رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

شناسایی بیش از ۳۰۰متخلف و متقلب در کنکور سراسری۹۸

صفحه 4

انقالب مشروطه،
الئیک ،سکوالر
و تئوکراتیک نبود

 رفتن مزدک
و تأمالتی درباره
«یک َس ّکو»

دکتر داود فیرحی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 2

صفحه 4
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رئیس کل بانک مرکزی:

حجت االسالم والمسلمین
سید محمود دعایی:

بانک مرکزی ارز
کاالهای اساسی
را تامیـن
و بر ترخیص کاالها
نظارت میکند

ظریف یک تنه در برابر
گاندوهای داخلی

و کابوهای خارجی ایستاد

صفحه 2

بیانیه بیش از  200دیپلمات ارشد
جمهوری اسالمی در محکومیت تحریم
وزیر امور خارجه ایران صادر شد

صفحه 3

صفحه 3

شکست مجدد آمریکا در ائتالفسازی علیه ایران؛

ائتالف  2نفره ترامپ و جانسون!
صفحه 2

با ممنوعیت واردات هزار و۶۵۰قلم کاال ،میزان واردات کاال به کشور
در سال ۹۷نسبت به سال۲۲،۹۶درصد کاهش یافت

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در امور بازرگانی:

رئیسسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانخبرداد

فعالشدناپلیکیشناطالعرسانی
قیمت ۱۰۰قلم کاالی اساسی

صفحه 3

رئیس پلیس راهنماییورانندگی:

خودرو پراید از سال آینده
شمارهگذاری نمیشود

عضوکمیسیونمشترکاصالحقانونخدماتکشوری
مجلس شورای اسالمی خبر داد

استخدام کارکنان قراردادی
دستگاههای اجرایی به صورت
رسمی یا پیمانی

صفحه 8

 ۳۴درصد جانباختگان و مجروحان حوادث رانندگی
طی  ۱۱سال اخیر در خودروی پراید بودهاند

صفحه 8

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد

استخدام حداقل  ۱۰هزار نیروی حق التدریسی
در آستانه سال جدید تحصیلی
صفحه 8

هشدار پلیس فتا نسبت
به کالهبرداری شیادان حرفهای
بهبهانه«سبدغذایی»
صفحه 6

رئیس اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

توقیف یک خودروی سمند
با  ۳۴میلیون تومان خالفی

صفحه 7

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور خبر داد

دستگیری اعضای یک باند خانوادگی
با کشف  ۷۰کیلو گرم تریاک
صفحه 6
در فرودگاه مشهد

صفحه 4

نایبرئیسکانونانجمنهایصنفیکارگرانساختمانیخبرداد

ایجاد 260هزارظرفیتخالیبرایبیمهتامین
اجتماعیکارگرانساختمانی

صفحه 7

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هشدار داد

ثبـت یـک طـالق
به ازای هر  ۳ازدواج!

صفحه 6

اهدای اعضای بدن دانشآموز  12ساله
مرگ مغزی به  ۶بیمار نیازمند در خراسان

صفحه 4

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد

محکومیتشهردارسابقکرج
به 3سال زندان و 2میلیارد و  500میلیون
تومانجـزاینقـدی
صفحه 7
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سیاسی
یادداشت

انقالب مشروطه ،الئیک ،سکوالر
و تئوکراتیک نبود

حقوق ملت قابل واگذاری و اسقاط نیست
دکتر داود فیرحی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علما در انقالب مشروطه اینطور تبیین
میکردند که انقالب مشروطه و دولت مدرن،
خالف دیانت نیست ،بلکه در راستای دیانت
است ،چون در برخی کشورهای جهان این
موضوع کام ً
ال بالعکس بود ،یعنی دیانت در
مقابل دموکراسی قرار میگرفت.
محور اصلی در تبیین انقالب مشروطه به عهده مذهب بود .انقالب مشروطه
در ایران ملهم از انقالب  ۱۷۸۹فرانسه است .در انقالب فرانسه ،اصول سهگانه
آزادی ،برابری و برادری مورد توجه بود .در انقالب مشروطه به این سه اصل
توجه میشد .انقالب مشروطه ،انقالب الئیک و سکوالر نبود ،این انقالب در
نوع خود ،مدرن و مذهبی بود ،اما سنتی و به تعبیری تئوکراتیک نبود.
انقالب مشروطه عرصه پیوند مذهب ،دموکراسی و تجدد است که از دل آن
قانون اساسی بیرون آمد .مدرنیته در دنیا همیشه دموکراتیک نیست .بسیاری
از تجددها دموکراتیک نیستند ،مث ً
ال حکومتهای کمونیستی و سوسیالیستی
مدرن بودند ،اما دموکراتیک قلمداد نمیشوند .انقالب مشروطه ایران،
نزدیکترین تجربه به انقالب مشروطه انگلستان است.
قدیمیها «حق» را به معنای «درست» و «شایسته» تعریف میکردند و حق
در مقابل باطل قرار میگرفت .اما شیخ انصاری ،نوعی تعریف حقوقی از حق
ارائه داد .در اندیشه او ،حق در مقابل وظیفه و تکلیف قرار گرفت و گفت حق
چیزی است که فرمانش دست خود فرد است ،یعنی انسان خودش میتواند هر
طور که خواست آن را اعمال کند ،ولی نباید خالف شریعت باشد .حق در این
تعریف ،مساوی با آزادی است.
این تعریف جدید از حق ،وقتی در متن مشروطه جای گرفت ،غوغا کرد
و مبنایی شد برای نوشتن قانون اساسی .سپس آیتاهلل نائینی تا جایی پیش
رفت که به صراحت گفت« :قانون اساسی بهترین جایگزین حکومت معصوم
در دوره غیبت است».
مجتهدان مشروطه آن را بسط دادند ،اما تکیهشان بر متدولوژی حقوقی
فقهی شیخ انصاری بود و حتی فراتر از آن رفتند و توانستند حقوق شخصی
و خصوصی را به گونهای توضیح دهند که بتواند منتهی به حقوق عمومی و
حقوق ملت شود.
در این دوره گفته شد« :مفهوم ملت یا پدیده ملت هرچند که از اراده افراد ناشی
میشود ،ولی افراد میرا هستند ،اما ملت نامیرا هستند» ،یعنی تشکیلدهندگان
ملت میمیرند ،ولی «ملت» هرگز نمیمیرد .قانون اساسی حافظ دائمی ملت
است ،یعنی هیچگاه قانون اساسی نمیتواند ملغی و یا حذف شود .با وقوع
انقالب مشروطه در ایران ،انسانشناسی قبل تغییر پیدا کرد و نوعی عدول از
انسانشناسی کالسیک و سنتی رقم خورد .انسانشناسی کالسیک دو ویژگی
عمده داشت .اول اینکه ،انسانها ناخودبسنده هستند ،یعنی به راهنمایی غیر از
خودشان احتیاج دارند .دوم اینکه ،جبرگرا و تقدیرگرا بودند.
در انقالب مشروطه ،مفهوم ملت درست فهمیده شد .اما بعداً این تعریف
دچار انحراف شد .اول اینکه مفهوم ملت را به باستانگرایی کشاندند و نوعی
تحلیل باستانشناسانه از آن ارائه دادند که این نوع تحلیل با شرایط وقت جامعه
هماهنگ نبود ،این نوع تحلیل در جشنهای  ۲۵۰۰ساله نمود پیدا کرد و بعد
هم یکی از نمادهای اعتراض به رژیم پهلوی شد.
سرنوشت یک ملت در دو حالت غصب میشود ،مث ً
ال خارجیها میآیند و
از طریق جنگ سرنوشت یک ملت را تغییر میدهند ،اما در یک حالت دیگر،
کسی از داخل ملت پیدا میشود و حقوق ملت را غصب میکند ،این هم یک
نوع جنگ داخلی به شمار میآید ،اگر جنگ یک غصب خارجی است ،استبداد
هم یک نوع غصب داخلی محسوب میشود.
آزادی عین حقوق و حقوق عین آزادی است ،برهمین اساس متفکران
مشروطه میگفتند پیش شرط حقوق ،آزادی است.
آدمها درباره حقوق خصوصی آزاد هستند که درباره آن تصمیم بگیرند ،ولی
حقوق ملی را ملت باید تعین کند .هر کسی میتواند از حقوق شخصی خود
گذشت کند ،اما هیچ کس حق ندارد ،نسبت به حقوق ملی بیاعتنا باشد .حقوق
ملت ،امانت ملی است .در حقوق ملی ،کسی نمیتواند از این حقوق به کسی
ببخشد ،چون حقوق ملت ،امانت ملی است .داراییهای ملی ،دارایی نسلها
هست و ما حق نداریم آن را هر طور که خواستیم مصرف کنیم ،زیرا این
داراییها متعلق به آیندگان است .حقوق ملت ،قابل واگذاری و اسقاط نیست.
حق از لحاظ سلبی عبارت از عدم اختیار در مداخله کار دیگران .وقتی من
میگویم حقی دارم ،یعنی به جان و مال خود سلطه دارم ،دیگران هم این تکلیف
را دارند که به جان و مال من مداخله نکنند .در نظریههای قدیم ،اصل بر تکلیف
بود و اگر حقی پیدا میشد ،از تکلیف ناشی میشد ،اما در نظری ههای مشروطه،
اصل بر حقوق است و اگر تکلیفی ظاهر میشود ،ناشی از حق است ،چون من
حق دارم ،دیگری تکلیف دارد و چون دیگری حق دارد ،من تکلیف دارم .از
همین جا بود که قانون اساسی متولد شد.
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شکست مجدد آمریکا در ائتالفسازی علیه ایران؛
ائتالف  2نفره ترامپ و جانسون!
شکست مجدد در ائتالفسازی علیه ایران .سرانجام پس
از تبلیغات گسترده آمریکاییها علیه ایران مبنی بر ایجاد یک
ائتالف نظامی دریایی جهانی برای حفاظت از کشتیها در
خلیج فارس و دریای عمان و همچنین تنگه هرمز و تنگه
بابالمندب ،تنها کشوری که به صورت رسمی به آن پاسخ
مثبت و به این ائتالف پیوست انگلیس بود تا اعضای ائتالف
نظامی آمریکا در آبهای خلیجفارس به دو کشور برسد .به
گزارش ایرنا ،موضوعی که بار دیگر نشان داد ایجاد مجدد
اجماع جهانی علیه ایران ،دیگر نه تنها به یک خواب و خیال در
دوردستها تبدیل شده بلکه سیاستهای مبتنی بر ماجراجویی،
تندروانه و یکجانبهگرایانه دونالد ترامپ و کارگزارانی مانند جان
بولتون و مایک پمپئو دیگر خریداری در عرصه بینالمللی ندارد
و آمریکا از این پس ،طعم انزوا در اقدامات بینالمللی را مزه
مزه کند.
آمریکا چه زمانی به فکر ائتالفسازی افتاد؟
تنشها در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس با خروج ایاالت
متحده از توافق هستهای به افزایش گرفت .اعمال مجدد
تحریمها ،افزایش شدت و دامنه تحریمها ،تالش فراگیر برای
وادار ساختن کشورها برای گردن نهادن در برابر تحریمهای
آمریکا ،افزایش مداخالت نیروهایی آمریکا در منطقه غرب
آسیا ،تجهیز و پشتیبانی گروههای تروریستی و اپوزیسیون
ضد نظام در جهت افزایش درگیریها با ایران ،تحریم سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و در ادامه تحریم رهبر انقالب و وزیر
امور خارجه موجب شده است تا منطقه طی چند ماه گذشته با
روزهای حساس و پر تحولی همراه باشد .انگلیسیها هم در
این میدان ،به کمک آمریکاییها شتافتهاند و با توقیف نفتکش
حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق و افزایش رفتارهای
خطرناکشان در خلیج فارس که بر خالف قوانین بینالمللی
دریانوردی و حتی اصول اولیه کشتیرانی ،به آتش تنشها در
منطقهبنزینریختهاند.
با این حال ،افزایش مجادالت دیپلماتیک تهران و
واشنگتن ،افشاگری محمدجواد ظریف از نقش «تیم بی» در
عرصه سیاست خارجی ایاالت متحده و در نهایت ،سرنگونی
پهپاد جاسوسی آمریکا از سوی ایران طی هفتههای اخیر که
با انفعال و سردرگمی و همچنین بروز رفتارهای متناقض از
سوی مقامات آمریکایی همراه شد ،مقامهای ایاالت متحده
را به صرافت انداخت تا به بهانه ایجاد امنیت برای کشتیهای
عبوری از خلیج فارس و تنگه هرمز ،مجددا نقش خودخوانده
«پلیس بینالملل» را ایفا کنند و ائتالفی بینالمللی را ایجاد و
رهبری آن را عهدهدار شوند.
توقیف کشتی انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه
پاسداران انقالب به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی
استان هرمزگان در خلیج فارس و افزایش اختالفات میان
تهران و لندن درباره نفتکشهای توقیف شده هر دو طرف،
موجب شد تا آمریکاییها از آب گلآلود موجود بخواهند ماهی
خود را شکار کرده و کشورها را با خود همراه کند .در این
چارچوب ،روسای سابق و جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا
مدعی شدند کشورشان در قالب تالشی چندملیتی میخواهد
عملیات شناسایی و امنیتی در آبراههای حساس خلیج فارس را
افزایش دهد تا از آزادی کشتیرانی اطمینان حاصل کند .اگرچه
همزمانی این بیانیه باعث شده تالش برای تشکیل این ائتالف،
اقدامی تالفیجویانه به توقیف نفتکش بریتانیایی ارزیابی شود،
اما به نظر میرسد که زمینههای این تصمیمگیری با افزایش
تنش میان ایران و امریکا از قبل فراهم شده بود.
سیاست یک بام و دو هوای انگلیس
انگلیس تا این لحظه ،تنها کشوری بوده است که به
ائتالف نظامی آمریکا در خلیج فارس پاسخ مثبت داده است.
انگلیسیها در اوج بیدولتی در کشورشان و در ایامی که
نامزدهای نخستوزیری برای استقرار در خانه شماره 10
خیابان داونینگ خود را به آب و آتش میزدند تا نشان دهند
هر کدام از دیگری به واشنگتن و ساکنان کاخ سفید نزدیکتر
هستند ،سیاستی خطرناک را انتخاب کردند و آن ،رو در رویی
مستقیم با ایران از طریق توقیف نفتکش حامل نفت ایران بود.
در این چارچوب ،آنها به درخواست دولت آمریکا و به بهانه
واهی تحریمهای اتحادیه اروپا نفتکش حامل نفت ایران را
توقیف کرده و سیاستی خطرناک را در خلیج فارس عملیاتی
کردند که موجب شد تا اوج تنشهای تهران و لندن و اوج
همراهیهای انگلیس با آمریکا را شاهد باشیم .انگلیسیها که
فکر نمیکردند که سیاستشان با پاسخ تهران همراه شود ،با
توقیف کشتی انگلیسی «استنا ایمپرو» ،اینک بیش از هر زمانی
در الک دفاعی فرو رفتهاند .آنها که خود را در یک نبرد حیثیتی
و در یک بحران خودساخته غیرضروری قرار دادهاند و البته
در ظاهر ،همچنان ادعای کنترل وضعیت موجود و جلوگیری
از افزایش بحران و همچنین عدم تغییر سیاست لندن نسبت
به تهران را مطرح میکنند ،به جای در پیش گرفتن سیاست
مبتنی بر تعامل و راهکارهای دیپلماتیک ،نه تنها به پیشنهادات
برخی از مسئوالن جمهوری اسالمی (مانند سید کمال خرازی

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی) پاسخ منفی دادهاند بلکه
میپندارند با سیاست مبتنی بر زور و تداوم روشهای پیشین
میتوانند از میدان ،پیروز بیرون بیایند.
سکوت اعراب
برخی از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس ،تا
همین چندی پیش تا آمریکا مسئلهای را مطرح میکردند،
ذوقزده یا با اضطراب ،از دهها تربیون همراهی و موافقت خود
را با موضوع مطرح شده از سوی آمریکاییها بیان میکردند تا
نشان دهند که در همراهی با آمریکا در صف نخست قرار داشته
و مبادا ،ایاالت متحده فقط برای یک دقیقه ،چتر حمایتی خود
از آنها را متوقف سازد.
روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و مستقر شدن وی
در کاخ سفید نیز موجب شد تا حکام جوان و ناپخته برخی از
این کشورها گمان کنند که اینک زمان آن فرا رسیده است
که با دادن رشوههای مبتنی بر خریدهای هنگفت تسلیحات
و سرمایهگذاری گسترده در ایاالت متحده ،میتوانند آرزوهای
قلبی خود را برآورده ساخته و آمریکا را به عرصه رویارویی با
ایران بکشانند .در این چارچوب ،آنها در این مدت به تشدید
سیاست بحران و افزایش تنش در خاورمیانه پرداخته تا از این
طریق ،صحنه درگیری میان ایران و آمریکا را ایجاد شود .در
این چارچوب ،دو تن از حکام این کشورها به همراه بنیامین
نتانیاهو نخستوزیر رژیم اسرائیل و جان بولتون مشاور امنیت
ملی ترامپ« ،گروه بی» را تشکیل دادند تا از طریق این گروه
شرارت ،سمت و سوی سیاست خارجی آمریکا جهتدهی کنند.
ترامپ نیز از این فرصت کمال استفاده را کرد و تا میتوانست به
آنها سالح ،خدمات مستشاری و کاالهای لوکس غیرضروری
فروخت و میلیاردها دالر را به جیب صنایع و مجتمعهای نظامی
رهسپار کرد تا از این طریق ،پول حاصل از خرید نفت بار دیگر
به جیب سرمایهگذاران بازگردد .او هر چه خواست درباره رهبران
این کشورها گفت ،انواع و اقسام توهینها را به آنها کرد و
قراردادهای یکطرفه و سنگینی را به آنها تحمیل کرد .اما این
روزها که آمریکا میخواهد ائتالف نظامی را علیه ایران در خلیج
فارس و تنگه هرمز ایجاد کند ،این کشورها سکوت کردهاند و
به اصطالح« ،نزده دیگر نمیرقصند» .این مسئله تردیدهایی
جدی در مورد نوع رویکرد این کشورها به آمریکا ایجاد کرده
است .سکوت و انفعال آمریکا پس از مورد هدف قرار گرفتن
پهپاد جاسوسی این کشور از یکسو و تشکر از ایران بابت هدف
قرار ندادن هواپیمایی حامل سربازان آمریکایی از سوی دیگر ،به
آنها ثابت کرد که آمریکا شریک قابل اعتمادی برای آنها نیست.
از طرفی ،توان دفاعی ایران که هم بومی است و هم تحت
سختترین شرایط و فشارها و تحریمهای بینالمللی به وجود
آمده است ،به آنها نشان داد آنچنان که برایان هوک ،مسئول
میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ،موشکهای
ایران فتوشاپ نیستند بلکه میتواند بهترین و گرانترین پهپاد
آمریکا را هم مورد هدف و مقامات آمریکای ی را در یک موضع
منفعالنه قرار دهد .در این چارچوب ،برخی نشانهها حاکی از
برخی تجدیدنظرها در سیاستهای این کشورها نسبت به ایران
است و نشانگر آن است که آنها به خام بودن خیال خود در مورد
همراه کردن آمریکا علیه ایران پی بردهاند و متوجه شدهاند بروز
هر نوع درگیری ولو محدود و کوتاهمدت نتیجهای جز ویرانی
آنها به همراه نخواهد داشت.
وقتی آمریکا از کشورها «نه» میشنود
مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه امریکا در حالی مدعی شد که
«ما از بیش از  ۶۰کشور خواستهایم در حفظ امنیت و بازدارندگی
در تنگه هرمز همکاری کنند» که تاکنون جز انگلیس ،کشور
دیگری برای حضور در این ائتالف تمایلی از خود نشان نداده
است .آمریکا در حالی تمام تالش خود را انجام میدهد که
حتی نزدیکترین کشورها به آمریکا ،عالقهای ندارند هزینه
ماجراجوییهای این کشور در عرصه بینالمللی باالخص ایران
را بپردازند .به همین خاطر نیز بود که تالش ایاالت متحده
از همان ابتدا با ناکامی روبهرو شد و وقتی برای نخستین
بار ،این درخواست آمریکا از سوی پمپئو در دیدار با همتای
استرالیاییاش مطرح شد ،وزیر امور خارجه استرالیا بگوید که
«استرالیا تصمیمی در این خصوص نگرفته است».
اتحادیه اروپا ،ناتو ،فرانسه ،آلمان ،اسپانیا ،کره جنوبی و ژاپن
از جمله سازمانها و کشورهایی هستند که تاکنون شرکت در
این ائتالف دریایی را رد کردهاند و معتقدند که هرگونه ائتالف
و عملیات نظامی در خلیج فارس احتمال آغاز بالقوه درگیری با
ایران را افزایش خواهد داد .در این چارچوب ،آنها عالقهمندند
موضوعات با ایران را از طریق دیپلماسی و گفتوگو پیش ببرند.
به این شرایط ،به نظر میرسد انگلیس که این روزها خود را
بسیار محتاج به آمریکا م یداند ،تنها عضو ائتالف ادعایی آمریکا
باشد و کشور دیگری حاضر به پیوستن به این ائتالف نباشد و
ائتالف فقط در کاغذ تشکیل شود چراکه ائتالف دو عضوی
که به بهانه تأمین امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز از همان
آغاز با ناکامی روبهرو شده است و انتظار نمیرود که بر تعداد
اعضای آن افزوده شود.

حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی:

ظریف یک تنه در برابر
گاندوهای داخلی
و کابوهای خارجی ایستاد

ظریف بهترین و داناترین و پرکارترین
وزیر خارجه از زمان تاسیس
این وزارت خانه است

مدیر مسئول روزنامه اطالعات با بیان این که ظریف
داناترین وزیر خارجه از زمان تاسیس این وزارت خانه است،
گفت :به ظریف مدیونیم و مفتخریم که در حساسترین شرایط
گ ناپذیر است.
جانفشانی کرد ،او ایرانی دین باور و خست 
به گزارش جماران ،حجت االسالم والمسلمین سید محمود
دعایی مدیر مسئول روزنامه اطالعات در مراسمی که به
مناسبت روز خبرنگار در محل وزارت خارجه برگزار شد ،اظهار
کرد :اردیبهشت  ،99حدود  40سال میشود که مسوولیت را بر
عهده دارم.ای کاش در میان کسانی که قرار بود در این جلسه
صحبت کنند نمایندهای از خبرنگاران هم میآمد و صحبت
میکرد .وی خطاب به ظریف گفت :ما شما رو خیلی دوست
داریم ،من منویات قلبی خودم را که از صمیم قلب اعتقاد دارم
نوشتهام و سپس یادداشتی را که در مورد ظریف نوشته بود
قرائت کرد .وی در بخش هایی از یادداشت خود نوشته است:
محمد جواد ظریف در خانوادهای مومن و دین باور زاده شد،
ظریف پدیده کم نظیر عصر ما است ،بهترین و داناترین و پر
کارترین وزیر خارجه از زمان تاسیس این وزارت خانه است.
دعایی همچنین بیان کرد :مفتخریم رهبری بارها دین
باوری و میهن دوستی او را ستودند.
وی گفت :ظریف یک تنه و یک سره در برابر گاندوهای
داخلی و کابوهای خارجی ایستاد به گونهای که دشمن متخاصم
چارهای جز تحریم او نداشت.

هشدار ایران درباره حضور احتمالی
رژیم صهیونیستی در ائتالف نظامی
آمریکا در خلیج فارس
سخنگوی وزارت امور خارجه به انتشار اخباری مبنی بر اعالم
آمادگی رژیم صهیونیستی برای حضور در ائتالف نظامی آمریکا به
منظور به اصطالح تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس واکنش
نشان داد .به گزارش ایسنا ،سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت
امور خارجه در واکنش به انتشار این اخبار گفت :جمهوری اسالمی
ایران معتقد است اصل این ائتالف تنش زا است و هرگونه حضور
احتمالی رژیم اشغالگر قدس در این ائتالف خودخوانده را ،که وجود
نامشروعش در خاورمیانه اساس ناامنی و بیثباتی است ،تهدیدی
آشکار علیه امنیت ،حاکمیت و تمامیت ارضی خود و عاملی بحران
آفرین و بی ثبات ساز در منطقه خلیج فارس تلقی میکند و در
چارچوب سیاست بازدارندگی و دفاعی کشور ،حق مقابله با این
تهدید و دفاع از خود را محفوظ میدارد و در عمل به آن در چارچوب
سیاست دفاعی کشور ،تردیدی ندارد و مسئولیت کلیه عواقب این
اقدام خطرناک برعهده رژیم آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی
خواهد بود .موسوی در خصوص تالش آمریکا برای شکل دهی
یک ائتالف نظامی و یا برگزاری نشست امنیت دریانوردی در آینده
به بهانه تامین امنیت دریانوردی در خلیج فارس گفت :ایران بعنوان
یکی از کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به داشتن ۱۵۰۰
مایل ساحل در این منطقه و براساس مسئولیت تاریخی ،خلیج
فارس را ادامه قلمرو سرزمینی خود دانسته و خود را متعهد به تامین
امنیت آن و امنیت تردد کشتیها در این منطقه میداند و معتقد
است حضور نیروهای فرا منطقهای در خلیج فارس تحت هر نام و
عنوانی که باشد نه تنها کمکی به تقویت امنیت در این منطقه نمی
کند ،بلکه زمینه تنش و بحران را در منطقه حساس خلیج فارس
بیش از پیش فراهم میآورد .سخنگوی وزارت امور خارجه افرود:
جمهوری اسالمی ایران مخالفت خود را با شکل گیری اینگونه
ائتالفها اعالم و آن را اقدامی تنش آفرین و فریبکارانه میداند
و برگزارکنندگان ،شکل دهندگان و اعضای آن را بعنوان عاملین
موثر در ایجاد تنش و بحران احتمالی آتی ناشی از آن در منطقه
تلقی خواهد کرد.
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رئیس کل بانک مرکزی:

بانک مرکزی ارز کاالهای اساسی را تامین و بر ترخیص کاالها نظارت میکند
ورود ارز توسط صادرکنندگان در چند ماه اخیر افزایش یافته است
رئیس کل بانک مرکزی گفت :ورود ارز توسط
صادرکنندگان در چند ماه اخیر افزایش یافته و ارزهایی
را که از این طریق وارد میشود توانسته ایم به خوبی در
اقتصاد کشور به کار گیریم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،عبدالناصر
همتی با تاکید بر اینکه وظیفه بانک مرکزی به عنوان
تامین کننده ارز این است که از نزدیک وضعیت ترخیص
کاالهای اساسی را بررسی کند ،اظهار کرد :در بندر امام
خمینی (ره) تالش زیادی برای واردات کاالهای اساسی
مورد نیاز مردم انجام میشود.
وی ادامه داد :وجود مقادیر زیادی کاالی اساسی نظیر
نهادههای دامی در بندر امام خمینی (ره) امیدوار کننده است
و این میزان موجودی نسبت به مدت مشخص سال گذشته

انبارها حاکی از  ۹۰درصد افزایش است .همتی با اشاره به
اینکه میزان واردات ،در سال جاری افزایش یافته است،
خاطرنشان کرد :نسبت به سال گذشته  ۶۰درصد واردات
کاالهای اساسی افزایش یافته که دلیل آن هم این است

که بانک مرکزی ،وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت
با توجه به ضرورت تامین کاالهای اساسی و تامین ذخایر
استراتژیک با قدرت بیشتری ارز مورد نیاز را تخصیص و
تامین کردند .رئیس کل بانک مرکزی همچنین به تشریح
دلیل حضورش در بندر امام خمینی (ره) پرداخت و افزود:
علت کندی در خروج کاالهای اساسی از انبارها مهمترین
دغدغه ما در بانک مرکزی است و در تالشیم این مشکل
به زودی رفع شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد :امیدوارم با
همکاری مسئوالن بندر امام خمینی (ره) بتوانیم مشکالت
را ریشه یابی و پیگیری کنیم تا تسهیالت بیشتری در اختیار
واردکنندگان قرار دهیم و به فرآیند ترخیص و سپس انتقال
کاالهای اساسی به مراکز هدف ،سرعت بخشیم.

 ۷تا  ۹میلیون تومان ،هزینه خرید اوراق تسهیالت مسکن برای زوجها
یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومان هزینه خرید اوراق وام جعاله

در این هفته قیمت اوراق تسهیالت مسکن مقدار کمی رشد
داشت به طوری که هر برگ تسه نسبت به  2هفته قبل بیش
از  ۱۰۰۰تومان گرانتر داد و ستد شد .با این حساب هزینه وام
مسکن بدون احتساب وام جعاله برای زوجها با توجه به اینکه
کجای ایران سکونت دارند از  ۷تا  ۹میلیون تومان متغیر است.
به گزارش ایسنا ،در آخرین روز معامالتی فرابورس ایران در این
هفته قیمت امتیاز اوراق تسهیالت بانک مسکن نسبت به اوایل
هفته مقداری افزایش داشت و قیمت این اوراق از  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان تا کمی بیشتر از  ۴۷هزار تومان داد و ستد شد .در هفته
گذشته اوراق تسهیالت مسکن شهریور ماه  ۱۳۹۶حدود  ۴۵هزار
و  ۵۰۰تومان معامله شد همچنین قیمت تسه مرداد و شهریور ماه
این سال نیز در همین حدود و کمی بیشتر بود .همچنین قیمت
اوراق تسهیالت مسکن آبان و آذر ماه  ،۱۳۹۷حدود  ۴۶هزار و
 ۸۰۰تومان بود .قیمت اوراق تیر ماه  ۱۳۹۷نیز به  ۴۷هزار تومان
میرسید .عالوه بر این قیمت اوراق تیر ،مرداد و شهریور ۱۳۹۸
کمی بیش از  ۴۶هزار تومان بود .با توجه به اینکه قیمت هر
ورق از اوراق مسکن در این روزها عمدت ًا  ۴۵هزار تومان است
با همین رقم به بررسی هزینه وام مسکن میپردازیم .زوجهای
تهرانی برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰

برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند .آنها باید  ۹میلیون تومان
صرف خرید  ۲۰۰برگ کنند .به این مبلغ با احتساب  ۲۰میلیون
تومان وام جعاله که بابت آن باید  ۴۰برگ تسه خریداری شود ،یک
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان اضافه میشود .در نتیجه در مجموع باید
برای دریافت وام  ۱۲۰میلیون تومانی مسکن حدود  ۱۰میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان صرف شود .همچنین زوجهای غیر تهرانی که
در شهرهایی با جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت زندگی
میکنند ،میتوانند تا سقف  ۸۰میلیون تومان وام بگیرند که برای
گرفتن این مبلغ باید  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند .با این حساب
باید هفت میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند
که با احتساب یک میلیون و  ۹۶۰هزار تومان برای خرید اوراق
وام جعاله در مجموع برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی باید ۹
میلیون تومان پرداخت کنند .عالوه بر این ،زوجهای ساکن در سایر
شهرهای با جمعیت زیر  ۲۰۰هزار نفر میتوانند برای گرفتن ۶۰
میلیون تومان وام مسکن  ۱۲۰برگ بهادار خریداری کنند که باید
 ۵میلیون و  ۴۰۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند .همچنین
برای دریافت  ۲۰میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام
 ۸۰میلیون تومانی هفت میلیون و  ۲۰۰هزار تومان از سوی زوجین

باید پرداخت شود .مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف ۶۰
میلیون تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای باالی ۲۰۰
هزار نفر جمعیت دارند تا سقف  ۵۰میلیون تومان و در نهایت غیر
زوجهای ساکن در سایر مناطق تا سقف  ۴۰میلیون تومان وام
دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید  ۱۰۰ ،۱۲۰و  ۸۰برگ
بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ،پنج
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان ،افراد ساکن در مراکز استان باالی ۲۰۰
هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و افراد گروه
سوم مبلغ سه میلیون و  ۶۰۰هزار تومان پرداخت کنند .البته در
صورت تمایل برای دریافت وام  ۲۰میلیون تومانی جعاله باید مبلغ
یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومان دیگر هم بپردازند .اوراق تسهیالت
مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر
برگ پنج میلیون ریال است .مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو
دوره شش ماهه قابل تمدید است .این اوراق با توجه به اینکه
چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده ،دارای قیمت متفاوتی است .در
صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق
از تسهیالت آن استفاده نکند ،نماد معامالتی آن متوقف خواهد
شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی خبر داد

تغییر رمز تمامی کارتهای سوخت به  4رقم آخر کد ملی به نام مالک خودرو

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت:
مردم نگران دریافت بنزین نباشند ،تا زمانی که همه دارای
کارت نشده اند ،کارت جایگاهها فعال میماند .مدیرعامل
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت :مردم نگران
دریافت بنزین نباشند ،تا زمانی که همه دارای کارت نشده
اند ،کارت جایگاهها فعال میماند .به گزارش تسنیم ،امیر
وکیل زاده افزود :اگرچه تقاضا داریم ،مردم در سراسر کشور
به ویژه در چهار کالن شهر تبریز ،تهران ،کرج و اصفهان
از کارت شخصی استفاده کنند ،اما باز هم تاکید میکنیم
مردم نگران نباشند ،زیرا اصال مایل نیستیم در این مرحله
کسی وارد جایگاه شود و به دلیل نداشتن کارت سوخت
شخصی نتواند سوخت گیری کند .مدیر عامل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه از  20مرداد
سوخت با کارت شخصی عرضه میشود ،گفت :با این
حال تاکید میکنیم در این مرحله مردم نگران دریافت
سوخت نباشند و تا زمانی که همه افراد دارای کارت نشده
اند کارت جایگاهها فعال خواهد ماند .وی اضافه کرد :در
این مرحله از اجرای طرح خیلی دست و دلبازانه کارت

سوخت جایگاهها در اختیار مردم قرار میگیرد و تا زمانی
که مطمئن نشده ایم همه مالکان کارت دارند و مشکلی
در این زمینه ندارند ،محدودیتها را اعمال نخواهیم
کرد .مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
درباره متقاضیانی که برای صدور کارت المثنی با مراجعه
به دفاتر پلیس  10+و یا از طریق سامانه دولت همراه
ثبت نام کرده اند ،گفت :این افراد باید همچنان منتظر
باشند تا کارت آنها صادر و به درب منازلشان ارسال
شود ،اما برای اطالع از آخرین وضعیت صدور کارت خود
میتوانند با مراجعه به سایت  epolic.irو وارد کردن
شماره پالک خودرو بارکد پستی کارت سوخت خود را
دریافت کنند .وکیل زاده افزود :بااین حال اگر فردی به
این سایت مراجعه کرد و سابقهای ندید نگران نباشد ،زیرا
ممکن است هنوز کارتش به پست تحویل نشده باشد؛
بنابراین باید صبر کنند تا این فرآیند انجام شود .وی برای
آن دسته از متقاضیانی که ممکن است به هر دلیلی به
اینترنت دسترسی نداشته باشند ،گفت :برای رفاه حال این
هموطنان سرشماره  1101202040در اختیار قرار گرفته

تا این افراد با پیامک کردن کد شناسایی خودرو ( )vinبه
این شماره از آخرین مراحل صدور کارت خود مطلع شوند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره
رمز کارتهای سوخت افزود :به مدت یک ماه شرایطی
را فراهم کرده ایم که رمز همه کارتهای موجود به چهار
رقم آخر کد ملی فردی که اسمش روی کارت سوخت
ثبت شده باز گردد بنابراین افراد میتوانند با مراجعه به
جایگاه سوخت و وارد کردن چهار رقم آخر کد ملی فردی
که کارت به نام اوست آن را فعال کند .وی گفت :اما اگر
افرادی رمز شخصی برای کارتهای خود تعیین کرده اند و آن
رمز را نیز به خاطر دارند میتوانند همچنان از رمزهای شخصی
خود استفاده کنند .وکیل زاده در خصوص متقاضیانی که به
هر دلیلی تاکنون برای صدور کارت المثنی ثبت نام نکرده اند،
افزود :عالوه بر اینکه همچنان امکان مراجعه به دفاتر پلیس
 10 +وجود دارد ،از چند روز آینده که زمان دقیق آن اطالع
رسانی خواهد شد این افراد میتوانند به سامانه دولت همراه
مراجعه و به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری کارت
المثنی خود را ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد

فعال شدن اپلیکیشن اطالعرسانی قیمت  ۱۰۰قلم کاالی اساسی
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
از فعال شدن اپلیکیشن اطالعرسانی قیمت  ۱۰۰قلم
کاالی اساسی خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،عباس تابش اظهار کرد :این سامانه در دسترس
عموم بوده و مردم با نصب اپلیکیشن مرتبط با آن میتوانند
عالوه بر نسخه وب ،قیمت کاالها را به لحظه بررسی
و شکایات خود را ثبت کنند .وی افزود :قرار است که
ی مرتبط با قیمت کاالهای اساسی ،حساس و
اطالعرسان 
ضروری مورد نیاز مردم؛ در قالب این سامانه صورت گرفته

و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی ،عالوه بر اینکه کاال
را با قیمت رقابتی خرید کنند ،شکایات مورد نظر خود از
عرضهکنندگان کاال را به صورت لحظهای ثبت کرده
و به واحد بازرسی و نظارت اصناف و سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطالع دهند .تابش که در
یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت ،تصریح کرد :دامنه
کاالهای اعالم نرخشده در این سامانه به سرعت گسترش
خواهد یافت و تعداد آن از  ۱۰۰قلم کاال فراتر خواهد رفت؛
ضمن اینکه امکان ثبت شکایت نیز از طریق این اپلیکیشن
نیز فراهم آمده است .از سوی دیگر ،تولیدکنندگان کاال نیز

میتوانند قیمت کاالهای خود را به صورت خوداظهاری در
این سامانه به ثبت رسانده تا بعد از تائید سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،نرخ آنها در سامانه به ثبت
رسیده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرد :هماکنون این سامانه در دسترس عموم است
و برای نسخههای گوشی تلفن همراه اندروید فعال بوده
و برای نسخه  IOSنیز ظرف یک ماه آینده در دسترس
خواهد بود .همچنین وب سایت  IR.۱۲۴.WWWنیز
قابلیت کارکردی همین اپلیکیشن را دارا است.

بیانیه بیش از 200دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی
در محکومیت تحریم وزیر امور خارجه ایران صادر شد

تحریم ظریف ،تحریم دیپلماسی

«مسئول» امور
دولت ایاالت متحده آمریکا نام دکتر محمد جواد ظریف ،وزی ِر «کارآمد» و
ِ
خارجه جمهوری اسالمی ایران را در فهرست تحریمهای «یکجانبه» و «ظالمانه» خود قرار داده
دولت آمریکا ،اولین و آخرین گام نابخردانه سیاستمداران این کشور علیه
است .اگر چه این اقدام ِ
ایران نبوده و «دولت و ملت» ایران نیک میدانند چگونه به این «شرارت»ها پاسخ دهند ،اما ما
بعنوان دیپلماتهای حرفه ای ،مایلیم توجه عموم مردم و نخبگان ایران ،افکار عمومی بین المللی
و همکاران خود در جامعه دیپلماتیک جهانی را به نکاتی چند جلب کنیم:
« -۱تحریم» ظریف« ،اشتباهی بزرگ» از سوی دولت ایاالت متحده آمریکا است که
سیاست جهانی را به گروگان گرفته،
نشان میدهد «گروه شرارت بی» که دیپلماسی آمريکا و
ِ
سهمگین هزینههای سیاست خارجی آمریکا ،نتوانسته است کمترین دستاوردی
افزایش
علیرغم
ِ
ِ
«رفتارهای ناهنجار» روی آورده که
در پروندههای مورد اهتمام خود بدست آورد و به ناچار به
ِ
نتیجهای جز بی اعتباری بیشتر برای آمريکا در پی نخواهد داشت.
 -۲تحریم ظریف« ،تحریم دیپلماسی» است و نشان میدهد «گروه بی» در مسیر دستیابی
به اهداف نامشروع خود ،هیچ ارزشی برای «دیپلماسی» که بدیهی ترین «هنجار» مورد پذیرش
جامعه جهانی است ،قائل نیست.
«ملت تمدن ساز و صلح
رسای ِ
«زبان گویا» و «صدا» ِی ِ
ظریف در ایران و جهان بعنوان ِ
سیاست خارجی مبتنی بر «مذاکره»« ،تفاهم» و «چندجانبه گرایی»
«مسئول»
جو» ِی ایران و
ِ
ِ
جمهوری اسالمی ایران شناخته شده و تالش برای خاموش کردن این صدا ،عالمتی جز
«فراخوان جنگ» ارزیابی نمیشود.
اگر چه ملت ایران در طول تاریخ ثابت کرده در برابر دشمن متجاوز و جنگ طلب ،با اتحادی
بی نظیر از خود «دفاع» میکند اما ،برای کمک به پیشگیری از «شرارتِ » «گروه بی» در
تحمیل جنگی که نتایج و پی آمدهای آن ،جهانی خواهد بود ،سازمانها و شخصیتهای بین
ِ
المللی و همکاران دیپلمات خود در سراسر جهان را به واکنش الزم در برابر این گونه اقدامات
یکجانبه آمریکا فرا میخوانیم.
 -۳تحریم بعنوان «جنگ افزار» ی خطرناک علیه همه جهان بوده و گسترش دامنه
تحریمها از «تروریسم اقتصادی» به «تروریسم سیاسی» ،که جدیدترین گام آن در قالب تحریم
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بروز یافته ،نشان میدهد دیپلماسی آمریکا با کنار
گذاشتن «ابزارهای متعارف دیپلماتیک» ،میان دو گزینه «خروج از توافقات بین المللی» و
«تحریمهای یکجانبه» در نوسان است .تبدیل تحریم به ابزار اصلی دیپلماسی آمریکا« ،بدعتی»
خطرناک ،در سیاست بین المللی است که میتواند کشورهای مختلف را یکی پس از دیگری،
های
قربانی «افزون طلبی» و «یکجانبه گرایی» آمریکا کند .بر این اساس ،مقابله با تحریم ِ
ِ
اقتصادی آمریکا ،ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت «دیپلماسی
یکجانبه و تروریسم سیاسی و
ِ
در برابر جنگ» ،و «چندجانبه گرایی در برابر یکجانبه گرایی» است.
« -۴سیاست تحریم» ،مشکالت و چالشهای مورد ادعای دولت آمریکا را حل نکرده و
نتایج معکوس در پی خواهد داشت .گسترش پی در پی دامنه تحریمها علیه ملت ایران نشان
میدهد که «تیم شرارت بی» پس از خروج از توافق نامه «برجام» ،دیپلماسی آمریکا را گرفتار
«بن بستی» کرده که ناچار است برای نجات از آن ،به «رفتارهای ناهنجا ِر» جدید روی آورد.
جمهوری اسالمی ایران بارها تکرار کرده که مشکلی با ملت آمریکا ندارد ،اما برای جبران
«استکباری» دولت آمریکا علیه ملت ایران ،ظریف که یک
«رفتارهای خصمانه» و
اشتباهات و
ِ
ِ
دیپلماتِ حرفهای است؛ بارها مسیر درست را بیان و تاکید کرده :این راه ،تنها از مسیر «تعامل»
بزرگ ایران و «حقوق» و «مناف ِع مشروع» آن میگذرد.
ملت ِ
و «احترام» به ِ
گزاران صادق ،و تالشگر
 -۵دولت ایاالت متحده آمریکا ،با این گونه اقدامات تنها خدمت
ِ
ملت ایران همچون محمد جواد ظریف را هدف کینه و عقده گشایی خود قرار نداده است،
بلکه «جمهوری اسالمی ایران» و دستاوردهای قابل توجه آن در دو زمینه مهم «استقالل» و
پرچم
«آزادی» ،و گوهری یگانه ،به نام ِ
«ملت ایران» را هدف گرفته است که در طول تاریخِ ،
خصومت
«هویت» تمدن سا ِز ایران را در این «خاک پر گهر» برافراشته است .تمرکز کانون
ِ
ِ
«تیم شرارت» بر «رهبری معظم انقالب اسالمی» نیز ریشه در همین امر دارد .از این رو در
دارندگان تریبون از طیفها و سلیقههای
این شرایطِ خطی ِر تاریخی ،خود و همه سیاست ورزان و
ِ
صحیح جبهه نبرد و ترجیح «منافع
متنوع «جامعه متکثر» ایران را به «وحدت ملی» و تشخیص
ِ
حمایت همه جانبه از مسئوالن
سیاسی شخصی و حزبی و جناحی و
های
ِ
ملی» بر اولویت ِ
ِ
سیاست خارجی کشور ،فرا میخوانیم.
ِ
دکتر علی اکبر صالحی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ،وزیر سابق امور
خارجه) علی جنتی (وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سفیر سابق ایران در کویت) ،سید علی
اکبر محتشمی پور (وزیر سابق کشور ،سفیر سابق ایران در سوریه) ،احمد عزیزی (قائم مقام
سابق واخ ،رئیس سابق کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،سفیر سابق ایران
در کانادا) ،سید محمد صدر (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،معاون سابق واخ) ،مرتضی
سرمدی (قائم مقام و معاون سابق واخ ،سفیر سابق ایران در انگلیس) ،سید صادق خرازی (معاون
سابق واخ ،سفیر سابق ایران در فرانسه) ،امیر سعید ایروانی (معاون امنیت بینالمللی شعام ،سفیر
سابق ایران در عراق) ،حسین شیخ االسالم (معاون بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی ،قائم مقام و معاون سابق واخ ،سفیر سابق ایران در سوریه) ،علیرضا معیری (معاون سابق
واخ ،سفیر سابق ایران در فرانسه) ،عالءالدین بروجردی (معاون سابق واخ ،نماینده و رئیس سابق
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ،سفیر سابق ایران در هند)،
علیرضا شیخ عطار (قائم مقام سابق واخ ،سفیر سابق ایران در آلمان) و حدود دویست نفر دیگر از
دیپلماتهای ارشد و سفرای سابق و فعلی ایران بیانیه فوق را امضاء کردهاند.
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جامعه
یادداشت

 رفتن مزدک و تأمالتی درباره «یک َس ّکو»

دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی
دانشگاه شهید بهشتی

خبر ساده است :مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال ایران
را به مقصد کار در شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال»
ترک کرده است .من از منظری جامعهشناختی ،هیچ
موضعگیری اخالقی درباره این خبر و اقدام مزدک میرزایی
ندارم .خوب و بد رفتن او به انتخاب اخالقی ایشان ربط دارد.
اول .رفتن مزدک میرزایی از آن جهت مهم است که او کار در شبکه ایران اینترنشنال
را انتخاب کرده است .مزدک میرزایی حتم ًا به اندازه کافی بررسی کرده و مطلع بوده که
ایران اینترنشنال در رسانهها و عرصه سیاسی ،تلویزیونی است که به ارتباط با عربستان
سعودی و تأمین مالی از این کشور متهم است .این بدان معناست که مزدک میدانسته
همکاری با این شبکه به احتمال زیاد منجر به تخریب همه پلهای پشت سر برای
بازگشت به ایران میانجامد .اگر خبر درست باشد ،او «قید ایران را زده است».
دوم .ایران و عربستان اگرچه امروز مشکل دارند ،اما این گونه مشکالت در تاریخ
کشورها بوده و باالخره روزی روابط عادیسازی میشود .این درخصوص دو کشور
همسایه احتمال بیشتری دارد .عادیسازی روابط احتما ًال به معنای پایان حمایت مالی
عربستان از تلویزیون ایران اینترنشنال هم هست.
کشورها دشمنانشان را میبخشند و در آینده با آنها همکاری هم میکنند
(نمونهاش ایران و عراق) اما شهروندان خودشان را که با دشمنان همکاری کردهاند
نمیبخشند .مزدک میرزایی این را هم میدانسته و بنابراین «قید ایران را زده است».
سوم .سؤال بسیار مهم از همین نقطه آغاز میشود .چرا شهروندان یک کشور به نقطهای
میرسند که «قید کشورشان را بزنند؟» اینجا باید به واقعیت دیگری نیز توجه کرد.
مدتهاست در اطرافم ،فضای عمومی ،خویشاوندان و دانشجویان دانشگاه ،عده زیادی
را میبینم که «میخواهند بروند ».هر کس که دستاش میرسد اینجا کار میکند و
پول درمیآورد که برود جای دیگری خرج کند ،و نظرسنجی منتشرشدهای که نشان
میدهد حدود  ۳۰درصد جامعه مایلاند در جایی غیر از این زندگی کنند ،همین را نشان
میدهد .ایران ما به «یک َس ّکو» برای پریدن تبدیل شده است .همه تالش میکنند
تا از یکی از نردبانهای این سکو باال بروند .یکی از نردبان تحصیالت تا بتواند بورس
بگیرد ،دیگری از نردبان ثروت تا بتواند خرج تحصیل و اقامت فرزندان و خانوادهاش
را بدهد ،آن یکی از نردبان هنر و سینما و تلویزیون تا بتواند کسب درآمد کند و جایی
دیگر زندگی کند .یکی دیگر پروژههای عمرانی صد من یک غاز به کشور میچپاند تا از
درآمد آنها خرج خانهای را که در آن سوی دنیا خریده و اقامت زن و فرزند را تأمین کند.
من از منظر جامعهشناسی و علمی که مدعی بیطرفی اخالقی است به خوب و بد این
«س ّکو کردن» کشور کاری ندارم؛ خواه مزدک میرزایی باشد یا پیمانکار ،پزشک یا معلم
َ
دانشگاه .سؤال مهم که حکمرانان باید بیشتر دغدغه آنرا داشته باشند این است که
«چه شد این گونه شد؟» آیا میشود با کشور و مردمی که اکثریتی از نخبگانش در فکر
«س ّکویی
رفتن هستند ،به بردن سرمایههایشان میاندیشند و حداکثر به آن به عنوان َ
برای پریدن» میاندیشند ،تمدن ،تعالی ،اقتدار و توسعه ساخت؟ «رفتن مزدك » فقط
یک نشانه مشهود است .اهمیت نمادین چنین نشانههایی در این است که ایده «اینجا
جای ماندن نیست» را تقویت میکنند .اعتماد عمومی که تا به حال تضعیف شده با
چنین نمادهایی ،بیشتر از گذشته بیرمق میشود .آن مصیبتی که باید برایش گریست،
تبدیل ایران از خانه مشترک همه ایرانیان ،به ایران به مثابه سکویی برای نجات فردی
و پرش به سوی زندگی فارغ از دیگران و ایران است.

اعالم زمان ثبتنام مشموالن متقاضی
امریه سربازی در قوه قضائیه

زمان ثبتنام مشموالن متقاضی امریه سربازی در قوه قضائیه اعالم
شد .به گزارش مهر ،بنابر اعالم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری
قوه قضائیه ،در حال حاضر فقط مشمولین اعزامی آبان ماه مجاز به ثبت
نام هستند و زمان ثبت نام مشمولین متقاضی امریه اعزامی اول آبان ،از
ساعت  ۸صبح سهشنبه  ۲۲مرداد آغاز میشود و تا ساعت  ۱۶چهارشنبه
 ۳۰مرداد پایان میپذیرد .متقاضیان واجد شرایط میتوانند در تاریخ مقرر با
مراجعه به سامانه ثبتنام مشموالن متقاضی امریه سربازی در قوه قضائیه
به نشانی  www.amrie.qazahrm.irثبتنام کنند.

اهدای اعضای بدن دانشآموز  12ساله
مرگ مغزی به  ۶بیمار نیازمند در خراسان

اعضای بدن دانشآموز کالس ششمی که در سانحه تصادف دچار
مرگ مغزی شده بود ،به  ۶بیمار نیازمند عضو ،اهدا شد .به گزارش مهر،
معین حسنی بید ،دانشآموز پایه ششم دبستان شهید آبیل روستای چهکند
شهرستان سربیشه از توابع استان خراسان جنوبی بود.چند روز پیش معین
در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد و با رضایت والدینش ،اعضای
بدن او به  ۶بیمار نیازمند عضو در بیمارستان منتصریه مشهد اهدا شد.
کلیههای این نوجوان  12ساله به مردی۲۰ساله ساکن قاین و خانم
۱۸ساله ساکن مشهد و کبدش به مردی ۲۵ساله ساکن قوچان پیوند شد.
قرنیههای زندهیاد معین حسنی بید نیز جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه
علوم پزشکی مشهد و همچنین قسمتی از پوست مرحوم برای پیوند به
بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) اهدا شد.

ید شماره ( -86شماره پیاپی )792
یکشنبه  20مرداد  - 1398دور جد 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

شناسایی بیش از  ۳۰۰متخلف و متقلب در کنکور سراسری ۹۸

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از
شناسایی بیش از  ۳۰۰نفر متخلف و متقلب در
کنکور  ۹۸خبر داد و گفت :حکم این افراد پس از
رسیدگی صادر میشود و در مواردی به محرومیت
دائمی از کنکور میانجامد.
به گزارش میزان ،ابراهیم خدایی درباره
رسیدگی به تخلفات در کنکور  ۹۸گفت :این
افراد شناسایی شده و به هیئت بدوی رسیدگی به
تخلفات آزمونهای سراسری معرفی شدهاند.
وی افزود :آنچه که در گزارشهای رسمی
عنوان شده است بیش از  ۳۰۰نفر را شامل میشود.
رئیس سازمان سنجش یادآور شد :این تخلف
و تقلبها مواردی بوده که در سر جلسه امتحان
متوجه آن شده ایم و غیر از آن گزارشهای مردمی
هم در این زمینه وجود دارد که به آن رسیدگی
میشود.
وی درباره صدور کارنامه برای این افراد گفت:
برای آن عده که از تخلف و تقلب آنها مطمئن

هستیم کارنامه صادر نمیشود و به هیئتهای
بدوی معرفی شده و به آنها فرصت داده میشود
که از خودشان دفاع کنند.
خدایی اظهار داشت :اگر فردی تخلف بسیار
محدودی داشته باشد و پس از رسیدگی مشخص
شود که بر اساس قانون میتواند انتخاب رشته
کند ،اجازه انتخاب رشته به وی داده میشود.
اما اگر پس از رسیدگی به تخلف مشخص شود
که فرد تخلف سنگینی داشته است حکم دیگری
دارد که ممکن است به طور کلی از امتحان کنکور
محروم شود .وی درباره نوع تخلفات در کنکور ۹۸
گفت :اینکه افرادی جای فرد دیگری در جلسه
امتحان شرکت کرده اند و یا از دفترچه عکس
گرفتند از جمله تخلفهای متعددی بوده که انجام
داده اند اما  ۹۰درصد این تخلفات و تقلبها به
گونهای بوده که در سر جلسه و پیش از شروع
آزمون متوجه آن شده ایم و به آن رسیدگی کرده
ایم.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد:
مواردی هم وجود دارد که از گزارشهای مردمی
آمده است و در حال رسیدگی به آن هستیم .زیرا
بیشترین افرادی که به جلسه آزمون دقت میکنند
خود داوطلبان هستند و با توجه به راه اندازی
سامانه رسیدگی به تخلفات آزمونها در سایت
سازمان سنجش آموزش کشور ،داوطلبان همچنان
میتوانند مواردی که به نظرشان تخلف میآمده را
گزارش کنند.

معاون سازمان خصوصی سازی:

ورود سهام عدالت به بازار سرمایه به صورت مرحلهای خواهد بود
سود سهام عدالت  42میلیون نفر واریز شد

معاون سازمان خصوصیسازی گفت :ورود سهام
عدالت به بازار سرمایه به صورت مرحلهای خواهد بود
و امکان انجام کار به صورت یکجا وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی،
برنامه «گفتوگوی اقتصادی» با موضوع واگذاری
داراییهای دولت در بازار سرمایه در ارتباط تلفنی با
زهره عالی پور عضو هیئت عامل و معاون واگذاری سهام
و بنگاههای سازمان خصوصی سازی از شبکه رادیویی
گفت و گو پخش شد.
عالی پور با اشاره به مجموعهای از تغییر رویکردها
برای برنامههای خصوصی سازی مطابق با مصوبات
هیئت واگذاری گفت ۱۸ :شرکت از گروه دو در فهرست
فروش قرار گرفتند ،اما سهامشان عمدتا در حد یک عضو
هیئت مدیره و غالب ًا بیمهها ،پاالیشگاهها و شرکتهای
بزرگی بودند.
وی افزود :تا به االن سه شرکت برای فروش گذاشته
شده که متاسفانه فاقد متقاضی بود .با مجوز شورای
هماهنگی سران سه قوه و تصویب هیات واگذای در
صورت عدم فروش شرکتها در قالب فروش جداگانه و
مستقل در بازار سرمایه با شرایط ویژه امکان فروش آن
را در بازار سرمایه برای عموم فراهم میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد زیادی از
بنگاههای دولتی در گروه یک هنوز به فروش نرفته

گفت :فهرست کلی این شرکتها به تصویب هیئت
واگذاری رسیده و به محض صدور دستور هیات
واگذاری ،برای قیمتگذاری بنگاههای موجود در لیست
سازمان خصوصی سازی فرآیند واگذاری در این زمینه را
شروع خواهد کرد.
عالی پور با اشاره به موانع خصوصی سازی بنگاههای
دولتی گفت :فشارهای زیادی برای عدم فروش و تاخیر
در واگذاریها بنا به دالیل مختلف مطرح میشود ،اما با
توجه به تأکیدات مقم معظم رهبری برنامه خصوصی
سازی باید با سرعت بیشتری انجام شود ،ضمن اینکه
قانون نیز محدودیتهایی را گذاشته تا تاخیری در برنامه
خصوصیسازی صورت نگیرد.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی
سازی با اشاره به تفاوت ساختاری شرکتهای دولتی با
خصوصی یادآور شد :در حال حاضر پارادوکسهای جدی

برای مدیریت این شرکتها وجود دارد که امیدواریم با
حمایتهای دستگاههای مربوطه از سازمان خصوصی
سازی ،قادر به اجرای برنامه خصوصی سازی باشیم.
این مقام مسئول همچنین درباره آزادسازی سهام
عدالت گفت :حدود یک سال و نیم از ارائه الیحه سهام
عدالت آزادسازی این سهام میگذرد .دولت الیحه خود
را برای آزادسازی تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده
است .در حال حاضر سازمان خصوصی سازی به عنوان
متولی امر سود این سهام را به مدت دو سال به حساب
حدود  ۴۲میلیون نفر که شماره شبا خود را در سامانه وارد
نموده اند واریز کرده است .شماره سامانه سهام عدالت
برای ورود اطالعات مشموالن است.
عالی پور از وجود یا نبود ظرفیت تبدیل این سهام
به پول نقد ابراز نگرانی کرد و گفت :هم اکنون دولت
و مجلس یک پیش نویس برای طراحی این فرآیند
آماده کردهاند .ورود این سهام به بازار سرمایه به صورت
مرحلهای خواهد بود و امکان انجام کار به صورت یکجا
وجود ندارد.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی
سازی در پایان اظهار داشت :سازمان خصوصی سازی
ی الزم برای صدور  ۵۰میلیون
مقدمات کار و هماهنگ 
نفر کد بورسی را با سازمان بورس انجام میدهد و پس
از آن مجوزهای قانونی نیز صادر خواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی:

با ممنوعیت واردات هزار و ۶۵۰قلم کاال ،میزان واردات کاال
به کشور در سال ۹۷نسبت به سال۲۲ ،۹۶درصد کاهش یافت
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی گفت :با افزایش ممنوعیت واردات ۱۶۵۰
قلم کاال به کشور ،ممنوعیت واردات کاال بیشتر
میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حسین مدرس
در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی افزود :ما در جنگ تمام عیار اقتصادی
قرار داریم که کانون توجه این جنگ ،بخش تولید،
ایجاد نارضایتی در بین مردم و کوچکتر کردن سفره
آنان در پی تحریم هاست.
وی گفت :امروز بهترین فرصت برای
تولیدکنندگان است که بر اساس سیاستهای ارزی
و تجاری کشور بتوانند بخش تولید را متحول کنند.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
فاصله زیاد نرخ ارز با نرخ ریال باعث افزایش
۳۰۰درصدی نرخ تورم شده و از سویی دیگر بخش
عمدهای از تولید داخلی با تهدید واردات کاالهای
مشابه مواجه است.
مدرس افزود :پیشتر جلسات متعددی در کمیسیون
ماده یک مقررات صادرات و واردات تشکیل میشد و

واحدهای تولیدی از واردات بی رویه کاالهای مشابه
داخلی رنج میبردند و درخواست افزایش ۱۰تا۱۵
درصد نرخ تعرفه واردات را میکردند.
وی اضافه کرد :امروز براساس همین سیاستهای
ارزی و تجاری ،نرخ تعرفه واردات کاال ۳۰۰درصد
افزایش یافته است و از آن طرف به دلیل اختالف
قیمت ارز و نرخ واحد پولی رسمی کشور ،صادرات
همه کاالها مزیت پیدا کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت :این
وزارتخانه عزم جدی در بحث حمایت از محصول
ساخت داخل و کنترل و مدیریت واردات دارد و
براساس ممنوعیت واردات هزار و ۶۵۰قلم کاال،
میزان واردات کاال به کشور در سال ۹۷نسبت به
سال۲۲ ،۹۶درصد کاهش یافت .مدرس افزود :برخی
بر این باور هستند که از مجموع واردات ۴۰یا۵۰
میلیارد دالری ساالنه کشور ،حدود ۲۰درصد واردات
غیررسمی است .وی گفت :در سه ماهه نخست
امسال ۴۰میلیون تن کاال به ارزش ۱۱.۵میلیارد
دالر از کشور صادر شد و این در حالی است که
میزان صادرات کاال در سه ماهه مشابه سال گذشته

۲۷میلیون تن کاال به ارزش ۱۱.۶میلیارد دالر بود.
مدرس افزود :از آنجا که ترکیب صادرات تغییری
نکرده ،مفهومش این است که نرخ ارزش گذاری
گمرک اصالح و واقعی شده است.
وی با بیان اینکه کشور در همه حوزهها صادرات
دارد ،افزود :وزارت صنعت،معدن و تجارت امسال
مکلف کرده که حجم مبادالت تجاری با ۱۵کشور
همسایه باید افزایش یابد زیرا از محل ۴۴میلیارد
دالر صادرات ساالنه کشور۲۴ ،میلیارد دالر مربوط به
۱۵کشور است در حالی که این کشورها ساالنه هزار
و ۲۰۰میلیارد دالر واردات کاال دارند.
او ادامه داد :با توجه به سیاستهای ارزی و
افزایش ممنوعیت واردات کاال بهترین فرصت است
که اقتصاد غیرنفتی تقویت شود و از این پس به
تناسب میزان ساخت داخل ،نرخ تعرفه واردات کاال
را افزایش میدهیم یا در صورت تامین نیاز کشور در
برخی اقالم ،واردات آنها را متوقف میکنیم.
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

با تخصیص  ۲هزار میلیارد تومان ،رتبهبندی معلمان را اجرایی
و پاداش بازنشستگان در مرداد و شهریور پرداخت خواهد شد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه راه
موقت برونرفت از مشکل کمبود نیروی انسانی ،طرح
خرید خدمات آموزشی است ،گفت ۶۸ :هزار فرهنگی در
سالجاری بازنشسته میشوند.
به گزارش فارس ،سید جواد حسینی سرپرست وزارت
ش و پرورش استان
آموزش و پرورش در شورای آموز 
خراسان رضوی که در ساختمان استانداری شهر مشهد
برگزار شد ،اظهار کرد :هر لحظه توفیق خدمت در نظام
تعلیم و تربیت ،نعمت است.
وی با بیان اینکه مدیریت در استان خراسان رضوی
بهشدت سخت است ،گفت :خراسان رضوی بهصورت
پیوسته در حال برگزاری برنامهها و همایشهای کشوری
و ملی است و بار اضافی در مدیریت و ارائه خدمات فرا
سازمانی دارد که عالوه بر وظایف سازمانی ،خدمات فرا
سازمانی باید ارائه داد که در هیچ جا دیده نمیشود.
حسینی خاطرنشان کرد :خوشبختانه از زمانی که در
هیأت دولت آمدهام ،در هیأت دولت دو آییننامه  ٢۶مادهای
با تمام مواد به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بند «پ» ماده  ٩قانون بودجه،
قدرت بخشی به شوراهای آموزش وپ است ،گفت :بارها
ش و پرورش یک لشکر اقتصادی خفته
تکرار کردهام ،آموز 
و بالقوه است و این آییننامه در به فعلیت رساندن این
لشکر بسیار کمککننده است چراکه معتقدیم شورای
ش و پرورش است.
ش و پرورش بهمثابه پارلمان آموز 
آموز 
حسینی تصریح کرد :این آییننامه قدرت شورای
ش و پرورش را افزایش میدهد و باید بپذیریم در هیچ
آموز 

ش و پرورش با تکیه بر منابع دولتی ارتقا پیدا
جای دنیا آموز 
نمیکند و چندان موفق نخواهد بود؛ هرچند سهم آموزش
و پرورش از بودجه عمومی از  ٨به١٣درصد رسیده است اما
استاندارد جهانی آن ٢۵درصد است.
شو
حسینی با بیان اینکه باید به افزایش سهم آموز 
پرورش از  GDPفکر کرد و گفت :در حال حاضر این
سهم  1،5درصد است که باید به ۶تا ٧درصد برسد .همچنین
پوشش تحصیلی در کشور ٩٢درصد است درحالیکه با این
بودجه تنها میتوانستیم پوشش ۶٠درصدی داشته باشیم.
ش و پرورش تصریح کرد :باید
سرپرست وزارت آموز 
مشارکتها را افزایش دهیم و در حال تدوین نظامنامه
تعامل آموزشو پرورش با سایر دستگاهها هستیم و
امیدواریم بتوانیم این نظامنامه را به تصویب برسانیم.
ش و پرورش نباید با قوانین عام
حسینی افزود :آموز 
سایر دستگاهها اداره شود بلکه باید قانون خاص خودش
را داشته باشد و با قانون عام نمیتوانیم ظرفیتهای نهفته
درونی آموزشوپرورش را آزاد کنیم لذا گروهی در حال

تدوین این قانون خاص هستند.
وی ادامه داد :مهمترین مشکل آموزش و پرورش
بازنشستگی  255هزار نفر از پرسنل طی سالهای ٩٧
تا  ١۴٠٢است که کاهش  30درصدی نیروی انسانی و
افزایش  17،5درصدی جمعیت دانشآموزی داریم.
حسینی تأکید کرد :با تخصیص  ۲هزار میلیارد
تومان ،رتبهبندی معلمان را اجرایی خواهیم کرد و پاداش
بازنشستگان در دو مرحله در پایان مرداد و شهریور پرداخت
خواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد :برای سال تحصیلی آینده ٨٠
درصد معلمان آموزش ضمن خدمت دیدهاند و١٢هزار مدیر
مدرسه که در سامانه مدیریت ثبتنام کردهاند آماده آموزش
ضمن خدمت هستند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
توزیع نامناسب نیروی انسانی در آموزش و پرورش
داریم ،گفت :در حال حاضر  ٩٣٠هزار نفر پرسنل
داریم که از  ٨٧٢هزار نفر نیروی شاغل ٣٩ ،هزار نفر
نیروی اداری ۶۶ ،هزار نفر نیروی خدماتی ۴٢ ،هزار نفر
نیروی کیفیت بخشی١٧۴،هزار نفر مدیران و  ۵۴٢هزار
نفر معلمان هستند .وی خاطرنشان کرد۶٨ :هزار نفر در
سال  ٩٨بازنشسته میشوند و تنها ٢٠هزار نفر از دانشگاه
ش و پرورش
فرهنگیان ،شهید رجایی و ماده  ٢٨وارد آموز 
میشوند و ١٢هزار نفر هم نیروهای حقالتدریسی و نهضت
سوادآموزی خواهند بود که کسری نیرو را میتوان با چند
راهکار دیگر کاهش داد اما برای اول مهر انشاءاهلل هیچ
مشکلی برای نیروی انسانی نخواهیم داشت.

رئیس کمیته امداد امام (ره) خبر داد

ایجاد  ۱۷۰هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد تا پایان سال

رئیس کمیته امداد با اشاره به ایجاد  ۲۲هزار شغل
برای مددجویان در چهار ماهه نخست سال جاری،
گفت :براساس برنامهریزی انجام شده ،امسال ۱۷۰
هزار فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد ایجاد
میشود.
به گزارش میزان ،سیدمرتضی بختیاری در
همایش تجلیل از  ۵۰۰کارآفرین برتر کمیته امداد و
آئین افتتاح  ۲۵۰۰پروژه عمرانی و اشتغال مددجویان

خراسان رضوی که در مشهد برگزار شد ،با تاکید بر
اهمیت برنامههای اشتغال و توانمندسازی مددجویان،
افزود :بر اساس برنامه ششم امداد ،ساالنه باید ۷۰
هزار اشتغال برای مددجویان ایجاد شود و به همین
منظور امسال  ۳۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال
مددجویان پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته  ۱۴۸هزار شغل
برای مددجویان ایجاد شد ،اضافه کرد :در چهار ماهه
نخست امسال نیز  ۲۲هزار شغل برای خانوادههای
تحت حمایت ایجاد شده است.
بختیاری افزود :از سال  ۷۴تا سال  ۹۷بیش از
 ۷۰۰هزار خانواده در نتیجه اشتغال و توانمندسازی ،از
حمایت کمیته امداد خارج شدهاند و این نشان میدهد
تمرکز در ایجاد اشتغال چه اندازه مهم است.
رئیس کمیته امداد اظهار کرد :از سال  ۹۵تا ۹۷
به برکت اشتغال ایجاد شده برای مددجویان ،معادل
 ۱۲هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان درآمد برای خانوادههای

تحت حمایت و مجریان طرحهای اشتغال کمیته
امداد ،حاصل شده است.
بختیاری با تاکید بر اینکه توانمندسازی و ایجاد
درآمد با ثبات برای خانوادههای تحت حمایت با
رعایت تکریم آنها از وظایف اصلی کمیته امداد
است ،خاطرنشان کرد :در ایجاد اشتغال ،باید وضعیت
جغرافیایی و ظرفیتهای هر منطقه در نظر بگیریم تا
بر اساس آن مدلهای نوین اشتغال را پیاده کنیم.
رئیس کمیته امداد با اشاره به برگزاری نشستهای
تخصصی اشتغال با گروههای دانشبنیان افزود:
برنامههای زیادی با استفاده از مدلهای جدید اشتغال
در دستور کار داریم و پیگیر برای عملیاتی کردن این
برنامهها هستیم.
وی با بیان اینکه در کنار برنامههای اشتغال در
حوزه توانمندسازی ،در حوزه مسکن نیز اقدامات خوبی
در حال انجام است ،افزود:تالش کارآفرینان در ایجاد
اشتغال برای اقشار محروم ،بسیار ارزشمند است.

معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی خبر داد

 23مرداد ،آخرین مهلت پزشکان برای ثبت نام کارتخوان

معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی
با اشاره به تفاهم با سازمان امور مالیاتی برای ثبتنام
کارتخوان پزشکان ،گفت :توصیه میشود که پزشکان
حسابهایی را که مربوط به درآمدهای پزشکی است،
به کارتخوان نصب کنند که بر اساس آن شفافسازی
انجام شود.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد جهانگیری ،درباره
ضرباالجل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر
دریافت کارتخوان تا بیستوسوم مرداد ماه از سوی
پزشکان ،گفت :طبق بند "ی" تبصره شش قانون
بودجه سال  ،۱۳۹۸کلیه مشاغل و حِرف پزشکی،
پیراپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی که مجوزهایشان
از سوی سازمان نظام پزشکی ،وزارت بهداشت و
سازمان دامپزشکی ارائه میشود ،باید نسبت به
راهاندازی و استفاده از سامانه فروش اقدام کنند.
وی افزود :طی جلسات مشترکی که با سازمان
امور مالیاتی کشور ،بانک مرکزی و سازمان بازرسی
کل کشور داشتیم ،برای بسترسازی در جهت تحقق
و اجرای این قانون اقداماتی انجام شد .در عین حال
بانک مرکزی هم اعالم کرد که در زمینه نصب
کارتخوان در رشتههای مختلف جامعه پزشکی هم

رشد خوبی را داشتهایم .بر این اساس قرار شد این
کارتخوانها که طبق تبصره دو ماده  ۱۶۹قانون
مالیات مستقیم ،برای همه مشاغل الزامی است و ما
هم باید این اقدام را انجام دهیم ،کارتخوانها را با
فراخوانی که سازمان امور مالیاتی میدهد ،ثبت کنند.
جهانگیری ادامه داد :شماره حسابهایی که برای
ارائه خدمات درمانی پزشکان استفاده میشود ،به این
کارتخوانها متصل میشود و به عنوان سامانهای
است که رصد خواهد شد .طبق قوانینی که وجود
دارد سازمان امور مالیاتی امروزه به تمام حسابها
و تراکنشها دسترسی دارد و این اقدام کار جدیدی
نخواهد بود .کارتخوانها از گذشته هم از سوی
سازمان امور مالیاتی قابل پیگیری بودند.
وی با بیان اینکه ما در راستای شفافسازی
این اقدام را انجام میدهیم ،گفت :حساب درآمدی
که پزشکان از خدمات پزشکی کسب میکنند ،با
سایر تراکنشهایشان ،جدا است .توصیه میشود
که پزشکان حسابهایی را که مربوط به درآمدهای
پزشکی است ،به کارتخوان نصب کنند که بر اساس
آن شفافسازی انجام شود .بنابراین این تفاهم انجام
و شش شرکت برای ثبت کارتخوان برای پزشکان

مشخص شده و جامعه پزشکی باید تا  ۲۳مرداد ماه
اقدام به ثبتنام کارتخوان کنند و احتماال از تاریخ
یکم مهر ماه سال جاری باید این موضوع فراگیر شود
تا قانون اجرا شود.
جهانگیری تاکید کرد :بارها و بارها اعالم کردیم
که نصب کارتخوان برای رصد مالیاتی نیست و بحث
اصلی رفاهی خواهد بود .هرچند که نصب آن یکی
از مالکهای راستیآزمایی تراکنشهای بانکی است.
البته در حال حاضر همچنان از نظر قانون مالک
بررسی مالیاتی ،اظهارنامه و دفاتر است .حال یکی از
مالکها هم میتواند تراکنشهای بانکی باشد.

یادداشت

تئوری پنجره شکسته

در دهه هشتاد در نیویورك باجگیری در ایستگاهها و در داخل قطارها
امری روزمره و عادی بود .مردم از روی نردهها بهداخل ایستگاه میپریدند
و یا ماشینها را به عمد خراب میکردند و یکباره سیل جمعیت بدون
پرداخت بلیط به داخل مترو يا اتوبوسها و...سرازیر میشد.
گرفیتی ( )Graffitiيا
اما آنچه که بیش از همه به چشم میخورد َ
گرفیتیها
بود.
ها
س
اتوبو
نوشتههاي روي در و ديوار ،واگنها و اتاقكهاي
َ
نقشها و عبارات عجیب و غریب و درهمی است که بر روی دیوار نقاشی
و نوشته میشوند .اینگونه بود وضعیت شهر نیویورک در دهه ١٩٨٠
شهری که موجودیتش در چنگال جرم ،جنایت و خشونت فشرده میشد.
با آغاز دهه  ١٩٩٠به ناگاه سیر نزولی آغازشد .قتل و جنایت به میزان
 ٧٠درصد و جرایم کوچکتر مانند دزدی و غیره  ۵٠درصد کاهش یافت.
در ایستگاههای مترو با پایان یافتن دهه  ٧۵ ،١٩٩٠درصد از جرائم از
میان رفته بود .زمانی که نیویورک به امنترین شهر بزرگ آمریکا تبديل
شده بود دیگر حافظهها عالقهای به بازگشت به روزهای زشت گذشته
را نداشتند.
اتفاقی که در نیویورک افتاد این بود که کاهش جرائم و خشونت
ناگهانی و به سرعت اتفاق افتاد .درست مثل یک اپیدمی .این تئوری
به تئوری «پنجره شکسته (»)Broken Window Theory
معروف است .تئوری پنجره شکسته محصول فکری دو جرم شناس
آمریکائی به نامهايجيمز ویلسون ( )James Wilsonو جورج کلینگ
( )George Kellingبود.
این دو كارشناس استداللکردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است .به
عنوان مثال؛ اگر پنجرهای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به
شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی تفاوتی جامعه
به این امر دست به شکستن شیشه دیگری خواهدزند .دیری نمیپاید که
شیشههای بیشتری شکسته میشود و این احساس آنارشستی ،بيقانوني و
هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محلهای به محله دیگر گسترش يافته
و با خود اعالئم و پيامهايي را به همراه خواهد داشت.
به عبارتي اين پيام را ميدهند كه از این قرار؛ هر کاری را که بخواهید
مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود.
در میان تمامیمصائب اجتماعی که گریبان نیویورک را گرفته بود
ویلسون و کلینگ دست روی «باج خواهیهای کوچک» در ایستگاههای
مترو« ،نقاشیهای گرفیتی» و نیز «فرار از پرداخت پول بلیط» گذاشتند.
باور آنها با استفاده از «پنجره شکسته» این بود که بیتوجهی به
جرائم کوچک پیامیاست به جنایتکاران و مجرمین بزرگتر که جامعه از هم
گسیخته است و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک به این معنی بود که
اگر پلیس تحمل این حرکات را نداشته باشد پس طبیعتا با جرائم بزرگتر
برخورد شدیدتر و جدیتری خواهد داشت.
قلب این نظریه اینجاست که این تغییرات الزم نیست بنیادی و اساسی
گرفیتی و یا جلوگیری از تقلب
باشند بلکه تغییراتی کوچک چون از بین بردن َ
در خرید بلیط قطار میتواند تحولی سریع و ناگهانی و اپیدمیک را در جامعه به
وجود آورده به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به طور باور نکردنی کاهش دهد .این
تفکر در زمان خود پدیدهای رادیکال و غیر واقعی محسوب میشد .اما سیر
تحوالت ،درستی نظریه ویلسون و کلینگ را به اثبات رساند.
منبع :دریچه

شرایط و ضوابط خروج از کشور

دانشجویان مشمول برای سفرهای مطالعاتی
درباره شرایط خروج از کشور دانشجویان مشمول خدمت وظیفه به منظور سفرهای
مطالعاتی بیشتر بدانید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،برخی از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی
ارشد ،در حین تحصیل به منظور پیشرفت تحصیلی و برای تحقیق ،آزمایش یا استفاده از
تجربههای سایر کشورها ،سفرهایی را انجام میدهند که به سفرهای مطالعاتی معروف است.
این دسته از دانشجویان مشمول خدمت وظیفه درباره شرایط احراز خروج از کشور به
منظور سفرهای مطالعاتی سواالتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.
فرد مشمول باید دارای معافیت تحصیلی باشد و حداکثر مدت زمان اینگونه سفرها برای
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد  ۶ماه و دکتری یکسال است ،ضمنا در این مدت ورود
و خروج مشمول به داخل کشور برای موارد ضروری با ارائه درخواست و موافقت وظیفه
عمومی بالمانع است.
تبصره :مهلت دوره نامبردگان غیر قابل تمدید است .همچنین برای کلیه دانشجویان در
هر مقطع فقط یکبار مجوز خروج فرصت مطالعاتی صادر میشود.
گفتنی است؛ سپردن مبلغ  ۸۰میلیون ریال ودیعه نقد و یا ضمانت نامه بانکی با معرفی
معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت به یکی از بانکها و یا موسسات مالی در سراسر
کشور و ارائه اصل رسید آن به مرکز وظیفه عمومی استان محل سکونت الزم است.
همچنین؛ سفرهای مطالعاتی و دورههای مشترک با درخواست دانشگاه مربوط وتایید
وزارت علوم یا وزارت بهداشت و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد صورت گرفته ،که وثیقه
سفرهای مطالعاتی همانند مبلغ  ۸۰میلیون ریال و دورههای مشترک مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال
خواهد بود.
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هشدار داد
وزیر اطالعات خبر داد

کشف محموله یک تنی هروئین

توسط ماموران وزارت اطالعات در آذربایجانغربی
وزیر اطالعات گفت :وزارت اطالعات به صورت ریشهای با تروریسم
مبارزه میکند و هیچ زمانی نباید تروریسم به صورت پایان یافته تلقی شود.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین محمود علوی در سفر یک
روزه خود به آذربایجانغربی ،به کشف محموله حدود یک تنی هروئین در این
استان اشاره کرد و افزود :خوشبختانه نیروهای اطالعاتی به بلوغ باالیی رسیده
و چندین اقدام ضدجاسوسی را شاهد بودیم.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با تروریسم ،وزارت اطالعات
حرف نخست را میزند تصریح کرد :هم اکنون شاهد هستیم که نفس
تروریستها گرفته شده و هیچ زمانی نیز نباید تروریست پایان یافته تلقی
شود و هر زمانی که تروریستها از نفس میافتند کمتر موفق به اقدامات
تروریستی میشوند.
وزیر اطالعات تاکید کرد :بیشک وزارت اطالعات به صورت ریشهای با
تروریسم مبارزه میکند و در رابطه با کشف یک تن هروئین نیز ،تنها افراد
ایرانی در این کار دخیل نبوده ،بلکه از کشورهای دیگر نیز در این کار دست
داشتند و آنها نیز باید بدانند که جمهوری اسالمی ایران کشوری نیست که
بتوانند از آن برای تحقق منویات شوم خود در زمینه سوداگری استفاده کنند.

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور خبر داد

دستگیری اعضای یک باند خانوادگی

با کشف  ۷۰کیلو گرم تریاک در فرودگاه مشهد
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از دستگیری اعضای یک باند خانوادگی و
کشف  ۷۰کیلو گرم تریاک خبر داد.
به گزارش مهر ،سردارحسن مهری در تشریح این خبر اظهار کرد :ماموران
مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ،با انجام اقدامات
اطالعاتی ،موفق به شناسایی اعضای یک باند قاچاق موادمخدر و کشف ۷۰
کیلوگرم تریاک شدند.
وی افزود :این قاچاقچیان در پوشش سفرهای خانوادگی قصد ترانزیت مواد
مخدر از شهرستانهای جنوبی کشور به مشهد مقدس را داشتند که با هوشیاری
و دقت عمل ماموران فرودگاه به دام افتادند.
رئیس پلیس فرودگاههای کشور ادامه داد :اعضای این باند خانوادگی دستگیر
و به مراجع قضائی معرفی شدند.

آگهی تغییرات شرکت اردستان تجارت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  241379و شناسه ملی  10102821274به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  27/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد- :محل شرکت به استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی،
شهر تهران ،محله سعادت آباد ،خیابان پنجم شرقی ،بلوار 24متری
سعادت آباد ،پالک  ،27ساختمان پاسارگاد ،طبقه دوم ،واحد  9کد
پستی 1997758371تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید- .تعداد اعضای هیئت مدیره بین  2الی  7نفر تعیین
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید - .عبارت ذیل
به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید :واردات و صادرات ،تهیه و تولید وبسته بندی انواع داروها
و مکملهای داروئی ،گیاهی ،غذائی ،کشاورزی و دامی ،ورزشی و
تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی( در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم ) -آقای مجید معماراردستانی به
کدملی 1189301628 :با پرداخت مبلغ  99550000ریال به صندوق
شرکت ،سهم الشرکه خود را تا مبلغ  100000000ریال افزایش داد- .
آقای فرزاد معماراردستانی به کدملی 0054398843 :با پرداخت مبلغ
 99550000ریال به صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را تا مبلغ
 100000000ریال افزایش داد - .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ
 1000000ریال به مبلغ  200100000افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید - .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه
هاپس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد - .آقای مجید معمار
اردستانی به کدملی 1189301628 :دارای مبلغ  100000000ریال
سهم الشرکه  -آقای فرزاد معمار اردستانی به کدملی0054398843 :
دارای مبلغ  100000000ریال سهم الشرکه  -خانم فریده جوان
به کد ملی 2141813964دارای مبلغ  100000ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()550163
____________________

ثبت یک طالق به ازای هر  ۳ازدواج!

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از کاهش آمار
ازدواج در کشور انتقاد کرد و گفت :سال گذشته  ۵۵۰هزار
ازدواج در کشور اتفاق افتاده که این آمار نسبت به سال گذشته
کاهش یافته و این موضوع پیام خوبی برای کشور ندارد.
به گزارش ایسنا ،محمد مهدی تندگویان در در مراسم
روز ملی ازدواج با بیان اینکه براساس آمارهای سال گذشته
به ازای هر  ٣ازدواج یک طالق اتفاق افتاده است گفت :این
آمار مناسبی برای کشوری که روزی طالق در آن جایی
نداشت ،نیست .تندگویان در ادامه بابیان اینکه با توجه به
شرایط فعلی دنیا ،توسعه و مسائل نوپدید نیاز داریم تا مشاوره
پیش از ازدواج برای جوانان اجباری شود اظهار کرد :از ابتدای
امسال به  ٧٠مرکز جدید مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده
مجوز داده شده است و از قانونگذاران میخواهیم تا موضوع
مشاورههای پیش از ازدواج را اجباری کنند.
معاون امور جوانان با بیان اینکه موضوع دفاتر مشاوره
ازدواج و خانواده با کمک وزیر ورزش و جوانان ،دستور ایشان
و کمک دولت پیگیری شده است تصریح کرد :در حال حاضر
حدود  ۴۰۰مرکز مشاوره ازدواج و خانواده به شکل فعال در
سراسر کشور به شکل تخصصی به مشاوره ازدواج میپردازند.
آمارها نشان میدهد در استانهایی که مشاورههای پیش از
ازدواج با کمک نهادهای داخلی استان به شکل اجباری انجام
شده است تا  ۲۵درصد شاهد افزایش ازدواج و پیشگیری از
طالق بوده ایم .تندگویان با بیان اینکه حتی در استانهایی

که شاهد رواج طالق بودهایم ،مشاورهها کمک کننده بودهاند،
تصریح کرد :مشاورههای اجرایی به شکلگیری زندگی سالم
کمک میکنند و باید به طور جدی پیگیری شوند .امسال
نظام روان شناسی در حوزه صدور مجوزها در کنار معاونت
جوانان قرار داشت که باید از این موضوع تقدیر کرد.
وی در ادامه از قانونگذاران خواست تا موضوع خدمات
مشاوره و روان شناسی را تحت پوشش بیمه قرار دهند تا به
این ترتیب هم دفاتر مشاوره رونق بگیرند و مراجعین با رغبت
بیشتری به مراکز مراجعه کنند.
پرداخت بهروز وام  ۱۵میلیون تومانی ازدواج
وی در ادامه با اشاره به کاهش آمار ازدواج امسال نسبت
به سال گذشته افزود :معتقد هستیم که دیگر افزایش وام
ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور نخواهد کرد.
سال گذشته با کمک دولت وام  ۱۵میلیونی ازدواج به شکل
به روزرسانی شده پرداخت شد و مدت زمان انتظار برای
دریافت وام ازدواج حداکثر به یک ماه رسید.
تندگویان در ادامه از برگزاری  ۸هزار کارگاه آموزشی
خانواده در سال گذشته خبر داد و گفت :با این وجود ما معتقد
هستیم که با توجه به ظرفیت موجود در اندازه کافی جوانان
در این کارگاهها حاضر نمیشوند این در حالی است که انتظار
داریم تا جوانان بیشتر از این کارگاهها استقبال کنند.
اعظم کریمی،مدیر کل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی
جوانان نیز در همایش ملی ازدواج ،هدف از برنامههای

این هفته را فاصلهگیری از اجرای نمادین و تجمل گرایی
و رسیدن به ازدواج ساده دانست و افزود :برنامههای هفته
ملی ازدواج محتوا محور است که از طریق رسانهها و سمنها
اطالع رسانی شده است.
کریمی با بیان اینکه برنامههای هفته ملی ازدواج تلنگری
تامل برانگیز است ادامه داد :نباید از فرهنگ غنی ایرانی
و اسالمی که همانا ساده زیستی است فاصله بگیریم .در
صددیم با اجرای این برنامهها به سمت و سویی برویم که
زوجهای جوان از میزبانی برای برنامههای تجمل محور
دوری کنند .وی با اشاره به اینکه اعتقاد داریم میتوانیم با
فرهنگ سازی زمینه ازدواج آسان و پایدار را فراهم کنیم،
اظهار کرد :تاکید اصلی و ماموریت اصلی وزارت ورزش و
جوانان جا انداختن مشاوره پیش از ازدواج است که معاونت
امور جوانان برنامههای ویژهای را برای این مهم محقق
ساخته است.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری شیادان حرفهای به بهانه «سبدغذایی»
پلیس فتا نسبت به کالهبرداری با پیامکهای انبوه
«بسته حمایت دولت» هشدار داد .به گزارش ایسنا ،اخیرا
افراد سودجو با سواستفاده از شرایط اقتصادی و اجتماعی
کشور اقدام به ارسال پیامکهای انبوه به هموطنان تحت
عنوان «بسته حمایتی دولت»« ،دریافت سبد غذایی
خانوار» و ...کرده و از این طریق اقدام به کالهبرداری
از شهروندان از طریق درگاه بانکی جعلی کردهاند .در
این روش لینکی به صورت پیامک برای افراد ارسال
شده و از کاربر درخواست میکند برای دریافت بسته
حمایتی دولت به سایتی جعلی به نام سبدملت به آدرس

 sabadmelat.comبروند که بعد از مراجعه به این
سایت از کاربران اطالعاتی از قبیل کد ملی ،میزان درآمد
ماهیانه ،تعداد خانوار و وضعیت مسکن افراد و ...دریافت
میشود .در ادامه افراد سود جو با دریافت این اطالعات،
کاربر را به درگاه بانکی برای واریز مبلغ  ۲۰۰۰تومان برای
صدور کارت بانکی هدایت میکنند که این درگاه فیشینگ
و جعلی بوده و تمامی اطالعات کارت بانکی افراد را به
سرقت برده و حسابشان را خالی میکنند .پلیس فتا به
شهروندان هشدار داد که به این گونه پیامکها تحت هیچ
شرایطی اعتنا و اعتمادی نکرده و تحت هیچ شرایطی

آگهی تغییرات شرکت آشیان سرویس گیل با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  403447و شناسه ملی 10320544876
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 22/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محمدرسول علی
نقیان به شماره ملی  0017496578با پرداخت مبلغ 800000
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت - .سامان
فحری به شماره ملی  0062053353با پرداخت مبلغ 200000
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت - .سرمایه
شرکت از مبلغ  1000000ریال به  2000000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح یافت .لیست شرکاء و
میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر میبا
شد حسین گوهری حاجی تقی به شماره ملی 0082726264
دارای  500000ریال  -مهدی قانعی رودمعجنی به شماره ملی
 0702660701دارای  500000ریال  -محمدرسول علی نقیان
به شماره ملی  0079787789دارای  800000ریال  -سید
سامان فحری به شماره ملی 0062053353دارای 200000
ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()550164
____________________

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آسمان خراش دقت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  448766و شناسه ملی 14003853842
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 11/08/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نسیم تکریمی خواه فومنی
دارنده کد ملی  ( 2851732161خارج از شرکاء)  -گلبهار علی
عسگری دارنده کد ملی  ( 0480073546خارج از شرکاء) به عنوان
عضو هئیت مدیره به تعداد اعضاء هئیت مدیره قبلی الحاق و
برای باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هئیت مدیره انتخاب
گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()550165

اطالعات شخصی و بانکی خود را در این سایتها وارد
نکنند و در صورتی که به هر علت ،با ورود به سایتهای
جعلی اطالعات کارت بانکی خود را درج کردند ،بالفاصله
رمز دوم اینترنتی خود را تغییر دهند .شهروندان باید توجه
داشته باشند که اخبار مربوط به بستههای حمایتی دولت
را تنها از طریق مراجع و سازمانهای معتبر پیگیری کنند
و توجه داشته باشند سایتهایی که اقدام به دریافت
اطالعاتی از قبیل کد ملی ،شماره حساب ،شماره کارت،
رمزهای اول و دوم ،تاریخ انقضاء و  CVV2کارت بانکی
از کاربران میکنند ،قابل اعتماد نیستند.

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  373045و شناسه ملی
 10320232695به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  24/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سیدامیرعلی زاهد شکرابی به کد ملی  0451118138بسمت
رئیس هیئت مدیره وحسین شالچیان طهران به کد ملی
 0044083769بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ( خارج
از شرکا ) و نوید جرگه به کد ملی  0065457145و عاطفه
جعفری آهوئی به کد ملی  ( 0070060177خارج از شرکا ) و
نوید علی اکبری به کد ملی  ( 0070860149خارج از شرکا )
و حامد حسینی به کد ملی  ( 0055865011خارج از شرکا ) و
مهدی سعیدی عزیز کندی به کد ملی  (0071235981خارج
از شرکا ) و علی صدوقی به کد ملی  ( 2093475014خارج از
شرکا ) و سیدمحمد سجاد به کد ملی  ( 0051329646خارج از
شرکا ) و حسین محسنی به کد ملی  ( 0074189611خارج از
شرکا ) و سید مسعود شمس الدین به کد ملی (1750424347
خارج از شرکا ) بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل
چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها،
اوراق ،مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ،اسناد فنی و
مهندسی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()550166
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نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی خبر داد

ایجاد 260هزار ظرفیت خالی برای بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
از ابالغ دستورالعملی خبر داد که به موجبآن به اندازه ۲۶۰
هزار کارگر ساختمانی ظرفیت خالی برای بیمه تامین اجتماعی
ایجاد خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،هادی ساداتی اظهار کرد :بر
اساس دستورالعملی که طی روزهای اخیر از ستاد تامین اجتماعی
مرکز صادر شده ،کسانی که از سامانه رفاه ایرانیان حذف یا
پروندههایشان مختومه شده است جایگزین متقاضیان بیمه
تامین اجتماعی خواهند شد.
وی ادامه داد :این دستورالعمل که به همه مراکز استانها
ابالغ شده امکان جایگزینی متقاضیان بیمه با افرادی را که دیگر
در لیست بیمه کارگر ساختمانی نیستند و حذف شدهاند ،فراهم
میکند.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
درباره پیشبینی بیمه کارگران ساختمانی در سال  ۹۸نیز گفت:
متقاضیان بیمه را بر اساس ظرفیت سامانه مشخص و هر تعداد
متقاضی در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نام کرده باشند اعالم
میکنیم .در حال حاضر بالغ بر  ۲۶۰هزار نفر پرونده مختومه

داریم که ظرفیت خالی به شمار میروند و باید آن را پر کنیم،
به عبارتی به اندازه  ۲۶۰هزار کارگر ساختمانی ظرفیت خالی
بیمه داریم که در صورت نیاز به سهمیه جدید برای افزایش
آن اقدام میکنیم.
به گفته ساداتی ،مختومه شدن پرونده شامل کسانی است
که پروندههایشان به طور کامل بسته شده و آن دسته کارگران
ساختمانی که هنگام مراجعه بازرس در محل حضور نداشت ه یا
اعتراض کرده و مجدد بازرسی شدهاند را شامل نمیشود.
وی گفت :تاکنون  ۲۶۰هزار نفر در سامانه رفاه ایرانیان

شناسایی شدهاند که کارگر ساختمانی نیستند یا در گروهی
غیر از کارگر ساختمانی قرار دارند و چنانچه در سامانه ثبت
نام کنند چون واجد شرایط نیستند از سوی سامانه حذف
میشوند.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
خاطرنشان کرد :بر اساس آخرین آمارها یک میلیون و ۲۰۰
هزار کارگر ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند
که از این تعداد پرونده  ۲۶۰هزار نفر مختومه شده و با
احتساب افراد باقیمانده جمعا  ۹۴۰هزار نفر بیمه پرداز در کل
کشور داریم که در ابتدا باید ظرفیت مانده را پر کنیم و پس
از آن در صورت نیاز به سهمیه درخواست میدهیم.
بر اساس ماده  ۵قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی،
سازمان تامین اجتماعی مکلف شده با دریافت  ۷درصد حق بیمه
سهم بیمه شده از کارگر و  ۱۵درصد مجموع عوارض صدور
پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران
ساختمانی اقدام کند .در صورت عدم تامین منابع الزم برای
گسترش پوشش بیمهای کارگران ،با تصویب هیأت وزیران
افزایش سقف مجموع عوارض تا  ۲۰درصد بالمانع است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی خواستار شد

اختصاص تسهیالت برای تردد سربازان با وسایل حمل و نقل عمومی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از مدیریت شهری
خواست تا تسهیالتی را برای تردد سربازان با حمل و نقل
عمومی فراهم کند.
به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری در جلسه
کمیسیون عمران و حمل و نقل شهرداری تهران گفت:
با توجه به اینکه سربازان در حوزههای دفاعی ،امنیتی،
انتظامی و خدمات شهری نقش بسزایی ایفا میکنند و
با وجود حقوق و مزایای حداقلی که برای آنان در نظر
گرفته شده ،ضروری است با اجرای ماده  80قانون خدمت
وظیفه عمومی ،از ظرفیتهای وزارتخانه ها ،موسسات و
شرکتهای دولتی و شهرداری برای ارائه خدمات بیشتر
به سربازان استفاده شود.

وی ادامه داد :از مسئوالن شهرداری درخواست
مساعدت در خصوص ارائه تسهیالت در زمینه تردد
سربازان نیروهای مسلح در سطح تهران را داریم و

امیدواریم با مساعدت و تصویب نهایی موضوع در شورای
شهر ،بتوانیم تسهیالتی در زمینه کاهش هزینههای رفت
و آمد سربازان از قبیل هزینه مترو و اتوبوس را فراهم
کنیم.
بنابر اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا ،براساس ماده
 80قانون خدمت وظیفه عمومی ،وزارتخانه ها ،موسسات
و شرکتهای دولتی و شهرداری ها ،موظف به ارائه
خدمات و تسهیالتی نظیر استفاده از ورزشگاه ها ،قطارها،
اتوبوسها ،گردشگاه ها ،سینما و موزه برای کارکنان
وظیفه حین خدمت هستند و پیش از این نیز یکی از
اعضای شورای شهر تهران در تذکری خواستار اعطای
بلیت رایگان مترو واتوبوس به سربازان شده بود.

رئیس اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

توقیف یک خودروی سمند با  ۳۴میلیون تومان خالفی
رئیس اجراییات پلیس راهور فاتب از توقیف یک
دستگاه خودروی سمند با  ۳۴میلیون تومان خالفی
خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سرگرد نصیر مال با اعالم خبر
توقیف یک دستگاه خودروی سواری به دلیل خالفی
دهها میلیونی ،درباره جزئیات این خبر اظهار کرد:
عوامل گشتزنی منطقه  27پلیس راهور فاتب حین
گشتزنی در مسیر شرق به غرب بزرگراه حکیم ،از
پالک یک دستگاه خودروی سمند استعالم گرفتند.

رئیس اجراییات پلیس راهور فاتب ادامه داد :پس
از استعالم مشخص شد که این خودرو دارای 33
میلیون و  895هزار تومان تومان خالفی است.
وی تصریح کرد :برابر تبصره ماده هشت قانون
رسیدگی به تخلفات ،این خودرو به پارکینگ منتقل
شد تا پس از سیر مراحل قانونی خودروی وی
ترخیص شود.
این مقام انتظامی ،علت داشتن خالفی باال برخی
خودروها را بیتوجهی رانندگان آنها به مقررات

آگهی تغییرات شرکت اردستان تجارت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  241379و شناسه ملی 10102821274
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ
 28/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :اعضای هیئت
مدیره برای مدت  1سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند- .
آقای مجید معماراردستانی با کدملی 1189301628 :به
سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره  -آقای فرزاد
معماراردستانی با کدملی 0054398843 :به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره  -خانم الهه قانع
یورتچی با کدملی ( 00535688966 :خارج از شرکاء وخارج
از اعضاء) به سمت مدیرعامل -کلیه اسناد رسمی و تعهدآور
از قبیل قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس
هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق
عادی و اداری و اسناد مالی از قبیل چک -سفته – براوات با
امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتببر میباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()550167

راهنمایی و رانندگی و عدم توجه به حقوق شهروندی
سایر رانندگان عنوان کرد و از شهروندان خواست تا
با رعایت مقررات ،پلیس را در تأمین ایمنی و ارتقاء
انضباط ترافیک یاری کنند.
گفتنی است خودروهای دارای صورت وضعیت
باالی یک میلیون تومان بر اساس تبصره ماده
هشت توسط پلیس راهور متوقف و تا تسویه و
پرداخت کامل خالفی در پارکینگ نگهداری خواهند
شد.

____________________

آگهی تغییرات شرکت اردستان تجارت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  241379و شناسه ملی
 10102821274به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  28/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :خانم فریده جوان به کدملی 2141813964 :با
دریافت مبلغ  100000ریال بابت تمامی سهم الشرکه
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید - .در
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  200100000ریال به
مبلغ  200000000کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید - .اسامی شرکاء و میزان سهم
الشرکه هاپس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد- .
آقای مجید معمار اردستانی به کدملی1189301628 :
دارای مبلغ  100000000ریال سهم الشرکه  -آقای
فرزاد معمار اردستانی به کدملی 0054398843 :دارای
مبلغ  100000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()550168

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد

محکومیت شهردار سابق کرج به  3سال زندان
و  2میلیارد و  500میلیون تومان جزای نقدی

رئیس دادگستری استان البرز در رابطه با پرونده شهردار سابق کرج گفت :حکم
بدوی دادگاه در ارتباط با این پرونده صادر و شهردار سابق کرج به اتهام تبانی در
معامالت دولتی به سه سال حبس و حدود  2میلیارد و  500میلیون تومان جزای
نقدی محکوم شده است.
به گزارش ایسنا ،حسین فاضلی در حاشیه همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق
بشر اسالمی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دستگیری چهارمین زندانی
فراری کارگاه زندان شهید کچویی ،گفت :سه نفر از زندانیان دستگیر شدند و نفر
چهارم نیز به زودی دستگیر میشود .این افراد از زندان فرار نکردند بلکه در کارگاه بنیاد
تعاون از غفلت استفاده کرده و گریختند .فاضلی افزود :در همین ارتباط پروندهای هم
در خصوص مسامحه احتمالی کارکنان بنیاد تعاون تشکیل شده و در حال رسیدگی
است .وی درباره پرونده شهردار سابق کرج اظهار کرد :حکم بدوی دادگاه در ارتباط
با این پرونده صادر و شهردار سابق کرج به اتهام تبانی در معامالت دولتی به سه
سال حبس و حدود  ۲.۵میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است .رئیس کل
دادگستری استان البرز افزود :این پرونده عالوه بر شهردار سابق کرج دو متهم دیگر
نیز دارد که نسبت به حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی کردهاند .فاضلی
در ادامه با اشاره به صدور کیفرخواست برای یکی از اعضای شورای اسالمی شهر
فردیس گفت :در فردیس برای یکی از اعضای شورای اسالمی شهر که اتهام ارتشا
داشت ،سه روز پیش کیفرخواست صادر شده و با توجه به ماده  ۷قانون تشدید
مجازات ،این کیفرخواست به شهرداری و شورای اسالمی فردیس ابالغ شده و این
فرد از همان روز معلق است .رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد :همچنین
موضوع را به هیئت حل اختالف در استانداری اعالم کردیم تا در آنجا به موضوع
صالحیت این عضو شورای شهر فردیس در هیئت حل اختالف نیز رسیدگی شود.

کشف  ۶۸بسته شیشه از شکم یک مرد
جوان در بیمارستان لقمان تهران

فرمانده یگانهای حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت از کشف ۶۸
بسته مواد روانگردان شیشه از داخل شکم مردی جوان خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ عباس کرمیراد در این باره اظهار کرد :ماموران انتظامی
مستقر در بیمارستان لقمان از انتقال فرد جوانی به بیمارستان اطالع پیدا کردند و در
بررسیهای اولیه مشخص شد داخل شکم این فرد بستههای مشکوکی وجود دارد.
وی ادامه داد :در تحقیق از کارمندان بیمارستان ،مشخص شد فردی ساعت سه بامداد
جاری با خودروی شخصی خود ،فرد جوان را به بیمارستان آورده و مدعی شده است او
بعد از خوردن یک آبمیوه حالش بد شده و از ناحیه شکم احساس درد میکند .با توجه
به این موضوع ،بهسرعت فرد مصدوم به اتاق عمل منتقل و بستههای مشکوک از
شکمش خارج شد .کرمی راد درباره بستههایی که از شکم وی کشف شده بود ،اظهار
کرد :در بررسیها مشخصشد که این  ۶۸بسته ،مواد روانگردان شیشه و هر کدام
حدودا  ۱۳۰گرم هستند .در ادامه با توجه به وخیم بودن حال فرد مصدوم  -که جوانی
 ۳۲ساله ساکن حومه تهران بود -بازجویی از او صورت نگرفت و برای انجام مداوا به
آی.سی.یو منتقل شد .وی تا پایان مداوا تحت نظر پزشکان قرار دارد .به گفته وی مواد
مخدر کشف شده نیز برای انجام صورتجلسه در اختیار ماموران کالنتری  ۱۱۲ابوسعید
قرار گرفته است و تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

____________________

آگهی تغییرات شرکت بوژان آریا شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  4459و شناسه ملی 10102644366
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  11/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 جواد ایرانشاهی به کدملی  0558556541به سمتمدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ذبیح اله ثقفی به
شماره ملی  2229341197به سمت رئیس هیئت مدیره
انتخاب شدند .حق امضاء امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهدآور شرکت از قبیل،چک ،سفته ،بروات و قراردادها
و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .حجت اله قلی تبار سرپرست
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهریار ()550169
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عضو کمیسیون مشترک اصالح قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی خبر داد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور خبر داد

استخدام کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی به صورت رسمی یا پیمانی

جان باختن  ۵۶۵نفر از اول فروردین
تا پایان مرداد بر اثر غرقشدگی
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به غرق شدگی  ۸۶۳نفر در محیطهای آبی
از اول فروردین تا  ۱۴مرداد  ۱۳۹۸در سطح کشور گفت ۵۶۵ :نفر از این افراد جان خود
را از دست دادند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور ،مجتبی خالدی با اعالم این مطلب
افزود :از مجموع  ۸۶۳مصدوم و فوتی حوادث ناشی از غرق شدگی  ۲۲درصد مربوط به
میانگین سنی  ۱۱تا  ۲۱سال ۱۵ ،درصد مربوط به  ۴تا  ۱۰سال ۱۶ ،درصد مربوط به  ۳۱تا
 ۴۰سال ۲۴ ،درصد مربوط به گروه سنی  ۲۱تا  ۳۰سال ۷ ،درصد مربوط به گروه سنی ۴۱
تا  ۵۰سال ۵ ،درصد مربوط به کودکان زیر  ۳سال ۵ ،درصد مربوط به  ۵۱تا  ۶۰سال و ۷
درصد مربوط به گروه سنی  ۶۱سال و بیشتر هستند.
وی افزود :در این مدت ،کوچکترین فرد غرق شده پسربچه  ۶ماههای در روستای تازه
کند اردبیل بود که پس از انتقال به بیمارستان و درمان ،ترخیص شد .مسن ترین فرد غرق
شده هم ،آقا  ۹۵ساله در ارومیه در محل حادثه جان باخت.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور بیان کرد ۲۹۸ :نفر پس از نجات از غرق شدگی توسط
اورژانس پیش بیمارستانی تحت مداوای اولیه قرار گرفتند که  ۲۴۸نفر مصدوم جهت ادامه
روند درمان به مراکز درمانی منتقل و  ۵۰نفر در محل حادثه درمان شدند .همچنین  ۵۶۵نفر
نیز ،جان خود را در این مدت از دست دادهاند.
خالدی با اشاره به اینکه رودخانهها در صدر حوادث ناشی از غرق شدگی قرار دارند،
گفت :در  ۱۳۸روز گذشته و از مجموع  ۸۶۳غریق از نظر تفکیک مکانی  ۳۰۳نفر معادل
 ۳۵درصد از کل غریقها در رودخانهها ۱۱ ،درصد در سایر محیطهای آبی شامل (حوض،
جوی ،آب انبار و…) ۱۱ ،درصد در دریاچه پشت سد ۲۳ ،درصد در دریا ۹ ،درصد در استخر
کشاورزی ۵ ،درصد در کانال آب و  ۳درصد در استخر شنا و دریاچههای طبیعی دچار غرق
شدگی شدهاند.
وی افزود :استانهای مازندران ،گیالن و آذربایجان غربی در صدر بیشترین حوادث
ناشی از غرق شدگی هستند و در  ۱۳۸روز گذشته بیشترین غرق شدگی به ترتیب مازندران،
با  ۱۵۳نفر ،گیالن با  ۸۳نفر و آذربایجان غربی با  ۶۶نفر هستند .بیشترین فوتی نیز به
ترتیب به مازندران با  ۶۴نفر ،گیالن با  ۴۳نفر و آذربایجان غربی با  ۳۷نفر اختصاص دارد.
به گفته سخنگوی سازمان اورژانس کشور ،بیشترین حوادث ناشی از غرق شدگی در ۱۳
اردیبهشت با  ۲۷مورد ۲۱ ،و  ۲۸تیرماه با  ۲۶مورد و روز  ۷تیر با  ۲۵مورد به وقوع پیوسته
است و در این مدت بیشترین فوتی ناشی از غرق شدگی به ترتیب در روزهای  ۲۸تیر با ۲۲
نفر ۱۴ ،تیر با  ۱۶نفر و  ۱۳اردیبهشت با  ۱۵نفر اتفاق افتاده است.

جانشین فرمانده مرزبانی خبر داد

توقیف  ۲فروند لنج تجاری حامل 10
میلیارد تومان کاالی قاچاق در بندر بوشهر
جانشین فرمانده مرزبانی ناجا از توقیف  ۲فروند لنج تجاری حامل  ۱۰۰میلیارد ریال
کاالی قاچاق در بندر بوشهر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار احمدعلی گودرزی اظهار داشت :در پی ارتقای
امنیت مرزهای دریایی و برخورد جدی و قانونی با متخلفان اقتصادی و تحقق بخشیدن
شعار سال (رونق تولید) ،طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مرزهای دریایی بندر بوشهر
اجرا شد.
وی افزود :مرزبانان بوشهر در اجرای این طرح ،موفق شدند  ۲فروند شناور تجاری
حامل کاالی قاچاق را در حوزه بندر بوشهر شناسایی و متوقف کنند.
جانشین فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد :مرزبانان در بازرسی از شناورهای توقیفی،
 ۱۰۰تخته پتو ۱۰ ،دستگاه ماشین لباسشویی ۱۵ ،کارتن ظروف آشپزخانه ۱۰ ،دستگاه
جارو برقی ۴۱ ،کیلوگرم پوشاک ۵ ،هزار قطعه لوازم یدکی خودرو ۵ ،هزار طاقه پارچه،
 ۱۵هزار بسته تمر غذایی ۲۱۴ ،حلقه الستیک خودرو ،یک هزار و  ۵۰۰عدد پلیاستیشن
و  ...از قاچاقچیان کشف کردند.
سردار گودرزی با بیان اینکه در جریان توقیف این شناوران  ۷قاچاقچی هم دستگیر
شدند ،خاطرنشان کرد :کارشناسان ارزش ریالی محمولههای کشف شده را  ۱۰۰میلیارد
ریال برآورد کردهاند که پس از تشکیل پرونده ،به همراه متهمان تحویل مراجع قضائی
شدند.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

عضو کمیسیون مشترک اصالح قانون خدمات کشوری
مجلس شورای اسالمی از تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف
نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین ،عباس گودرزی با اشاره
به جلسه اخیر این کمیسیون گفت :این جلسه با حضور
مسئوالنی از قوه قضائیه ،دیوان عدالت اداری ،دیوان
محاسبات ،سازمان تامین اجتماعی ،سازمان امور استخدامی
و همچنین کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس جهت
نهایی کردن این قانون برگزار شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد

استخدام حداقل  ۱۰هزار نیروی حق التدریسی در آستانه سال جدید تحصیلی
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از
استخدام حداقل  ۱۰هزار نیروی حق التدریسی در
آستانه سال جدید تحصیلی خبرداد و افزود :دولت
باید با ابالغ آیین نامه استخدامی حق التدریسان تا
پایان مردادماه سال جاری ،زمینه جذب این نیروها
را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،محمد مهدی
زاهدی گفت :با توجه به کمبود معلم در آستانه سال
تحصیلی جدید در وزارت آموزش و پرروش ،دولت باید
هرچه سریعتر نسبت به ابالغ این آیین نامه اقدام کند
و نهایتا این آیین نامه را تا اواخر مرداد سال جاری به
دستگاههای اجرایی ابالغ کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی بیان کرد :بر اساس قانون پس از ابالغ
آیین نامه اجرایی ،دستگاههای اجرایی میتوانند برای
استخدام نیروهای حق التدریسی آزمون برگزار کنند،
لذا این آیین نامه برای طی تشریفات الزم باید زودتر
ابالغ شود.
زاهدی درباره تعداد معلمان استخدامی با اجرای

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

قانون مذکور گفت :تعداد معلمان استخدامی بستگی به
توافق با سازمان امور استخدامی دارد و انتظار مجلس
و کمیسیون آموزش از تصویب این قانون ،استخدام
حداقل  20هزار نفر تا ابتدای مهرماه امسال است ،اما
آنچه مشخص است زمینه برای استخدام حداقل 10
هزار معلم فراهم شده است.
رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
همچنین ازپرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان
سال  97خبرداد وگفت :پیرو جلسات و پیگیریهای
انجام شده ،مطالبات تمام بازنشستگان سال  97تا
مهر سال جاری پرداخت میشود و در ادامه پرداخت
مطالبات بازنشستگان سال  98انجام خواهد شد.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد

افزایش  ۴۰درصدی ورود گردشگران خارجی در  3ماه اول امسال
معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
کشور از رشد  ۴۰درصدی ورود گردشگران
خارجی به کشور در سه ماهه اول امسال خبر
داد و گفت :در این مدت شاهد ورود بیش از ۳
میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم.
به گزارش مهر ،ولی تیموری معاون
گردشگری کشور ،در گفت و گو با شبکه خبر
سیما تصریح کرد :سال  ۹۷را با  ۷میلیون و
 ۸۰۰هزار گردشگر ورودی به پایان رساندیم که
نسبت به سال  ۹۶رشدی  ۵۲درصدی داشت و
این موضوع بهطور کامل نشاندهنده رشد ورود
گردشگران خارجی به کشور است.
او افزود :به واسطه جاذبههای بی نظیری که
در کشور داریم و مجموعه اقداماتی که در ماههای
اخیر از جمله لغو روادید با برخی از کشورها انجام
شده شاهد افزایش ورود گردشگران خارجی به
کشور هستیم.

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :

وی در تشریح مصوبات این جلسه ،اظهار داشت:طبق مصوبه
این جلسه نیروهای انسانی در دستگاههای اجرایی در مشاغل
حاکمیتی و غیر حاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند و
نیروی شرکتی فقط برای امور غیر حاکمیتی غیردائم به کار
گرفتهشوند.
عضو کمیسیون مشترک اصالح قانون خدمات کشوری ادامه
داد:همچنین بر اساس مصوبه دیگر این جلسه تمام پرداختها
اعم از مستمر و غیر مستمر باید سقف و کف مشخص داشته و
پرداخت خارج از آن در حکم تصرف در اموال عمومی و مشمول
مجازات خواهد بود.
گودرزی تصریح کرد :همچنین دولت موظف شد ظرف
مدت  3سال حقوق بازنشستگان را تا  90درصد شاغلین همسان
سازی کند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس تاکید کرد :مصوبات
کمیسیون مشترک در امور استخدامی ،بازنشستگی و نظام
پرداختها بود که این مصوبات مذکور در جلسه علنی مطرح
میشود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

او سپس به موضوع لغو روادید با کشور چین
و هدفگذاری برای جذب  ۲میلیون گردشگر
چینی اشاره کرد و افزود :در سال گذشته ۵۲هزار
گردشگر چینی وارد کشور شدند که در مقابل
تعداد گردشگران خروجی چین ،عدد ناچیزی
است؛ خصوصا این که این کشور در این مدت
 ۱۲۹میلیون گردشگر خروجی داشته است و
پیش بینی میشود که امسال این عدد به ۱۵۹
میلیون نفر برسد .از این رو تالش میکنیم تا
تعداد گردشگران چینی به کشور افزایش یابد.

اعالم اسامی  ۹قلم
خوراکی فاقد مجوز
و با پروانه ساخت جعلی

اداره کل امور فرآوردههای غذایی و
آشامیدنی سازمان غذا و دارو اسامی  ۹قلم
خوراکی فاقد مجوز و یا پروانه ساخت جعلی
را منتشر کرد.
به گزارش روابطعمومی اداره کل
فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا
و دارو ،در راستای اجرای ماده  ۴۳بخش
بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی
در خصوص فرآوردههای غذایی و آشامیدنی
غیرمجاز ،دستور جمعآوری  ۹قلم از این
خوراکیها از سطح عرضه ابالغ و اقدام قانونی
متناسب انجام خواهد شد.
بنابر این گزارش لیست اقالم خوراکی غیر
مجاز و تقلبی به این شرح است :انواع ادویه با
نام تجاری طالی سرخ ،آلوچه فرآوری شده
با نام تجاری سی سی ،آلوچه با نام تجاری
وطن ترش ،زردآلو با نام تجاری دانه دانه،
عصاره گیاه زعفران با نام تجاری قائن ،خرمای
بسته بندی با نام تجاری علی بهرامی ،آلوچه و
لواشک با نام تجاری به دانه ،آلوچه دانه دانه با
نام تجاری اورامان و گالب و عرقیات گیاهی
با نام تجاری وارث.
رئیس پلیس راهنماییورانندگی:

خودرو پراید از سال
آینده شمارهگذاری
نمیشود

 ۳۴درصد جانباختگان و مجروحان
حوادث رانندگی طی  ۱۱سال اخیر
در خودروی پراید بودهاند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
اعالم کرد که از سال  ۹۹شماره گذاری خودروی
سواری پراید متوقف میشود .به گزارش ایسنا،
سردار سید کمال هادیانفر در این باره گفت :در
تحلیل تصادفات کشور طی  ۱۱سال گذشته متوجه
شدیم که  ۳۴درصد از جان باختگان و مجروحان
حوادث رانندگی در خودروی پراید بودهاند .هادیانفر
با بیان اینکه متاسفانه پراید ایمنی کافی را ندارد،
اظهار کرد :ما گزارشاتی را به شکل مکتوب و
همراه با مستندات به وزیر صنعت معدن و تجارت
ارسال کردیم و به حضوری هم جلسهای داشتیم.
با مدیرعامل شرکت سایپا هم جلسه داشتیم و این
موارد را منتقل کردهایم و قرار شد با توجه به تعهدی
ت در سال  ۹۸برای فروش داشت ه از
که این شرک 
سال  ۹۹اراده بر این شود تا تولید پراید متوقف
شود و ما این خودرو را شماره گذاری نمیکنیم
تا خودرویی ایمنتر جایگزین شود .رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه
امیدواریم که ایمنی خودروهای ما افزایش پیدا کرده
و خودروهای ایمنتر جایگزین چرخه تولید شود،
افزود :به کسانی هم از سواری پراید استفاده میکنند
توصیه میکنیم که بیشتر موارد و نکات ایمنی را
به خصوص هنگام رانندگی در جادهها رعایت کنند.

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی:

مستمری همسر متوفی پس از ازدواج مجدد قطع نمیشود
قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی ،گفت :بر اساس
قوانینی که طی سالهای اخیر به تصویب رسیده زنان بازمانده
میتوانند در صورت ازدواج ،کماکان حقوق همسر مرحومشان
را دریافت کنند .بهگزارش مهر ،محمدحسن زدا در صفحه
اینستاگرامی خود اظهار داشت :شاید از نظر کارشناسی به
این مصوبه نقد داشته باشیم ولی از زمان تصویب قانون

آن را اجرا میکنیم .در گذشته زنان که همسران خود را از
دست میدادند ،در صورت فوت همسر حقوق وی را دریافت
میکردند ،اما این پرداختها پس از ازدواج مجدد آنها قطع
میشد و همین ترس از قطع مستمری مانعی برای ازدواج
رسمی مجدد و ثبت آن میشد که تأمین اجتماعی برای رفع
مشکالت ناشی از این امر ،مستمری همسر بعد از ازدواج

مجدد را طبق قانون مصوب برقرار کرد .بهموجب بند یک
ماده  ٤٨قانون حمایت خانواده مصوب سال  ۹۱و آییننامه
اجرایی مربوطه مصوب  ۲۷بهمن  ۹۳قوه قضائیه ،ازدواج دائم
همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی،
مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی
متعلقه به آنان نخواهد بود.

