسه
ای دیر میرسند .به قول شان وفا نمی کنند .تفاوت  60دقیقه و  61دقیقه را
درک نمی کنند و بابت تاخیر خجالت نمی کشند.
 -2مدرک دانشگاهی عالی دارند اما....
این افراد مدرک دانشگاهی دارند ،اما سطح تحلیل شان ،سطح نگاه شان ،با
یک فرد فاقد تحصیالت دانشگاهی هیچ تفاوتی نمی کند .این افراد عاجزند از
اینکه بر اساس یک مدل ،یک تئوری ،یک چهارچوب فکری روشن صحبت
و تحلیل کنند .از آن بدتر دارای ثبات فکری نیستند و چون چارچوب فکری
منسجم ندارند به تناسب شرایط ،حس و حال و مخاطب ،افکار و مواضع خود
را تغییر میدهند .در یک گفتگوی یک ساعته سه موضع متفاوت راجع به یک
موضوع میگیرند چرخشهای  180درجه ای در کمتر از  15دقیقه!
 -3این افراد ماشینهای گران قیمت سوار میشوند
اما....
این افراد ماشینهای گران قیمت عمدتا خارجی دارند .اما توجه ندارند
که صدای ضبط شان را در محدوده خودروی خود نگاه دارند .آن قدر با
شخصیت نیستند که برای خانمی که کودکش را بغل کرده ماشین را
کامال متوقف کنند تا با خیال راحت از خیابان رد شود .خیابان را سطل
آشغال خود فرض میکنند و ته سیگارشان را به راحتی در سطل آشغال
شخصی شان (همان خیابان عمومی شهر) میاندازند و عالیم و خطوط
راهنمایی و رانندگی را چیزهای زایدی میدانند.
 -4این افراد خوش صحبت هستند و خوش محضر اما...
این افراد از واژههای امروزی استفاده میکنند .عالوه بر اینکه خوب
و سلیس صحبت میکنند ،زبان خارجی هم بلدند و از برخی اصطالحات
زبان خارجی هم استفاده میکنند ،اما دایره واژگان انها شامل برخی
واژهها نمی شود ،آنها بلد نیستند بگویند اشتباه کردم ،نمی توانند بگویند
من این موضوع را بلد نیستم و نمی دانم .بلد نیستند بگویند فعال حرفی
ندارم باید مطالعه کنم و یا باید فکر کنم.
 -5این افراد سفر خارجی میروند اما...
اینها درآمدشان و سبک زندگی و کارشان به گونه ای است که
سفر خارج میروند .اما بلد نیستند که آداب خوب ،افکار خوب ،رفتارهای
پسندیده را با خود به هدیه بیاورند .آنها فقط سرکوفت ،حسرت ،مرغ
همسایه غاز است را برای ما تکرار میکنند.
 -6این افراد گوشیهای به روز دارند اما....
اینها گوشیهای گران قیمت دارند ،همچنین شماره گوشی هایشان
نیز ُرند است اما سواد رسانه ای ندارند ،هر مطلبی را میخوانند .هر مطلبی
را فوروارد میکنند .تفاوت یک رخداد واقعی و یک رخداد رسانه ای را نمی
دانند .متوجه نیستند که رسانهها چگونه اطالعات را به صورت نامحسوس
دستکاری میکنند .از آن مهم تر در زمینه رعایت مالکیت معنوی از هفت
دولت آزاد هستند و دزدی محتوا و مطلب میکنند.
تجویز راهبردی:
آنچه گفتم را همه ما کمابیش داریم .حاال یکی هست که همه این
ويژگیها را دارد و دیگری ممکن است دو تا را داشته باشد.ما برای آنکه
توسعه یافته شویم ،نیازمند انسان هایی هستیم که روی شخصیت شان
کار کرده اند به عبارتی دیگر توسعه یافته اند .ما زمانی توسعه خواهیم
یافت که؛
فرق هشت و هشت و ربع را بفهمیم.
قاعده مند فکر و گفتگو (دیالوگ) کنیم.
در زندگی جمعی ،انضباط رفتاری نشان دهیم (نمونه اش انضباط
ترافیکی)
همانگونه که پول و وسایل و دوچرخه کسی را نمی دزدیم ،مطلب و
نوشته و ایده و نقاشی دیگران را ندزدیم.
بیاموزیم که خجالت نکشیم و بگوییم «بلد نیستم ،باید کمی فکر کنم،
دانش من در این زمینه ناقص است و نمی دانم!»
کشورهای پیشرفته را نقد کنیم ،حسرت و سرکوفت و ناامیدی را پشت
سر بگذاریم و آنچه خوب است را برای کشور خود برداریم.
ساعت باکالس ،سفر خارجی ،مدرک دانشگاهی ،گوشیهای آخرین
مدل و ماشین گران قیمت ،توسعه نمی آفریند .برای حرکت باثبات و
پایدار به سمت توسعه یافتگی ،به ذهنیت توسعه یافته و شخصیت توسعه
یافته نیازمندیم.

ید شماره ( -84شماره پیاپی )790
یکشنبه  23تیر  - 1398دور جد 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد

جذب  25هزار نفر از طریق دوره چهارساله و 12هزار نفر از طریق ماده 28
با ادامهتحصیلآنها بهعنواندانشجومعلمدردانشگاهفرهنگیان
بازنشستگی  60هزار فرهنگی در اول مهر

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت :امسال  ۲۵هزار نفر از طریق
دوره چهارساله و  ۱۲هزار نفر از طریق ماده  ۲۸در آموزش و پرورش جذب
میشوند و به عنوان دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنند.
به گزارش مهر ،سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در
حاشیه بیست و یکمین نشست دو روزه مدیران و رؤسای دانشگاه فرهنگیان
سراسر کشور که در پردیس زینبیه دانشگاه فرهنگیان شهرستان پیشوا برگزار
شد ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد ۱۴ :میلیون دانشآموز در سراسر کشور
در  ۱۰۷هزار مدرسه تحصیل میکنند .وی ادامه داد :امسال  ۲۵هزار نفر از
طریق دوره چهار ساله و  ۱۲هزار نفر از طریق ماده  ۲۸و در مجموع حدود
 ۴۰هزار نفر جذب آموزش و پرورش میشوند .سرپرست وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه در اول مهر  ۲۰هزار دانشجومعلم فارغالتحصیل
میشوند و وارد مدارس خواهند شد ،گفت :برای اول مهر  ۶۰هزار بازنشسته
در آموزش و پرورش داریم .حسینی با تأکید بر اینکه اول مهر هیچ کالس
درسی بدون معلم نخواهیم داشت ،اضافه کرد :کمبود نیروی انسانی را از
طریق حقالتدریس ،طرح خرید خدمات و تعدادی از طریق استخدام جبران
میکنیم .سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین در
این مراسم اظهار داشت :همه م یدانیم نظام تعلیم و تربیت با مشکالت
عدیدهای مواجه است و آسیبها و چالشهای زیادی پیش روی نظام تعلیم
و تربیت است و همه باید تالش کنیم این چالشها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت بر اساس سند تحول بنیادین ،استراتژی
اصلی نظام تعلیم و تربیت است ،گفت :خوشبختانه امروز سند تحول وارد
مرحله اجرایی خود شده است؛ سندی که بیش از  670برنامه عملیاتی در آن

استخراج شده و حدود  370برنامه آن در برنامه ششم و  270برنامه در برنامه
هفتم اجرایی میشود؛ ضمن اینکه  72برنامه نیز در سال جاری به عنوان
اولویت تعیین شده است .سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه
بزودی داشبورد مدیریتی سند تحول را در قالب سامانهای راهاندازی میکنیم،
گفت :در این روش از ستاد به ادارات کل و از آنجا به مناطق و در ادامه در
مدارس اجرایی میشود .حسینی با بیان اینکه  64درصد از راهکارهای 131
گانه سند مبتنی بر خرده نظام رهبری و مدیریت و تربیت معلم و منابع
انسانی است ،گفت :هویت ملی ،محلی بینالمللی ،دینی و انقالبی به عنوان
یکی از جوهرههای اصلی سند تحول است .وی با بیان اینکه نظام تعلیم و
تربیت از کنکورگرایی،کالسمحوری و نمره نگری باید تبدیل به یک نهاد
تربیتی و اجتماعی تبدیل شود ،افزود :چهارمین محور سند تحول تعلیم و
تربیت تمام ساحتی است ضمن اینکه میپذیریم نظام تعلیم و تربیت از تک

بعدی بودن و آموزش گرایی صرف در بین دانشآموزان ،معلمان و اولیا رنج
میبرد .سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :سند تحول به
شکلی نشانهگیری کرده که این عارضه را از بین ببرد و از تک ساحتی به
سمت چند ساحتی حرکت کند و اتکای اصلی این موضوع بر پایه معلمانی
است که تمام ساحتی رشد کنند .حسینی با تأکید بر اینکه بزرگترین و اولین
رسالت دانشگاه فرهنگیان ،تعلیم و تربیت نیروی انسانی با صالحیت اخالقی،
انقالبی و حرفهای است ،افزود :یعنی کسانی که توانمندی نگرشی ،منشی و
رفتاری آنها در تراز انقالب باشد .وی با اشاره به رویکردهای مناسب نسبت به
دانشگاه فرهنگیان متذکر شد :عدهای معتقد هستند وزارت علوم مسؤول تهیه
نیروی انسانی برای همه بخشهاست و نگاهشان این است که به دانشگاه
فرهنگیان نیازی نیست و در مقابل نگرش دوم میگوید این دانشگاه باید
نیروی انسانی با شایستگیهای تخصصی،دانشی ،تربیتی ،حرفهای ،اخالقی
و منشی و نگرشی را تربیت کند .سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تأکید
بر اینکه باید تربیت محوری،اخالق محوری منش و نگرش محوری دانش
معلمان را در دانشگاه فرهنگیان برجسته کنیم ،گفت :باید کنش آموزشی
وحرفه آموزی را بیشتر برجسته کنیم .حسینی با بیان اینکه در سال جاری
 68هزار خروجی از نظام تعلیم و تربیت خواهیم داشت ،یادآور شد :تا سال
 1402و  1403اوج خروجی ما از نظام تعلیم و تربیت خواهد بود و باید
از طریق دانشگاه فرهنگیان این کمبود نیرو را جبران کنیم .وی گفت :در
طی سالهای  92تا  98تعداد دانشآموزان از  12میلیون به  14میلیون
رسیده است در حالی که  12.2درصد نیروی پرسنلی آموزش و پرورش
کاهش یافته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

یک نفر به تنهایی  ۳۸هزار سکه تمام بهار آزادی و  ۴۹۰نفر بیش از هزار سکه که ۳۸
نفر آنها هر کدام بیش از  5هزار قطعه سکه در طرحهای پیشفروش شده خریدند

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم اخذ مالیات
از درآمدهای بادآورده ،گفت :پارسال در طرح پیشفروش
سکه  ۴۹۰نفر بیش از هزار قطعه سکه خریدهاند که ۳۸
نفر از آنها هر کدام بیش از  ۵۰۰۰قطعه سکه خریده و
یک نفر هم به تنهایی  ۳۸هزار سکه تمام بهار آزادی
خریده است که از آنها مالیات گرفته میشود .به گزارش
ایسنا ،امیدعلی پارسا  -معاون وزیر امور اقتصادی و
دارایی  -در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه تهران
اظهار کرد :سال گذشته بیش از پنج میلیون و  ۸۹۰هزار
قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد که  ۱۰۲هزار نفر در
کشور این سکهها را خریدند.
به گفته وی ۵۸ ،هزار نفر از این افراد کمتر از ۲۰
قطعه سکه خریدند که طبق قانون مشمول مالیات
نمیشوند اما  ۴۹۰نفر بیش از هزار قطعه سکه خریدهاند
که  ۳۸نفر هر کدام بیش از  ۵۰۰۰قطعه سکه خریدهاند
و یک نفر هم به تنهایی  ۳۸هزار سکه بهار آزادی خریده
است .پارسا گفت :قیمت سکه خریده شده توسط این
افراد حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان بوده درحالیکه
امروز قیمت سکه بیش از چهار و نیم میلیون تومان است
و ثروت و سود بادآوردهای را برای این افراد ایجاد کرده
که سازمان امور مالیاتی باید از آنها مالیات دریافت کند
در صورتیکه این افراد در فضای مجازی شروع به مقابله

با مالیات بر سکه کردهاند.
طرح مالیات بر عائدی سرمایه به دولت رفت
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود :طرح مالیات
بر عایدی ثروت که شامل امالک ،خودرو ،سکه و ارز
میشود نیز در الیحه وزارت امور اقتصادی و دارایی
نهایی شده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده
است.
او تاکید کرد :قرار نیست از کسی که ملکی برای
زندگی دارد ،یا کسی که تعداد زیادی خانه برای مردم
تولید میکند مالیات آنچنانی بگیریم ،بلکه کسانی که
روی مسکن و امالک خرید و فروش سفتهبازی و
سوداگری انجام میدهند ،باید مالیات بدهند.

 8/5درصد از درآمد مردم به عنوان مالیات
به دولت پرداخت میشود
به گفته پارسا ،در حالی که در همه کشورهای دنیا اداره امور کشور با
مالیات مردم انجام میشود ،در کشور ما  ۳۷درصد بودجه دولت از طریق
مالیات و کمتر از  ۵۰درصد هزینه جاری دولت از مالیات تأمین میشود.
در کشورهای پیشرفته  ۲۵درصد کل درآمد مردم به عنوان مالیات به
دولت پرداخت میشود اما این رقم در ایران  ۸.۵درصد درآمد مردم
است که با این عدد نسبت ًا پایین ،بسیاری از کارهای عمرانی و اجرایی
دولت نیمهتمام میماند .رئیس سازمان امور مالیاتی بابیان اینکه یکی
از مشکالت مالیاتی ،فرارهای مالیاتی بزرگ است ،افزود :معضل دیگر
معوقات مالیاتی باالست و برنامههای زیادی در سازمان امور مالیاتی
برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع کردهایم که مالیات
به صورت عادالنه و سالم دریافت کنیم و مانند همه کشورهای دنیا،
سازمان مالیاتی باید ریز دادهها و تراکنشهای مالی و امالک را در اختیار
داشته باشد .وی گفت :فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخشهای
عمومی غیردولتی نیز وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی
بزرگ سفارش و توصیه میکنند ،در واقع برای فرار از قانون و حق
مردم اقدام میکنند و سازمان امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات را
دنبال میکند و به جای تشخیص عل یالراس میخواهد تشخیص مبتنی
بر اطالعات درست را انجام دهد و مدرن سازی سامانه جامع مالیاتی و
اطالعات مالی را برای دریافت مالیات عادالنه و متناسب با ثروت و درآمد
و مصرف مردم پیگیری میکند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی خبر داد

پرداخت مرحله دوم وام ۲۰میلیون تومانی ازدواج

با سود  8درصد به فرزندان بازنشستگان کشوری تا شهریور

مدیرعامل صندوق بازنشستگی از پرداخت مرحله
دوم وام  ۲۰میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان
کشوری تا شهریور خبر داد .به گزارش مهر ،سید میعاد
صالحی مدیرعامل صندوق با اعالم این خبر گفت :این
وام  20میلیون تومانی همانند وام مرحله قبل با سود 8
درصد بوده و این بار به  1500نفر از بازنشستگان کشوری

که عقدنام ه فرزند آنها در سال  1397و یا سه ماهه اول
 ۹۸به ثبت رسیده است ،اعطا خواهد شد .صالحی افزود:
بازنشستگان میتوانند همزمان با میالد با سعادت امام
رضا علیه السالم ،در سایت صندوق ثبت نام نمایند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی ادامه داد :اولویت دریافت
این وام که از محل صرفهجویی در هزینههای جاری

صندوق تامین شده است ،با بازنشستگانی است که
کمترین میزان دریافتی حقوق را دارند .در مرحله اول ثبت
نام ،قریب به 30هزار نفر از بازنشستگانی که فرزندانشان
در سال  97عقد کرده بودند ،در سامانه مورد نظر ثبت نام
نمودند.افرادی که قبال ثبت نام کرده اند ،نیاز به ثبت نام
مجدد ندارند.

مدیر کل آموزش و پرورش تهران:

 16هزار کالس در تهران نیازمند تخریب و بازسازی هستند

مدیر کل آموزش و پرورش تهران با تاکید بر لزوم توجه
به سرانه فضای آموزشی در تهران گفت :در شهر تهران ۱۶
هزار کالس نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا فوالدوند در جلسه شورای
برنامه ریزی استان تهران گفت :فضاهای آموزشی تهران
متأسفانه هم تراز استان سیستان و بلوچستان است به
ویژه در شهر تهران که  ۱۶هزار کالس نیاز به تخریب

و بازسازی دارند ،این در حالیست که تراکم دانش آموزان
در استان تهران نسبت به میانگین کشور بیشتر است .وی
افزود :در حالی که میانگین تراکم جمعیت دانشآموزان در
هر کالس در سطح کشور  ۲۴نفر است ،این رقم در استان
تهران  ۳۲نفر در هر کالس است ،یعنی حدود  ۸نفر باالتر
از میانگین کشوری در کالسهای سطح استان تهران
قرار میگیرند .وی ادامه داد :بیتردید باال بودن میانگین

قرارگیری دانشآموز در هر کالس نسبت به سطح کشور بر
کیفیت آموزشی و به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی که از
مهمترین معضالت کشور است نقش به سزائی دارد.
فوالدوند در خاتمه خاطرنشان کرد :امسال در سر جمع
اعتبارات عمرانی نوسازی مدارس رقم قابل توجهی دیده
شده اما استان تهران باید به صورت ویژه دیده شود تا بتوان
تأمین کالسهای الزم در آن انجام شود.
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:

«پراید» و «آردی» نباید در جادهها تردد کنند
رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص سهم خودروسازان
در حوادث رانندگی گفت :ارابه مرگ تولید میکنند،
«پراید» و «آر دی» نباید در جادهها تردد کنند.
به گزارش مهر ،رزمایش بزرگ گشتهای نامحسوس
پلیس راهور در میدان صبحگاه دانشگاه علوم انتظامی
امین برگزار شد.
سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا با
تبریک دهه کرامت اظهار داشت :توفیق داریم تا بتوانیم
یک گام موثر در حوزه توسعه انضباط اجتماعی و کاهش
تصادفات برداریم.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد :شاید یکی از
جدیترین برنامهها و اهدافی که پلیس راهور ناجا در
دستور کار دارد توسعه انضباط ترافیکی است.
وی گفت :در شرایط کنونی که  44میلیون راننده33،
میلیون وسیله نقلیه و  217هزار کیلومتر جاده در کشور
وجود دارد که بیش از  45هزار کیلومتر آن جاده اصلی
است ،توسعه انضباط اجتماعی به عنوان ابالغ و تدبیری
روشن از سوی فرمانده ناجا به پلیس راهور است و کاهش
تصادفات و جانباختگان در برنامههای اصلی پلیس راهور
قرار دارد.
این مقام ارشد راهور ناجا استفاده از بازرسان و
گشتهای نامحسوس را از جدیترین مسائل است که
در دستور کار قرار دارد که برای  10استان هدف که 56
درصد تصادفات را به خود اختصاص دادهاند به مرحله
اجرا درخواهد آمد.
وی گفت :با استفاده از ظرفیت هواناجا در حوزه
بالگرد ،پهپاد و جایروپلن درصددیم تا گزارش لحظه

به لحظه وضعیت ترافیکی جادهها و برخی شهرها را در
مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا داشته باشیم.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد :گشتهای
محسوس و آشکار پلیس راهور بزرگ فعال بوده و وجود
گشت نامحسوس رافع مسئولیت آنها نیست.
سردار هادیانفر تاکید کرد :تردد برخی رانندگان
حرفهای در جادهها شرطی شده چرا که با دیدن دوربین و
گشت پلیس از سرعت خود کاسته و بعد از عبور از دوربین
و گشت پلیس به حرکات خطرناک خود ادامه میدهند
و گشتهای نامحسوس برای این است که روند رفتار
اشتباه این افراد را تغییر دهد.
این مقام ارشد راهور ناجا علت اصلی  82درصد
تصادفات را سرعت و سبقت غیرمجاز ،عدم توجه به جلو
و خستگی و خواب آلودگی برشمرد و گفت :اگر 1585
نقطه حادثهخیز که  56درصد کشتهها را به خود اختصاص
میدهند مرتفع شوند کاهش تصادفات و جانباختگان
را شاهد خواهیم بود .وی حوزه استقرار گشتهای
نامحسوس را محورهای پرتصادف دانست و گفت :در

شهرها نیز این گشتهای نامحسوس در بزرگراهها و
اتوبانها در محورهای خلوت مستقر خواهد بود.
رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید به این مطلب که
کاهش کشته صرفا وظیفه پلیس نیست از نقش 33
سازمان در این زمینه سخن گفت و افزود :وزارت راه،
شهرسازی ،وزارت بهداشت ،بیمه مرکزی ،صدا و سیما
و ...در این زمینه نقش دارند.
سردار هادیانفر با اعالم این مطلب که  6درصد
جانباختگان جادهای در حین انتقال و  43درصد در مراکز
درمانی جان میسپارند از نقش وزارت بهداشت در این
زمینه سخن گفت و تاکید کرد 49 :درصد کشتهها مربوط
به وزارت بهداشت است و باید رسیدگی کند.
این مقام ارشد راهور ناجا سهم خودروسازان را در این
زمینه کم ندانست و گفت :ارابه مرگ تولید میکنند و
«پراید» و «آر دی» نباید در جادهها تردد کنند.
وی با بیان این مطلب که  92درصد تصادفات به
عامل انسانی برمیگردد به بیمه مرکزی اشاره و بیان
داشت :بیمه مرکزی حاضر است برای هر جانباخته 260
تا  310میلیون پرداخت کند اما کاهش کشتهها در دستور
کارش نباشد .عالیترین مقام راهنمایی و رانندگی کشور
اظهار داشت :انشاءاهلل شاهد نصب  2هزار دوربین جادهای
خواهیم بود و نصب دوربینهای جدید لیزرگان نیز در
دستور کار است.
سردار هادیانفر به نقش مردم در کاهش تصادفات و
حوادث پرداخت و خاطرنشان کرد :بدون مشارکت مردم
نمیتوان به انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات دست
یافت.

رئیس پلیس آگاهی خبر داد

افزایش  ۲۵درصدی کشفیات مجموع سرقتها در  3ماه اول امسال

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی (ناجا) با اشاره به افزایش  ۲۵درصدی
کشفیات مجموع سرقتها در سه ماهه اول سال
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ،از تشدید
مبارزه با سرقت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار محسن
حسن خانی گفت :کل سرقتهای کشف شده در سه
ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در
سراسر کشور بیش از  ۲۵درصد افزایش یافته است.
وی ،سرقت از منزل ،طالفروشی ،مغازه ،بانک،
اتومبیل ،موتورسیکلت ،اماکن ،کیف قاپی ،احشام
و محموله را از سرقتهای مهم برشمرد و افزود:
کشفیات این گونه سرقتها در خرداد ماه امسال
نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۶ ،درصد افزایش
را نشان میدهد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به افزایش ۲۳
درصدی کشفیات سرقت در سال  ۹۷نسبت به مدت
مشابه سال قبل نیز گفت :اجرای طرحهای ضربتی
مختلف ،همکاری گسترده پلیسهای تخصصی،

افزایش میزان آگاهی مردم و جدی گرفته شدن
هشدارهای پلیسی توسط آنان نقش مهمی در تحقق
این موفقیت داشته است.
وی ،همچنین تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت به
ابتکار فرمانده ناجا را در پیشگیری و مقابله با این
پدیده بسیار تأثیر گذار دانست و افزود :از فروردین ۹۸
تاکنون ،بیش از  ۲۰جلسه تعاملی بین این پلیس و سایر
پلیسهای تخصصی ،رؤسای پلیس آگاهی استانهای
سراسر کشور ،معاونان عملیات و پیشگیری استانها
و همچنین سازمانهای مربوطه از جمله قوه قضائیه
و وزارت کشور برگزار شده است و این روند همچنان
تداوم دارد .این مقام ارشد انتظامی در ادامه مقابله
با سرقت را یکی از اولویتهای مهم ناجا برشمرد و
گفت :از زمان راه اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با
سرقت توانستیم کشف را افزایش و متعاقب ًا وقوع را نیز
کنترل کنیم .کاهش فاصله بین زمان وقوع و کشف
جرم و همچنین استرداد اموال به مال باختگان از
اهداف اصلی ما در حوزه مبارزه با سرقت است.
وی ،کنترل سرقتها را با هدف به حداقل رساندن

آن در سطح جامعه ضروری دانست و افزود :ما سعی
میکنیم به مردم اطمینان دهیم که پلیس همواره در
کنار آنها است و در تأمین امنیت شهروندان از هیچ
کوششی دریغ نمیکند .رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت:
همکاری و مشارکت سازمانها در باال بردن هزینه
ارتکاب جرم برای مجرمان ،رعایت نکات ایمنی و
امنیتی از سوی شهروندان در نگهداری اموال و اشیای
قیمتی و همچنین توجه به هشدارهای پلیس ،تأثیر
زیادی در پیشگیری از وقوع جرایم به ویژه سرقت
خواهد داشت.

مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر داد

تصویب افزایش  ۲۹درصدی «شهریه» مهدهای کودک

مدیرکل بهزیستی استان تهران با تاکید بر نظارت
دقیق برای نرخ گذاری شهریه مهدهای کودک گفت:
به گزارشهای تخلف به صورت دقیق رسیدگی خواهیم
کرد.
به گزارش ایسنا ،داریوش بیات نژاد در تشریح مصوبه
افزایش نرخ شهریه مهد کودکهای استان تهران که در
جلسه تنظیم بازار استان تهران به تصویب اعضای این
ستاد رسید ،گفت :آنچه که در سطح ملی بررسی شده
بود و به کارگروه استان واگذار شد ،بررسی افزایش ۲۹
درصدی نرخ مهدهای کودک بود که این افزایش نسبت
به سال گذشته اعمال خواهد شد.
وی افزود :مجموعه مهدکودکها و سازمان
بهزیستی قیمت فعلی را واقعی نمیداند و معتقد است
از ابتدا پایه این نرخ گذاری واقعی نبوده لذا در جلسه
عالوه بر تصویب افزایش  ۲۹درصدی شهریه مهدهای
کودک ،مقرر شد کارگروهی تخصصی هزینههای
مهدهای کودک را بررسی کند و بر اساس آن در سطح
ملی پیشنهاد افزایش شهریه مهدهای کودک عنوان
شود.

بیات نژاد ادامه داد :باید آنالیز دقیقی در خصوص
نرخ گذاری انجام شود که این کار را ما انجام دادهایم
و در جلسه نیز نتایج آن ارائه شد اما باید پیشنهاد نرخ
گذاری از سطح استان به ستاد تنظیم بازار ملی ارائه
شود .در حقیقت ما خواستار تجدید نظر در این نرخ
گذاری هستیم تا بر اساس قیمت تمام شده ،شهریهها
مشخص شود.
مدیرکل بهزیستی استان تهران در بخش دیگری از
صحبتهای خود در خصوص تفاوت قیمت تمام شده
و آنچه که در سطح جامعه اخذ میشود گفت :یکی
از پیگیریهای ما در سطح جلسات برگزار شده برای
نرخ گذاری این بود که قیمتها واقعی باشد .اگر این
مهم محقق شود در انجام نقش نظارتی نیز ما میتوانیم
عملکرد بهتری داشته باشیم .وی با اشاره به برخی
تخلفات صورت گرفته توسط مهدهای کودک در سطح
استان تهران گفت :قیمتهای تعیین شده واقعی نیستند
لذا ما هم برای تحقق نظارت بهتر اصرار بر واقعی شدن
شهریهها داریم تا نقش نظارتی خود را بهتر اعمال
کنیم اما در مقایسه با کلیه اصناف کمترین تخلف در

کار مهدهای کودک وجود دارد ولی برای کاهش این
حداقلها نیز نیازمند واقعی شدن قیمتها هستیم.
بیاتنژاد تاکید کرد :در سال  ۹۸با توجه به اینکه
قیمتها علی رغم افزایش  ۲۹درصدی باز هم واقعی
نیستند ،ممکن است شاهد بروز برخی تخلفات باشیم اما
قطع ًا ما عالوه بر پیگیری تحقق قیمتهای واقعی با هر
گونه تخلف برخورد خواهیم کرد .ما نقش نظارتی خود
را به درستی ایفا کردهایم و در سازمان عالوه بر کمیته
صدور مجوزها کمیسیون نظارتی وجود دارد که به هر
گونه گزارش تخلف به صورت دقیق پاسخگو خواهد بود
و از نقش نظارتی خود عدول نخواهیم کرد.

یادداشت

هراس از پدیدههای جدید :از رادیو
و دوچرخه تا ماهواره و «ارز دیجیتال»

مواجهه با پدیدههای جدید در ایران همواره با ترس و بدبینی همراه بوده
است ،حال این پدیده جدید میخواهد رادیو و دوچرخه و دوش حمام باشد یا
ویدئو و ماهواره و حتی ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین!
این روزها خبرهای زیادی درباره ارزهای دیجیتال و به ویژه معروف
ترین و معتبرترین آن یعنی بیت کوین منتشر میشود :از برخورد با استخراج
کنندگان ارزهای دیجیتال تا سردرگمی در قبال خرید و فروش آن.
در این باره چند نکته قابل تأمل است:
ارز دیجیتال ،واقعیت مهم دنیای امروز است .نادیده گرفتن آن معنایی
جز محروم کردن خود از این ثروت واقعی ندارد.
هم اکنون بسیاری از تبادالت تجاری در دنیا با ارزهای دیجیتال صورت
میگیرد و روز به روز هم بر دایره نفوذ این ارزها به ویژه بیت کوین افزوده
میشود.
ارزهای دیجیتال و مشخص ًا بیت کوین ،محدودیت تولید دارند و به عنوان
مثال فقط  21میلیون واحد بیت کوین قابلیت تولید دارد ،درست مانند معدن
الماسی که ظرفیت محدود دارد و بعد از مدتی موجودی آن تمام میشود و
هر که استخراج کرده باشد ،مالک ثروتی است که روز به روز بر ارزش آن
افزوده میشود.
امروزه دنیا در حال استخراج ارزهای دیجیتال است و لذا جلوگیری از
استخراج آن توسط ایرانیان ،به معنی فقیر کردن ایرانیها در مقابل سایر ملت
هایی است که در حال استخراج از این معدن الماس هستند .اگر امروز ارزهای
دیجیتال را استخراج نکنیم ،فردا ناگزیر از خرید آنها هستیم به قیمتهای
باالتر.
ارزهای دیجیتال ،مهم ترین تهدید برای حاکمیت دالر به شمار میروند چرا
که خارج از کنترل برزگ ترین بانک مرکزی جهان (آمریکا) تولید و داد و ستد
میشوند و نقل و انتقال آن نیازمند سوئیف و ساز و کارهای مشابه نیست .مهم
تر از آن چون ارز دیجیتال قابل ردیابی نیست ،بهترین وسیله برای دور زدن
تحریم هاست و میتوان کاالهای مورد نیاز را با ارز دیجیتال از نقاط مختلف
دنیا خریداری و به ایران منتقل کرد .حتی کوبا نیز اخیراً استفاده از ارزهای
دیجیتال را برای دور زدن تحریمها در دستور کار خود قرار داده است.
نکته ای که در این میان مطرح میشود ،هزینه برق مصرفی است .گفته
میشود چون قیمت برق در ایران پایین است ،باید جلوی تولید ارز دیجیتال را
گرفت .در این باره سه مالحظه جدی وجود دارد:
اگر تولید ارز دیجیتال با برق صنعتی و تعرفه آن صورت بگیرد ،اشکالی بر
آن متصور نیست چرا که برق صنعتی برای تولید است و استخراج ارز دیجیتال
نیز تولید به شمار میشود .آنچه در این فرایند تولید میشود بیت کوین و نظایر
آن است که اتفاق ًا بسیار سریع تر و ساده تر از هر محصول دیگری قابلیت
صادراتی دارد.
اگر به هر دلیلی نکته "الف" مقبول نیفتد ،راه حل ،برخورد سلبی و پاک
کردن صورت مسأله نیست بلکه میتوان تعرفه ویژه ای برای تولید ارزهای
دیجیتال تعریف کرد تا روند غنی سازی داخلی با ارز دیجیتال ادامه یابد.
استخراج ارز دیجیتال در ایران توسط اتباع خارجی باید محدود شود.
از اینرو به دولت پیشنهاد میشود نه تنها مانع از استخراج ارزهای دیجیتال
توسط ایرانیها و ثروتمند شدن ایرانیان نشود ،بلکه خود نیز به استخراج این
ثروت بپردازد و با آینده نگری خزانه کشور را آکنده از ارزهای دیجبتال نماید.
هر گونه کوتاهی در این زمینه در آینده ای نزدیک ،دستهای خالی از ارز
دیجیتال را برای دولت ایران به ارث خواهد گذاشت .به راستی چرا باید خود را
از ثروت آینده محروم کنیم؟! ارز دیجیتال ،پول ف رداست.
منبع :عصر ایران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب خبر داد

شناسایی و انهدام باند توزیعکننده
موادتوهمزای «گل» از طریق اینستاگرام
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از توفیق پلیس در کشف و انهدام یک باند
توزیع کننده مواد توهم زا گل در فضای مجازی و مشخص ًا اینستاگرام خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ محمد بخشنده مقام ارشد اجرایی در مقوله مبارزه با مواد
مخدر پایتخت عنوان کرد :با حضور هوشیارانه و مدقانه پلیس مبارزه با مواد مخدر در
تمامی شئون جامعه و بویژه فضای مجازی که اینروزها بخشی الینفک از زندگی مردم
شده است تمام حرکات خالفکارانه سوداگران مرگ که به خیال خام خود در فضای
مجازی برای خود میتوانند به راحتی فعالیت کر ده بدون اینکه مزاحمتی برایشان پیش
بیاید کنترل میشود و در زمان الزم پرسنل تیزبین و مسئولیت پذیر پلیس آنها را رصد
و به دام قانون گرفتار مینماید .این مقام انتظامی ادامه داد :بر اساس این رویه همکاران
بنده در معاونت فتای پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب یک تیم حرفه ای و قانون شکن در
زمینه توزیع مواد مخدر در بستر اینستاگرام را شناسایی و با اقدامات اطالعاتی همگی را
بدام و از آنان مقدار پنجاه کیلو  ۲۸۰گرم ماده توهم زا گل که از مشتقات ارتقا یافته گیاه
شاهدانه هندی که بطور عامیانه همه بنام حشیش میشناسیم کشف و ضبط شد.
وی در خصوص سرکرده باند با هویت فردین که شدیداً از شناسایی خود دچار حیرت
شده بود ،توضیح داد :خالفکاران مجازی این را بدانند فعالیتهای سوء آنها از دید پلیس
پنهان نمی ماند.
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جامعه
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور خبر داد

کشف  ۲۰۰سکه طال از یک قاچاقچی
در فرودگاه امام خمینی (ره)
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از کشف  ۲۰۰عدد سکه طالی بهار آزادی به ارزش
 ۹میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سردار «حسن
مهری» گفت :در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با خروج غیر قانونی طال و ارز قاچاق از
کشور و کمک به رونق تولید ملی ،ماموران مستقر در گیتهای بازرسی فرودگاه حضرت امام
خمینی (ره) حین بازرسی وسایل فردی ۲۰۰ ،عدد سکه طالی بهار آزادی طرح امامی کشف و
ضبط کردند .وی افزود :ماموران حین بازرسی از متهم متوجه شدند که هیچ گونه مدرک مثبته
گمرگی برای خروج این سکهها از کشور به همراه ندارد .فرمانده پلیس فرودگاههای کشور با
اعالم اینکه پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و متهم به همراه کاالی قاچاق مکشوفه به
دادسرا معرفی شده است ،تصریح کرد :کارشناسان اداره گمرکات فرودگاه بین المللی حضرت
امام (ره) ارزش تقریبی این سکهها را  ۹میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال برآورد کردند .این مقام
انتظامی ضمن هشدار به قاچاقچیانی که خطوط هوایی را برای رسیدن به اهداف غیرقانونی
خود انتخاب کرده اند ،گفت :کارکنان پلیس فرودگاههای کشور با هوشیاری به قاچاقچیان
اجازه نخواهند داد تا از محیط فرودگاهها برای حمل کاالی قاچاق سوءاستفاده کنند.

کشف ۵۷دستگاه استخراج «بیتکوین»
به ارزش 600میلیون تومان
از یک خودروی سواری در تهران
سر کالنتر هفتم پلیس پیشگیری از کشف  ۵۷دستگاه استخراج(ماینر) بیت کوین به
ارزش شش میلیارد ریال در جنوب پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ دوست
علی جلیلیان در این باره اظهار کرد :ساعت  ۱۸و  ۳۰دقیقه یازدهم تیر ماه امسال ماموران
کالنتری  ۲۰۸ترمینال جنوب هنگام گشت زنی در محدوده ترمینال به راننده یک دستگاه
خودرو سواری که در حال برداشتن بسته ای از داخل خودرواش بود ،مشکوک شده و به
بررسی موضوع پرداختند .وی با اشاره به انجام بررسیهای اولیه گفت :در بررسی اولیه راننده
خودرو ،مدعی بود راننده اسنپ است و قصد داشته بسته ای را در محدوده میدان ولی عصر
از مغازه ای تحویل گرفته و به یکی از تعاونیها به مقصد مشهد تحویل بدهد .راننده خودرو
اظهار میکرد محموله حاوی قطعات کامپیوتر است که بسته مذکور بازرسی و  ۵۷دستگاه
استخراج بیت کوین کشف شد .سرکالنتر هفتم با اشاره به اینکه متهم به کالنتری ۲۰۸
ترمینال جنوب برای تحقیقات تکمیلی منتقل شد ،ادامه داد :در این رابطه مخفیگاه فرستنده
محموله شناسایی و با دستور قضائی متهم دوم پرونده نیز دستگیر شد .وی با بیان اینکه
در بازرسی از خودرو توقیفی  ۵۷ماینر بیتکوین کشف شده است گفت :کارشناسان ارزش
ریالی کاالی کشف شده را شش میلیارد ریال برآورد کرده اند.

آگهی تغییرات شرکت عمران سازان مهاب
سهامی خاص به شماره ثبت  152728و شناسه ملی
 10101955175به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  10/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :تعداد اعضای هیئت مدیر به  3نفر تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .ماده 44اساسنامه به
شرح ذیل اصالح گردید :هیات مدیره باید اقال یکنفر را
از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت
برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند هیات
مدیره میتواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در
ماده  40این اساسنامه را با حق توکیل به رئیس هیئت
مدیره (احمد رضا شریعتی)تفویض نماید در صورتیکه
مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل
از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود
ب سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()517918

____________________

آگهی تغییرات شرکت عمران سازان مهاب سهامی خاص
به شماره ثبت  152728و شناسه ملی  10101955175به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 10/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای احمد رضا
شریعتی به شماره ملی 1229692460به سمت رئیس هیئت
مدیره وآقای منصور شریعتی به شماره ملی 1229634428به
سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم اقدس امینی
به شماره ملی  1229525688به سمت عضو هیئت مدیره برای
مدت  2سال انتخاب شدند .موسسه حسابرسی اطهر به شناسه

ید شماره ( -84شماره پیاپی )790
یکشنبه  23تیر  - 1398دور جد 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

تراشیدن موی سر سربازان حداقل با نمره  10حداکثر تا 20

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
گفت :تراشیدن موی سر سربازان از سربازی حذف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار سرتیپ دوم
پاسدار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد
کل نیروهای مسلح درباره کوتاه کردن موی سر سربازان
اظهار کرد :خدمت سربازی یکی از ارکان توان رزم نیروهای
مسلح و بنیه دفاعی و امنیتی کشور است و جوانان ضمن
اینکه آخرین یافتههای علمی ،جوانی ،نشاط و انگیزه را برای
نیروهای مسلح به ارمغان میآورند ،در دفاع از حریم امنیت
کشور نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مسلح افزود :سربازی همواره با تراشیدن موی سر همراه
بوده ،لیکن با توجه به بررسیهای انجام شده و ارتقای
بهداشت فردی و امکانات مناسب یگانهای نیروهای
مسلح و عالقه جوانان ،به منظور خوشایندسازی و افزایش
جذابیت و نشاط خدمت سربازی ،بر اساس تصمیمات
اتخاذ شده تراشیدن موی سر سربازان با نمره  ۱۴از
سربازی حذف شد.
این مقام ارشد نظامی ادامه داد :از این پس اندازه موی سر
کارکنان وظیفه برای دیپلم و پایینتر در مراکز آموزش  ۱۰و
سرباز و سرجوخه در حین خدمت  ۱۰تا  ،۱۶همچنین فوق
دیپلم و باالتر در مراکز آموزش  ۱۶و افسر و درجه دار حین
خدمت  ۱۶تا  ۲۰خواهد بود.

تسهیالت جدید برای تردد مشموالن غایب
خارج از کشور
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مسلح از ارائه تسهیالت جدید به مشموالن غایب خارج
از کشور خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی
در این باره گفت :بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در راستای
تسهیل تردد مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج کشور
تصمیماتی اتخاذ شده و بر این اساس شرایط تردد این
دسته از مشموالن به داخل کشور راحتتر شده است .وی
افزود :برابر این تسهیالت مشموالن غایب سربازی مقیم
خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت
داشته باشند ،میتوانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در
سال در کشور تردد کنند .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستاد کل نیروهای مسلح درباره تفاوت این تسهیالت با
شرایط پیشین خاطرنشان کرد :قبلتر شرایط این گونه بود
که باید سه سال از غیبت مشمول ایرانی مقیم خارج کشور
میگذشت تا بتواند وارد کشور شود اما االن شرط زمان
غیبت حذف شده و مشمولی که سه سال از اقامتش گذشته
باشد ،حتی اگر یک روز نیز غیبت داشته باشد ،میتواند با
شرایط گفته شده یعنی دو بار در سال و حداکثر به میزان
سه ماه به کشور تردد داشته باشد .کمالی در مورد مشموالن
دارای بیش از  ۸سال غیبت نیز گفت :قب ً
ال گفته شده بود که
مشموالن دارای بیش از  ۸سال غیبت حق تردد به داخل

کشور را ندارند و باید با پرداخت جریمه ریالی تکلیف خود
را مشخص کنند اما با توجه به توقف اجرای طرح جریمه
ریالی طرح سربازی این افراد نیز میتوانند حداکثر سه ماه و
در مجموع دو بار در سال به کشور تردد کنند.
وی با بیان اینکه مشموالن غیرغایب مشکلی برای
تردد در کشور ندارند ،اظهار کرد :اما با تسهیالت جدید
اگر فردی سه سال در خارج از کشور خود اقامت داشته و
تنها یک روز از ورودش به غیبت نیز گذشته باشد ،میتواند
وارد کشور شود .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح درباره شرط ورود مشموالن غایب سربازی
مقیم خارج از کشور به داخل نیز اظهار کرد :مشموالن
غایب باید در نمایندگیهای جمهوری اسالمی در سراسر
کشور گذرنامه خود را ممهور به مهر ورود و خروج کنند و در
آنجا مهرهایی تعبیه شده که مختص این افراد است و حتم ًا
باید پیش از سفر به ایران این اقدامات انجام دهند.

کشف  ۲۵۰۰دستگاه استخراج ارز دیجیتال و  ۳۰۰دستگاه تلفن همراه قاچاق در عسلویه
در عملیات مشترک پلیس آگاهی و دریابانی
شهرستان عسلویه از یک شناور  ۲هزار و ۵۰۰
دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) و ۳۰۰
دستگاه تلفن همراه قاچاق کشف شد.
به گزارش ایرنا ،فرمانده انتظامی استان بوشهر
گفت :در پی هماهنگی عملیاتی پلیس آگاهی

شهرستان عسلویه و دریابانی ،یک شناور حامل
کاالی قاچاق در آبهای عسلویه توقیف شد.
سردار خلیل واعظی افزود :در بازرسی از این
شناور  ۲هزار و  ۵۰۰دستگاه ماینر و  ۳۰۰دستگاه
تلفن همراه هوشمند کشف شد.
وی عنوان کرد :طبق نظر کارشناسان مربوطه

ملی 10100177661به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل
رمضانی به شماره ملی  1159850208به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی واداری با امضای
مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره هریک به تنهائی همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()517919

____________________
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان مورس پارس
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 414186
و شناسه ملی  10320657071به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 19/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :افراد زیر
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود
انتخاب شدند - :سمیه اجاق شماره 0062975617
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره(خارج از شرکاء)
علی میراحمدی به شماره ملی  0946579512بسمت
رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد
آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها
و عقود اسالمی و اوراق عادی واداری با امضای
رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()517920
____________________

ارزش مالی این محموله قاچاق که از کشور امارات
بارگیری شده بود بیش از  ۱۷۰میلیارد ریال برآورد
شده است .واعظی یادآور شد :از ابتدای سال
جاری تا کنون پلیس استان بوشهر بیش از  ۳هزار
و  ۳۰۰دستگاه ماینر در نقاظ مختلف استان کشف
کرده است.

آگهی انحالل شرکت فالت شرقی با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  51053و شناسه ملی  10100962114به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل
اعالم و محمدرضا فرزین به به شماره ملی 0044057474
به آدرس :تهران دیباجی جنوبی کوی آشیان پالک 13طبقه
اول واحد  1کد پستی  1951879713به سمت مدیر تصفیه
انتخاب گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()517921

____________________
آگهی تغییرات موسسه پروژه مسکونی گلستان
سراج به شماره ثبت  8436و شناسه ملی
 10100363290به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  29/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
ایرج منشی پور کرمانی با کد ملی 2991898682
به سمت رئیس هیات مدیره  -محمود جهانی راد با
کد ملی  3873747707به سمت نایب رئیس هیات
مدیره  -عبد العلی یعقوبی با کد ملی 3961621799
به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند - .کلیه اوراق و
اسناد تعهد اور و مالی و حسابهای بانکی و قرار دادها
با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره  ,مدیر عامل
و نایب رئیس هیات مدیره متفقا و اوراق عادی با
امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()517922
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ید شماره ( -84شماره پیاپی )790
یکشنبه  23تیر  - 1398دور جد 

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی تشریح کرد

جزئیاتترخیصخودروها وموتورسیلکتهایتوقیفشدهباپرداختقسطیجرایم
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا جزئیات
تسهیالت پلیس برای ترخیص اقساطی خودروها و
موتورسیکلتهای توقیفی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ احمد کرمی اسد گفت:
تعداد زیادی وسیله نقلیه به دلیل بدهی بیش از یک
میلیون تومان -موضوع تبصره ماده  ۸قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی -هم اکنون در پارکینگها متوقف
هستند و اکثر مالکان آنها امکان پرداخت بدهی جرایم
خود را برای ترخیص وسیله نقلیه ندارند ،در این راستا
پلیس راهور ناجا طی هماهنگی وزیر کشور و فرمانده
ناجا طرح تقسیط جرایم معوقه خودروهای توقیفی را به
مرحله اجرا گذاشته است.
وی درباره جزئیات این طرح گفت :تمامی مالکان
یا وکالی قانونی خودروهایی که بیش از یک میلیون
تومان بدهی جریمه داشته و در پارکینگها متوقف
هستند میتوانند بر اساس محل درج شده در قبوض
توقیفی وسیله نقلیه خود به ستادهای ترخیص در سراسر
کشور مراجعه کنند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با تاکید بر
اینکه ارائه اسناد هویتی و مالکیتی وسیله نقلیه خصوص ًا
شناسنامه وسیله نقلیه و کارت ملی مالک برای انجام
مراحل ضروری است گفت :متقاضیان دریافت این
تسهیالت باید پس از مراجعه به ستادهای ترخیص

نسبت به پرداخت هزینههای پارکینگ و حمل اقدام
کرده و پس از آن تعهدی مبنی بر پرداخت جرایم معوقه
خود حداکثر در بازه زمانی یک ساله با تعداد اقساط
مشخص به پلیس ارائه کنند.
وی افزود :پس از اخذ این تعهد پلیس نسبت به ممهور
کردن شناسنامه وسیله نقلیه به مهر شکایت اقدام کرده
و سپس اجازه میدهد وسیله نقلیه از پارکینگ ترخیص
شود .رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با بیان
اینکه خودروهای دارای شکایت یا دستور مقام قضایی
شامل این تسهیالت جدید نمیشوند گفت :مالکان این
خودروها باید با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به رفع
شکایت اقدام کنند تا پس از آن مشمول تسهیالت جدید
پلیس راهور شوند.
وی با بیان اینکه این تسهیالت جدید پلیس
شامل خودروهای فرسوده نمیشود گفت :بر این

اساس خودروهای سواری حداکثر با سن  ۲۰سال،
وانت بار حداکثر  ۱۵سال ،موتورسیکلت حداکثر ۱۰
سال ،تاکسی حداکثر  ۱۰سال ،مینیبوس حداکثر پنج
سال اتوبوس شهری حداکثر  ۱۰سال ،اتوبوس برون
شهری حداکثر  ۱۵سال و کامیون کشنده حداکثر ۲۵
سال مشمول دریافت این تسهیالت هستند .در عین
حال این خودروها نباید بیش از  ۴۰درصد جرایم معوقه
حادثه ساز داشته باشند .وی در خصوص شرایط تردد
این خودروها پس از ترخیص نیز گفت :این خودروها در
صورتی که تخلف حادثه ساز داشته باشند یا مشمول توقف
در پارکینگ شوند بالفاصله وسیله نقلیه توسط پلیس راهور
توقیف شده و تمامی تعهدات و تسهیالت ارائه شده کال
منتفی میشود .رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در
باره چگونگی فروش این خودروها نیز گفت :در صورتی
که مالکان این خودروها بخواهند خودروی خود را پیش
از پایان تعهدات ارائه شده مبنی بر اقساط خودرو به
فروش برسانند باید جرایم معوقه را به صورت یکباره
پرداخت کنند و پس از آن میتوانند به راحتی خودرو
خود را نقل و انتقال کند .ارایه تسهیالت جدید ترخیص
وسایل نقلیه توقیفی از  ۱۱تیرماه در سراسر کشور آغاز
شده است و طی چند روز گذشته بیش از  ۲۵۰دستگاه
خودرو از این تسهیالت استفاده کرده و از پارکینگ
ترخیص شده اند.

دستگیری مرد تبهکار به اتهام طعمه قرار دادن همسرش بر سر راه خودروهای سواری
و زورگیری از  25راننده در تهران
مردی که با طعمه قرار دادن همسرش برای رانندگان
خودروهای سواری اقدام به زورگیری از بیش از  ۲۵راننده
کرده بود ،دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،اوایل اردیبهشت ماه امسال درپی
تماس تلفنی مرد جوانی با مرکز فوریتهای پلیسی ،۱۱۰
مأموران کالنتری  ۱۲۵یوسف آباد در جریان وقوع یک
فقره زورگیری و سرقت از سوی دو مرد و یک زن قرار
گرفته و برای رسیدگی به موضوع در محل حاضر شدند.
با حضور مأموران در محل و ثبت شکایت ،با دستور
مقام قضائی رسیدگی به پرونده به پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و درپی آن شاکی که
مردی  ۳۵ساله بود ،در اظهارات خود به کارآگاهان ،گفت:
در ساعت  ۱۷:۳۰روز سوم اردیبهشت ماه در محدوده
بزرگراه ستاری با خودروی سواریام در حال حرکت بودم

که یک خانم جوان را به عنوان مسافر به مقصد یوسف
آباد سوار کردم .در بین راه سر صحبت میان ما باز شد
تا اینکه زن جوان پیشنهاد دوستی به من داد و من هم
پذیرفتم .در همین هنگام ،ناگهان راننده یک دستگاه
خودروی سواری که یک نفر هم سرنشین داشت ،جلوی
خودروی مرا گرفت و با سالح سرد به سمت من حمله
ور شد و فریاد میزد که با زن من چیکار داری .این افراد
با جوسازی که ایجاد کرده بودند کلیه اموال من را سرقت
کرده و متواری شدند.
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه هنگام
تحقیقات مقدماتی پروندههای مشابه دیگری به این
پایگاه ارجاع شد که در همین راستا کارآگاهان پلیس
آگاهی با بررسی صحنه سرقت و پایشهای اطالعاتی
موفق شدند مخفیگاه زوج زورگیر را در جنوب تهران

____________________

آگهی تغییرات شرکت سالمت گستر آرتیمان شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  439752و شناسه ملی  14003495433به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 18/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :افراد ذیل به سمت
اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند :جالل
رحیمی مقدم با شماره ملی  4879535486معصومه علی نیا
با شماره ملی  2691115291امیدعلی نصیری با شماره ملی
 2679124456محمدرضا خاتمگویا با شماره ملی 0073508871
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()517923

____________________

آگهی تغییرات شرکت سالمت گستر آرتیمان شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  439752و شناسه ملی
 14003495433به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  15/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
معصومه علی نیا به شماره ملی  2691115291با پرداخت
 564,000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
سرمایه شرکت از  120,000,000ریال به 120,564,000
ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه

شناسایی کنند .با شناسایی مخفیگاه این افراد تیمی
از کارآگاهان پایگاه سوم برای دستگیری متهمان با
هماهنگی مقام قضائی به مخفیگاه آنان اعزام شده
و مدتی مخفیگاه زوج زورگیر را تحت مراقبت قرار
دادند تا اینکه موفق شدند در پنجم تیر ماه امسال،
هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر و برای ادامه
تحقیقات پلیسی به پایگاه سوم منتقل کنند.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأیید
این خبر اعالم کرد :این زن و شوهر در بازجوییهای
انجام شده به  ۲۵فقره سرقت با همکاری هم دستشان
اعتراف کردند .متهم اصلی پرونده در تحقیقات پلیسی
اعتراف کرد که بیشتر سوژههای سرقت را از بین رانندگان
جوان مرد انتخاب و با طعمه قراردادن همسرش اقدام به
زورگیری یا سرقت از رانندگان کردهاند.

اصالح گردید اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه و میزان
سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل میباشد :جالل رحیمی
مقدم با شماره ملی  4879535486دارای 56,400,000
ریال امیدعلی نصیری با شماره ملی  2679124456دارای
 56,400,000ریال محمدرضا خاتمگویا با شماره ملی
 0073508871دارای  7,200,000ریال معصومه علی نیا با
شماره ملی  2691115291دارای  564,000ریال سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()517924

____________________
آگهی تغییرات شرکت فن و تدبیر آژند شهر
سهامی خاص به شماره ثبت  381623و شناسه ملی
 10320324140به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  27/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
فرهاد پناهنده نیگجه به شماره ملی 0081930933
بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()517925

کشف نوزاد ۵ماهه رهاشده
مقابل یک مسجد در شهرک غرب تهران

مأموران پلیس یک نوزاد پنج ماه را که در داخل کالسکهای در
شهرک غرب تهران رها شده ،پیدا کردند.
به گزارش ایسنا ،چهارشنبه شب گذشته در تماس با مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم شد که نوزادی پنج ماهه در یک
کالسکه مقابل مسجدی در خیابان فرحزادی رها شده و هیچ اثری
از خانواده وی نیست.
با دریافت این گزارش مأموران کالنتری شهرک غرب به محل
اعزام شده و تحقیقات خود را آغاز کردند که در جریان آن مشخص شد
هیچ موردی مفقودی نوزاد به پلیس گزارش نشده است .همچنین در
کنار نوزاد ظرف شیرخشکی نیز قرار داشت که همین موضوع احتمال
رها شدن او را بیشتر میکرد.
مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تأیید این خبر
اعالم کرد که هماهنگیهای الزم با بهزیستی استان تهران انجام شد
و این نوزاد پسر پنج ماهه پس از انتقال به کالنتری در اختیار عوامل
بهزیستی قرار گرفت.

شناسایی 4مزرعه تولید ارز دیجیتال
و کشف 270دستگاه استخراج بیتکوین
در شهرستان قدس استان تهران

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف  270دستگاه استخراج
ارز دیجیتال (بیت کوین) در شهرستان قدس ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار محسن خانچرلی در این باره گفت :با
به دست آوردن اخبار و اطالعاتی مینی بر اینکه افرادی سودجو در
یک واحد سردخانه صنعتی اقدام به راه اندازی چهار مزرعه تولید
ارز دیجیتال کرده اند ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس
شهرستان قدس قرار گرفت .وی افزود :ماموران انتظامی پس از یک
سری اقدامات اطالعاتی و فنی موفق به شناسایی محل تولید ارزهای
دیجیتال در یکی از واحدهای صنعتی شده و به محل مورد نظر اعزام
شدند .این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :در بازرسی از محل مورد
نظر 270 ،دستگاه ماینر (استخراج ارز دیجیتال) کشف که برابر اعالم
کارشناسان ارزش آن  23میلیارد ریال برآورد شده است.
براساس گزارش سایت پلیس ،فرمانده انتظامی غرب استان تهران
با اشاره به دستگیری چهار متهم در این راستا و معرفی آنان به مراجع
قضائی ،گفت :استفاده از دستگاههای ماینر ،نیاز به مصرف برق زیادی
داشته لذا متهمان با استفاده از برق یارانه ای واحدهای صنعتی اقدام
به فعالیت غیرقانونی کرده بودند که با اشراف اطالعاتی پلیس به دام
افتادند.

____________________

آگهی تغییرات شرکت سالمت گستر آرتیمان شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  439752و شناسه ملی
 14003495433به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  15/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیدعلی نصیری با دریافت  564,000ریال از صندوق شرکت
سهم الشرکه خود را از  56,400,000ریال به 55,836,000
ریال کاهش داد .سرمایه شرکت از  120,564,000ریال
به  120,000,000ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکاء پس از
کاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل
میباشد :معصومه علی نیا با شماره ملی 2691115291
دارای  564,000ریال جالل رحیمی مقدم با شماره ملی
 4879535486دارای  56,400,000ریال امیدعلی نصیری
با شماره ملی  2679124456دارای  55,836,000ریال
محمدرضا خاتمگویا با شماره ملی  0073508871دارای
 7,200,000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()517926
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جامعه
همه چیز درباره «گرمازدگی»

گرمی هوا احتمال ابتال به بیماریهایی که با گرما مرتبط هستند را افزایش میدهد؛
یکی از شایعترین این بیماریها گرمازدگی است که سه مرحله دارد و میتواند فرد را
تا سر حد مرگ هم ببرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر غالمرضا معصومی -متخصص طب اورژانس با بیان اینکه
گرمازدگی از جمله حوادثی است که کامال قابل پیشگیری است ،اظهارکرد :در صورت
بیتوجهی به عالیم گرمازدگی و عدم درمان آن ،فرد ممکن است به سمت مرگ
سوق پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه گرمازدگی بر اساس عالیم ،نشانهها و نحوه درمان به سه دسته
تقسیم میشود ،گفت :این سه دسته عبارتند از گرفتگی عضالت ناشی از گرما ،خستگی
ناشی از گرما و سکته گرمایی .باید توجه کرد که این تقسیمبندی عمال سیر عالیم و
مشکالت ناشی از گرمازدگی را نشان میدهد که در صورت عدم درمان از هر مرحله
به مرحله بعد ادامه مییابد.
عوامل موثر در شروع گرمازدگی را بشناسیم
معصومی با بیان اینکه اگر به عوامل گرمازدگی توجه و آنها را کنترل کنیم،
از گرمازدگی و پیشرفت کردن آنها جلوگیری میشود ،اظهارکرد :این عوامل شامل
مواردی میشوند که باعث باال رفتن دما و از دست رفتن آب بدن میشوند .باید توجه
کرد که کودکان به خصوص در سنین زیر چهار سال و سالخوردگان بهویژه افراد باالی
 ۶۵سال در معرض گرمازدگی قرار دارند.
این متخصص طب اورژانس تاکید کرد :قرار گرفتن کودکان در محیطهای گرم
مانند داخل ماشین ،پوشیدن لباسهای تیره در فصل گرم ،مصرف نکردن مایعات به
میزان الزم در گرما ،وارد شدن ناگهانی در محیط گرمی که بدن فرد هنوز به آن عادت
نکرده است ،قرار گرفتن در زیر آفتاب ،قرار گرفتن در محیط گرم با رطوبت باال ،عواملی
که باعث از دست رفتن آب بدن میشوند مانند مصرف قرصهای ادرار آور و الکل و
چاقی از جمله عوامل بروز گرمازدگی محسوب میشوند.
گرفتگی عضالت ناشی از گرما
این متخصص طب اورژانس با بیان اینکه گرفتگی عضالنی مشخصترین عالمت
گرمازدگی است ،اظهارکرد :یکی از شایعترین مثالهای گرمازدگی ،گرفتگی عضالنی
است که به طور مکرر در میادین ورزشی بهخصوص فوتبال دیده میشود .باید توجه
کرد که درمان در این مرحله راحت و در صحنه خواهد بود و نیازی به انتقال بیمار به
مرکز درمانی نیست .بر طرف کردن گرفتگی با کشش در جهت مخالف عضالت انجام
میشود و نوشیدن مایعات فراوان و البته نوشیدنیهای ورزشی جلوی اتفاق مجدد را
خواهد گرفت .اگر بیمار را به محل خنک منتقل کنیم ،قطعا سیر بهبود عالیم سریعتر
خواهد شد.
خستگیگرمایی
معصومی افزود :اگر در مرحله گرفتگی عضالنی اقدام مناسبی انجام نشود ،به
خصوص در کودکان و افراد مسن ،فرد وارد مرحله خستگی گرمایی خواهد شد که به
صورت تعریق شدید و ضربان قلب باال همراه با گیجی و خواب آلودگی ،احساس ضعف،
کرامپ عضالنی ،تهوع و سردرد همراه با افت فشار خون مشخص خواهد شد .معموال
در هوایی که رطوبت باال دارد ،وضعیت وخیمتر میشود.
وی با بیان اینکه توصیه میشود در این مرحله تمام فعالیتها قطع و فرد به مکانی
خنک منتقل شود و مایعات بنوشد،اظهارکرد :اگر عالیم بیمار ظرف مدت یک ساعت
بهبود نیابد و یا دمای اولیه باالی  ۴۰درجه سانتیگراد باشد ،باید سریعا فرد را به
بیمارستان منتقل کرد .این متخصص طب اورژانس با اشاره به اقداماتی که باید قبل
و حین انتقال فرد به بیمارستان انجام دهیم ،گفت :بیمار را سریعا از محیط گرم خارج
کنید ،لباسهایش را در بیاورید ،سریعا بیمار را خنک کنید یکی از بهترین این روشها
این است که بدن بیمار را خیس کرده و در معرض باد قرار دهید و در صورت تحمل،
مایعات خنک به بیمار بنوشانید.
وی درباره سومین مرحله گرمازدگی یعنی سکته گرمایی نیز گفت :در ادامه سیر
گرمازدگی ،اگر در مرحله قبل نیز اقدام موثری انجام نگیرد ،بیمار وارد فاز سکته گرمایی
میشود .عالیم ورود به این فاز عبارتند از عدم تمرکز ،کم شدن تعریق ،بر افروختگی
پوست ،ضربان قلب باال همچنین تنفسهای تند ،گیجی و منگی و نهایتا بیهوشی
و مرگ .معصومی همچنین اظهار کرد :در این فاز معموال اقدام خاصی در بیرون از
بیمارستان قابل انجام نیست .بیمار باید بالفاصله به بیمارستان منتقل و اقدامات الزم
مایع درمانی و کاهش دمای بدن برایش انجام شود البته اگر در این شرایط امکانات
درمانی در دسترس نیست یا رسیدن به این امکانات زمانبر است ،میتوان فرد را در آب
سرد خواباند سپس بدن خیسش را در مقابل باد قرار داد .گذاشتن یخ در کنار بدن بیمار
و زیر بغل و کشالههای ران نیز میتواند کمککننده باشد.
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یکشنبه  23تیر  - 1398دور جد 
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

دستگیری چند شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری از طریق فروش
دستگاههایی و ادعای قابلیت دسترسی به سواالت کنکور از طریق این
دستگاهها قبل از برگزاری کنکور سراسری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :افرادی با
فریبکاری دستگاههایی را به برخی متقاضیان کنکور
فروخته بودند و ادعای دسترسی به سواالت کنکور را
داشتند ،اما پیش از اینکه بتوانند کاری انجام دهند
دستگیر شدند.
به گزارش جام جم آنالین ،منصور غالمی در
حاشیه نشست روسای دانشگاهها و موسسات آموزشی،
پژوهشی و فناوری سراسر کشور درباره دستگیری باند
تقلب در کنکور اظهار داشت :این باند قبل از اینکه
بتواند کاری انجام دهد ،کشف و دستگیر شده است.
وی ادامه داد :چارچوب حفاظت از سواالت
کنکور آهنین است و به هیچ وجه سوالی به خارج
درز نمیکند.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اظهار داشت :برخی
متقاضیان کنکور فریب خورده بودند و فریبکاران
دستگاههایی به آنها فروخته بودند که از آن طریق به
آنها تقلب برسانند ،در حالی که هیچگونه دسترسی به
سواالت کنکور نداشتند.
غالمی در مورد اصالح شیوه پذیرش دانشجوی
کارشناسی ارشد توضیح داد :به منظور افزایش کیفیت

پذیرش کارشناسی ارشد حد نصاب کف تعیین کردهایم
به این معنا که نمرات منفی دانشجو نباید به نمرات
مثبت غلبه کند.
وی درباره معضل بیکاری دانشآموختگان
دانشگاهی گفت :زمینه پذیرش فارغالتحصیالن در
سیستم اداری برای همه وجود ندارد و این انتظار طی
چند سال اخیر تغییر کرده است.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری افزود :بخشی از
تحصیلکردهها باید کارآفرین شوند و برای خود و
برای دیگران کار ایجاد کنند .برنامهریزی برای تکمیل
این زنجیره کارآفرینی از سه سال گذشته در وزارت
علوم آغاز شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:

هزینه نقل و انتقال خودرو با برگ سبز حدود  ۲۰۰هزار تومان است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت :برگ سبز پلیس
راهور همان سند رسمی است که هزینه نقل و انتقال
با این برگ چیزی حدود  ۲۰۰هزار تومان میشود.
به گزارش مهر ،جنجال بر سر برگ سبزی که
به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید
و فروش خودرو صار میشد و هزینهای که مالک
برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت میکرد
دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور
را رقم زد.
کشمکش تا جایی باال گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد
و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده
ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد.
براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در
هنگام خرید و فروش خودر صادر میکند .قانونی است و ثبت خرید
در دفتر خانه امری کام ً
ال اختیاری است.
ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه
شماره  ۲۹۴تاریخ  ۸/۱۲/۱۳۸۹به تصویب نهایی مجلس
شورای اسالمی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم
مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره  ۱۹۲۳۳درج
گردیده بیان میدارد« ،نقل و انتقال خودرو به موجب سند
رسمی انجام میشود ،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از
هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی،
ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از
سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه،
هویت مالک ،پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض
پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس
راهور ناجا با اشاره به ماده  ۲۹و موضوع
قدیمی برگ سبز خودرو اظهار کرد :هرچند
تمایلی ندارم به این پرونده دامن بزنم و
یادآوری موضوعات قبلی را داشته باشم اما
باید بگویم که ماده  ۲۹قانون صراحت ًا گفته
است سندی که پلیس ارائه میدهد به
منزله سند رسمی است .وی افزود :نقل و
انتقال به وسیله سند راهور حدود  ۱۵۰هزار
تومان انجام میشود و با موضوعات حاشیهای مانند تعویض
پالک و غیره چیزی حدود  ۲۰۰هزار تومان هزینه یک نقل
و انتقال با سند پلیس راهور میشود .رئیس پلیس راهور ناجا
تصریح کرد :اگر بعضی عالقه دارند به دفترخانهها مراجعه
کنند و سند دفترخانه ای که حدوداً سه میلیون تومان میشود
بگیرند جای خود دارد ولی این به آن معنا نیست که سند
پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد .با توجه
به همه این فراز و فرودهایی که بر سر این ماده قانونی بوجود
آمده ،با این حاال آنچه در بازار خرید و فروش خودرو اتفاقات
دیگر میافتد و بعض ًا طبق روال قبل ادامه دارد .گرفتن سند و
ثبت خرید خودرو در دفترخانهها امری کام ً
ال قانونی و اختیاری
است .در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع
دعوای قانونی دادگاه حکم را به نفع طرفی صادر میکند که
سند ثبت شده دارد و نه سند تک برگی که پلیس راهور نسبت
به صدور آن اقدام میکند .پس اگر خریدار هستید مختارید
نسبت به ثبت رسمی هم اقدام کنیدتا به قول قدیمیها کار از
محکم کاری عیب نکند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور خبر داد

تردد  13هزار ون فرسوده در کشور !
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت:
در حال حاضر  13هزار ون فرسوده در کشور تردد میکنند
و نمیتوانیم نسبت به نوسازی این ونها اقدام کنیم.
به گزارش مهر ،مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه
تاکسیرانیهای شهری کشور ،درباره آخرین وضعیت
ونهای تاکسی در شهر تهران اظهار داشت :مد حمل و
نقل ون در کالنشهر تهران بسیار خوب است و میتواند
حدود 10نفر را جابجا کند و اینکه با یک خودرو تعداد
بیشتری از مسافران جابجا شوند هم مقرون به صرفه است
و هم آلودگی کمتری را دارد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ونها تبدیل به
ارابه مرگ شدهاند و مشکالت زیادی دارند گفت :در سال
 1385ون وارد سامانه حمل و نقلی کشور شد و در حال
حاضر  13هزار ون در سطح کشور وجود دارد که تمامی
آنها فرسوده هستند و باید از ناوگان خارج شوند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
افزود :براساس تجربه صورت گرفته اگر این مد از حمل و
نقل عمومی را از دست بدهیم یک وسیله خوب حمل و
نقل عمومی را از دست دادهایم و درنهایت باید نسبت به
نوسازی ناوگان ون نیز اقدام شود.

وی ادامه داد :مشکلی که ما داریم این است که
تولیدکننده ون در کشور نداریم ،یک برههای شرکتهای
خودروسازی سایپا و ایران خودرو نسبت به تولید خودرو ون
اقدام کردند ولی در حال حاضر این خودرو تولید نمیشود.
ضامنی ادامه داد :ما برای واردات خودرو ون نیز با
مشکل مواجه هستیم و اجازه واردات نداریم.
وی افزود :پیشنهاد دادهایم که بحث ثبت سفارش
خودرو با کاربری عمومی از خودرو با کاربری شخصی
متفاوت دیده شود تا بتوانیم نسبت به نوسازی ونها نیز
با واردات اقدام کنیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت:
اگر بتوانیم خودرو ون تاکسی را نوسازی کنیم قطعا بخش
دیگری از مشکالت حمل و نقل عمومی با این ناوگان
برطرف خواهد شد.


امنیتی
طبق توافق معاونان
وزرای کشور ایران و عراق صورت میپذیرد


اربعین
حذف ویزای
و تشرف زائران با دارا بودن
گذرنامه و برگه بیمهنامه
طبق توافقی دو جانبه برای ایام اربعین ،صدور
ویزا حذف شد و زائران میتوانند با داشتن برگه بیمه
نامه از مرز عبور کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حسین
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با
محمد بدر ناصر معاون امنیتی وزیر کشور عراق
دیدار کرد.
در پایان این نشست توافقی دو جانبه انجام شد
که طبق آن برای ایام اربعین صدور ویزا حذف شد
و زائران میتوانند با داشتن برگه بیمه نامه از مرز
عبور کنند.
خروج از کشور برای شرکت در مراسم با شکوه
اربعین حسینی (علیه السالم) منوط به  ۳شرط
است.
الف) ارائه گذرنامه معتبر
ب) دریافت و ارائه بیمه نامه معتبر
ج) تعیین مرز خروجی که براساس سازوکار جدید
ایجاد خواهد شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد

«تریاک» و «گل»
 2مخدر پرمصرف در کشور!

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزایش
نگرانی در حوزه استفاده از ماده مخدر گل در کشور ،گفت:
با این حال هنوز هم تریاک مقام اول مصرف مواد مخدر
در کشور را دارد.
به گزارش ایسنا ،سردار منتظر المهدی همزمان با
بازدید خود از مرکز «خط ملی اعتیاد» با بیان اینکه امسال
دهمین سال فعالیت این خط تلفنی است ،گفت :این خط
با همت سازمان بهزیستی کشور و حمایت ستاد مبارزه با
مواد مخدر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و روز به روز
فعالیت آن در حال گسترش است.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از  ۴۵۰هزار
تماس موفق با خط ملی اعتیاد برقرار شده است ،اظهار
کرد :میانگین زمانی که مشاورین در جریان تماسها
صرف میکنند حدود  ۱۰دقیقه است اما متخصصان اعالم
میکنند که حتی ممکن است تماسی تا یک ساعت هم
طول بکشد .در این بخش کارشناسان ،کارشناسان ارشد،
دکترا و … در رشتههای مددکاری ،روان شناسی و …
مشغول به کار هستند .سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر
با بیان اینکه کارشناسان خط ملی اعتیاد از  ۸صبح تا ۸
شب پاسخگوی افراد در سراسر کشور هستند ،تصریح کرد:
شهروندان میتوانند با شماره گیری  ۰۹۶۲۸بدون پرداخت
هزینه از مشاوره اعتیاد استفاده کنند.
منتظر المهدی افزود :حضور در این مرکز در راستای
شناساندن این مرکز به کسانی است که به آن نیاز
دارند .بیشترین تماس گیرندگان مادران و هسران افراد
معتاد هستند که دنبال راهکار هستند اما بیشتر تماسها
مربوط به کسانی است که گرفتار اعتیاد شده اند و اینجا
هم مشاوره و راهنمایی دریافت میکنند تا به نزدیکترین
مرکز درمان اعتیاد مراجعه کنند .وی با بیان اینکه نگرانی
در حوزه استفاده از گل بیشتر شده است ،توضیح داد :با
این حال هنوز هم تریاک مقام اول مصرف مواد مخدر در
کشور را دارد ،در مرحله بعد هم گل به دلیل عدم آگاهی
از عوارض آن بیشترین مصرف در کشور را دارد .برخی
گمان میکند این ماده گیاهی است و عوارضی ندارد این
درحالیست که باعث افزایش فشار خون و مشکالت مغزی
میشود که اگرچه در کوتاه مدت لذت به همراه دارد اما بعد
از مدتی باعث از کارافتادگی مغز میشود به طوریکه فرد
نیاز پیدا میکند از مواد مخدر دیگر یا مواد ترکیبی استفاده
کند ،بنابراین افرادی که برای الغری ،ایجاد شادابی ،نشاط
و ....از این مواد استفاده میکنند کام ً
ال در اشتباه هستند.

