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سیاسی
یادداشت

پایان بازی کشور با غرب چیست؟
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

پهلوی اول با تصو ِر اینکه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم،
فعالیت گستردۀ آلمانها در ایران را تسهیل
فاتح نهایی خواهد بود
ِ
کرد .پهلوی اول تصور نمیکرد که انگلستان و شوروی علیه
آلمان نازی را شکست
آلمان متحد شوند و با همراهی آمریکاِ ،
دهند .این تحلیل  Fixedو  Rigidبدانجا انجامید که لندن و
مسکو در عرض چهار ساعت ایران را اشغال کردند و به پهلوی
اول خاتمه دادند .طی سالهای  ،۱۳۳۰-۱۳۳۲براساس این
تحلیل که نظام بینالملل بر عدالت و انصاف بنا شده رویارویی
دیگری میان ایران از یک طرف و انگلستان و آمریکا از طرف
دیگر بدانجا انجامید که لندن و واشنگتن در مدت چند روز،
سرنوشت دیگری بر ایران رقم زدند .از  ۱۳۹۰مواجهۀ دیگری در حال تکامل است .دستگاه دیپلماسی
کشور بر این پایۀ تئوریک پیش میرود که حقوق بینالملل بر سیاست و اقتصاد بینالملل ارجحیت دارد و
بنابراین ،قدرتهای بزرگ را به انسانیت ،اخالق ،برابری و انصاف دعوت کرده و آنها را نصیحت میکند.
متأسفانه مناسبات جهانی صرفاً بر محور سودِ اقتصادی و زورِ نظامی میچرخند .هیچ ملتی و حکومتی دوست
ندارد به او زور بگویند و بر او مسلط شوند .هیچ ملتی .حتی زیمبابوه .حتی غنا .اما برای اینکه زور و نفوذ و
سلطۀ خارجی زمینه پیدا نکنند ،توجه به دو نکته ،جهتگیری و سرنوشت را روشنتر میکند .اول ،فهم عینی
و واقعی از اینکه اقتصاد و سیاست بینالملل چگونه عمل میکنند و دوم ،اهتمام جهت بارورسازی نظام
مصونیت و حاکمیت ملی .یک تمثیل فردی به این بحث کمک میکند .چه فردی
داخلی به منظور کسب
ِ
از لطماتِ و ضررهای محتملِ بیرونی و محیطی در امان است؟ فردی که با فکر تصمیم بگیرد؛ در تصمیم
گیری مشورت کند؛ در هزینهها مراقبت کند؛ مواظب زبان خود باشد؛ تا میتواند توانایی کسب کند تا در بازار
کار و تخصص ارزش و ارجحیت داشته باشد؛ هر کاری انجام میدهد به فکر ده ،بیست ،سی سال و پیری
خود باشد .منطق فرد و سیستم بنابراین یکی است -۱ :استقالل در سایۀ توانمندیهای گسترده (چین
سه تریلیون دالر ذخائر ارزی دارد) و  -۲نظام تصمیمگیری مبتنی بر  ،Factدانش ،مشورت ،تجربه و
داشتنِ حوصله و صبر (چین در حوزههای اقتصادی ،مالی ،بانکی ،سرمای ه گذاری و صنعتی با دهها مؤسسۀ
ق الزحمه مشورت را میدهد) .مطالعۀ علمی،
تحقیقاتی در غرب قبل از هر تصمیم مشورت میکند و ح 
مقایسهای و دور از تعصبِ تاریخ  ۱۵۰سالۀ کشور به وضوح نشان میدهد که شناخت از بازیگران جهانی و
محیط بی ن المللی بسیار ناقص ،مخدوش و مبتنی بر آرزو بوده است تا واقعیت .هم به دیگران کم ،وزن داده
ایم و هم وزن خود را زیادی محاسبه کردهایم .فعال کردن ابزار شناختی ،خود حداقل  ۵۰درصد تصمیم
فهم یک موضوع ،یک اختالل شناختی است (Cognitive
گیری است.
ِ
نداشتن حوصله و دقت در ِ
 .)disorderانگلیسیها در هوای یخبندان آمریکای شمالی ،شرجی آسیایی و کویری خاورمیانه با صدها
تنوع زبانی ،قومی ،فرهنگی و محیطی کار کردند و با تمرکز بر “منافع بریتانیا” دو قرن بر جهان حکم راندند.
شواهد و اسناد تاریخی نشان میدهد که روی آوردن پهلوی اول به آلمانها از  ۱۳۱۰به بعد بیشتر براساس
عصبانیت و تنفر نسبت به انگلیسیها و روسها بوده نه فهمِ دقیق و عینی از ماهیتِ نظم اروپایی و مناسبت
براساس عصبانیت و انتقام ،تنظیم
هایِ میان قدرتهای بزرگ .اگر ژاپنیها حکمرانی خود را بعد از ۱۹۴۵
ِ
کرده بودند نمیتوانستند برای  ۵۵سال ( )۱۹۵۵-۲۰۱۰اقتصادِ دوم جهان بشوند .ژاپنیها برخود ،درون
خود ،توانمندیهای خود و شناخت عینی از واقعیات متمرکز شدند و به یک کشور پیشرفته و محترم جهانی
تبدیل شدند .در حالی که در سال  ۵۵ ،۱۳۵۴درصد زنانِ ایرانی بیسواد بودند ،پهلوی دوم ،کشور را در زمرۀ
پنج قدرت صنعتی جهان میشمارد! شاید اگر کشور برنام ه ریزی میکرد ،تدریجی عمل میکرد ،جامعۀ مدنی
میساخت ،درون را بارور میکرد ،سیستم میساخت ،مشارکت مدنی ایجاد میکرد ،از جهان میآموخت ،طبع ًا
طی چندین دهه ،جایگاهی کمتر از ژاپن و کرۀ جنوبی در صحنۀ جهانی پیدا نمیکرد .اما این خیلی شناخت
و حوصله و کار تدریجی و انباشتی و نگاهِ دراز مدت و متمرکز بردرون میطلبید .آیا نه اینست که یک نهال،
محتاج زمان و محیطی مساعد برای تبدیل شدن به یک درخت تنومند است؟ در چارچوب هر مرامی ،ایده
آلیست بودن ،انرژی و منافع را هدر میدهد .در ّحدی که پهلوی اول و دوم با غرب درگیر شدند تا امتیازات
نفتی وغیرنفتی بگیرند ،آیا باعث تضعیف و افول غرب شدند؟ غرب یک واقعیت و جریان تاریخی است که از
سطح سلطۀ جهانی خود را حفظ خواهد
قرن شانزدهم آغاز شده و احتما ًال تا آخر قرن بیست و یکم ،قدرت و ِ
کرد .حتی کمونیسم و ظهور مشترک دو قدرت جهانی مانند شوروی و چین ،باعث افول غرب نشدند .افول
غرب ،منطق درونی خود را دارد که در جریان تحوالت تاریخی و تکامل اندیشۀ بشری با فرمول بندیهای
جدی ِد فکری و اقتصادی تحقق پیدا خواهد کرد.خود این موضوع ،مورد مطالعۀ دهها مؤسسه و دانشگاههای
غربی و غیرغربی است .امپراطوری سرزمینی ایران با ظهورِ غرب و مدرنیته غروب کرد ولی روانشناسی
ناشی از مالکیت یک امپراطوری در ناخودآگاه ایرانی همچنان آفتابی است .امروز امپراطوریها ،سرزمینی
نیستند بلکه با تکنیک IT ،و هوش مصنوعی تعریف میشوند .فهم این واقعیت در آگاه و ناخودآگا ِه جامعۀ ما
ظاهراً تحقق پیدا نکرده است .نزدیک به یک و نیم قرن است که اندیشمندان و سیاستمداران ما با جغرافیا
و فکر غربی درگیر هستند و به نوعی “مشغولیت” تبدیل شده است .آیا میتوانیم بدون آنکه درگیر شویم،
فاصله حفظ کنیم ولی نگذاریم کشور ضعیف شود و بنیۀ خود را در دراز مدت از دست دهد و از میلیونها
فرصت برای یادگیری و ساختن درون استفاده کنیم؟ چگونه میتوان به یک فرمول “همکاری بدون سلطه”
رسید؟ رویارویی فعلی بدانجا رسیده که هر نوع تراکنش مالی ،بانکی ،نفتی و سرمای ه گذاری با مج ّوز وزارت
خزانهداری آمریکا میسر است .آیا این مطلوب ما است؟ در میان مدت و دراز مدت چه نوع بهینهسازی به
وضعیت فعلی چه میزانی از فکر ،اهتمام ،فعالیت سیاسی و مذاکره را
ارمغان میآورد؟  Undoکردن این
ِ
میطلبد؟ تا چه مدتی کشور میتواند بدون درآمد مطلوب پیش برود؟ آیا برای تقابل با نظم موجود جهانی،
ح ّد و مدتی تعیین شده است؟ اصو ًال آخر این تقابل چیست؟ با مطالعۀ دقیق و علمی و ک ّمی اقتصاد و
اندیشه در غرب نسبت ًا روشن است که افول تدریجی غرب از درون خودش خواهد بود و نه از بیرون .اگر
این مبنای دقیقی برای شناخت نظم جهانی باشد ،استراتژی ایران در تعامل با محیط بینالمللی چیست؟
سهم و حدّ ما در این نظم چگونه تعریف میشود؟ اگر ما ثروت تولید نکنیم ،حتی درحفظ نظم داخلی مشکل
خواهیم داشت .مطمئنترین روش و قدرتمندترین تئوری در ممانعت از سلطۀ خارجی ،کارآمدی اقتصادی
و دستیابی به اجماع نخبگان داخلی است .امروز غرب میتواند با هند همکاری کند ولی نمیتواند بر آن سلطۀ
سیاسی پیدا کند چون هندیها در درون خود به اجماع رسیده اند درح ّدی که این اجما ِع نخبگان به قرارداد
هیاهوی
اجتماعی تبدیل شده است .ما با  Tweetسرِخود را مشغول کرده ایم .آمریکاییها البالی این
ِ
روزانه 5/8 ،میلیارد دالر به اضافۀ حدود  ۴میلیارد دالر هزینههای نگهداری و مدیریت ،اسلحه فروختند و
شغل موقت در اقتصاد خود ایجاد کردند چون تمرکز آنها بر تولی ِد ثروت و (در خاورمیانه)
حدود  ۲میلیون ِ
سلطه بر جزیره العرب است Endgame .ما از تقابل چیست اگر در این تئاتر ،کشور ثروت تولید نکند؟
دعوا و درگیری و تقابل ضرورتاً منفی نیست مشروط به اینکه هم ثروت تولید کند و هم به صورت تصمیم
گیری درختی ،شاخهها و افقهای میان مدت و دراز مدت آن مشخص باشند .اگر به عملکرد آرام و بدون
هیاهوی خانم مرکل در یک دهۀ گذشته توجه کنیم متوجه میشویم که او از هر سخن ،مورد و بحثی که
توجهش را از اهداف درازمدت آلمان منحرف کند ،پرهیز کرده است .خانم مرکل که در چارچوب اتحادیه
ی ها ،نوعی ائتالفِ اقتصادی آرامی را با چین شکل داد
اروپا و غرب عمل میکند برخالفِ میلِ آمریکای 
و با ضعیف شدن اتحادیه اروپا،ضمن حفظ روابطِ استراتژیک با آمریکای شمالی ،آیندۀ دو دهۀ آلمان را
با شرق آسیا و مخزنِ عظیمِ مالی و فنآوری آن منطقه قفل کرد .آلمانها حتی سناریوی رشد خود بدون
وجودِ اتحادیه اروپا را نیز طراحی کردهاند و با سیاست بسیار پیچیدۀ  Ospolitikخود ،با مسکو مدارا
میکنند چون فقط یک هدف مهم است :آلمان و آیندۀ مردم آلمان .بنابراین ،فهمِ دقیقِ نظمِ بی ن المللی و
کانون
سناریوهای محتمل در آیندۀ این نظم ،محتوا و توازن تقابل -تعامل کشور را مشخص خواهد کردِ .
دکترین
این شناخت ،اقتصاد جهانی است .زیربنا در نظم بینالمللی ،اقتصاد است و نه سیاست .اگر در
ِ
امنیت ملی کشور و حفظ هویت و حاکمیتِ ملی ایران برای نیم قرن آینده ،شناختی از اقتصاد بی ن الملل
وجود نداشته باشد و تولید دائمی ثروت در نظر گرفته نشود ،استراتژی مخالفین ایران در تضعیف و فرسایش
تدریجی ایران موفق خواهد شد .بهتراست  Endgameرا هرچه زودتر طراحی کنیم چون همین منطقه
ایها میخواهند ما را فقیرکنند.
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مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات تشریح کرد

جزئیات دستگیری  ۱۷جاسوس سیا
توسط وزارت اطالعات

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات :تمامی افراد این
شبکه جاسوسی دورههای پیچیده برقراری ارتباطات امن از
داخل کشور با خارج را به وسیله ابزارهای مخصوص جاسوسی
از سوی افسران سیا فرا گرفته بودند ،همچنین تجهیزات فنی
پیچیدهای برای جاسوسی در اختیار این افراد قرار گرفته بود.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات از شناسایی و
دستگیری  ۱۷جاسوس تربیت یافته سازمان اطالعاتی آمریکا
(سیا) در کشور خبر داد.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات صبح امروز
دوشنبه در نشستی خبری که در معاونت مطبوعاتی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد ،گفت :معاونت ضد
جاسوسی وزارت اطالعات در تاریخ  ۲۸خرداد سال جاری
موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان
اطالعاتی آمریکا شد.
وی از شناسایی و دستگیری  ۱۷جاسوس تربیت یافته
سازمان اطالعاتی امریکا (سیا) در داخل کشور خبر داد و گفت:
احکام این جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد
فیاالرض اعدام میشوند.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات خاطرنشان کرد:
جاسوسهای شناسایی شده شامل شاغلین مراکز حساس و
حیاتی ،همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند
که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودهاند.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات با بیان اینکه
 ۱۷جاسوس دستگیر شده در مراکزی شامل حوزههای
اقتصادی ،هستهای ،زیرساختی ،نظامی و سایبری کشور
فعالیت میکردند ،خاطرنشان کرد :تعداد کل جاسوسهای
شناسایی شده  ۱۷نفر است که این افراد به صورت سلولی
در ایران فعالیت میکردند و هیچ کدام از آنها با دیگری
ارتباطی نداشتند و هر کدام با یک افسر اطالعاتی سیا در
ارتباط بودند.
وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره چگونگی برقراری
ارتباط میان سازمان اطالعاتی آمریکا و جاسوسان ایرانی
پرداخت و گفت :برخی از این افراد به واسطه سوء استفاده سیا
از تقاضای ویزای امریکا در دام ویزا گرفتار شدند و در ازای
اعطای ویزا به آنها پیشنهاد جاسوسی ارائه شده است .برخی
دیگر نیز به واسطه حفظ یا تمدید انواع ویزای آمریکا از طرف
سیا مورد فریب واقع شدند.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات ادامه داد :سازمان
اطالعاتی آمریکا همچنین با تاسیس شرکتهای جعلی و به
بهانه استخدام متخصصین ایرانی در این شرکتها یا تامین
تجهیزات از خارج از کشور مبادرت به مراجعه اطالعاتی به
اتباع ایرانی کردهاند.
وی مراجعات مستقیم افسران سیا تحت عنوان دیپلماتیک
به شهروندان ایرانی در حاشیه کنفرانسهای علمی در
کشورهای اروپایی ،آفریقایی و آسیایی را از دیگر روشهای
برقراری ارتباط میان افسران اطالعاتی با اتباع ایرانی برشمرد
و گفت :در برخی موارد نیز مشاهده شده است که افسران
سیا با معرفی خود به عنوان یک مامور اطالعاتی آمریکایی و
همچنین با ارسال ایمیل یا پیام از طریق شبکههای اجتماعی،
از اعضای شبکه تشکیل شده دعوت به همکاری اطالعاتی
کردهاند.
افسران اطالعاتی سرویس جاسوسی آمریکا برای موفقیت
در پروسه جلب و استمرار همکاری شبکه جاسوسی خود در
ایران متوسل به وعدههای فریبندهای از جمله اعطای ویزا و
مجوز اقامت دائم در ایاالت متحده و همچنین پول کردهاند.
مهمترین وعدهای که به شبکه جاسوسان ایرانی داده شد،
وعده تامین امنیت آنها در ایران و خارج از کشور بود.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات تاکید کرد :تحقیقا
در مورد همه  ۱۷جاسوس شناسایی و دستگیر شده ،هیچ کدام
از وعدههای سیا محقق نشده است و همه این جاسوسان به
واسطه خیانتی که به کشور کردهاند ،گرفتار شدند.
وی جمعآوری اطالعات دارای طبقه بندی از مراکز
مهم و همچنین انجام عملیاتهای فنی  -اطالعاتی را از
ماموریتهای محول شده به این شبکه جاسوسی عنوان کرد.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات خاطرنشان کرد:
تمامی افراد این شبکه جاسوسی دورههای پیچیده برقراری
ارتباطات امن از داخل کشور با خارج را به وسیله ابزارهای
مخصوص جاسوسی از سوی افسران سیا فرا گرفته بودند،
همچنین تجهیزات فنی پیچیدهای برای جاسوسی در اختیار
این افراد قرار گرفته بود.
سیا جهت انتقال ابزار ارتباط امن و تجهیزات فوق پیشرفته
جاسوسی برای شبکه خود در ایران از ناقل اطالعاتی استفاده
کرده است؛ ناقلها عمدتا به شکل سنگ تهیه شدهاند که
وسایل مورد نیاز جاسوسان در آنها جاسازی میشود و
جاسوسها با روشهایی پیچیده ماموریت برداشتن آنها
از نقاط مختلف شهری از جمله مناطق پارکی و نواحی
کوهستانی را عهدهدار میشدند.
وی با اشاره به اقدام سیا به جعل دولتی ،اوراق هویتی
شبکه جاسوسی خود در ایران افزود :سازمان اطالعاتی
آمریکا ،همچنین اقدام به ارسال مدارک هویتی جعلی برای

جاسوسهای خود در ایران برای عملیاتهای خاص از طریق
ناقلها کردهاند .بررسیهای سرویس ضد جاسوسی وزارت
اطالعات حاکی از آن است که مدارک جعلی به صورت
ناشیانهای توسط سیا ،انجام شده که این اقدام جعل دولتی
محسوب میشود.
در پی کشف موضوع توسط ضد جاسوسی وزارت
اطالعات ،دستور امحای همه مدارک موجود از سوی افسران
سیا ،برای جاسوسها صادر شده است.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات با اشاره به
پیشبینی خط خروج اضطراری برای جاسوسان از سوی
سازمان اطالعاتی آمریکا خاطرنشان کرد :با وجود وعده تامین
امنیت جاسوسان ،سیا با پیشبینی احتمال شناسایی شبکه
جاسوسی خود همچون سال  ،۹۲اقدام به طراحی خط خروج
اضطراری از کشور برای مواقع بحرانی و خطر کرده بود.
بر این اساس جاسوسها آموزش دیده بودند که با احساس
خطر ،طی هماهنگی با سیا و رساندن خود به نقطهای از پیش
تعیین شده در شهرهای مرزی ،منتظر حضور رابط اطالعاتی
سیا در صحنه شوند و با هدایت وی از کشور خارج گردند که
البته در این زمینه جاسوسهایی که قصد فرار اضطراری از
کشور را داشتند ،با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان
به جای مالقات با رابط سیا در مرز ،با رابط ضد جاسوسی
وزارت اطالعات مالقات کردند و نهایتا دستگیر شدند.
وی اضافه کرد :آموزش ویژه ضد بازجویی به جاسوسها
از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای مواقع دستگیری بود که با
مشاهده اشراف اطالعاتی وزارت ،توسط جواسیس ،کارساز
نشد و تمامی اعضای این شبکه جاسوسی به ارتباط خود با
سیا اعتراف کردند.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات در ادامه به
سرنوشت جاسوسهای دستگیر شده توسط دستگاه اطالعاتی
کشور اشاره کرد و گفت :افرادی که آگاهانه و عامدانه به
کشور خود خیانت کردند و حاضر به جبران مافات نشدند را به
دستگاه قضایی تحویل دادیم و چند روز پیش نیز سخنگوی
قوه قضاییه از صدور احکامی برای این جاسوسان خبر داد
که برخی از آنها به عنوان مفسد فیاالرض معرفی و برخی
دیگر نیز به حبسهای درازمدت محکوم شدند .همچنین آن
دسته از کسانی که با صداقت کامل با دستگاه اطالعاتی کشور
تعامل کردند و ندامتشان نیز ثابت شد ،علیه آمریکاییها مورد
مدیریت اطالعاتی قرار گرفتند.
وی در ادامه با اشاره به همکاری سرویس اطالعاتی
جمهوری اسالمی ایران با سرویسهای اطالعاتی کشورهای
متحد در این پرونده اظهار کرد :تجربه موفق تبادل با متحدین
اطالعاتی در سال  ۹۲باعث شد تا سرنخهای اطالعاتی پرونده
اخیر اعم از افسران سیا ،سرنخ و روشهای مورد استفاده در
این شبکه در اختیار سایر سرویسهای اطالعاتی قرار گیرد تا
شکست جهانی مجددی برای سیا اتفاق بیفتد.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات همچنین به
همکاری سرویسهای اطالعاتی برخی کشورهای آسیایی
و اروپایی با سازمان اطالعات آمریکا در این زمینه اشاره و
خاطرنشان کرد :با توجه به بهرهبرداری سیا از برخی کشورهای
اروپایی و آسیایی جهت برقراری ارتباط با منابع خود و
همچنین با عنایت به اطالع قبلی سرویسهای اطالعاتی این
کشورها از موضوع ،قطعا مسئولیت امر بر عهده این کشورها
خواهد بود.
وی تصریح کرد :با توجه به زمینگیر شدن سیا در
اثر این شکست ،طبیعی است که این سرویس اطالعاتی
مبادرت به ترمیم و بازسازی خود نماید که البته در این
خصوص جامعه اطالعاتی کشور نیز هوشیار و بیدار
خواهد بود.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات در ادامه نشست
خبری خود ،در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا فعالیتهای
این شبکه جاسوسی به نتیجهای رسیده و خرابکاری از سوی
آنها در مراکز مهم کشور انجام شده است ،با بیان اینکه
زمان شروع همکاری این جاسوسها با سیا متفاوت بوده است،
تصریح کرد :به دلیل اقدام عاجل سربازان گمنام امام زمان،
این شبکه جاسوسی موفق به انجام خرابکاری یا اختالل در
فعالیتهای کشور نشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون
پیشنهادی از سوی ایاالت متحده آمریکا در خصوص تبادل
این جاسوسها انجام شده است ،خاطرنشان کرد :افراد دستگیر
شده همه از اتباع ایرانی هستند و به هیچ وجه بحث تبادل
برای آنها مطرح نیست.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات در پاسخ به این
پرسش که آیا در میان  ۱۷جاسوس دستگیر شده از مقامات
و مسئوالن بلندپایه کشور نیز حضور دارند ،تاکید کرد :این
افراد از متخصصان و کارشناسان کشور هستند و از مقامات
محسوب نمیشوند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این شبکه
جاسوسی ارتباطی با شبکه جاسوسی دستگیر شده در سال ۹۲
دارد ،گفت :بررسی این پرونده مربوط به سال  ۹۷بوده و کامال
با پرونده سال  ۹۲بیارتباط است.

یادداشت

عصر جدید در خلیجفارس
غالمعلی دهقان
عضو شورای مرکزی
حزب اعتدال و توسعه
برای درک بهتر آنچه این
روزها در خلیجفارس میگذرد،
مروری هرچند کوتاه به تاریخ
حضور بیگانگان در خلیجفارس
در ۵۰۰سال اخیر ضروری است.
۵۰۰سال پیش .دراین زمان پرتغال قدرت برتر در
خلیجفارس است .اینان با اشغال برخی جزایر و بنادر
جنوب ایران موقعیت بهتری نسبت به دیگر قدرتهای
خارجی دارند.
جزیره هرمز در تصرف پرتغالیها و نیروی دریایی
شاهاسماعیل صفوی بسیار ضعیف شده است .این
حضور تا زمان ظهور شاهعباس صفوی با قدرت تمام
در خلیجفارس دیده میشود.
۴۰۰سال پیش .با به قدرت رسیدن شاهعباس
صفوی ،وی با کمک و مساعدت انگلیسیها توانست با
سلسله عملیات دریایی که از بهمن سال ۱۰۰۱شمسی
تا سوم اردیبهشت سال ۱۰۰۲طول کشید ،پرتغالیها را
از جزایر و بنادر اشغالی اخراج کند.
اما همین حضور انگلیس مقدمهای شد تا انگلیس
جاپای مناسب را برای عصر نفوذ و سلطه پیدا کند.
پس از چندی هم برای اولین بار ،حق قضاوت
کنسولی یا همان کاپیتوالسیون در عهد شاهعباس به
انگلیس واگذار شد.
۳۰۰سال پیش .در این زمان ،نادرشاه افشار در ایران
به قدرت رسیده است و انگلیسیها دچار موضوعات
داخلی خود هستند.
نادر با تجهیز نیروی دریایی ایران در تالش است که
حرف اول را در خلیجفارس بزند .وی حتی با اتحاد با
هلند ،مسقط (پایتخت فعلی عمان) را ازانگلیس تصرف
میکند .اما دولت نادر پایدار نیست و جانشیان وی و
حتی حکومت زندیه هم میل چندانی به ادامه کار نادر
نداشتند.
۲۰۰سال پیش .چند سالی پس از دور اول جنگهای
ایران و روس ،فرانسه تالش میکند در رقابت با انگلیس
جاپایی در خلیجفارس داشته باشد.
اینان در برخی مناطق جنوبی نفوذ قابلتوجهی هم
دارند .شکل نفوذ آنان گرچه مانند رقبا پررنگ نیست؛
اما از راههای دیگر همانند حضور هیاتهایی برای
کشف عتیقهجات خود را نشان میدهد.
در بازه زمانی ۲۰۰تا۱۰۰سال پیش ،بازهم این
انگلیس است که صاحب نفوذ فراوان در خلیجفارس
است.
۱۰۰سال پیش .در این زمان یک سالی است جنگ
اول جهانی پایان یافته و متفقین فاتحان جنگ شدهاند.
اینان پس از جنگ ،علت عمده موفقیت خود را نفت
ایران میدانند .نفت را "خون زمین" معرفی و برعزم
خود برای حضور هرچه بیشتر در خلیجفارس تکیه
میکنند.
استفاده از نفت به جای ذغالسنگ سبب برتری
متفقین بر اتحاد آلمان و عثمانی و متحدین آنها شده
بود .ظهور قدرتی مانند آمریکا پس از پایان جنگ دوم
جهانی و شریک شدن آنان در قرارداد کنسرسیوم
سال ۱۳۳۴با انگلیس و سرانجام خروج انگلیس در
سال ۱۳۴۸از خلیجفارس و واگذاری بازی به آمریکا
سبب شد تا بهتدریج آمریکا دست باال را در منطقه
خلیجفارس داشته باشد.
و اینک خلیجفارس وارد دوره جدیدی از حیات
سیاسی خود شده است .ایران پس از چندین قرن و
با دارا بودن صدها کیلومتر ساحل در خلیجفارس و با
تکیه بر توان داخلی در زمینه تولید سالحهای نظامی،
قطعا یکی از بازیگران اصلی تحوالت آتی منطقه
خلیجفارس است .عصری که آغازش سرنگونی یک
پهپاد گرانقیمت آمریکایی رادارگریز و در ارتفاع
۱۸کیلومتری از سطح زمین و هدایت کشتی انگلیسی
بدون هیچ واهمه و ترس ،به ساحل ایران ،انگارنهانگار
انگلیسیها برای چند قرن خداوندگاران خلیجفارس
بودهاند .آغاز یک پایان...
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تقارن جنجالی های دو سوی آتالنتیک
بسیاری از رسانه های جهان از شباهت های ظاهری
و رفتاری «بوریس جانسون» نخست وزیر جدید انگلیس با
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا سخن می گویند .با
وجود این ،گروهی از تحلیلگران اعتقاد دارند دگرگونی مناسبات
و نزدیکی روزافزون روابط لندن -واشنگتن در کوتاه مدت دور
از ذهن است.
به گزارش ایرنا ،انتخاب «بوریس جانسون» به عنوان
نخست وزیر انگلیس با موجی از مشابه انگاری وی با «دونالد
ترامپ» در افکار عمومی و رسانههای جهان همراه شد.
تشابه ظاهری این دو در کنار برخی رویکردهای سیاسی تند
و جنجالی در قبال مهاجران و دیدگاههای حمایتگرایانه در
ترامپ
حوزه داخلی موجب شدهاند تا برخی از به قدرت رسیدن ِ
انگلیس سخن بگویند.
همین موضوع موجب نگرانی در قاره سبز هم شده است
زیرا تصور میشود جانسون با اتخاذ خط مشیهایی مشابه با
رئیس جمهوری آمریکا ،نظم و همکاری در اروپا را دچار خدشه
کند.
نکته مهم آن است که جانسون بر اجرای بی چون و چرای
«برگزیت» تاکید میکند .به طور قطع خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا هزینه و بار سنگین اقتصادی را برای این کشور به همراه
خواهد داشت و لندن برای جبران کمبود سرمایه و بازار باید
شرکای تجاری مطمئنی را پیدا کند .بسیاری از تحلیلگران
اعتقاد دارند لندن از مدتها قبل به دنبال آن بود تا ایاالت
متحده را جایگزین بازارهای خود در اتحادیه اروپا کند .از اینرو
در آینده باید شاهد نزدیک تر شدن دو متحد در دو سوی
آتالنتیک باشیم.
دونالد ترامپ هم در مورد نخست وزیر جدید اظهار داشته
«ترامپ بریتانیا» و این
است :انگلیسیها به جانسون میگویند
ِ
نکته خوبی است .آنها مرا دوست دارند و این همان چیزی است
که آنها میخواهند و این چیزی است که آنها نیاز دارند.
عالوه بر آنچه گفته شد نکات دیگری نیز در مورد ترامپ و
جانسون وجود دارد که غیرقابل چشم پوشی است .سال ۲۰۱۶
برای آنها ویژگی منحصر به فرد سیاسی داشت .ترامپ همان
سال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و بوریس
جانسون نیز در آن دوره با حمایت تمام و کمال از برگزیت،
دوره جدیدی را در زندگی سیاسی خود آغاز کرد .همین نقطه
عطف ابتدا وی را به منصب وزارت امور خارجه و سپس نخست
وزیری انگلیس رساند.
روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی دونالد ترامپ و
بوریس جانسون را متحدانی برای ایجاد اختالل دانسته و
عنوان داشته از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ ،انگلیس
نتوانست چندان به کاخ سفید در پیشبرد سیاست خارجی کمک
کند اما ممکن است این رویه در دوره نخست وزیری بوریس

جانسون دگرگون شود .در هر صورت به نظر میرسد وی که
به «( »BoJoبوجو) معروف شده است ردایی همانند ترامپ
را بر تن کند.
به گفته «نیکالس برنز» از کارکنان ارشد وزارت امور
خارجه در دولت های پیشین آمریکا ،انگلیس درگیر یک بحران
وجودی شده است و ایاالت متحده هم با مشکل مشابهی
دست به گریبان است .رهبران هر دو کشور اما کام ً
ال غیرقابل
پیش بینی هستند و به سرعت میتوانند شرایط را تغییر دهند.
جالب اینجا است که هر دو رهبر ،انزوا را در دستور کار خود
قرار دادهاند .دونالد ترامپ در همان بدو حضور در اتاق بیضی
کاخ سفید خروج از توافقهای بین المللی و حتی ناتو را مطرح
کرد .بوریس جانسون هم قبل از حضور در ساختمان شماره
 ۱۰خیانبان داونینگ ،خروج از اتحادیه اروپا را مجدانه دنبال
میکند .این سوال اکنون مطرح است که تغییر دولت در
انگلیس میتواند به اتحاد بیشتر و عمیقتر لندن با واشنگتن
منجر میشود؟ وقتی ترامپ از توافق هستهای برجام خارج شد
انگلیس در کنار آلمان و فرانسه و در مقابل آمریکا قرار گرفت تا
برجام را زنده نگاه دارد .در حمالت کاخ سفید به ناتو هم لندن
به متحدان اروپایی خود اطمینان داد در کنار آنها خواهد ایستاد.
در مورد شرکت چینی هوآوی هم لندن رویکردی متفاوت با
واشنگتن را در پیش گرفت .البته همین سیاستها بود که
موجب انتقاد ترامپ از انگلیس و «ترزا می» شد.
در شرایط کنونی اما شباهتهای ترامپ و جانسون در کل
کم نیستند و میتوان انتظار داشت رابطه دو رهبر سیاسی در
آینده نزدیک تر شود .در یکی از آخرین نمونهها هر دوی آنها
در مورد چالشی که گزارش های «کیم داروک» سفیر سابث
انگلیس در واشنگتن در مورد ویژگیهای رئیس جمهوری
آمریکا ایجاد کرده بود ،واکنشهای همسویی نشان دادند.
با این حل تحلیل تارنمای شبکه خبری «سی .ان .ان»
می گوید که بوریس جانسون هیچگاه دوست دونالد ترامپ
نبوده است .اگرچه رئیس جمهوری آمریکا از نامیدن جانسون
به عنوان ترامپ انگلیس ابراز خوشحالی کرد اما وی از مدتها
قبل پیروزی جانسون را پیش بینی میکرد .این در حالی است
که جانسون پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال

 ۲۰۱۶به صورت آشکار انتقادهای تندی را از ترامپ بیان کرد.
این اختالفات از سال  ۲۰۱۵پس از انتقاد ترامپ از شهر لندن
که جانسون شهردار آن بود ،رخ داد.
سخنان اخیر ترامپ اما نشان میدهد که فع ً
ال وی دشمنی
با جانسون را کنار گذاشته است و نخست وزیر جدید انگلیس را
مردی خوب ،باهوش توصیف میکند .با این حال ترامپ فاکتور
مهمی در سیاستهای انگلیس به شمار میرود زیرا به رغم
این اختالف نظرها ،در چند مدت اخیر جانسون سخنی را ابراز
نکرده که باعث ناراحتی و واکنش ترامپ شود .وی در عوض بر
همکاری با کاخ سفید تاکید کرد که با حمایت ترامپ از برگزیت
نیز همراه شد .همین نزدیکی دیدگاهها موجب شد تا تارنمای
روزنامه «یو.اس.ای توی» در گزارش خود نخستین نشست
خبری ترامپ و جانسون را بسیار جذاب و تماشایی توصیف کند
زیرا هر دوی آنها را چهرههایی اهل نمایش (شو َمن) دانسته
است .به اعتقاد تحلیلگران از آنجا که دو کشور در دهههای اخیر
روابط نزدیک نظامی و اقتصادی را تجربه کردهاند انتخاب جدید
در لندن این مسیر را تغییر نخواهد داد .به اعتقاد «مت بیچ» از
مدیران مرکز پژوهشی دانشگاه «هال» ،جانسون هر نکتهای را
که ترامپ میگوید یا در پیام رسان توئیتر نشر میدهد تأیید
میکند؛ عالوه بر این هر دوی آنها از لحاظ ذهنی دارای
شخصیت سیاسی منحصر به فردی هستند .اما درکل فرقی
نمیکند چه کسی وارد ساختمان نخست وزیری میشود ،آنها
میدانند که باید با رئیس جمهوری آمریکا کنار بیایند زیرا به کار
کردن با ترامپ نیازمند هستند .با این حال به نوشته «نیویورک
تایمز» پرونده ایران میتواند آزمون مهمی برای سنجش میزان
نزدیکی جانسون به کاخ سفید باشد.
البته برخی تحلیلگران به امکان بهبود روابط دو کشور با
دیده تردید مینگرند .روزنامه «گاردین» در گزارشی در زمینه
دورنمای این روابط آورده است اگرچه ترامپ به طرفدار نخست
وزیر تازه تبدیل شده است اما هنوز مشخص نیست که آیا
هماهنگی سیاسی واقعی میان دو کشور برقرار خواهد شد.
در این راستا تحلیلگر این روزنامه ،تردید دارد که فضای
روابط دو کشور در کوتاه مدت تغییرات شگرفی را تجربه کند و
به شدت ارتقا یابد .ترامپ و ترزا می هم کار خود را در ابتدا با
روی خوش آغاز کردند اما روابط آنها به سرعت به علت مداخله
رئیس جمهوری آمریکا در امور داخلی انگلیس به سردی گرائید.
طبق این تحلیل گویا ترامپ جانسون را به خاطر اظهارات چند
سال قبل بخشیده و فع ً
ال جانسون از نگاه ترامپ ،فردی استوار
و باهوش است اما برخی تحلیلگران همچون «توماس رایت»
مدیر مرکز اروپا آمریکا در اندیشکده «بروکینگز» اعتقاد دارند
«به نظر نمیرسد روابط به زودی ارتقای زیادی پیدا کند.
جانسون هم سیاست خارجی لندن را در راستای خواست کاخ
سفید تغییر نمیدهد».

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

واگذاری سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا طی امسال و سال آینده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :براساس
برنامهریزی که انجام دادهایم واگذاری سهام دولت در
شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا طی سالهای
 ۹۸و  ۹۹انجام میشود .به گزارش ایسنا ،رضا رحمانی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واگذاری سهام
دولت در ایرانخودرو و سایپا اظهار کرد :براساس برنامهای
که بارها اعالم کردهایم طی سالهای  ۹۸و  ۹۹سهام دولت
در دو شرکت ایران خودرو و سایپا واگذار خواهند شد .وی با
تأکید بر اینکه موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت
برطرف خواهند شد ،خاطر نشان کرد :در حال حاضر در بخش
واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه باکس واگذاری
تعیین کردهایم؛ باکس اول مربوط به واگذاری اموال و امالک
غیرتولیدی است ،باکس دوم واگذاری مربوط به شرکتهای
تابعه و باکس سوم در ارتباط با شرکتهای اصلی است که
این واگذاریها براساس برنامه در حال انجام است .وزیر صمت

همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم کاهش قیمت
کاالها متناسب با کاهش قیمت ارز گفت :اقتصادیون در این باره
نظریهای تحت عنوان نظریه چسبندگی را مطرح میکنند اما
مردم و بازار با یک تأخیر زمانی خود را با شرایط وفق میدهند.
همچنین بخشی از کاالها در دوره قبل خرید یا پیش خرید
شدهاند و این موضوع نیز ممکن است موجب تأخیر در کاهش
قیمتها شود.

رحمانی با بیان اینکه براساس رصدهایی که انجام میدهیم،
قیمت اکثر کاالها رو به کاهش است ،افزود :این کاهش قیمت
به دلیل تثبیت قیمت ارز است و اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند
روند کاهشی قیمت کاالها نیز تداوم مییابد .وی در ادامه در
پاسخ به پرسشی درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی
اقتصادی قوای سه گانه گفت :سران قوا مصوب کردند که
بخشی از وظایف بازرگانی حوزه کشاورزی که بر عهده وزارت
صمت بود و به عنوان وظایف جهاد کشاورزی تعریف شده
بود ،به وزارت سمت بازگردد و در این وزارتخانه متمرکز شود
تا با اختیارات و توان بیشتری مورد پیگیری قرار بگیرد .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت همچنین با اشاره به پیشنهاد دولت
برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت خاطر نشان کرد:
اگر مجلس شورای اسالمی به تشکیل وزارت بازرگانی رأی
داد ،همه بخشهای حوزه بازرگانی در یک وزارتخانه متمرکز
میشوند؛ ما این تفکیک را به نفع مردم و کشور میدانیم و بر
همین اساس نیز از آن حمایت میکنیم.

افزایش وام مسکن زوجین به ۱۶۰میلیون تومان در تهران و 120میلیون تومان در شهرهای باالی 200هزار نفر جمعیت
هیئت مدیره بانک ملی ایران با افزایش سقف فردی
و زوجین تسهیالت ساخت مسکن در تهران برای فرد تا
 ۱۰۰و برای زوج تا  ۱۶۰میلیون تومان موافقت کرد.
به گزارش مهر ،سقف این تسهیالت در شهر تهران
برای هر نفر به یک میلیارد ریال و برای زوجین به یک
میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال رسیده است.
در شهرهای بزرگ باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت ،سقف
تسهیالت انفرادی ساخت مسکن بانک ملی ایران ۸۰۰
میلیون ریال و برای زوجین یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون

ریال خواهد بود .در سایر مناطق شهری نیز سقف این
تسهیالت  ۶۰۰میلیون ریال و برای زوجین یک میلیارد
ریال در نظر گرفته شده است.
اعطای تسهیالت دوران مشارکت مدنی ساخت
مسکن تا حداکثر  ۸۰درصد کل سرمایه گذاری در طرح،
بدون احتساب قیمت زمین امکان پذیر است.
هیئت مدیره بانک ملی ایران مصوب کرد که با هدف
حمایت و تشویق ساخت واحدهای مسکونی کوچک و
متوسط مقیاس ،سقفهای جدید فقط برای واحدهای با

زیربنای مفید حداکثر  ۱۰۰متر مربع مجاز باشد .برای
واحدهای بیش از  ۱۰۰متر مربع ،سقفهای مصرح در
مصوبات قبلی برقرار خواهد بود.
همچنین قابلیت انتقال سهم الشرکه بانک در
تسهیالت اعطایی ساخت مسکن به خریداران واحدهای
ساخته شده در همه بانکهای تجاری (دولتی و خصوصی)
و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب
رعایت تعادل منابع و مصارف بانکها در قالب سقفهای
اعالم شده امکان پذیر است.

یادداشت

اثر انگشت سیاستمدار

محسن جاللپور
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
سخنان آیتاهلل یزدی درباره فساد سیاستمداران
(بهطور مشخص وزرا و نمایندگان) اگرچه برای اکثریت
جامعه تازگی ندارد اما اینکه از زبان ایشان مطرح میشود،
هشدار جدی به ساختار سیاسی در ایران است.
ایشان گفته« :میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت
و پاختهایی وجود دارد .فالن وزیر را صدا میزنند و
میگویند فالن معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده
تا برود از آن استفاده کند واال استیضاح میشوی .وزیر بیچاره هم که گیر اینچنین
نمایندگانی افتاده است».
وقتی یک روحانی عالیرتبه که زمانی در صدر قوه قضائیه و سالها در شورای
نگهبان حضور داشته اینگونه از «زد و بند» در قوه مقننه سخن میگوید و از بده
بستان برخی نمایندگان با وزرا پرده برمیدارد واقع ًا باید نگران امروز و فردای کشور
بود .البته امیدوارم این سخنان مقدمهساز رد صالحیت گسترده در انتخابات امسال
مجلس شورای اسالمی نباشد.
اهالی نقد و نظر معتقدند ابرچالشهای اقتصاد ایران و بسیاری از گرفتاریهای
حال حاضر کشور عموم ًا ریشه در ساختار معیوب سیاسی دارد .در همه بحرانهای
اقتصادی یا به تعبیری ابرچالشهای اقتصادی کشور نظیر تورم ،بحران صندوقهای
بازنشستگی ،رشد نقدینگی ،بحران آب و محیط زیست ،کسری بودجه و ...اثر
انگشت سیاستمداران را میشود پیدا کرد.
عالوه بر این ،نشانههای فساد در بخشهایی از نظام اداری چنان بر همگان
روشن شده که دیگر جای هیچگونه پردهپوشی و پنهانکاری وجود ندارد و متاسفانه
فضای سیاسی و اقتصادی کشور به گونهای است که انجام فعالیتهای اقتصادی
از مسیر صحیح ،تقریب ًا غیرممکن شده است.
اقتصاددانان ریشه این بیماری خطرناک را غیررقابتی بودن و حاکم شدن
مناسبات تیولداری بر اقتصاد کشور میدانند و مدت زمان طوالنی است که نسبت
به وجود مناسبات خطرناکی هشدار میدهند که توانسته اقتصاد ایران را زمینگیر
کند .اکنون سخنان آیتاهلل یزدی روی دیگری از این بیماری خطرناک را نشان
میدهد .آدرس ایشان تیولداری سیاسی است که بدون شک خیلی از مسائل
کشور در این عارضه ریشه دارد چون تیولداری سیاسی را باید جادهصافکن
تیولداری اقتصادی دانست .ممکن است برخی دوستان بگویند تیولداری سیاسی
و تیولداری اقتصادی تفاوتی ندارند اما من اولی را مادر دومی میدانم و معتقدم
معادالت سیاسی در کشور ما به گونهای نوشته شده که تیولداری سیاسی معمو ًال
زودتر از تیولداری اقتصادی ظهور میکند.
در حقیقت رقابتهای سیاسی یا تالش برای به دست آوردن مناصب سیاسی در
کشور ما به جهت اهداف و منافع اقتصادی اهمیت پیدا میکند در غیر این صورت
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده «میل به خدمت» نیروی محرکه قدرتمندی
برای نزدیک شدن به قدرت نیست.
از این زاویه که به مساله نگاه کنیم متوجه میشویم دلیل اصلی اینکه
سیاستمداران ما ضدبازار آزاد عمل میکنند و بیشتر طرفدار اقتصاد دولتی هستند،
این است که تمرکز قدرت را مقدمه تمرکز ثروت میدانند .و همانطور که اشاره
کردم ،معادله سیاست در ایران به گونهای نوشته شده که با انحصار از همه نوعش
همسویی دارد .این در حالی است که وظیفه سیاست کاهش هزینه مبادله است تا
ثروت هرچه بیشتر خلق و میان مردمان توزیع شود اما سیاستمدار ایرانی با دخالت
در بازار ،معادالت را به هم میزند تا ثروت به صورت انحصاری به گردش درآید.
زمانیکه در چرخش مناصب سیاسی انحصار ایجاد میشود و گردش قدرت
شکلی انحصاری به خود میگیرد؛ سیاستمدار انحصاری عالقه به ایجاد انحصار
اقتصادی پیدا میکند .بنابراین بدیهی است که هدف تیولدار سیاسی تمرکز
اقتصادی است .تمرکز اقتصادی به تیولدار سیاسی کمک میکند به اهداف و
منافع اقتصادی دست پیدا کند .اینکه «نماینده مجلس به وزیر فشار میآورد که
فالن معدن را به من واگذار کن در غیر این صورت تو را استیضاح خواهم کرد»،
آدرس مستقیم همین عارضه است.

پرداخت وام  30میلیون تومانی به سربازان
دارای گواهینامه مهارت برای ورود به بازار کار
کارکنان وظیفه پس از کسب گواهینامه مهارت با دریافت تسهیالت 30
میلیون تومانی وارد بازار کار میشوند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،
سردار روشنی در نشست استانی مهارت آموزی کارکنان وظیفه در اراک افزود:
هدف از مهارت آموزی سربازان وظیفه ایجاد اشتغال است و در همین راستا
تسهیالت  30میلیون تومانی کم بهره در اختیار آنها قرار میگیرد تا پس از کسب
گواهینامه مهارت وارد بازار کار شوند .وی گفت :همچنین با هماهنگیهای
صورت گرفته با اتحادیههای مختلف ،پروانه کسب نیز برای ایجاد اشتغال برای
سربازان صادر میشود .وی افزود :در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در
استان خوزستان در حال انجام است .نماینده مرکز مهارت آموزی کارکنان وظیفه
ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت :وزارت کار و رفاه اجتماعی ،وزارت ورزش
و جوانان ،وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه
مهارت آموزی کارکنان وظیفه فعالیت میکنند.
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سخنگوی دولت خبر داد

رئیس گروه فنی و احتساب سوابق سازمان تامین
اجتماعی تشریح کرد

شرایط و ضوابط خرید بیمه سربازی

رئیس گروه فنی و احتساب سوابق سازمان تامین اجتماعی گفت :خرید
بیمه خدمت سربازی با داشتن دو شرط برای همه افراد مجاز است.
به گزارش میزان ،مهدی شکوری درباره جزییات خرید بیمه خدمت
سربازی اظهار داشت :به موجب قانون کلیه بیمه شدگان سازمان تامین
اجتماعی مجاز هستند برای خرید سابقه بیمه سربازی درخواست بدهند.
شکوری با بیان اینکه برای خرید سابقه بیمه سربازی ،دو شرط
وجود دارد ،ادامه داد :شرط اول این است که فرد متقاضی در زمان ثبت
درخواست خرید بیمه سربازی باید بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی باشد
اعم از اینکه بیمه او اختیاری باشد یا اجباری.
وی در توضیح شرط دوم خرید سابقه بیمه سربازی افزود :فرد متقاضی
قبل از آغاز دوره خدمت سربازی باید به مدت حداقل دو سال حق بیمه
پرداخت کرده باشد.
رئیس گروه فنی و احتساب سوابق سازمان تامین اجتماعی با بیان
اینکه داشتن این دو شرط الزامی است ،تصریح کرد :اگر این دو شرط
وجود داشته باشد فرد میتواند تقاضای خرید بیمه سربازی خود را ثبت
کند.
وی ادامه داد :اگر سوابق بیمهای فرد متقاضی جمع شده باشد و کارت
پایان خدمت وی نیز مشکل نداشته باشد ،با اولین مراجعه حضوری
میتواند کار خود را به طور کامل انجام دهد.
شکوری افزود :در اولین مراجعه فرد و در صورت کامل بودن مدارک
مبلغ خرید سابقه بیمه فرد محسابه و به فرد اعالم میشود.
وی درخصوص نحوه محاسبه مبلغ خرید سابقه بیمه سربازی اظهار
داشت :میانگین دو سال آخر بیمه پردازی فرد برای محاسبه مبلغ پرداختی
در نظر گرفته میشود .بدین ترتیب که دو سال آخر بیمهپردازی فرد جمع
و تقسیم بر  ۲۴میشود .مبلغ به دست آمده در طول مدت خدمت سربازی
فرد ضرب میشود که حاصل آن میزان پرداختی فرد را معین میکند.
رئیس گروه فنی و احتساب سوابق سازمان تامین اجتماعی گفت:
طبق آیین نامه نرخ بیمهپردازی سی درصد است که با تسهیالت در نظر
گرفته شده از سوی سازمان تامین اجتماعی ۷ ،درصد توسط فرد متقاضی
پرداخت میشود و  ۲۳درصد آن بر عهده دولت است.
وی درباره نحوه پرداخت مبلغ تعیین شده نیز بیان داشت :افراد هم به
صورت یکجا و هم به صورت اقساط میتوانند مبلغ تعیین شده را پرداخت
کنند .حداکثر اقساط پرداختی نیز  ۱۲ماه خواهد بود.
شکوری با اشاره به اینکه این قانون برای حضور دواطلبانه در جبهه
نیز هست ،خاطرنشان کرد :اگر فرد متقاضی جانباز باشد و جانبازی وی از
سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید شده باشد ،سهم  ۷درصدی فرد نیز
برعهده سازمانهای مسئول خواهد بود و سابقه بیمه فرد جانباز به صورت
رایگان ثبت خواهد شد.

عضو انجمن بینالمللی ضد دخانیات خبر داد

اعتیاد  ۲۲درصد فارغالتحصیالن
رشتههای پزشکی به دخانیات
یک فوق متخصص ریه گفت ۴ :تا  ۶درصد دانشجویان رشتههای
پزشکی در بدو ورود به دانشگاه به دخانیات اعتیاد دارند اما در سال آخر
تحصیل این آمار به  ۲۲درصد میرسد.
به گزارش ایران ،محمدرضا مسجدی در هفتمین سمپوزیوم
وچهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار همزمان با روز
جهانی خودمراقبتی ،تصریح کرد :خودمراقبتی بحثی فردی است و اگر
هر کدام از ما نسبت به مسائل بهداشتی و موارد پیشگیری آگاهی داشته
باشیم ،میتوانیم به کاهش بیماریها و کاهش بار مالی خود و نهادهای
بهداشتی کمک کنیم.
عضو انجمن بینالمللی ضد دخانیات به پنج عامل خطر برای
سالمتی انسانها اشاره کرد و گفت :دخانیات ،الکل ،رژیم غذایی
نامناسب ،نداشتن فعالیت فیزیکی و آلودگی هوا این پنج خطر هستند و
بهجز آلودگی هوا کنترل سایر موارد در دست خود ماست و میتوانیم با
خودمراقبتی اثرات آن را کاهش دهیم.
این فوق تخصص ریه اظهار کرد :مطالعهای بر روی دانشجویان
ورودی دانشکدههای پزشکی صورت گرفت که نشان داد در سال اول
ورود این دانشجویان  ۲,۵درصد دختران و  ۴تا  ۶درصد دانشجویان
پسر دخانیات مصرف میکنند اما نکته تأسفانگیز این است که پس از
 ۷سال و درحالیکه همه این دانشجویان در دروس خود با مضرات و
ضررهای دخانیات آشنا میشوند این آمار افزایشیافته است .بر اساس
آن بیش از  ۲۲درصد دانشجویان پسر سال آخر و  ۱۷درصد دانشجویان
دختر دخانیات و قلیان مصرف میکنند.

احداث خانههای با متراژ پایین در تهران
سخنگوی هیات دولت از احداث خانههای کوچک
متراژ برای مردم شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در حاشیه بازدید از
ستاد اجرایی پنجمین انتخابات شورایاریها با حضور
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره گفتن
یک خبر خوب به تهرانیها ،گفت :خبر خوب قابل
تفسیر است اما خبر مرتبط این است که عالئم بسیار
خوبی هست از اینکه در سال آینده یا پایان امسال با
رشد اقتصادی خوبی مواجه هستیم.
وی گفت :من نمیگویم ارزانی میشود چرا که بر
این مردم به خصوص در جنوب و حاشیه شهرها فشار
زیادی وارد شد اما جلوی رشد تورم را گرفتیم و رشد
منفی شده است و در برخی کاالها نیز شاهد کاهش
قیمت هستیم.
ربیعی با بیان اینکه در مسکن نیز تصمیمات خوبی
گرفتیم گفت :با بحث رئیس جمهور ،شهرداریهای
کالنشهر و در پیشگام آنها حناچی در جلسه مسکن
اعالم کرد که خانههای کوچک برای افراد به خصوص
افرادی که تازه ازدواج کردهاند ایجاد میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه من سخنگوی انتقال
سخن مردم به دولت هم هستم و مردم در این
انتخابات حرف میزنند گفت :این انتخابات عالیترین
سطح مشارکت مردم است و از چند جنبه برایم مهم

است .چرا که این روزها شاهد هستیم که برخیها
میگویند مردم مایوس شده و بریدهاند و برخیها
میگفتند که مردم به کنج رفته و نسبتی با نظام
حاکمیت ندارند اما با این حضور پرشور از این مسئله
عبور کردیم.
وی گفت :از یک طرف دیگر در این برهه نیاز بود
که اداره کشور به سمت جوامع خرد برود و میبایست
مدیریت به محالت برگردانده میشد و حتی طرحی
داشتیم که برخی از مسئولیتهای خدماتی کشور به
سازمانها و یا مدیریتهای محلی و کوچک سپرده
شود.
وی با بیان اینکه این انتخابات به معنای احیای
محله گرایی است ،گفت :محله گرایی نیز از نظر
اجتماعی و اداره کشور بسیار مهم است و دولت
برنامهای برای واگذاری اختیارات به جوامع محلی

دارد .چرا که راه و مسیری جز مردم نداریم و این
انتخابات به خوبی نشان دهنده نشاط اجتماعی است.
ربیعی با بیان اینکه در محله قدیمی ما در جوادیه
چند ائتالف تشکیل شده و برای من جالب است
که این پنج ائتالف با جدیت و با نشاط اجتماعی با
یکدیگر رقابت میکنند گفت :جا دارد که به شهرداری
نیز تبریک بگوییم که این انتخابات را تمام مکانیزه
و الکترونیکی برگزار کرد و این در حالیست که در
چند سال اخیر صحبت از مکانیزه میشد اما نزدیک
انتخابات که میشدیم این روش را پس میزدیم
و حاال آزمون شهر تهران محک خوبی برای سایر
انتخابات است.
وی افزود :شورایاری پایینترین سلول اجتماعی
در مدیریت شهری است و امیدواریم بتوانیم بخشی از
اختیارات دولت را به آن بسپاریم .چرا که هم هزینهها
کاهش یافته و هم فسادپذیری کاهش مییابد و
خدمات و سرعت دهی نیز افزایش مییابد.
پیروز حناچی نیز که ربیعی را در این بازدید
همراهی میکرد با بیان اینکه برخی از مناطق تهران
همچون منطقه  4یک میلیون جمعیت دارد و حتی
جمعیتش از مراکز برخی استانها بیشتر است ،گفت:
تالش داریم که این انتخابات را که به نوعی سرمایه
شهر تهران است به نحو احسنت برگزار کنیم.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

شرایط و ضوابط پرداخت «هدیه ازدواج»
به بیمه شدگان تامین اجتماعی

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر بیمه
شدهای  ۷۲۰روز قبل از ثبت رسمی ازدواج ،دارای سابقه بیمه
پردازی باشد ،میتواند یک ماه حقوق بابت کمک هزینه و
یا حق ازدواج دریافت کند که به عنوان هدیه اعطا میشود
و بالعوض است گفت :اگر زن و شوهر هر دو بیمه شده
باشند و هر دو  ۷۲۰روز سابقه داشته باشند ،این هدیه به هر
دو تعلق میگیرد.
به گزارش ایرنا ،محمدحسن زدا در صفحه ایسنتاگرامی
خود؛ مطالبی تحت عنوان «دانستنیهای تامین اجتماعی» به
مرور برخی قوانین تامین اجتماعی پرداخت و با اشاره به تنوع
و تعدد بیمهشدگان و وظیفه سازمان تامین اجتماعی برای
ارائه متنوع خدمات نوشت :یکی از وظایف سازمان تامین
اجتماعی در قبال بیمهشدگان این است که متناسب با شرایط
آنها ،امکان دسترسی به خدمات و اطالعات مورد نیازشان
را فراهم کند.
وی افزود :تالشهای خوبی صورت گرفته اما همچنان با
شرایط مناسب ،فاصله داریم .در زمینه شتاب بخشیدن ،توسعه
و ارتقای کم و کیف خدمات و سهولت در دسترسیها در
سازمان ،اتفاق نظر وجود دارد.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه  ۱۴میلیون

بیمه شده داریم که در بین آنها از دیپلمه ،کارگر کوره پز
خانه و خباز داریم تا پروفسور و حتی رئیس جمهور هم عضو
تامین اجتماعی و بیمه شده ماست گفت :معلوم است که باید
امکامات را طوری توزیع کنیم که همه بتوانند از آن استفاده
کنند .امروز راههای راتباطی مختلفی برای استعالم و اطالع
از سوابق و خدمات وجود دارد که از جمله آنها میتوان به
کد دستوری یا  USSDاشاره کرد که از طریق تلفن همراه
قابل استفاده است.
زدا در ادامه درباره شرایط هدیه و حق ازدواج تامین
اجتماعی گفت :الزم است بیمه شدگان با حقوق خود آشنایی
داشته باشند .به عنوان مثال زنان باید بدانند قبل از ایام بارداری
باید چقدر سابقه داشته باشند و یا به عنوان مثال باید بدانند
اگرازدواج کردند سازمان تامین اجتماعی در قبال ازدواج چه
خدمتی به آنها ارائه میکند.
زدا ادامه داد :اگر بیمه شدهای  ۷۲۰روز قبل از ثبت رسمی
ازدواج ،دارای سابقه بیمه پردازی باشد ،میتواند یک ماه
حقوق بابت کمک هزینه و یا حق ازدواج دریافت کند که به
عنوان هدیه اعطا میشود و بالعوض است .اگر زن و شوهر
هر دو بیمه شده باشند و هر دو  ۷۲۰روز سابقه داشته باشند،
این هدیه به هر دو تعلق میگیرد.

وی در پست دیگری با اشاره به لزوم بیمه شدن افراد
در محل کار از روز اول گفت :یک فرد کارگر از روز اول
که مشغول به کار میشود باید مطالبه گری کند و نسبت به
حقوقش آگاه باشد .هر فردی از لحظه اولی که وارد کار شود
باید بیمه شود .اگر کارفرما لیست را نفرستاد و تخلف کرد،
افراد مشغول به کار در کارگاه میتوانند بدون ذکر نام خود با
شماره  ۱۴۲۰تماس گرفته و اطالع دهند تا نسبت به بازرسی
از کارگاه اقدام کنیم.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی همچنین در پاسخ به
اینکه قانون درباره بیمه شدگانی که در فاصله منزل و محل
کار آسیب ببینند چه میگوید؟ اظهار کرد :فاصله بین منزل و
محل کار هم جزو محل کار محسوب میشود و اگر یک نفر
مراحل استخدامی اش را انجام داد و گفتند از فردا به محل
کار بیا؛ او از منزل به سمت محل کار آمد و دچار حادثه و یا
فوت شد چون بیمه است خانوادهاش مادام العمر از مستمری
بهرهمند میشوند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

 8درصد مداخالت اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است
رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت :هشت درصد
از مداخالت اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری
است که  ۵۰درصد آن کودک آزاری مربوط به غفلت
و بیتوجهی ۳۰ ،درصد از نوع آزار عاطفی و روانی،
 ۱۵تا  ۱۶رصد آزار جسمی و سه تا چهار درصد آزار
جنسی است.
به گزارش مهر ،رضا جعفری در نشست خبری با
خبرنگاران اظهار کرد :یکی از سیاستهای اصولی و
راهبردی دولت در این سالها اورژانس اجتماعی بوده
است و براین اساس در تمامی شهرهای باالی ۵۰
هزار نفر پایگاه خدمات اجتماعی داریم.
وی با بیان اینکه خانه امن یک پارادایم اجتماعی
است و رویکرد ضد خشونت دارد ،گفت :در خراسان
جنوبی  ۱۰مجموعه اورژانس اجتماعی فعال است.
مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور اظهار کرد ۲۳۸ :پایگاه خدمات
اجتماعی در کشور فعالیت دارد و در سال گذشته نیز
یک میلیون و  ۸۰هزار نفر از خدمات حوزه اورژانس

اجتماعی بهرهمند شدند.
جعفری ادامه داد :در سال گذشته اورژانس
اجتماعی در  ۸۰۰۰مورد اقدام به خودکشی مداخله
کرد و مانع از موفقیت در این آسیب اجتماعی شد.
وی با بیان اینکه تجربه ثابت کرده هر جایی که
اورژانس اجتماعی ورود پیدا کرده ،بهتدریج شاهد
افزایش آمار گزارشات بودهایم ،تصریح کرد :آسیب
محصول کارکرد نامناسب بسیاری از نهادهای
اجتماعی است و طی دراز مدت ایجاد میشود.
جعفری در ادامه اظهار کرد :یکی از مهمترین
برنامهها که طی چند ماه آینده راه اندازی میشود،
سامانه اورژانس اجتماعی است که میتواند منبع
پژوهشی خوب و قابل استنادی برای دیگر نهادها
باشد.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه اظهار
کرد :حدود  ۹۸درصد کسانی که کودک را آزار
میدهند ،از اعضای خانواده و بستگان و دو درصد از
آنان غریبه هستند.

وی با بیان اینکه تمامی مشکالت ما با تدوین
قانون حمایت از آسیب دیدگان حل نمیشود ،تاکید
کرد :مهم ترین مسئله مسئولیت پذیری اعضای
جامعه و شهروندان به عنوان همسایه ،همکار ،اعضای
فامیل و  ...است که در صورت مشاهده این خشونتها
آن را با  ۱۲۳در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه رسانهها همواره نقش حداکثری
را در جامعه ایفا میکنند ،اظهارکرد :انتظار از رسانهها
در سه بخش گفتمانسازی ،مطالبهگری اجتماعی و
شفافسازی اهمیت پیدا میکند.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبر داد

جذب  ۱۸هزار نیروی پرستار ،ماما و نیروی بهداشتی تا پایان امسال
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه هیچ بیمارستان دولتی نیست
که بیماری را به دلیل تنگدستی پذیرش نکند ،در عین حال از
مردم خواست که تخلفات درمانی در بیمارستانها را به شماره
 ۱۹۰اعالم کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در حاشیه اجالس
روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :علی رغم تمام مسائل مالی که
برای کشور به خصوص دولت به دلیل نقصان درآمدهایش
ایجاد شده ،قرار ما بر این است که طرح تحول نظام سالمت
را در کاهش هزینههای کمرشکن از جیب بیماران دنبال کنیم
و هیچ بیمارستانی در کشور نخواهد بود که بیماری را به دلیل
تنگدستینپذیرد.
وی ادامه داد :اگر موردی در این زمینه دیده شد حتما به ما
منعکس شود و اگر گیرندگان خدمت هم در این زمینه مشکل
داشتند با سامانه  ۱۹۰به ما خبر دهند تا موضوع را پیگیری
کنیم .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مورد کمبود
نیروها بیان کرد :خوشبختانه پس از مدتها توانستیم مجوز
جذب  ۹هزار نفر نیرو و از جمله پرستاری را بگیریم .در حال
حاضر در حال فراخواندادن هستیم .همچنین  ۹هزار نفر را نیز
در نیمه دوم سال جذب خواهیم کرد .یعنی  ۱۸هزار نیروی
پرستار ،ماما ،نیروی بهداشتی و  ...را تا پایان سال استخدام
خواهیم کرد.
مشکالت کمبود نیرو در مناطق محروم
تا دو سال آینده به حداقل میرسد
در مورد کمبود پزشک و نیروها در مناطق محروم گفت :با
توجه به اینکه  ۳۰درصد از ظرفیت تربیت نیروی انسانی را به
سمت نیروهای بومی سوق دادیم ،انشاءاهلل تا یکی دو سال

آینده مشکالت ما در این زمینه به حداقل خواهد رسید و این
پروژه ،یک پروژه ماندگار خواهد شد.
اصالح شاخصهای بهداشت دهان و دندان را
به شدت دنبال میکنیم
نمکی با بیان اینکه «شاخصهای بهداشت دهان و
دندان در کشور ما متاسفانه شاخص خوبی نیست» ،تصریح
کرد :امسال طرح مدارس عاری از پوسیدگی دندانی را شروع
خواهیم کرد .این طرح از اواخر سال گذشته در اردبیل شروع
شده و خوشبختانه نتایج خوبی هم داشته است .دندان تمام
کالس ششمیها که یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر هستند را
ترمیم خواهیم کرد ۳۶۰۰ .یونیت دندانپزشکی و  ۳۲۰۰پرسنل
دندانپزشک داریم .همچنین حداقل  ۵۰درصد بهداشتکاران
دهان و دندان که اخیراً فارغ التحصیل شدهاند و به نوعی بیکار
هستند را استخدام میکنیم و کار ترمیم و اصالح شاخصهای
دندانپزشکی را در بهداشت دهان و دندان به شدت دنبال
خواهیم کرد .وی در مورد برنامههای وزارت بهداشت برای
اینکه هزینه درمانی زائران از سرانه بهداشتی مجاوران تامین
نشود ،خاطرنشان کرد :شب گذشته در خدمت جناب آقای

مروی ،تولیت آستان قدس بودیم .با ایشان مجموعهای را
طراحی کردیم و قرار شد این راه را ادامه دهیم که چه کنیم
که با مجموعه ما و منابعی که آستان قدس دارد بتوانیم مسائل
بهداشتی و درمانی زائرین را چه داخلی و خارجی مدیریت کنیم
تا فشاری به سرانه نظام سالمت برای افراد مقیم استان نیاید.
اجرای طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع
در سراسر کشور تا سال 99
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مورد طرح نظام
ارجاع و پزشکی خانواده نیز بیان کرد :ما امسال این طرح را
شروع کردهایم .اولین رکن الزم برای این کار ریلی به نام
پرونده الکترونیک سالمت بود .بدون این ریل ،پزشکی خانواده
و سیستم ارجاع عملیاتی نمیشد .طرح پزشک خانواده و سیستم
ارجاع احتما ًال برای سه تا پنج استان اجرا خواهد شد و هر سه
ماه تعداد استانها افزایش خواهد یافت .حداکثر تا اواسط سال
آینده کل کشور را زیر پوشش قرار خواهیم داد.
نمکی در مورد بانک اطالعات سالمت عنوان کرد :بانک
اطالعات سالمت به پرونده الکترونیک سالمت وابسته بود.
خوشبختانه به این دلیل که پرونده الکترونیک سالمت شکل
گرفت انشاءاهلل این بانک تا پایان امسال راه اندازی خواهد
شد .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مورد مهمترین
برنامه صد و نهمین اجالس روسای دانشگاهها اظهار کرد:اولین
باری بود که در وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که در جلسه
روسای دانشگاهها به جای این که معاونان صحبت کنند ،از کلیه
روسای دانشگاهها و کارشناسان آنها برای اظهار نظر و مدیریت
مشارکتی کمک بگیریم .در این اجالس در مورد موضوعاتی
همچون بهداشت ،درمان ،دارو ،آموزش ،پژوهش و  ...بحث
داشتیم و این موارد در کارگروهها بررسی شد.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

کشف  ۳۰۰تن انواع مواد مخدر طی  ۴ماه اول امسال

فرمانده نیروی انتظامی گفت :طی  ۴ماهه
امسال  ۳۰۰تن کشفیات مواد مخدر داشته
ایم که  ۱۰تا  ۱۵درصد این کشفیات توسط
سگهای موادیاب انجام شده است.
به گزارش مهر ،سردار حسین اشتری در
حاشیه بازدید از مرکز تربیت و عملیات سپکا
(مرکز تربیت و آموزش سگهای مواد یاب
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا) در جمع
خبرنگاران ،گفت :یکی از اولویتهای اصلی
این مرکز ،مبارزه و مقابله با مواد مخدر از

طریق سگهای موادیاب است البته این
سگها آموزشهای الزم در خصوص کمک به
مردم در بالیای طبیعی (زنده یاب و جسدیاب)
را دیده اند.
وی به اقدامات مطلوب نیروی انتظامی در
امر مقابله و مبارزه با موادمخدر اشاره و تصریح
کرد :در  ۴ماهه نخست امسال  ۳۰۰تن مواد
مخدر در سراسر کشور کشف شده که از این
میزان ۱۰ ،الی  ۱۵درصد این کشفیات توسط
سگهای موادیاب انجام شده است.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در
مرکز آموزش و تربیت سگهای مواد یاب
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا استانداردهای
مطلوب رعایت شده ،عنوان کرد :این مرکز
در مقایسه با مراکز سایر کشورها از امکانات
پیشرفتهای برخوردار است.
عالی ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه
یکی از نگرانیهای مردم موضوع «اعتیاد»

است ،عنوان کرد :پلیس خود را خدمتگزار مردم
میداند و ما نیز با هر وسیلهای که مجاز باشیم
با معضل مواد مخدر مقابله و مبارزه میکنیم.
سردار اشتری به نقش تاثیر گذار مرکز سپکا در
کشفیات مواد مخدر اشاره و بیان کرد :افرادی که
در این مراکز فعالیت میکنند با سختیهای بسیاری
روبه رو هستند بنابراین بایستی تمامی امکانات را
برای این عزیزان فراهم کنیم تا آنها با روحیه جهادی
به کار خود ادامه دهند .وی عنوان کرد :پیش بینی
کرده ایم تا  ۳سال آینده مکانی جدید را برای این
مرکز احداث کنیم تا در  ۲۰سال آینده مشکلی برای
نگهداری و آموزش سگها در این مراکز وجود
نداشته باشد .فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد:
بحمداهلل با همت همکاران امسال  ۴۴۸باند مواد
مخدر شناسایی و با آنها برخورد شده و امروز پلیس
مواد مخدر با امکانات به روز و نیروهای باتجربه
توفیقات مطلوبی را در کشف و مقابله با قاچافچیان
مواد مخدر و خرده فروشان داشته است.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور خبر داد

پرداخت  50میلیون تومان تسهیالت به کارفرما در صورت استخدام هر مددجوی معلول
معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی
کشور گفت :امسال متعهد شدهایم  ۵۴هزار شغل برای
مددجویان تحت پوشش ایجاد کنیم.
به گزارش ایلنا ،ذوالفقار یزدان مهر در آیین افتتاح
دو هزارمین واحد مسکونی روستایی مددجویان زلزله
زده بهزیستی استان کرمانشاه که  ۲۹تیر انجام شد،
با اشاره به تخریب  ۲۵۹۰واحد مسکونی مددجویان
بهزیستی در زلزله سال  ۹۶استان کرمانشاه گفت:
خوشبختانه از همان زمان عزم جدی برای بازسازی
واحدهای مددجویان شکل گرفت و امروز شاهد افتتاح
دو هزارمین واحد مسکونی مددجویان هستیم.
وی با افزود :در کنار ساخت واحد مسکونی برای
مددجویان زلزله زده ،بهزیستی از ساخت واحد مسکونی
برای دیگر مددجویان خود غافل نمانده و هم اکنون ۱۵
هزار واحد مسکونی توسط قرارگاه خاتم (ص)۵۲۵۲ ،
واحد توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و شش هزار
واحد دیگر توسط بسیج سازندگی در حال ساخت است.

وی افزود :همچنین ساخت  ۶۵۸۸واحد مسکونی
برای خانوارهای دو معلوله کشور در حال ساخت است
که از این تعداد  ۱۷۸واحد سهم استان کرمانشاه است.
وی افزود :برای ساخت هر یک از این واحدها ۴۰
میلیون تومان تسهیالت و  ۳۰میلیون تومان کمک
بالعوض پرداخت شده است.
یزدان مهر با اشاره به تورم و گرانی مصالح گفت:
با توجه به این شرایط باید برای هر واحد  ۱۲میلیون
تومان تامین میشد تا فشاری به مددجویان در بخش
سهم آورده وارد نشود .در همین راستا همایش خیرین
در مشهد برگزار شد و خوشبختانه در همان مراسم
مشکل تامین این مبلغ برای  ۴۷واحد مددجویان استان
کرمانشاه مرتفع شد .یزدان مهر تصریح کرد :امروز هم
استاندار تامین  ۵۰درصد از این مبلغ را برای  ۱۳۱واحد
باقی مانده خانوارهای دو معلول استان فراهم کردند.
یزدان مهر در ادامه اشارهای هم به اقدامات
بهزیستی در بحث اشتغال مددجویان داشت و افزود:

امسال متعهد شدهایم  ۵۴هزار شغل برای مددجویان
تحت پوشش ایجاد کنیم.
وی افزود :در همین راستا به هر کارآفرینی که
معلوالن و مددجویان بهزیستی را بکار گیری کند مبلغ
 ۵۰میلیون تومان تسهیالت داده میشود.
یزدان مهر تصریح کرد :همچنین  ۲۳درصد حق
بیمه سهم کارفرما برای این افراد پرداخت میشود و
برای تثبیت اشتغال معلوالن پرداخت این مبلغ تا پنج
سال ادامه خواهد داشت.

 6ماه اضافهخدمت و محرومیت از امریه
جریمه یک سال غیبت مشموالن

درباره میزان اضافه خدمت مشموالنی که یک سال غیبت دارند ،بیشتر بدانید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،برخی از مشموالن خدمت وظیفه عمومی
که یک سال غیبت دارند ،درباره مدت اضافه خدمت و امکان دریافت امریه
سربازی سواالتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.
مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی ،به این
دسته از مشموالن غایب  ۶ماه اضافه خدمت تعلق میگیرد و امریه نیز برای آنها
ممنوع است.
همچنین ،برخی از سربازان وظیفه درباره اعمال شدن اضافه خدمت انضباطی
برای سربازان سواالتی دارند که بهتر است بدانند؛ اضافه خدمت انضباطی برای
سربازان ممنوع است ،اما برای سرباز درجه دار و افسر در چارچوب قوانین میسر
میشود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

تخفیف مجازات سربازان فراری
با اجرای طرح «بازگشت به سنگر»

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت :با
هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح ،طرح بازگشت به سنگر برای
سربازان فراری اجرا میشود.
به گزارش میزان ،سردار کمالی در رابطه با بازگرداندن سربازان فراری
به خدمت اظهار کرد :سربازانی که برای نخستین بار ترک خدمت کنند
و بیش از  ۶۰روز از فرار آنها نگذشته باشد ،فراری محسوب نمیشوند و
مقررات فرار برای آنها جاری نیست ،بهتر است تا پیش از گذشت  ۶۰روز،
خود را معرفی کرده و مجدداً به خدمت باز گردند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود :اگر
فرار برای بار دوم صورت بگیرد یا بیش از  ۶۰روز ادامه پیدا کند ،این دسته
از سربازان ،فراری محسوب میشوند.
وی تصریح کرد :درباره سربازان فراری طرحی با عنوان «بازگشت
به سنگر» ابالغ شده و از فروردین  ۹۸اجرایی است؛ بر اساس این طرح
اگر سربازان فراری ،خود معرف باشند ،از سوی نیروهای مسلح به آنها
مساعدت میشود و با سازمان قضایی نیروهای مسلح هماهنگی صورت
گرفته تا حداقل مجازات و حداکثر مساعدت برای این افراد درنظر گرفته
شود تا این افراد بتوانند خود را معرفی کنند.
کمالی متذکر شد :تمام یگانها موظف شدند هیأت رسیدگی به فرار
سربازان را تشکیل دهند زیرا برخی خانوادهها ممکن است از فرار فرزند
خود از سربازی مطلع نباشند حتی در شهرها و بخشهای کوچک قرار
شده با دعوت خانوادههای سربازان فراری ،آنها را درباره فرار از سربازی
توجیه کنند و بگویند فرار از سربازی جرم محسوب میشود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه
اسامی سربازان فراری به دژبانها و نیروی انتظامی داده میشود ،یادآور
شد :دژبانها موظفند این افراد را بازداشت کنند و بعض ًا گزارشهایی از
دستگیریها در این زمینه در شهرهای مختلف ارائه میشود.

کشف ۶۰هزار بسته داروی غیرمجاز
به ارزش  200میلیون تومان در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف  ۳۲۹قلم دارو ،اقالم بهداشتی و
تجهیزات پزشکی غیرمجاز شامل  ۶۰هزار بسته و به ارزش  ۲میلیارد ریال در
شهر کرمانشاه خبر داد .به گزارش میزان ،سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت:
کارآگاهان پلیس آگاهی استان پس از اطالع از نگهداری تعداد زیادی اقالم
دارویی ،بهداشتی و تجهیزات پزشکی در شهر کرمانشاه ،رسیدگی به موضوع
را در دستور کار قرار دادند .وی ادامه داد :کارآگاهان با انجام تحقیق گسترده
و استفاده از شیوههای خاص ،موفق به شناسایی محل نگهداری اقالم دارویی
و بهداشتی شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی از آن بازرسی کردند .سردار
جاویدان تصریح کرد :در این بازرسی که نمایندگان معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه نیز حضور داشتند ۳۲۹ ،قلم انواع دارو ،اقالم بهداشتی و
تجهیزات پزشکی قاچاق کشف شد .فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد:
طبق نظر کارشناسان ،ارزش اقالم دارویی ،بهداشتی و پزشکی کشف شده به ۲
میلیارد ریال میرسد .وی در پایان از دستگیری یک متهم در این رابطه و معرفی
وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد.
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فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی خبر داد

رفع تصرف قطعه زمینی به مساحت  17هکتار و
 993متر مربع از اراضیملی در فریدن اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از رفع تصرف اراضی سازمان منابع
طبیعی و آبخیزداری به ارزش  2میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،رضا محمدی اظهار داشت :در پی
کسب خبری مبنی بر تصرف اراضی تحت تملک اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری در شهرستان فریدن و در راستای اجرای احکام صادره از سوی
مرجع قضائی ،ماموران پلیس آگاهی به همراه کارشناسان مربوطه به
منظور رفع تصرف به منطقه مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن افزود :ماموران پلیس آگاهی
شهرستان با حضور در منطقه ،قطعه زمینی به مساحت  17هکتار و 993
متر مربع را که بصورت غیر قانونی و بدون هیچگونه مجوزی توسط
افرادی تصرف و در آن کشت میکردند از تصرف آنان خارج شد.
این مقام انتظامی بیان داشت :طبق نظر کارشناسان مربوطه زمینهای
تصرف شده  2میلیارد ریال ارزش گذاری شده است.
محمدی خاطر نشان کرد :در این خصوص  2نفر دستگیر و زمین رفع
تصرف شده دراختیار منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفت.

ماجرای خودکشی نافرجام عضو شورای
شهر چهارباغ استان البرز در زندان
یک منبع قضایی در موضوع خودکشی یکی از اعضای شورای شهر
چهارباغ گفت :موضوع در حد خودکشی نبوده و این فرد با مصرف تاید
و صابون خود را بیمار کرده تا به بیرون از زندان منتقل شود.
به گزارش ایسنا ،این مسئول گفت :این فرد برای اینکه به بیرون
از زندان منتقل شود و در خصوص پرونده فساد در شورای شهر
ارتباطهای جدیدی برای تبانی بگیرد ،به عمد تاید و صابون مصرف
کرده و موضوع در حد خودکشی نیست.
پیش از این مهدی اکبرپور ،رئیس حوزه قضائی بخش چهارباغ
استان البرز از بازداشت هشت تن از اعضای شورای شهر ،کارمند و
پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر داده بود و به یکی
از خبرگزاریها گفته بود :پس از انجام تحقیقاتی که بیش از  ۶ماه
به طول انجامید ،چهار عضو شورای شهر و چهار کارمند و پیمانکار
شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.
وی افزود :در این پرونده  ۱۵نفر از جمله چهار عضو شورا و
یک معاون شهردار چهار باغ متهم هستند که از این تعداد هشت
نفر بازداشت و تحقیقات مقدماتی برای تکمیل پرونده دیگر افراد نیز
در حال انجام است .شهر  ۶۰هزار نفری چهارباغ از توابع شهرستان
ساوجبالغ در غرب کرج مرکز استان البرز واقع شده است.

شناسایی و دستگیری  ۲۷۶متهم به  ۹هزار و  ۵۰۰مورد تعرض و
تصرف اراضی ملی در کشور
فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی
گفت :در سطح کشور بیش از  ۲۷۶زمینخوار
شناسایی و حکم جلب آنها صادر شده است.
به گزارش ایسنا ،جواد خردمند ،اظهار کرد :بیش
از  ۱۰هزار پیام مردمی و گزارش مستند از تصرف
و تعرض اراضی ملی به ما اعالم شده بود که در
 ۹هزار و  ۵۰۰مورد وقوع تعرض و تصرف اراضی
ملی را شاهد بودیم به طوری که اراضی ملی توسط
زمینخواران مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود.
خردمند گفت :در هشت هزار و  ۷۰۰مورد رفع
تصرف و تعرض در اراضی ملی انجام شد تا چهار
هزار و  ۵۰۰هکتار اراضی به چرخه اراضی ملی
بازگردد.
وی از توزیع شش هزار و  ۵۰۰اوراق قضائی
به متخلفین خبر داد و افزود :بر همین اساس

دستگیری  ۲۸۶زمینخوار انجام شد تا با صدور
حکم قضائی شاهد دستگیری آنها باشیم.
فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی از
تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه به تعداد دو
هزار و  ۸۰۰مورد خبر داد و اظهار کرد :دو هزار و
 ۵۰مورد اجرای حکم را در سطح کشور شاهد بودیم
تا با صدور حکم قطعی چهار هزار و  ۳۰۰هکتار
اراضی ملی برگشت بخورد.
خردمند در مورد نیروهای بکارگرفته شده نیز
تصریح کرد ۳۶ :هزار نیروی یگان ویژه و  ۲۳هزار
و  ۵۰۰نفر نیروی کمکی از پلیس امداد و پیشگیری
ناجا در این فعالیتها همراه ما بودند تا بتوانیم به
دغدغههای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در
برخورد جدی و قاطع با زمینخواران جامه عمل
بپوشانیم.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی خبر داد

کشف یک تن و  ۴۹۰کیلوگرم تریاک در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ
در مرزهای میانی سیستان و بلوچستان
فرمانده مرزبانی ناجا از کشف بیش از
یک تن و  ۴۹۰کیلوگرم تریاک و انهدام باند
قاچاق موادمخدر و سالح در مرزهای میانی
استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش ایرنا ،سردار قاسم رضایی در
تشریح این خبر اظهار کرد :مرزداران مرزبانی
سیستان و بلوچستان با اشراف اطالعاتی از
احتمال ورود محموله موادمخدر ،سالح و
مهمات از مرزهای میانی استان توسط اشرار
و معاندین نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران مطلع شدند بنابراین برنامه ریزی دقیق
و گستردهای برای متالشی کردن این باند
صورت گرفت.
وی ادامه داد :چندین تیم پوششی و
عملیاتی ،پس از شناسایی مسیرهای تردد
قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته

و با پشتیبانی اطالعاتی و هدایت عملیاتی
مرزبانی استان سیستان و بلوچستان،
سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شان
ناکام گذاشتند .سردار رضایی خاطرنشان کرد:
قاچاقچیان که از حضور قدرتمندانه و عملیات
ضربتی مرزداران غافلگیر شده بودند ،به دلیل
عدم توانایی در مقابله با مرزبانان ،ضمن رها
کردن محموله خود با استفاده از تاریکی

مجوز به شماره  4541/15/982مورخ 18/01/98
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محمد جواد متحد به
شماره ملی  2295041147و سید علیرضا رضوی
به شماره ملی  2295261971و آرمان حافظی به
شماره ملی 0040149031بعنوان اعضای هیئت
تصفیه برای مدت  2سال انتخاب گردیدند و داود
افتخاری به شماره ملی  4929494222به عنوان
ناظر تصفیه انتخاب گردید .عملکرد هیئت تصفیه
برای سال مالی  96به تصویب رسید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()533985

آگهی تغییرات شرکت آریا آفتاب فروردین شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  448993و شناسه
ملی  14003861510به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/06/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هیات مدیره
برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب شدند:
آقای امیرحسین حاجی حسنی به شماره ملی
 0053982029بسمت رئیس هیات مدیره  -آقای
احمد احمدی به شماره ملی  0533296412بسمت
مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین و کلیه اسناد و
مدارک و اوراق بهاء دار و نیز اوراق عادی و اداری
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت ____________________
آگهی تغییرات شرکت تامین پیشرو شار با مسئولیت محدود
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
به شماره ثبت  458888و شناسه ملی  14004324712به
غیرتجاری تهران ()533984
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  06/04/1398تصمیمات
____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی
جهان امداد ایثار به شماره ثبت  305337و شناسه
ملی  10103421464به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  21/11/1397و

فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی
همچنین به تجهیزات بکارگرفته در این یگان نیز
اشاره و خاطرنشان کرد :ما عالوه بر خودرو ،موتور
و برپائی گشتهای پیاده سعی کردیم از سیستم
 GPSدر این گشتها استفاده کنیم و با راهاندازی
سیستم مانیتورینگ فعالیت تمام گشتها را نیز در
تمام نقاط کشور به دقت رصد میکنیم.

ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس
استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
عباس آباد-اندیشه ،خیابان شهید محمدعلی نقدی ،کوچه
شهید محمود رضا حاج محمدیان ،پالک  ،4ساختمان اداری

شب ،کوهستانی بودن منطقه و نزدیکی
به نوار مرزی ،به سمت خاک کشور مقابل
متواری شدند .این مقام ارشد مرزبانی افزود:
در این عملیات عالوه بر توقیف یک دستگاه
خودروی تویوتا ،یک تن و  ۴۹۳کیلو و ۵۰۰
گرم تریاک ۱۷ ،قبضه کلت کمری ،یک
قبضه سالح کالشنیکف به همراه مقادیری
مهمات و تعدادی تجهیزات ارتباطی توسط
مرزبانان هنگ مرزی سراوان کشف شد.
براساس گزارش سایت پلیس ،فرمانده
مرزبانی ناجا در پایان ضمن تقدیر و تشکر از
مرزداران استان سیستان و بلوچستان و هنگ
مرزی سراوان ،تصریح کرد :مرزبانان ایران
اسالمی ضمن برقراری امنیت با هرگونه
تجاوز به مرزهای کشورمان مقتدرانه برخورد
خواهند کرد.

پارسا ،طبقه دوم ،واحد  5کد پستی  1576645114تغییر
یافت سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()533986

____________________

آگهی تغییرات شرکت حفاری خرم زمین با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  44359و شناسه ملی  10100897080به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  29/08/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای سجاد تجلی به کد ملی 2440338796با
پرداخت مبلغ 4000000ریال به صندوق شرکت وارد شرکت
گردید آقای منصور دهواری به کد ملی  3700554958با پرداخت
مبلغ 4000000ریال به صندوق شرکت وارد شرکت گردید سرمایه
شرکت از  9000000ریال به 17000000ریال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا پس از
افزایش سرمایه :آقای ید اله امینی قزلجه کد ملی 6029636944
دارای  3000000ریال سهم الشرکه آقای مهدی امینی قزلجه کد
ملی  0061088439دارای  3000000ریال سهم الشرکه آقای
محمد امینی قزلجه کد ملی  0055019722دارای 3000000
ریال سهم الشرکه آقای سجاد تجلی کد ملی 2440338796
دارای 4000000ریال سهم الشرکه آقای منصور دهواری کد ملی
 3700554958دارای 4000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()533987
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جامعه

ید شماره ( -85شماره پیاپی )791
یکشنبه  6مرداد  - 1398دور جد 

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

مراجعه روزانه  ۱۵هزار نفر به کالنتریها
رئیس پلیس پایتخت از ایجاد قرارگاه مشترک نظم و انضباط
تهران با همکاری شهرداری خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در حاشیه افتتاح
استودیوی پلیس پایتخت که در محل پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ برگزار شد اظهار کرد :در دورانی که در پلیس
راهور تهران مسئولیت داشتم تشکیل چنین استودیویی یکی از
دغدغههای جدی من بود که بنا به دالیلی اجرای آن عملی
نشد بعد که به پلیس پایتخت آمدم اولین تأکیدی که به سردار
مهماندار داشتم راهاندازی همین استودیو بود و به ایشان دستور
دادم که این مسئله را پیگیری کنند.
رحیمی با تاکید بر اینکه اقدامات ایجابی بر اقدامات سلبی
ارجحیت دارد گفت :هدف از تشکیل این استودیو ارتقاء نظم و
امنیت ،ارتقاء انضباط اجتماعی ،آموزش به شهروندان و ....بود.
این استودیو تنها استودیو ترافیکی نبوده و متعلق به مجموعه
پلیس پایتخت است.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش ۳
درصدی وقوع جرائم در یک ماه گذشته خبر داد و گفت :بررسی
آمارهای ما در ماهی که گذشت در مقایسه با سال گذشته نشان

میدهد که جرائم  ۳درصد در تهران کاهش داشته است که این
امر در راستای جلسات و هماهنگیهای مختلفی که برای کاهش
جرائم در تهران داشتیم ،انجام شده است.
به گفته رحیمی بیشترین جرمی که کاهش یافته ،سرقت
بوده است.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه امنیت در پایتخت در
مقایسه با دیگر استانها و طبق شاخصها و مولفهها از ضریب
باالیی برخوردار است گفت :در همین راستا نیز قرارگاه ایجاد نظم
و انضباط در تهران توسط نیروی انتظامی و با همکاری شهرداری

تهران تشکیل شده است که نتایج آن نیز قابل مشاهده است از
جمله آن میتوان پاکسازی طول خیابان ولیعصر ،پارک دانشجو،
خیابان انقالب ،خیابان پیروزی ،منطقه تقی آباد حد فاصل میدان
قدس تا تجریش ،دره فرحزاد ،حاشیه رودخانه جاجرود و غیره
اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما اجازه نخواهیم داد که بی انضباطیها
مردم شهر تهران را آزرده خاطر کند گفت :همچنین ما به دنبال
این هستیم تا همراهی و همکاری مردم با پلیس را به عنوان
نیروی خادم خود افزایش دهیم پلیس در کنار مردم است و ما هر
آنچه که انجام میدهیم برای آحاد جامعه است.
رحیمی با اشاره به آمارهایی از مراجعه به پلیس اظهار کرد:
روزانه دو هزار نفر به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه میکنند
که این افزایش حدود  ۱۲۰درصدی جرائم در فضای مجازی
را نشان میدهد؛ جرایمی که عمدت ًا مربوط به برداشت حساب
کالهبرداری ایجاد مزاحمت و مسائل اخالقی است.
رحیمی افزود :حدود  ۱۵هزار نفر نیز در روز به کالنتریها
مراجعه میکنند که وقتی ما بررسی کردیم میبینیم که با
پیشگیری میتوان بسیاری از این مسائل را حل کرد.

دستگیری اعضای باند  6نفره تهیه و توزیع داروهای ویتامینی قاچاق در تهران
رئیس کالنتری باغ فیض از دستگیری اعضای باند
شش نفره تهیه و توزیع داروهای ویتامینی قاچاق در
یکی از ساختمانهای مسکونی تجاری این محدوده
خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرهنگ سیف اهلل
نوایی دراینباره گفت :به دنبال دریافت اخباری مبنی
بر فعالیت افرادی در توزیع داروهای تقویتی غیرمجاز
به شهروندان رسیدگی به موضوع در دستور کار
ماموران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در تحقیقات اولیه مشخص شد
که متهم اصلی حتی در این رابطه افرادی را نیز به
عنوان کارمند شرکت غیرمجازش به استخدام درآورده
است ،گفت :فرد مذکور در یک ساختمان مسکونی
تجاری در یکی از محالت باغ فیض مستقر شده بود

که با توجه به حساسیت موضوع ،تیمی از ماموران
عملیات کالنتری وارد عمل شدند و با ورود به این
شرکت غیرمجاز ،به میزان یک میلیون و  ۸۰۰حب
قرص تقویتی قاچاق و غیر مجاز به همراه یک قبضه
سالح شکاری ،تعدادی فشنگ ،دو دستگاه بیسیم ،دو
گاز اشک آور ،دو رشته دستبند و اسناد و مدارک را

آگهی تغییرات شرکت حفاری خرم زمین با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  44359و شناسه ملی 10100897080
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 29/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مهدی امینی
قزلجه به کد ملی  0061088439با دریافت مبلغ 3000000
ریال از صندوق شرکت خارج گردید آقای محمد امینی قزلجه
به کد ملی 0055019722با دریافت مبلغ  3000000ریال از
صندوق شرکت خارج گردید آقای یداله امینی قزلجه به کد
ملی  6029636944با دریافت مبلغ  2000000ریال از صندوق
شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 1000000ریال
کاهش داد .سرمایه شرکت از مبلغ  17000000ریال به مبلغ
9000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .لیست شرکا پس از کاهش سرمایه :آقای
سجاد تجلی کد ملی  2440338796دارای 4000000ریال
سهم الشرکه آقای منصور دهواری کد ملی 3700554958
دارای 4000000ریال سهم الشرکه آقای یداله امینی قزلجه
به کد ملی  6029636944با دریافت مبلغ 1000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()533988

کشف و ضبط کردند.
نوایی افزود :در محل شش متهم شامل پنج آقا و
یک خانم دستگیر و همچنین یک دستگاه خودروی
شاسی بلند و موتور سیکلت سنگین غیرمجاز کشف و
به کالنتری داللت داده شدند.
رئیس کالنتری  ۱۴۰باغ فیض به شهروندان
توصیه کرد :افراد حتما از مراکز مجاز اقدام به خرید
دارو کنند و از خرید و فروش از افراد سودجو و
کسانی که در کار تهیه و توزیع غیرمجاز و قاچاق
علی الخصوص داروهای پروتئینی و تقویتی هستند،
ممانعت کنند .یکی از شگردهای این افراد فروش
داروها با قیمت پایینتر از مراکز مجاز است که توصیه
میشود برای حفظ سالمتی به هیچ عنوان از مراکز
غیرمجاز دارو تهیه نشود.

معاون امور اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی انتخاب گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()533989

____________________

آگهی تغییرات شرکت بیمارستان مدائن با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  14455و شناسه ملی 10100540940
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/04/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :فرشید شعباتی به شماره
ملی  5839808318به سمت مدیرعامل و عضوهیات
مدیره  -علی اصغر ظفر اسوده به کدملی 1060232456
به سمت رئیس هیات مدیره  -محمد طالبیان به کد ملی
 6229841606به سمت عضو هیات مدیره  -حسین نایب
اقایی به کدملی 1239507488به سمت عضو هیات مدیره
و مصدق جباری به کد ملی  5459419271به سمت عضو
هیات مدیره انتخاب گردیدند - .کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهداور از فبیل چک سفته و بروات با امضای آقای فرشید
شعبانی مدیر عامل و آقای علی اصغر ظفر اسوده متفقا و
در صورت حضور نداشتن آقای ظفر اسوده ،امضای بعدی
آقای محمد طالبیان همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی
و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت
____________________
آگهی تغییرات موسسه مجتمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
به شماره ثبت  16895و شناسه ملی  10100600670به شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()533990

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 31/02/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :در اجرای ماده 25
اساسنامه پیرو نامه شماره  1332/1مورخ  31/2/1396آقای
حسن مهدی پور دامیر به شماره ملی  2090983191به سمت

توصیه پلیس فتا
درباره خرید و فروشهای اینترنتی
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد :تا قبل از احراز هویت ،خرید و
فروش اینترنتی نکنند .به گزارش ایسنا ،سرهنگ تورج کاظمی در یک برنامه رادیویی اظهار
داشت :متأسفانه خرید و فروشهای مجازی و اینترنتی بدون فراهم شدن زیرساختهای
الزم مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است .وی افزود :توصیه میشود شهروندان در
صورت تمایل به استفاده از این بستر و انجام معامله ابتدا احراز هویت صد درصدی را انجام
دهند و فرد مورد نظر را قبل از انجام معامله و پرداخت وجه به طور کامل شناسایی کنند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تأکید بر اینکه شهروندان قبل از دریافت کاال و خدمات به
هیچ عنوان وجهی پرداخت نکنند گفت :کاربران در ابتدا باید کاالی مورد نظر و سالمت آن
را تایید و سپس اقدام به پرداخت ثمن معامله کنند .عالوه براین باید آدرس و اطالعات طرف
مقابل را به صورت کامل دریافت کنند تا در صورت مشکل امکان پیگیری در مراجع قضایی
را داشته باشند .سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه پلیس فتا درصدد احراز هویت کامل مدیران
سایتهای خرید و فروش اینترنتی است بیان داشت :به دلیل گستردگی موضوع و مشکالت
مختلف ،خود کاربران و شهروندان نیز باید احراز هویت را جدی بگیرند تا از تهدیدات مصون
بمانند .رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان تاکید کرد :سازمانهای مربوطه باید بر این
سایتها نظارت داشته باشند و موارد الزم را به مدیران آنها گوشزد کنند.

کاهش ۵۶درصدی شمارهگذاری خودروهای نوشماره
و  ۷۵درصدی اسقاط خودروها در سال جاری
رئیس مرکز شمارهگذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا از کاهش  ۵۶درصدی
شمارهگذاری خودروهای نوشماره و  ۷۵درصدی اسقاط خودروها در سال جاری خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی محمدی دراینباره گفت :بر اساس آمارهای پلیس
راهور ،نقل و انتقال خودروها در سال جاری کاهش سه درصدی داشته است.
وی با اشاره به شمارهگذاری خودروهای نو شماره نیز گفت :امسال حدود ۲۱۰۰
دستگاه خودروی وارداتی شماره گذاری شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۷۱
درصد کاهش داشت.
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا افزود :در بخش شماره
گذاری خودروهای نو شماره داخلی نیز با کاهش  ۵۶درصدی مواجه بودیم به شکلی
که در سال جاری حدود  ۱۵۲هزار دستگاه خودروی داخلی در کشور شماره گذاری شده
است که بیشترین آنها به ترتیب پراید  ،۱۳۱پژو  ،۲۰۶پژو  ،۴۰۵تیبا  ۲و ساینا بودهاند.
به گفته وی ،در مجموع در بخش خودروهای نو شماره اعم از داخلی و وارداتی امسال
 ۵۶درصد کاهش داشتهایم .رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور
ناجا از کاهش  ۷۵درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری در مقایسه با سال
گذشته خبر داد و گفت :بر اساس آمارها امسال تنها  ۴۶۰۰دستگاه خودروی فرسوده از
رده خارج شده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش بسیار زیادی را نشان میدهد
این در حالی است که در سال گذشته نیز با روند کاهشی مواجه بودیم.

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود و زیان سال
مالی منتهی به سال  1397مورد تصویب قرار گرفت .شکراله
الف امیدی به شماره ملی  - 0039686310عباس تحصیلی
فهادان به شماره ملی  4431991808و ابوالفضل جمال
عباسی به شماره ملی  0569354552به عنوان هیات نظار
تعیین گردیدند .فرشید شعبانی به شماره ملی 5839808318
 علی اصغر ظفر آسوده به شماره ملی - 1060232456حسین نائب آقایی به شماره ملی  - 1239507488مصدق
جباری به شماره ملی  5459419271و محمد طالبیان به
شماره ملی  6229841606بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره
و اسماعیل عظیمی شهرآبی به شماره ملی 0589917536
و سید حمید قاضی میرسعید به شماره ملی 0035851538
بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت  3سال
انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()533991

____________________

آگهی تغییرات شرکت سایتال ساخت سهامی
خاص به شماره ثبت  320662و شناسه ملی
 10103578533پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه
 139630400901065146مورخ 01/07/1396
سرمایه شرکت به مبلغ 60000000000ریال منقسم
به  60000سهم 1000000ریالی بانام افزایش یافت
____________________
آگهی تغییرات شرکت بیمارستان مدائن با مسئولیت محدود صحیح میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد .سازمان
به شماره ثبت  14455و شناسه ملی  10100540940به استناد ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  29/03/1398غیرتجاری تهران ()533992
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جامعه

ید شماره ( -85شماره پیاپی )791
یکشنبه  6مرداد  - 1398دور جد 
مدیرکل بهزیستی استان تهران هشدار داد

یادداشت

اقداممتقابلبرایتثبیت«وضعیتقدرتمنطقهای»

جمعیت سالمندی تهران  2برابر میانگین کشوری

دکتر  کیهان برزگر
استاد روابط بینالملل و رئیس پژوهشکده
مطالعات استراتژیک خاورمیانه

توقیف یک نفتکش با مالکیت انگلیس توسط نیروی
دریایی سپاه ،نشان از عزم راسخ ایران در برخورد با اعمال
خصمانه مشارکتکنندگان در جنگ جاری اقتصادی علیه
کشورمان دارد .همزمان این اقدام ،تأکید بر «وضعیت قدرت
منطقهای» ایران در تنگه هرمز و خلیجفارس است .هرچند این اقدام تنش در روابط ایران و انگلیس
و غرب را افزایش داده و بهانه جدیدی به کشورهای غربی برای اعمال فشارهای بیشتر سیاسی-
اقتصادی علیه کشورمان میدهد اما به نظرم برای پیشگیری از یک «تهدید بزرگتر امنیت ملی»
ضروری بوده است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای اعالم کرد جمعه  28تیر یک
فروند نفتکش انگلیسی با نام «استنا ایمپرو» را به دلیل رعایتنکردن قوانین و مقررات بینالمللی
دریایی بنا بر درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ،توقیف کرد .اخیرا دولت انگلیس
با دستور به حکومت محلی خود در بندر جبلالطارق یک نفتکش ایرانی را به بهانه صدور نفت
به سوریه توقیف کرد .این اقدام انگلیس از نگاه ایران یک حرکت خصمانه و مشارکت مستقیم در
جنگ اقتصادی جاری علیه کشورمان است .مسئوالن انگلیس که در پی راهحلی برای مدیریت
بحران برگزیت هستند ،روابط نزدیک با دولت ترامپ را برای تثبیت موقعیت شغلی و حزبی خود
در سیاست داخلی این کشور ضروری میدانند .همانگونه که دولت تونی بلر به تصور تأمین منافع
ملی بریتانیا ،به همراهی با آمریکا در جنگ علیه عراق در سال  2003پرداخت ،اکنون هم به شکلی
مسئوالن انگلیسی برخالف جریان غالب اروپایی ،وارد یک ماجراجویی غیرضروری علیه کشورمان
شدهاند .مطمئنا ،عدم پاسخگویی متناسب به چنین اقدامی میتواند به سایر کشورهای تحتفشار
غرب این جسارت و فضا را بدهد که با دستزدن به اقدامات مشابه به مشارکت در جنگ اقتصادی
جاری علیه کشورمان بپردازند و مهمتر اینکه «وضعیت قدرت منطقهای» کشورمان را به چالش
بکشند .پیشازاین ،تجاوز یک پهپاد مدرن آمریکایی به محدوده سرزمینی ایران در نزدیکی تنگه
هرمز این بحث را به وجود آورد که واکنش احتمالی و بعدی ایران در صورت تکرار اقدامات خصمانه
دولتهای دیگر چه خواهد بود .در آن زمان پیام سریع و صریح ایران مبنی بر اینکه تجاوز به حریم
سرزمینی خط قرمز امنیت ملی ایران است و تا هر زمانی که الزم باشد ،ادامه مییابد و ایران به حمله
تالفیجویانه آمریکا قطعا پاسخ میدهد ،سبب شد ترامپ به دالیل سیاست داخلی و انتخاباتی ،از
درگیرشدن در یک جنگ پرهزینه اقتصادی و غیرقابل پیشبینی که میتوانست سرنوشت انتخاب
مجدد او را به خطر بیندازد ،از هرگونه اقدامی علیه ایران صرفنظر کند.چ
اما نکته مهم در این تحول این بود ائتالف ضد ایرانی گروه «بی» در اصطالح وزیر خارجه
کشورمان محمدجواد ظریف ،بهویژه رژیمهای عربی منطقه به این واقعیت برسند که آمریکا در
محاسبه اقدامات نظامی خود علیه ایران منافع خود را در اولویت قرار میدهد و اینگونه نیست که
بهخاطر آنها دست به اقدام عجوالنه علیه کشورمان بزند .این تحول خود نوعی سردرگمی و حس
ناامیدی در رژیمهای عربی بهویژه امارات نسبت به سیاستهای ترامپ ایجاد کرد و اینکه تداوم و
تسهیل سیاست «فشار حداکثری» آمریکا میتواند منافع این کشور شدیدا آسیبپذیر عربی را در
درجه نخست به خطر بیندازد .اکنون با اقدام قاطعانه ایران که پیامهای روشنی هم برای منطقه
و غرب دارد ،این پرسش پیش میآید که آیا رژیمهای عربی منطقه به سمت وابستگی بیشتر
امنیتی به آمریکا و غرب پیش میروند یا برعکس با واقعبینی و آگاهی از عواقب خطرناک افزایش
مواجهات منطقهای ،سعی در پرهیز از تنش بیشتر با کشورمان خواهند داشت .به نظرم احتمال توسل
به سناریوی دوم از سوی کشورهای منطقه بیشتر است .واکنش کشورهای مهم دیگر مثل روسیه،
چین ،هند و ترکیه هم مشخص است .آنها از هرگونه افزایش نفوذ غربیها در منطقه ،البته هرکدام
با شیوه خاص خود ،مخالفاند .ضمن اینکه همزمان به امنیت انرژی بینالمللی حساساند .بنابراین
آنها طبق معمول فقط نظارهگر میدان خواهند بود و نگاه انتقادی به رویکرد غرب با ایران خواهند
داشت .در سرمقاله قبلیام برای روزنامه «شرق» نوشتم که کشورمان اخالل در امنیت اقتصادی
خود را مساوی با تهدید مستقیم امنیت ملی در نظر گرفته و قطعا برای نشاندادن «وضعیت قدرت
منطقهای» خود دست به اقدام متقابل با تکیه بر امتیاز ژئوپلیتیک برتر خود در تنگه هرمز میزند.
البته بستن کامل این تنگه هرگز در محاسبات استراتژیک کشورمان جایگاه جدی نداشته است؛ چون
این خود میتواند منجر به واکنش و حساسیت بینالمللی نسبت به نقش ایران در بهخطرانداختن
امنیت انرژی جهانی داشته و متعاقبا به یک بحران امنیت ملی تبدیل شود .ضمن اینکه کشورمان
خود به صدور نفت از این تنگه بهویژه از طریق پایگاههای صدور و بنادر منطقه خلیجفارس وابسته
بوده و مدعی است که حافظ و تضمینکننده اصلی امنیت تنگه هرمز است .بر این مبنا ،واکنش
ایران «کنترل حسابشده تنگه هرمز» خواهد بود .یعنی فقط دست به اقدام متقابل علیه کشورهای
متخاصم میزند که در تضعیف امنیت اقتصادی ایران از طریق جلوگیری از صدور نفت کشورمان
که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است ،مشارکت مستقیم دارند .استفاده از اهرم بازدارندگی در تنگه
هرمز یک سابقه سنتی و کالن استراتژیک در استراتژی دفاعی ایران در خلیجفارس دارد و همواره
بهعنوان یک اصل ثابت استراتژیک قبل و بعد از انقالب اسالمی بر آن تأکید شده است .بر همین
مبنا ،ایران در سالهای اخیر توان دفاعی متقارن و غیرمتقارن را در منطقه بهشدت افزایش داده است
و حتی در مواردی تا مرز درگیری مستقیم با نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه ،با هدف تأکید بر
حق و مسئولیت خود ،پیش رفته است .اکنون اقدام متقابل ایران در توقیف کشتی انگلیسی هرچند
تنشهایی در کوتاهمدت به همراه خواهد داشت اما از لحاظ محاسبات استراتژیک اقدام درستی است
که تا زمان آزادسازی کشتی ایرانی از سوی طرف مقابل باید ادامه یابد.

خبری _ تحلیلی

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه جمعیت
سالمندی در استان تهران دو برابر استانهای دیگر است،
گفت 13 :هزار و  900سالمند در استان تهران پشت
نوبت دریافت خدمات هستند.
به گزارش ایسنا ،بیاتنژاد در مراسم افتتاح «مجتمع
توانبخشی و مراقبتی ستارگان درخشان» با اشاره به
ضرورت ایجاد مراکز توانبخشی ،گفت :در  ۵۰سال
اخیر تحوالت و تغییرات توسعهای در عرصه اقتصادی
و اجتماعی ،دنیا و کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است
به طوری که شاهد کاهش باروری و افزایش سالمندی
در کشور بودهایم.
وی با بیان اینکه این تغییرات باعث شدند در جمعیت
کشور تحول صورت بگیرد و هزینههای همهجانبهای را
ایجاد کند ،اظهار کرد :روبرو شدن با سالمندی واقعیتی
اجتنابناپذیر است و باید این هشدار را بدهیم که اگر
به واقعیتهای موجود توجه نکنیم دچار بحران خواهیم
شد.
بیاتنژاد با بیان اینکه موضوع سالمندی به شرایط
بازنشستگی و وضعیت عمومی جسمی و روانی فرد
مرتبط است ،تصریح کرد :سن سالمندی در برخی از

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران خبر داد

ی کارفرمایان تامیناجتماعی
دور جدید بخشودگی جرائم بده 
و امکان تقسیط بدهیها

مدیرکل تامین اجتماعی غرب
تهران با بیان اینکه در حال حاضر۴۰
خدمت تامین اجتماعی به بیمه شدگان
به صورت غیرحضوری و اینترنتی ارائه
میشود گفت :خدمات باقی مانده نیز
تا پایان سال غیرحضوری شده و شمار
آن به  ۶۰خدمت خواهد رسید.
به گزارش ایسنا ،ناهید حیدری
در نشست شورای هماهنگی مدیران
تامین اجتماعی غرب تهران و اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی تهران با بیان اینکه تامین اجتماعی با
ارائه خدمات کوتاه مدت و بلند به بیش از  ۴۲میلیون
بیمه شده مشغول فعالیت است گفت :در غرب تهران۳
میلیون و  ۶۰۰هزار تحت پوشش داریم .وی افزود :یک
سوم کل عملیات کشور در تهران متمرکز است .در این
مجموعه  ۱۲۰هزار کارگاه فعال و  ۳۲۵هزار مستمری
بگیر داریم که با احتساب افراد تحت تکفل به  ۵۸۰هزار
نفر میرسد ۱۹ .هزار و  ۸۵۰بیمه بیکاری بگیر ۱۸ ،هزار
کارگر ساختمانی و  4000بیمه شده قالیباف داریم .وی
با بیان اینکه جامعه هدف ما طیف گستردهای از آحاد
مردم هستند گفت :برای ارتقای سطح رضایتمندی افراد
تحت پوشش اقدامات مختلفی انجام شده که از جمله
آنها میتوان به خدمات غیرحضوری اشاره کرد .در حال
حاضر  ۴۰خدمت از طریق وبسایت و بدون مراجعه به
شعب و کارگزاریها ارائه میشود .حیدری افزود :این
خدمات در سه دسته قرار گرفته است .انواع خدمات
کوتاه مدت مانند غرامت ایام بیماری ،احتساب خدمت
سربازی ،دریافت اروتز و پروتز ،کمک هزینه ازدواج،
استعالم سابقه بیمه پردازی ،دریافت فیش حقوقی و

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22

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

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

احکام مستمری و  ...است .همچنین
کارفرمایان پرداخت اینترنتی لیست حق
بیمه را میتوانند از این طریق انجام
دهند .ابالغ صورتحسابها نیز میسر
است .وی با اشاره به اینکه بازرسی نیز
با ادوات الکترونیکی چون تبلت انجام
و نسخ بازرسی به صورت آنالین قابل
مشاهده است عنوان کرد :خدمات باقی
مانده نیز تا پایان سال غیرحضوری شده
و شمار آن به  ۶۰خدمت خواهد رسید .مدیرکل تامین
اجتماعی غرب تهران با بیان اینکه امسال ،سال رونق
تولید است و تامین اجتماعی به عنوان ابزاری مهم که
نقش کلیدی در رونق تولید دارد برنامههایی را شروع
کرده که بخشودگی جرائم از این جمله است اظهار کرد:
بخشودگی جرائم بدهیهای کارفرمایان تا پایان سال ۹۶
مجدد در دستور کار قرار گرفت و فرصت سه ماهه از ۱۳
خرداد تا  ۱۳شهریور داده شد تا کارفرمایان از بخشودگی
۱۰۰در صدی بهره مند شوند که البته شرایط دیگری
هم دارد .وی افزود :شرایط تقسیط بدهیها نیز در این
طرح دیده شده و تا  ۳۶ماه قابل تقسیط است .حیدری
با بیان اینکه طرح ویژه گرایی برای کارفرمایان خوش
حساب نیز در دست اجراست عنوان کرد :کارفرمایانی که
به موقع حق بیمه میپردازند خدمات ویژه در بخش وی.
آی .پی با سرعت و کیفیت باالتر ارائه میشود .وی به
حذف دفترچههای کاغذی در مراکز ملکی در فاز اول
اجرا اشاره کرد و گفت :فاز دوم برای سایر مراکزدرمانی
طرف قرارداد نیز در دستورکار است .به گفته حیدری
خدمات این اداره کل در  ۱۵شعبه ۲۳ ،کارگزاری و
هشت شعبه اقماری ارائه میشود.

تردد ۹میلیون
راکب موتورسیکلت
فاقد بیمهنامه در کشور
رئیس کل بیمه مرکزی از تردد  ۹میلیون راکب
موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا سلیمانی در نشست
مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی
اظهار کرد ۹ :میلیون موتورسوار فاقد بیمهنامه
هستند که در نشستهای متعددی که با نیروی
انتظامی ،پلیس راهور و نهادهای ذیربط برگزار
شد ،راهکارهای مختلفی را برای کاهش تخلفات و
تشویق موتورسیکلت سواران برای تسهیل در تهیه
بیمه نامه بررسی کردهایم که به زودی شاهد نتایج
عملی آن خواهیم بود.
وی نقش فرهنگ سازی را در کاهش سوانح،
تعیین کننده و مهم ارزیابی کرد و افزود :در کنار
مقوله فرهنگ سازی ،مساله طرح «راننده محوری»
را نیز در صنعت بیمه دنبال میکنیم و اعتقاد داریم
راهکارهای پیشگیرانه در کاهش حجم خسارات
تاثیر بسیاری دارد.
طبق اعالم بیمه مرکزی ،سلیمانی از رشد
احتمالی  ۶۵هزار میلیاردی پرتفوی صنعت بیمه در
کشور خبر داد و گفت :باید با برنامهریزی دقیق ،منظم
و فنی در مسیری حرکت کنیم که رشتههای زیانده
نظیر شخص ثالث و درمان با عملیات مالی حرفهای
و سپردهگذاری مناسب ضریب خسارت آنها به کمتر
از  ۱۰۰درصد و سوددهی برسند .رئیس کل بیمه
مرکزی با تاکید بر ضرورت کاهش تصدیگری نهاد
ناظر ،از سندیکای بیمه گران ،انجمنهای حرفهای
و نهادهای مرتبط دیگر خواست که در بخشهایی
از مأموریتهای بیمه مرکزی کمک کنند.


وثیقه
حذف شرط
برای دانشجویان دارای
سنوات مجاز تحصیلی
جهت شرکت
در پیادهروی «اربعین»
تمامی دانشجویان دارای معافیت در سنوات
مجاز تحصیلی میتوانند بدون پرداخت وثیقه
در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کنند.
به گزارش پایگاه اطاعرسانی سازمان حج
و زیارت ،با توجه به استقبال مراجعین جوان
مشتاق زیارت کربالی معلی و عتبات عالیات
در ایام اربعین اباعبداهلل الحسین علیه السالم و
به منظور تکریم مشموالن و شرکت حداکثری
در این کنگره بزرگ مسلمانان و مراسم پرشور
معنوی و سیاسی جهان تشیع ،تمامی دانش
آموزان ،دانشجویان و طالب حوزههای علمیه
دارای معافیت تحصیلی در سنوات مجاز
تحصیلی ،به شرط آنکه در بازه زمانی «هفتم
مهرماه تا سوم آبان ماه  »۱۳۹۸درخواست
خروج از کشور خود را از طریق سامانه اینترنتی
این سازمان ثبت کنند ،بدون اخذ وثیقه،
ضمانت نامه بانکی و  ...مجوز خروج از کشور
برای آنها صادر خواهد شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :

کشورها از حدود  ۶۰سالگی شروع میشود و دارای
دستهبندیهای مختلفی است.
مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه
براساس آخرین سرشماری در سال  ۱۳۹۵در کشور ۷.۵
میلیون نفر سالمند وجود داشت ،ادامه داد :این رقم معادل
حدود  ۹.۲درصد جمعیت کشور است این در حالی است
که این رقم در استان تهران نزدیک به  ۱۹درصد است.
به عبارتی دیگر جمعیت سالمندی در استان تهران دو
برابر جمعیت سالمندی استانهای دیگر است.
وی با اشاره به اینکه این رقم تا سال  ۲۰۵۰تا ۳۰
درصد افزایش مییابد ،ادامه داد :نیازهای سالمندان ابعاد
مختلف درمانی ،بهداشتی ،تفریحی ،اجتماعی و … را
شامل میشود و باید همه این ابعاد را مورد توجه قرار
داد .به گفته بیاتنژاد ،در استان تهران در حوزه سالمندی
 ۹۶مرکز شبانهروزی ایجاد شده است که به بیش از
 ۶۰۰۰سالمند در این مراکز سرویس داده میشود .به
گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران ۹۷۴ ،سالمند
مجهولالهویه در استان تهران در مراکز شبانهروزی
نگهداری میشوند.
وی با اشاره به اینکه  ۳۴میلیون تومان حق ویزیت
در منزل برای سالمندان پرداخت میشود ،اظهار کرد:
چهار مرکز خدمات در منزل نیز برای  ۱۷۸نفر مشغول
فعالیت است .همچنین سازمان بهزیستی ماهانه بیش از
یک میلیارد و  ۸۵۰میلیون تومان برای یارانه سالمندان
حاضر در مراکز هزینه پرداخت میکند.
بیاتنژاد در پایان این را هم گفت :بیش از  ۱۳هزار و
 ۹۰۰سالمند در استان تهران پشت نوبت دریافت خدمات
هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی هشدار داد

اختصاص  ۲۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی در سال جاری
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور از
تخصیص دو هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
روستایی از سوی این صندوق در سال جاری خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،نوراهلل زاده در حاشیه افتتاح
طرحهای صندوق کارآفرینی امید در رفسنجان اظهار
کرد :هدف از سفر به رفسنجان افتتاح طرحهای این
صندوق و پایش طرحهای مورد هدف است.

وی با بیان اینکه طرحهای مورد حمایت ما به
ظرفیت توسعه اشتغال کمک میکند ،تصریح کرد:
اولویت ما توسعه مناطق روستایی است و امسال با
هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان در صدد هستیم
جوانان را بیشتر مورد حمایت قرار دهیم حمایت از
طرحهایی که سرمایهگذاری کم اشتغال باالیی داشته
باشند از اهداف ما هستند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور

خاطرنشان کرد :برای استان کرمان در سال جاری
 ۱۱۰میلیارد تومان برای مشاغل روستایی در نظر
گرفته شده است.
نوراهللزاده عنوان کرد :سال گذشته یک هزار
میلیارد تومان برای مشاغل روستایی در کل کشور
اختصاص یافت که امسال این مبلغ به دو برابر
افزایش یافته ودو هزار میلیارد تومان برای اشتغال
روستایی تسهیالت در نظر گرفته شده است.

