معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

جـزئیـات طـرح جـدیـد بیمـه بیکـاری
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

صفحه 3

رئیس سازمان برنامه و بودجه
خبر داد

افراد فاقد بیمه،
روستائیان و عشایر
تحت پوشش بیمه سالمت
قرار میگیرند

پرداخت پاداش
بازنشستگان و فرهنگیان
از هفته جاری
صفحه 4

صفحه 4
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بازداشت  2نماینده مجلس با وثیقه
 10میلیارد تومانی در ارتباط با پرونده سایپا

صفحه 5

جزئیات بازداشت مدیرعامل ایران
خـودرو در دفتـر کارش

صفحه 5

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

مسئوالن باید تولید داخل را
اساس کار قرار دهند
 ۴۰سال دوم جمهوری اسالمی قطعا از  ۴۰سال اول،
برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود

استخدام ۱۲هـزار نیـروی حق التـدریس
و  ۵هـزار نیـروی خدمـاتی از اول مهـر

صفحه 7

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

صفحه 2

شرایط و ضوابط بهرهمندی زنان خانهدار
از بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی

صفحه 5

معاون مسکن شهریبنیاد مسکنانقالب اسالمی خبر داد

ثبتنام طرح ملی مسکن در شهرهای کمتر از 100هزار نفر جمعیت از ماه جاری
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

 13شهریور؛آخرینمهلتبخشودگی
جرائمکارفرمایان
صفحه 4
عضو کارگری شورای عالی کار:

 3/5میلیون کارگر بدون
قرارداد و بیمه داریم

صفحه 3

کشف  ۶۷هزار و  ۴۶۸قلم انواع داروی قاچاق
به ارزش 500میلیارد تومان در میاندوآب

صفحه 7

جان باختن ساالنه ۳۶هزار و ۶۰۰نفر
بر اثر مصرف مواد مخدر در کشور

تریاک با  ۶۷درصد ،حشیش و گل و ...با  ۱۲درصد،
شیشه  ۸درصد و هروئین  ۴درصد از مصرف
موادمخدر را به خود اختصاص داده اند صفحه 6

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

پرداخت وام  30میلیون
تومانی ازدواج به جوانان
در کمتر از یک ماه

صفحه 4

رئیس پلیس راه کشور خبر داد

خسارت ساالنه  ۲هزار میلیارد
تومانی تلفات جادهای در کشور
دیه هر انسان حدود  ۳۰۰میلیون تومان و هر کشته در
تصادفات حدود  ۵میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد

صفحه 6

جزئیات دستگیری شهردار و تعدادی

از مدیران شهرداری خرمآباد
به اتهام فساد مالی
صفحه 7

صفحه 5

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

اعمال کسر خدمت برای سربازان امریه
مشمول در ادارات
صفحه 8
رئیس انجمن علمی جنینشناسی خبر داد

ساالنه  300تا  500هزار سقط
جنین غیرقانونی در کشور!

صفحه 4

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی:

ارزش اصل سهام عدالت ۵برابر شده است

صفحه 3

شرایط استخدام و پرداخت
حقوق نیروهای حقالتدریس
آزاد و سرباز معلم

صفحه 8
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

مسئوالن باید تولید داخل را اساس کار قرار دهند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی چهارشنبه
گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ،با اشاره به
لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت
همکاری و هم افزایی قوای سه گانه« ،اقتصاد» و «فرهنگ» را
دو مسئله مهم کشور خواندند و با تأکید بر توجه کامل مسئوالن
به «تولید داخلی» به عنوان «کلید اصلی حل مشکالت موجود»
نکات مهمی را دربارهی «رهایی کشور از وابستگی به درآمد
نفت»« ،توجه ویژه به بخشهای پیشران اقتصادی نظیر مسکن،
کشاورزی و شرکتهای دانش بنیان»« ،ضرورت تغییر نگاه به
تولید کننده بهعنوان رزمنده جنگ اقتصادی» و «لزوم جهت
گیری و هدفگذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تأمین عدالت
و ریشه کن کردن فقر» بیان کردند و مسئوالن وزارتخانهها و
دستگاههای مرتبط با مقولهی فرهنگ را به حساسیت بیشتر و
مقابله جدی و هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به مبانی
دینی ،انقالبی و اخالقی فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار با تبریک عید سعید
غدیرخم و سالروز والدت حضرت امام موسی بن جعفر علیهالسالم
و همچنین هفتهی دولت ،و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان
رجایی و باهنر گفتند :هفتهی دولت شاخص و نشانهای است که
با یادآوری خدمات و تالشهای یکسال گذشته ،از یک طرف
میتواند مایه دلگرمی باشد و از طرف دیگر ،چنانچه این تالشها با
دو شرط مهم «حرکت جهادی» و «نیت الهی» همراه شود ،زمینه
ساز برکات زیادی در جامعه خواهد شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای یکی دیگر از برکات هفتهی دولت
را «ارزیابی اعضای دولت از عملکرد یکساله خود و نقاط قوت و
ضعف آن» برشمردند و افزودند :مسئوالن باید دوران مسئولیت را
که یک لطف الهی برای خدمت به مردم است ،قدر بدانند و از این
طریق ،برای عرصه بسیار دشوار آخرت زاد و توشه فراهم کنند.
ایشان با اشاره به گذشت شش سال از عمر دولت ،تأکید کردند:
دو سال باقیمانده از دوران دولت ،مدت زمان کمی نیست و باید به
دور از گرفتار شدن در برخی آفات ،مسائل مهم کشور را «اولویت
بندی» ،و اولویتها را یک به یک پیگیری کرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از آفات دولتها در طول
سالهای مختلف را «گرفتار شدن به فروع و حواشی» دانستند
و گفتند :دولت در این دو سال باقیمانده ،از حواشی و مسائل
فرعی که متأسفانه با ظهور فضای مجازی ،امکان آن بیشتر هم
شده است ،فاصله بگیرد و مسائل اصلی را در اولویت کاری خود
قرار دهد.
رهبر انقالب دو اولویت اصلی کشور را «اقتصاد» و «فرهنگ»
برشمردند و در سخنانشان درباره موضوع اقتصاد با اشاره به
تأثیرگذاری مشکالت موجود برطبقات ضعیف و متوسط ،تولید
داخلی را کلید اصلی حل این مشکالت خواندند و افزودند :البته
بهدست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکالت اقتصادی
آسان نیست اما باید این کار را انجام داد.
حضرت آیتاهلل خامنهای علت نامگذاری امسال به نام «رونق
تولید» را توجه به پیشبینیها درباره افزایش کارشکنیهای
بیگانگان برشمردند و خاطرنشان کردند :بهترین مقابله با این
دشمنیها ،رونق تولید است که به فضل الهی در این زمینه حرکتی
در بخش های مختلف دیده می شود که به نوبه خود نشان دهنده
ظرفیتهای بالقوه در سراسر کشور است ،بنابراین مسئوالن باید
تولید داخلی را اساس کار قرار دهند.
ایشان سپس در تبیین اولویتها در زمینه اقتصاد ،بر سه مسئله
تمرکز کردند« :قطع وابستگی به صادرات نفت خام»« ،توجه به
پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها
قرار گیرند» و «ضرورت تغییر نگاه مسئوالن و دستگاهها به تولید
کنندگان».
رهبر انقالب ،درآمد آسان صدور نفت خام را بالیی بزرگ
دانستند و یادآور شدند :این مشکل دیرینه واقع ًا به ضرر پیشرفت
کشور تمام شده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به کشورهایی که بدون تولید
یک قطره نفت ،به پیشرفت چشمگیری دست یافته اند ،گفتند:
حتی در شرایط غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت از جمله قیمت
گذاری و میزان خرید ،دست مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی
کشورهای غربی است و آنها می توانند براساس منافع خود و جهت
گیریهای سیاسی تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارند.
ایشان تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلی
رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند:
همچنان که بارها گفته شده است ،می توانیم با استفاده از
اندیشمندان و صنعتگران ،عالوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز
و بنزین ،در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که
ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.
رهبر انقالب اسالمی ،توجه ویژه رئیس جمهور ،وزارت نفت و
دیگر دستگاهها را به ساخت پاالیشگاه ضروری دانستند و افزودند:

مشکل هزینه تولید پاالیشگاه را نیز می توان با نقدینگی موجود
در کشور و مدیریت قوی حل کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در زمینه رونق تولید ،برخی بخشهای
اقتصادی را دارای قدرت تحریک و فعال کردن بخشهای دیگر
خواندند و گفتند :باید به بخش های پیشران نظیر مسکن،
کشاورزی ،خودرو ،لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانشبنیان
توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می تواند
بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی
اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در نکته مهم دیگری ،تغییر نگاه
مجموعه دولت ،مسئوالن و دستگاهها به تولید کنندگان را
ضروری خواندند و با مقایسه تولیدکنندگان با رزمندگان سالهای
دفاع مقدس تأکید کردند :تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی
با دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها نگاه کرد.
ایشان با انتقاد مجدد از مشکالت موجود بر سر راه ایجاد
واحدهای تولیدی گفتند :گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی
باید نه از  ۷خوان بلکه از  ۷۰خوان عبور کرد که مسئوالن باید
این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع
کرد .رهبر انقالب در همین زمینه ،نگاه ویژه دولت به بنگاههای
متوسط و کوچک را خواستار شدند و افزودند :این نگاه ویژه ،رکن
اصلی در اقتصاد مقاومتی است که همه مسئوالن آن را پسندیده
اند و قول اجرا داده اند که البته کارهایی هم شده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :اگر به نکات گفته
شده اهتمام جدی شود ،تحریمها واقع ًا به فرصت تبدیل می شود،
همانگونه که در ماههای اخیر نیز چون واردات برخی کاالها دشوار
شده ،برخی مسئوالن به شرکتهای دانش بنیان مراجعه کرده اند
و مقداری از ظرفیت های جوانان ،شرکتهای دانش بنیان ،جهاد
دانشگاهی و مجموعه های تولیدی به کار گرفته شده است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان رونق
تولید را نیازمند چهار نهاده دانستند« :نیروی انسانی»« ،سرمایه»،
«فناوری» و «مدیریت اقتصادی».
ایشان نیروی انسانی ایرانی را انصاف ًا بینظیر برشمردند و
گفتند :این واقعیت امروز مورد اذعان اندیشمندان برخی کشورهای
دیگر نیز قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمی ،نقدینگی حداقل  ۱۸۰۰هزار میلیاردی
و نیز فناوری قابل قبول در بسیاری از زمینه ها را دو نهاده قابل
قبول دیگر خواندند و افزودند :اما در بخش مدیریت اقتصادی با
وجود تالشهای قابل تقدیر ،باید با حساسیت بیشتر برنامه ریزی و
عمل کرد تا مشکالت موجود در روند رونق تولید کاهش محسوس
یابد.
حضرت آیتاهلل خامنهای شکل گیری نوعی تحرک در سال
جاری در زمینه های تولید صنعتی ،کشاورزی ،انرژی ،پتروشیمی
و لوازم خانگی را امری مبارک خواندند و با تأکید بر لزوم تقویت
کامل این حرکت افزودند :این واقعیت نشان می دهد کسانی که از
بن بست در کشور حرف میزنند ،کام ً
ال اشتباه می کنند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه این واقعیات باید انگیزه
و امید و تالش مدیران را افزونتر کند ،یک نکته بسیار مهم را
درباره هدف رونق و پیشرفت اقتصادی کشور بیان کردند.
ایشان گفتند :از نظر اسالم ،صِ رفِ ثروتمند شدن کشور،
مطلوب نیست بلکه هدفِ پیشرفت اقتصادی ،تأمین عدالت
اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است وگرنه مانند کشورهای
پیشرفته ای مثل آمریکا می شویم که طبقات ضعیف همچنان
مشکالت عمیقی دارند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره به
«فرهنگ» به عنوان اولویت دیگر کشور ،گفتند :در موضوع
فرهنگ با حمله همه جانبه و جبهه وسیع بیگانگان مواجه هستیم
و همه مسئوالنی که با مسائل فرهنگ مرتبط هستند ،باید به این
موضوع توجه جدی داشته باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :دشمنان نظام اسالمی

صراحت ًا می گویند که غلبه بر جمهوری اسالمی و حاکمیت اسالم
با جنگ نظامی و تحریم اقتصادی امکان پذیر نیست و باید با نفوذ
فرهنگی و تأثیرگذاری بر ذهن ها و مغزها و تحریک هوسها به
این هدف رسید.
ایشان با اشاره به اقدامات سازمانیافته ضد فرهنگی و ضد
ارزشی خاطرنشان کردند :باید مانع نفوذ این اقدامات سازمانیافته
در تولیدات فرهنگی همچون هنر ،سینما ،کتاب و تئاتر شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه «ما معتقد به بستن
فضای فرهنگی کشور نیستیم اما با ولنگاری فرهنگی بهشدت
مخالفیم» گفتند :ما در شرایطی هستیم که جبهه مقابل ما و
دستگاههای استکباری ،همه امکانات فرهنگی و هنری خود
را برای ضربه زدن به نظام اسالمی ،بهکار گرفته اند و ما باید
برنامهریزی جدی در مقابل این جبهه داشته باشیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به برخی اقدامات
ضدفرهنگی سازمان یافته اما پنهان در جامعه ،افزودند :باید
دستگاههای فرهنگی اعم از وزارت ارشاد ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم و صداوسیما و
حتی دستگاههای اطالعاتی بر روی این مسائل به شدت حساس
باشند.
ایشان یکی از نکات مهم در عرصه امور فرهنگی را نقش
مدیران ارشد و مدیران میانی دستگاهها برشمردند و تأکید
کردند :اگر مدیران در خصوص مسائل دینی ،فرهنگی و اعتقادی
دستگاههای تحت مدیریت خود ،علن ًا مراقبت و نقش آفرینی کنند،
قطع ًا تأثیرگذار خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی ابراز نگرانی نسبت به مسئله حجاب در
جامعه را ،بجا و صحیح دانستند و خاطرنشان کردند :حجاب یک
حکم شرعی و یک مسئله قانونی است و در این زمینه باید در
درجه اول دستگاههای دولتی و حکومتی و مدیران آنها مراقبت
کنند تا براساس قانون عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنه ای ،رعایت موازین دینی و ظواهر
مذهبی را از جانب مدیران در بدنه دستگاهها تأثیرگذار دانستند و
گفتند :باید حرکت دینی در کشور تقویت شود که این موضوع به
پیشرفتهای مادی نیز کمک خواهد کرد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم تعامل،
همکاری و هم جهتی قوای سه گانه اشاره کردند و با تأیید سخنان
رئیس جمهور مبنی بر ضرورت هم افزا بودن سه قوه ،افزودند :در
برخورد با متخلفان باید منصفانه و عاقالنه و هوشمندانه عمل شود
و دستگاههای نظارتی بهگونهای عمل کنند که از اقدامات آنها
برداشتهای تبعیضآمیز و غرضآلود و مچگیری صورت نگیرد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه قوه مجریه میاندار و
عهده دار وظیفه سنگین اداره کشور است ،خاطرنشان کردند :همه
باید به این واقعیت توجه کنند البته مسئوالن دولتی نیز باید صبر و
تحمل خود را افزایش دهند و برای کوچکترین موضوع یا مشکلی،
بی تابی نکنند.
«نترسیدن از دشمن» توصیه دیگر حضرت آیتاهلل خامنهای به
مسئوالن دولت بود که گفتند :برخی اوقات سخنانی را می شنوم
که نشانه بیمناک بودن از دشمن است ،در حالیکه از دشمن ،واقع ًا
نباید ترسید زیرا این دشمن از ابتدای انقالب اسالمی وجود داشته
و هر کاری هم که توانسته کرده اما به موفقیت نرسیده است.
ایشان افزودند :آمریکا ،اروپا و حتی شوروی سابق در این چهل
سال هر اقدامی را که می توانستند علیه جمهوری اسالمی انجام
دادند اما به نتیجه نرسیدند .البته آزار و اذیت و زحمت بوجود
آورده اند ولی نتوانسته اند مانع از حرکت و پیشرفت نظام اسالمی
شوند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پیشرفتها و افزایش تواناییهای
جمهوری اسالمی در عرصه های سیاسی ،دفاعی و اقتصادی
تأکید کردند :دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند و چهل سال دوم
جمهوری اسالمی قطع ًا از چهل سال اول ،برای ما بهتر و برای
دشمنان بدتر خواهد بود.

ایشان در بخش پایانی سخنان خود به موضوع کشمیر اشاره
کردند و با ابراز ناراحتی از وضع مسلمانان این منطقه گفتند :ما با
دولت هند روابط خوبی داریم اما انتظار و توقع از دولت هند این
است که سیاستی منصفانه در قبال مردم نجیب کشمیر در پیش
بگیرد و به مردم مسلمان این منطقه زور گفته نشود.
رهبر انقالب اسالمی وضعیت کنونی منطقه کشمیر و
اختالفات هند و پاکستان در این زمینه را نتیجه اقدامات انگلیس
خبیث به هنگام خروج از شبه قاره هند دانستند و گفتند :انگلیسیها
برای استمرار درگیری در کشمیر ،تعمداً این زخم را در این منطقه
برجای گذاشتند .پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای
روحانی رئیس جمهور در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت
گرفته در کمک به آسیبدیدگان زلزله کرمانشاه در سال  ۹۶و
سیل سال  ،۹۸از استمرار خودکفایی در برخی بخشها از جمله در
تولید گندم خبر داد و خاطرنشان کرد :بهرغم تحریمها ،در ذخیره
و تأمین کاالهای اساسی در شرایط خوب و اطمینان بخشی قرار
داریم .آقای روحانی با اشاره به نوسانات در بازار کاال و ارز در سال
گذشته ،گفت :با وجود تالشهای همهجانبه آمریکا برای جلوگیری از
صادرات و واردات کاال ،توانستیم در بازار تعادل و ثبات ایجاد کنیم.
رئیسجمهور با تجلیل از صبر و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها
گفت :امروز در سطح جهانی آمریکا به عنوان یک پیمانشکن
منزوی شناخته می شود و از لحاظ حقوقی ،اولین بار در دو نوبت
آمریکا را در مجامع حقوقی جهانی محکوم کردیم.
رئیسجمهور ،تحریمهای آمریکا را اقدامی تروریستی دانست و
خاطرنشان کرد :امروز آمریکا دست به تروریسم اقتصادی علیه همه
ملت ایران و کودکان و زنان و مردان ایرانی زده است.
آقای روحانی با اشاره به گامهای متقابل ایران در کاهش تعهدات
برجامی گفت :مسیر صحیح و درستی را در کاهش تعهدات انتخاب،
و تأکید کردهایم صبر ما حدی دارد و در برابر بیتعهدی آنها نمی
توانیم تعهد کامل بپذیریم.
رئیسجمهور با بیان اینکه اگر مذاکرات با  ۴+۱موفق باشد می
تواند شرایط را عوض کند ،گفت :اگر گفتگوها ناموفق باشد ،به مسیر
خود ادامه خواهیم داد.
آقای روحانی افزود :قدرتهای جهانی میدانند که در صورت
تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران ،آبراههای
بین المللی نمی تواند امنیت سابق را داشته باشد ،بنابراین فشار
یکجانبه علیه ایران نمی تواند به نفع آنها باشد و امنیتشان را در
منطقه و جهان تضمین نمی کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
اقدامات بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت برای ایجاد آرامش
در بازار گفت :قیمت ارز تا حدی متعادل شده ،ضمن اینکه نسبت به
تأمین کاالهای اساسی و ضروریات زندگی مردم اطمینان داریم.
آقای روحانی افزود :آمارها نشان می دهد از اردیبهشت ماه
امسال ،تورم نقطه به نقطه و ماهانه رو به کاهش است.
رئیسجمهور سیاست دولت را فروش فرآورده های نفتی به جای
فروش نفت خام اعالم کرد و افزود :برای این کار پاالیشگاه های
موجود را توسعه داده و پاالیشگاه های جدید ایجاد خواهیم کرد.
رئیسجمهور گفت :در قدم اول توانستیم در زمینه نفت گاز و
گازوییل خودکفا شویم و به صادرات برسیم و امروز هم در زمینه
بنزین خودکفا شده و بنزین صادر می کنیم.
آقای روحانی ادامه داد :باید مصرف بی رویه بنزین را کاهش
دهیم که چارچوب مناسبی را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
برای این هدف ،تصویب کردهایم.
رئیسجمهور با اشاره به دستور رهبر انقالب درباره تغییر و اصالح
ساختار بودجه خاطرنشان کرد :هر چند در این مورد مقداری تأخیر
داریم اما تحریم فرصتی برای تغییر ساختار بودجه به وجود آورده
است.
آقای روحانی از کاهش بیکاری خبر داد و با اشاره به توسعه
نقشآفرینی شرکتهای دانشبنیان گفت :گردشگری نیز  ۴۳درصد
نسبت به سال قبل بیشتر و حدود  ۳۰۰هزار اشتغال در این حوزه
ایجاد شده است.
رئیسجمهور با اشاره به تحول در روستاها در زمینه آب ،برق ،راه،
بهداشت و درمان و ارتباطات خاطرنشان کرد :روزانه  ۲۰روستا به
شبکه ملی اطالعات و  ۱۰روستا به گاز وصل می شود ،ضمن اینکه
هر هفته  ۳۰روستا به آب اشامیدنی متصل می شود.
آقای روحانی با اشاره به توجه ویژه دولت به قشر ضعیف و تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت :همه موفقیتهای دولت تا امروز
در سایه لطف خدا ،هدایت رهبری و حضور و حمایت مردم بوده و
اگر این سه نبود ،ناتوان تر از آن بودیم که در برابر یک توطئه عظیم
جهانی کشور را اداره ،و نیازهای مردم را تأمین کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت همافزایی هر سه قوه تأکید
کرد :اگر همه دستگاهها در کنار هم قرار بگیریم و همدیگر را یاری
کنیم ،با شتاب بیشتر از تحریمها عبور می کنیم ،حل مشکالت مردم
سریع تر می شود و آمریکا را به زانو در خواهیم آورد.
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یادداشت

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

جزئیات طرح جدید بیمه بیکاری

معاون اشتغال وزیر کار با تشریح جزئیات طرح جدید پرداخت
بیمه بیکاری گفت :افرادی که دورههای کارورزی را گذرانده باشند
و در جایی مشغول به کار شوند ،وزارت کار سهم بیمه کارفرمای
آنها را میپردازد .به گزارش ایسنا ،عیسی منصوری اظهار کرد :یکی
از طرحها و سیاستهای وزارت کار در سال جاری پرداخت بیمه
مشوق کارآفرینان است و برای کارآفرینانی که تثبیت یا ایجاد شغل
میکنند ،مشوق بیمهای در نظر میگیریم و سهم حق بیمه کارفرما
را میپردازیم .وی افزود :این کار در رشتههای خاصی اولویت دارد
و از این جهت از عنوان معافیت بیمهای پرهیز میکنیم.از نظر ما هر
کسی که شاغل میشود و اطالعاتش در بیمه به ثبت میرسد ،حق
بیم ه سهم کارفرما را نقدا به تامین اجتماعی میپردازیم تا از این
طریق هزینه ایجاد اشتغال را پایین بیاوریم .معاون توسعه کارآفرینی
و اشتغال وزیر کار با اشاره به ماده  ۷۱برنامه ششم توسعه گفت:
آییننامه اجرایی ماده  ۷۱قانون برنامه ششم به موضوع معافیت
کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی از سهم بیمه کارفرما
به شرط جذب نیروهای کار جوان اشاره دارد.این آییننامه پیشنهاد
وزارت کار بود و مجلس این ماده قانونی را تصویب کرد.با توجه به
ابالغ آییننامه اجرایی ،امیدواریم سازمان برنامه و بودجه نیز منابع
طرح کارورزی را اختصاص بدهد.

پرداخت  ۶۷درصد حداقل حقوق
افراد برای بیمه بیکاری
وی همچنین از تدوین طرح جدیدی در
خصوص پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد که
به موجب آن  ۶۷درصد حداقل حقوق افراد بیکار از
سوی دولت و از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت
شده و مابقی آن به منظور حفظ اشتغال و امنیت
شغلی کارگر در اختیار کارفرما قرار میگیرد .به گفته
منصوری پیشنهاد پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده
با هدف حفظ اشتغال و به این دلیل مطرح شده که با محدودیت
منابع مواجه در کشور هستیم و اولویت پول در بخشهایی است که
بهرهوری بیشتری دارند .بر اساس اعالم وزارت کار  ۲۶۰هزار نفر
در کشور مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند که این میزان نسبت
به سال گذشته  ۱۲درصد رشد داشته است.پرداخت مقرری بیمه
بیکاری به میزان سابقه افراد بستگی دارد که مدت زمان دریافت
آن برای کارگران مجرد حداکثر  ۳۶ماه و برای کارگران متأهل
حداکثر  ۵۰ماه است.کارگران کارگاهها و بنگاههایی که به دلیل
اصالح ساختار مشمول نوسازی ماشین آالت یا بازسازی خط تولید
قرار گیرند از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند میشوند.

پرداخت سهم بیمه کارفرما در
طرح کارورزی
منصوری تصریح کرد :بر اساس قانون
مصوب ،هر فردی که سه ماه دوره کارورزی
را بگذارند اگر در جایی مشغول کار شد سهم
بیمه کارفرما را باید پرداخت کنیم.مکانیسم
طرح به این شکل است که افراد در سامانه
متمرکزی ثبتنام میکنند و ادارات استانی نیز
مورد تایید قرار میدهند تا اختالفی وجود نداشته باشد.لیست
افراد هم در اختیار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار
میگیرد تا کسانی که ثبت نام کرده و تمایل به استفاده از این
فرصت دارند ،مشخص شود.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد :مشابه این طرح ،یارانه
دستمزد است که در استانهای پر بیکار به اجرا در میآید و
در حال حاضر در  ۸استان کشور که دارای بیشترین میزان
بیکاری هستند اجرایی شده است.تمایل ما این بود به کسی
که االن مشغول است و در معرض ریزش است کمک بدهیم
تا اینکه طرف بیکار شود و برود شاغل شود و بعد به او یارانه
دستمزد بدهیم.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی:

ارزش اصل سهام عدالت  ۵برابر شده است
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی
گفت :سود مربوط به سهام عدالت سال ۹۷
تا پایان آذر و اوایل دی امسال به حساب
مشموالن واریز میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
جعفر سبحانی از واریز سود سهام عدالت
مربوط به سال  ۹۷در اواخر پاییز امسال
خبر داد و گفت :سود سهام عدالت مربوط به
سال گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده
است به طوری که هم اکنون این میزان
سود از سود سال  ۹۶عبور کرده است این
در حالیست که هنوز چند شرکت سهامدار
سهام عدالت از جمله هلدینگ خلیج فارس
مجمع عمومی خود را برگزار نکرده اند.
سود سهام عدالت پارسال
بیشتر از  ۱۷۵هزار تومان است
وی تاکید کرد :مجامع عمومی این
شرکتها باید تا پایان مهرامسال برگزار شود
تا بتوان به طور رسمی سود سهام عدالت در
سال  ۹۷را به عموم جامعه اعالم کرد.
این مقام مسئول بیان کرد :پس از پایان
مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه
سهام عدالت ۲ ،گروه تخفیف دار که

مشمول اعضای کمیته امام خمینی (ره)
و سازمان بهزیستی هستند اولین گروه
دریافت سهام عدالت خواهند بود .قطعا
سود سهام عدالت سال گذشته بیشتر از
 ۱۷۵هزار تومان خواهد بود ،اما به دلیل
اینکه سود این شرکتها به صورت یکجا
به حساب سازمان خصوصی سازی واریز
نمیشود ،پرداخت سود سهام عدالت هم
در چند مرحله واریز میشود .مشاور سازمان
خصوصی سازی گفت :سود سهام عدالت در
سال  ۹۵برابر سه هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
بود ،میزان این سود در سال  ۹۶افزایش پیدا
کرده و به عدد  ۴هزار میلیارد تومان رسید.
پیش بینیها نشان میدهد این عدد برای
سال  ۹۷بیشتر خواهد بود.
سامانه سهام عدالت برای اعالم
شماره شبا مشموالن باز است
سبحانی در پاسخ به این سوال که آیا
سامانه سهام عدالت هم چنان شماره شبا
افراد مشمول سهام عدالت را دریافت میکند
یا خیر؟ گفت :هم اگنون سامانه سهام
عدالت برای دریافت شماره شبا  ۲گروه از
مشمولین فعال است .اولین گروه افرادی که

دارای برگ سهام عدالت
بوده ،ولی شماره شبا
بانک مربوط را به سایت
سازمان خصوصی سازی
اعالم نکرده اند .تعداد
این افراد چیزی حدود ۵
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
است .این افراد میتوانند
شماره شبا خود را به این
سامانه معرفی کرده و سود
سالهای  ۹۵و  ۹۶خود را به صورت یکجا
دریافت کنند.
وی ادامه داد :سازمان خصوصی سازی
سود مربوط به این افراد در سالهای  ۹۵و
 ۹۶را حفظ گرده است.
این مقام مسئول بیان کرد :گروه دومی
که میتوانند برای دریافت سود سهام عدالت
شماره شبا اعالم کنند ،وراث متوفیان
مشمول سهام عدالت است که تعداد آنها
نیز بیش از  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار نفر است.
این افراد از تیر سال  ۹۷مجاز به مراجعه
به پیشخوان دولت برای تعیین تکلیف سود
سهام عدالت متوفی شده اند .سبحانی در

ادامه به زمان آزاد سازی
سهام عدالت در بورس
اشاره کرده و گفت :این
الیحه در سال  ۹۶وارد
مجلس شده است و با
بررسیهای مختلف از
طرف نهادهایی نظیر
بورس ،وزارت اقتصاد
و دارایی و کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای
اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است که
امیدواریم این طرح تا پایان سال وارد صحن
علنی شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی
در پایان گفت :خوشبختانه اصل سهام
عدالت هر فرد هم اکنون  ۵برابر شده
است و هرفردی که دارای سود یک میلیون
تومانی است با مراجعه به سایت سازمان
خصوصی سازی میتواند ارزش اصل سهام
خود را مشاهده کند بنابراین تاکید میکنیم
حتی در زمان آزاد سازی این سهام در بورس
نسبت به فروش آن عجله نکنند تا گرفتار
افراد سودجو در این بازار نشوند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک خبر داد

کاهش  19درصدی معامالت اجاره طی یک سال گذشته

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به اینکه باال رفتن
قیمت مسکن طی یک سال و نیم گذشته و به تبع آن کاهش
قدرت خرید باعث شده تا تعداد معامالت تجاری مسکن 19
درصد کاهش یابد ،گفت :کاهش قدرت خرید مسکن و باال
رفتن نرخ اجاره بها باعث شده تا عدهای از مستاجران به
شهرهای اطراف مهاجرت کنند .به گزارش فارس ،مصطفی
قلی خسروی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه
تعداد معامالت مسکن کاهش یافته و به طور متوسط در
برخی مناطق کاهش قیمت مسکن رخ داده آیا نرخ اجاره
بها نیز نزولی بوده است یا خیر ،گفت :زمانی که قیمت
مسکن افزایش مییابد نرخ اجاره بهای مسکن نیز صعودی
میشود و وقتی قیمت مسکن افت میکند اجاره بها نیز

نزولی خواهد شد اما اینگونه نیست که چون قیمت مسکن
صد در صد افزایش یافت نرخ اجاره بها نیز صد در صد رشد
کند .وی ادامه داد :قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است
اما اینگونه نیست که با رشد جهشی قیمت مسکن نرخ اجاره
بها نیز جهشی افزایش یابد .چرا که نرخ اجاره بها تناسبی
برای خود دارد و مالکان نیز به خوبی میدانند که اگر نرخ
اجاره بها را بیش از پیش افزایش دهند واحد مسکونی آنها
خالی خواهد بود.
نرخ اجاره کاهش خواهد یافت
رئیس اتحادیه مشاوران امالک خاطرنشان کرد :حال
که قیمت مسکن افت پیدا کرده نرخ اجاره بها نیز به تبع آن
تا حدودی افت خواهد کرد؛ بنابراین گزارشی که میتوان

ارائه کرد این است که در تمام مناطق نرخ اجاره بها کاهش
داشته است .خسروی در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از
وضعیت تعداد قراردادهای اجاره وجود دارد یا خیر،گفت :طی
بازه زمانی سال گذشته تا کنون  19درصد تعداد معامالت
اجاره کاهش داشته است و این کاهش تعداد معامالت اجاره
میتواند به دلیل باال رفتن قیمتها و کاهش قدرت خرید
باشد .وی در پاسخ سؤالی دیگر که دلیل دیگر کاهش تعداد
معامالت اجاره چه چیزی میتواند باشد،گفت :شاید یک از
دالیل کاهش معامالت اجاره تمدید مدت اجاره میان موجر
و مستاجر باشد اما باید اذعان کرد عده زیادی از مستاجران
در تهران به شهرهای اطراف و کوچکتر مهاجرت کردند که
باعث شده تعداد معامالت اجاره کاهشی شود.

عضو کارگری شورای عالی کار:

 3/5میلیون کارگر بدون قرارداد و بیمه داریم
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه مشکل اصلی
تخلف قرارداد سفید امضاء در اصناف است ،گفت :برآوردها حاکی
از وجود  ۳.۵میلیون نفر کارگر زیرزمینی در کشور است که در
کارگاههای فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و نظارت
وزارت کار ،کار میکنند .به گزارش تسنیم ،علی خدایی عضو
کارگری شورای عالی کار گفت :امروز با وجود وضعیت بد اقتصادی
و معیشتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است و نبود امنیت
شغلی اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است .او گفت :در صورت راه

اندازی سامانه جامع روابط کار ،اگر ثبت قراردادها در این سامانه
انجام شود هیچ کارفرمایی نمیتواند قرارداد سفید امضا ثبت کند.
نکته مهم در سامانه جامع روابط کار ضمانت اجرایی این سامانه است
که باید با برگزاری جلسات تکمیلی به نتایج یکسان دست پیدا کنیم.
خدایی افزود :با کارفرمایان شناسنامه دار مشکلی نداریم بلکه مشکل
اصلی کارفرمایان متخلفی هستند که قرارداد سفید امضا میکنند .او
با بیان اینکه مشکل اصلی تخلف قرارداد سفید امضاء در اصناف
است ،گفت :برآوردها حاکی از وجود  3.5میلیون نفر کارگر زیرزمینی

در کشور است که در کارگاههای فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین
اجتماعی و نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی کار میکنند .خدایی
گفت :این سامانه بانک جامع اطالعاتی کاملی برای حوزه روابط
کار خواهد بود که میتوان با استناد به آن با اطالعات دقیق و آمار
موثق صحبت کرد نه بر اساس احساسات .وی افزود :در حال حاضر
قراردادهای سفید امضا جرم است و اگر اثبات شود کارفرما حتما
جریمه خواهد شد .خدایی گفت :بیش از  96درصد قراردادهای
مکتوب و ثبت شده که قابل بررسی باشند موقت هستند.

ظرفیت دانشگاه آزاد اسالمی ایران
در سومین مگاپروژه اقتصادی چین
هادی حق پرست

کارشناس ارشد روابط بین الملل
چین از سال  2013پروژه کمربند -جاده را آغاز
کرده است .این پروژه برای متصل شدن ریلی،
دریایی و جادهای چین به آفریقا و اروپاست .این
طرح  60کشور جهان را درگیر خود میکند و بر
اساس جاده ابریشم که  1700سال بزرگترین راه
تجاری جهان بود شکل گرفته است .اصطالح جاده ابریشم نخستین بار
توسط یک ژئوپلیتیسین آلمانی در قرن  19به کار گرفته شد.
طرح کمربند -جاده نخست توسط آمریکاییها تحت عنوان جاده
ابریشم جدید و با محوریت افغانستان در هندوستان در سال  2011توسط
هیالری کلینتون مطرح شد .چین اما با بازطرح این پروژه تصمیم دارد
ضمن توسعه اقتصادی خود ،با افراطی گری و تجزیه طلبی در آسیا مقابله
کند و بستری گرم برای مانورهای دیپلماتیک خود فراهم آورد .بجینگ
در طول سالهای اخیر با بیش از  150کشور و سازمان بین المللی بیش
از  170توافق نامه همکاری در راستای تحقق کمربند جاده امضا کرده
و توافقاتی هم بین ایران و چین در سال  2016در این خصوص انجام
گرفته است.
طرح جدید کمربند جاده از منطقه سیان در چین جنوبی آغاز میشود و
تا شهر رومچی در قزاقسان و از آنجا نیز به ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه
میرسد .از استانبول به بلغارستان ،رومانی و جمهوری چک و آلمان و در
ادامه به روتردام هلند و نیز ایتالیا متصل میشود .جاده دریایی آن جنوب
شرق آسیا را به شرق آفریقا و شمال دریای مدیترانه متصل میکند .این
جاده منطقهای با جمعیت سه میلیارد نفر و اقتصادی بالغ بر 23هزار میلیارد
دالر را در بر خواهد گرفت.
این طرح که سومین سند بزرگ تجاری چین محسوب میگردد پنج
هدف اساسی به دنبال خود دارد:
 -1تقویت پیوندها و اتصاالت در زمینه حمل و نقل به گونهای که
یک کریدور بزرگ از اقیانوس آرام تا دریای بالتیک و از آسیای مرکزی
تا اقیانوس هند ایجاد شود .سپس به تدریجی شبکه ترانزیتی بین شرق،
غرب و جنوب آسیا شکل گیرد.
 -2تقویت ارتباط و رایزنیها میان کشورهای مسیر در زمینه سیاست
گذاری ،در جهت تسهیل زمینه همکاریهای مشترک اقتصادی.
 -3تسهیل تجاری میان کشورهای مسیر با تمرکز بر حذف موانع
تجاری و کاهش هزینههای تجارت و سرمایه گذاری.
-4تقویت همکاریهای مالی با تمرکز بر تسویه ارزی ،به گونهای که
از یک سو به کاهش هزینه مبادالت و کاهش ریسک مالی منجر شود و
از دیگر سو رقابت پذیری اقتصادی را تقویت کند.
 -5تقویت پیوندهای مردم با مردم در کشورهای مسیر کمربند.
طرح بزرگ کمربند جاده پیش از آنکه یک پروژه تجاری و اقتصادی
باشد ،یک ایده آینده نگرانه است .ایدهای آینده نگر که بنا دارد آسیا را
برای نسلهای آتی در قبضه اقتصادی چین و پس از آن اروپا و افریقا را
نیز تحت تاثیر تجارت با چین قرار دهد .پس در این میان جوانان بیش
از دیگران دارای اهمیت هستند و نقش آفرینی خواهند کرد .جوانان در
کشورهایی که به طور مستقیم درگیر این اتفاق هستند ،میتوانند در
حوزههای مختلف تاثیرگذار باشند.
کمربند جاده از آنجا که یک طرح همگرایانه است ،نخست نیازمند یک
درک و اشتراک فرهنگی بوده و درک فرهنگی در میان چند ملت نیازمند
فعالیت فرهنگی درازمدت خواهد بود و جوانان در این ملتها تنها کسانی
هستند که میتوانند با توجه به فرصت و توان خود در یک چشم انداز بلند
فرهنگی و گفتگوی میان ملتها را رقم زده و در کهن سالگی به تماشای
محصول نهال خود بنشینند.
در جمهوری اسالمی ایران عظیم ترین نهاد علمی فرهنگی که
ظرفیتهای علمی و فرهنگی گستردهای در سطح کشور و منطقه دارد،
با در اختیار داشتن بیش از یک میلیون جوان دانشجو و مستعد و تحصیل
کرده ،با ساختار و پراکندگی قابل توجه در سطح کشور و تواناییهای
متفاوت و گوناگون ،دانشگاه آزاد اسالمی است.
اگر این نهاد اراده کند که اهمیت روابط راهبردی جمهوری اسالمی
ایران با جمهوری مردمی چین را به مخاطبان خود عرضه و از ظرفیت و
فرصتهای آنان در حضور هرچه بیشتر ایران در طرح کمربند جاده استفاده
کند ،ایران قطعا در دهه آینده اهمیتی به غیر از یک قدرت منطقهای در
غرب آسیا و منبع انرژی برای چین خواهد داشت.
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگ ترین کمپین علمی ،فرهنگی و
ورزشی کشور با ظرفیتهای خود باید پیشگام روابط فرهنگی و علمی با
کشورهای مهم مانند چین باشد که نیازمند به سرمایه گذاری انسانس و
آینده نگری هستند .کمربند جاده ابتکاری برای تساهل ،تعامل و گفتگو
میان تمدن هاست و جوانان نیز ابزار و وسیله تحقق این مهم برای
تمدنهای آسیایی به خصوص ایران و چین خواهند بود.
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چگونه با افراد س ّمی برخورد کنیم؟

افراد س ّمی با منطق در جنگ هستند .برخی از آنان از اثرات منفی خود بر
دیگران آگاه نیستند و برخی دیگر از این که بحران ایجاد و دیگران را تحریک
کنند ،لذت میبرند .در هر شکل آنان پیچیدگیهای غیرضروری ایجاد میکنند
و بدتر از همه دیگران را مضطرب میکنند.
مطالعات نشان داده مغز هنگامی که در معرض محرک احساسی منفی قرار
میگیرد ،مانند احساساتی که افراد س ّمی در دیگران ایجاد میکنند ،واکنش
استرسزای شدیدی نشان میدهد .افراد س ّمی باعث میشوند شما به حد باالیی
از استرس برسید که باید به هر شکل ممکن از آن اجتناب کنید.
استراتژیهای زیر در برخورد با این افراد موثر است:
برای خود خطوطی را رسم کنید :آنها دائما در حال شکایت کردن و بیان
مشکالت هستند .آنها با غر زدن نزد دیگران حالشان بهتر میشود .اما در
بسیاری از موارد شنوندگان احساس استرس و ناراحتی میکنند .باید بین شنیدن
برای ابراز همدردی و شنیدنی که موجب برانگیختن احساسات منفی در شما
میشود تفاوت قائل شد .بنابراین بهتر است فاصله خود را با این افراد حفظ
کنید .یک راه این است که از آنان راجع به راه حل به جای بحث سر مشکل
سوال کنید .به این ترتیب یا انان مکالمه را ترک میکنند و یا مکالمه به سمت
مسیر مفیدتری پیش خواهد رفت.
بدانید کی به جنگ بروید :اگر در طرف مقابل شما از این نوع افراد س ّمی
باشد ،درگیر شدن در نزاعهای طوالنی انرژی شما را هدر میدهد .بخصوص
اگر در اینگونه نزاعها احساسات خود را کنترل نکنید ،به شما صدمه جدی وارد
میشود .وقتی براحساسات خود مسلط باشید ،میتوانید هوشمندانه زمین و زمان
منازعه را تعیین کنید.
باالتر از آنان ظاهر شوید :آنان غیرمنطقی هستند بنابراین میتوانند شما را
کالفه کنند .اجازه ندهید براساس احساسات پاسخ آنان را دهید .شما نمیتوانید
آنان را در بازی که به آن خوب عادت کردند ،شکست دهید .این نیازمند
خودآگاهی است که میتوانید با تمرینهای هوش هیجانی به این درجه از
خودآگاهی برسید .بعضی وقتها در مواجهه با افرادی که کامال از نظر احساسی
بی ثبات هستند ،بهتر است تنها لبخند بزنید و بروید.
نگذارید دیگران لحظههای خوشی شما را محدود کنند :اگر عقاید و نظرات
دیگران نقش زیادی در رضایت شما دارد ،یعنی شما حاکم بر خوشحالی و
رضایت خود نیستید .افراد با هوش هیجانی باال وقتی در مورد کاری که کردند
رضایت درونی دارند ،نمیگذارند نظرات منفی دیگران خوشحالی آنان را از
بین ببرد.
بر روی مشکالت تمرکز نکنید :جایی که شما روی آن تمرکز میکنید
احساسات شما را مشخص میکند .وقتی تمام توجه تان بر روی مشکالت است
این موجب برانگیختن احساسات منفی و استرس میشود .وقتی توجه تان بر
روی نحوه مواجهه با مسئله و یافتن راه حل است ،احساس کفایت بیشتری
میکنید و استرس شما کمتر میشود .وقتی با افراد س ّمی مواجه میشوید ،دائما
به مشکل زا بودن آنان فکر نکنید بلکه تمرکز خود را به سمت نحوه مواجهه
با آنان ببرید.
فراموش نکنید :افراد با هوش هیجانی باال به سرعت میبخشند ،اما فراموش
نمیکنند .بخشیدن یعنی سریع گذر کردن و ادامه مسیر دادن .اما به این معنی
نیست که اجازه دهید فرد خطاکار دوباره اشتباهش را تکرار کند .آنان خود را در
برابر اشتباهات آتی محافظت میکنند.
از سیستم پشتیبانی خود استفاده کنید :این اشتباه است که در مقابله با
هر مسئلهای صرفا روی خودتان اتکاء کنید .هرکسی فردی را دارد که در
دشواریها او را کمک ک ند .این افراد را در زندگی خود شناسایی کنید و
در مواقع دشواری از مشورت و کمک آنان بهره ببرید .اجازه دهید آنان نقاط
ضعف شما را در برخورد با افراد س ّمی شناسایی و راهنمایی تان کنند .بخصوص
که آنان با احتمال زیاد در حد شما از نظر احساسی درگیر مسئله نیستند ،بهتر
میتوانند برای رسیدن به راه حل کمک کنند.
با استفاده از این استراتژیها ذهن خود را تمرین دهید تا در تقابل با افراد
س ّمی استرس را بهتر مدیریت کند و اثرات منفی تعامل با این افراد را کاهش
دهد.
منبع :کافه مدیریت

رئیس انجمن علمی جنینشناسی خبر داد

ساالنه  300تا  500هزار سقط جنین غیرقانونی
در کشور!

ساالنه «بین  300تا  500هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش میشود
یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ،هر روز هزار جنین در کشور کشته میشود و
تنها حدود ده مورد قانونی است!
به گزارش ایرنا ،آمار دقیق قطعا خیلی بیشتر از این اعداد است .این در حالی است
که ما قانون داریم و میتوان با اجرای درست آن ،هم آمار کلی سقط را کاهش داد و
هم از این تعداد سقط غیرقانونی با عوارض و تبعات شدید ،جلوگیری کرد.
یکی از عجیبترین موارد ،مربوط به موقعی است که جنسیت جنین آن چیزی
نیست که مطلوب پدر و مادر باشد!
سقط با هدف تنظیم خانواده ،چیزی است که به هیچوجه بشر و کشورها آن را
نپذیرفتهاند .بازار قاچاق داروهای سقط جنین تاجایی داغ شده که هم اکنون بازار
ناصرخسرو تبدیل به جوالنگاه این داروها شده است.

ید شماره ( -87شماره پیاپی )793
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رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

پرداخت پاداش بازنشستگان و فرهنگیان از هفته جاری
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :از هفته جاری پاداش
بازنشستگی بازنشستگان و فرهنگیان با اختصاص منابع مالی و
علیرغم کاهش منابع مالی ،پرداخت میشود و این از اولویتهاست.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت  ۳۱مردادماه در جلسه مشترک
شورای برنامهریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و
بختیاری ،اظهار کرد :آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی عنوان شده
در قالب  ۲۴بند و موضوع مطرح است که عملیاتی خواهد شد .وی
ادامه داد :این  ۲۴بند در قالب  ۱۲برنامه و این برنامهها در قالب
 ۵۶طرح معین شده است .نوبخت با بیان اینکه در مجموع ۲۰۰
پروژه برای اجرا در استان تصویب شده است ،ادامه داد :بناست
برای هر پروژه یک مدیر تعیین شود که در سفرهای بعدی به
استان ،روند کار و پیشرفت آن و نیز مشکالت و موانع از زبان
مدیران پروژه شنیده خواهد شد .وی با تأکید بر اینکه ستاد اقتصادی
مقاومتی ،شورای برنامهریزی نیست ،اضافه کرد :هر بار مقام معظم
رهبری در چارچوب مباحث اقتصاد مقاومتی صحبت کردند ،بر
واژه فرماندهی این ستاد تأکید داشتهاند .نوبخت تأکید کرد :اگر
بناست شاهد رشد عادالنه در استان باشیم این مهم بدون اراده
ستاد فرماندهی و پیشرفت با قوت حاصل نخواهد شد که مصوبات
این جلسه نیز در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی نهایی شدهاند.

وی در ادام ه تصریح کرد :از سال  ۱۳۸۳بنا شد کشور در جایگاه اول
اقتصادی و علم و فناوری منطقه قرار بگیرد و برای آن چهار برنامه
با فاصل زمانی پنج سال تعریف شد .رئیس سازمان برنامه و بودجه
در ادامه بیان کرد :بعد از گذشت  ۱۰سال از این برنامهریزی ،حتی
به نیمه راه هم نرسیدیم و رهبری تشخیص دادند که دیگر با آن
ساز و کار نمیتوان به اهداف توسعه رسید .نوبخت تأکید کرد :بنا
به توصیه رهبری سبک راه تغییر یافت و اگر قرار باشد برای نیل
به اهداف توسعه سریعتر پیش رفت باید  ۲۴بند مذکور مورد توجه
قرار گیرد که در همین راستا سیاستها ابالغ شد .و ی با اشاره به
تأکید رهبری در سخنرانی مبنی بر افزایش تولید ،ادامه داد :ایشان
تأکید کردند که «تولیدکننده برای من در جایگاه یک رزمنده قرار
دارد» بنابراین تولیدکننده نباید به عنوان سرمایهگذار در نظر گرفته
شود .نوبخت با اشاره به سیاستهای ابالغ شده برای دستیابی به
اهداف سند چشمانداز  ۲۰ساله ،تأکید کرد :بر اساس این سیاست
باید بتوان تولید را هشت درصد افزایش داد .نوبخت دستیابی به این
هدف را با طی کردن دو مسیر ممکن دانست و گفت :مسیر نخست
اجرای طرحهای عمرانی از جمله راهآهن ،سد ،پل و  ...است که
مجری آنها دولت است و بخش خصوصی نیز ممکن است به
کمک دولت بیاید .وی ادامه داد :مسیر دوم طرحهای تولیدی در

بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات را شامل میشود که صد در صد
بر عهده بخش خصوصی است و با پول سرمایهگذار و تسهیالت
بانکی مندرج در تبصره  ۱۸میتوان این امور را پیش برد .وی در
ادامه تأکید کرد :از هفته آینده پاداش بازنشستگی بازنشستگان و
فرهنگیان با اختصاص هزاران میلیارد تومان و علیرغم کاهش
منابع مالی ،پرداخت میشود و این از اولویتهاست .نوبخت با اشاره
به محدود بودن اعتبارات طرحهای عمرانی ،بیان کرد :تخصیص
و پرداخت این منابع محدود نیز با اولویتبندی انجام میشود و
اولویتهای عمرانی استان نیز مشخص شده است .وی با اشاره به
تأمین اعتبار برای ساخت  ۲هزار مسکن روستایی برای محرومان
استان ،گفت :این طرح در سال آینده و در هفته دولت به بهرهبرداری
خواهد رسید .نوبخت در پایان تأکید کرد :اتصال مرکز استان به
شبکه سراسری ریل مورد توجه مسئوالن است که با توجه به
ضرورت احداث تونل و پلهای بزرگ برای اتصال این استان به
شبکه سراسری ،کارها در حال انجام و پیشرفت است.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

افراد فاقد بیمه ،روستائیان و عشایر تحت پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :هیات دولت آییننامه
اجرایی «بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع» را تصویب
کرد که براساس آن ،روستائیان و عشایر و تمام افرادی که بیمه
نیستند ،تحت پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی« ،محمد شریعتمداری» اظهارداشت :دولت مکلف
است برای تحقق سیاستهای کلی سالمت ،تامین منابع
مالی پایدار برای بخش سالمت ،توسعه کمی و کیفی
بیمههای سالمت و مدیریت منابع سالمت بوسیله نظام
بیمه اقدامهای الزم را انجام دهد.
وی گفت :مطابق قانون برنامه ،پوشش بیمه سالمت برای
تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است و برخورداری از یارانه
دولت برای حق سرانه بیمه با ارزیابی وسع و سایر ضوابط ،بر

اساس آییننامهای است که در جلسه هیات دولت تصویب شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :این حق بیمه شامل
سرپرست خانوار و تمام افراد تحت تکفل آنان است و بر اساس
این مصوبه هفت درصد درآمد خانوار در اختیار بیمه قرار میگیرد

و سهم کارفرما و دولت نیز توسط دولت پرداخت میشود .وی
اضافه کرد :براساس این مصوبه ،خانوارهایی که حقوق دریافتی
زیر  ۴۰درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار
دارند ،حق بیمه به شکل کامل توسط دولت پرداخت میشود.
شریعتمداری اضافه کرد :خانوارهایی که بین  ۴۰تا  ۱۰۰درصد
حداقل حقوق مصوب درآمد دارند ،تا  ۵۰درصد حق بیمه آنها
توسط دولت پرداخت میشود .همچنین خانوارهایی که از ۱۰۰
درصد حداقل حقوق و باالتر دریافت میکنند با پرداخت حق
بیمه خود میتوانند از بیمه سالمت ایران بهره مند شوند .بر
اساس این مصوبه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف
است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه
سالمت ایران ارائه دهد و این سازمان مکلف به بیمه کردن افراد
متقاضی بیمه است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

پرداخت وام  30میلیون تومانی ازدواج به جوانان در کمتر از یک ماه

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
با اشاره به رتبه بندی سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان
و پایان پایش دو استان گفت :وزارت کشور میتواند در این
زمینه از معاونت جوانان الگوبرداری کند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،محمد مهدی تندگویان در دیدار با سازمانهای
مردم نهاد لرستان ،خراسان شمالی و آذربایجان غربی ضمن
تشریح اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر در معاونت جوانان
افزود :زمانی که برای اولین بار در این حوزه قبول مسئولیت
کردم بسیاری از اعضای سازمانهای مردم نهاد مترصد خروج
از این حوزه بودند اما امسال شاهد هستم که به دنبال تمدید
شدن مجوز خود برای ادامه کار زیر نظر وزارت ورزش و
جوانان هستند .این نشان میدهد که توانستهایم که شأنیت
و شخصیت را به جوانان برگردانیم .این دستاورد حاصل اعتماد
آقای سلطانی فر به معاونت جوانان است اما همواره خودم
را بدهکار دولت ،کشور و باالخص جوانان میبینم .وی با
بیان اینکه موضوع تشکیل مجمع ملی جوانان بیش از 18
سال در سکوت قرار داشت و با وجود داشتن حداقل چهار

تا پنج مصوبه شورای عالی کشور تشکیل نشده بود اظهار
کرد :این در حالیست که در سال  96این مجمع در بهترین
سطح ممکن در کشور آغاز به کار کرد .کمتر رویدادی در
کشور است که با حضور معاون اول رئیس جمهور و حداقل
نیمی از اعضای کابینه در این سطح ممکن آغاز به کار کرده
باشند .تندگویان با بیان اینکه موضوع وام ازدواج برای اولین
بار در این دولت به روز رسانی شد تصریح کرد :با مراجعه افراد
و در صورت تکمیل پرونده آنها این وام در کمتر از یک ماه
به آنها تعلق میگیرد .نباید فراموش کرد که مبلغ وام ازدواج
در حال حاضر  30میلیون تومان است اما زمانی که این دولت
آغاز به کار کرد افرادی بودند که حتی وام سه میلیون تومانی
خود را بعد از سالها دریافت نکرده بودند .معاون امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه دولت سال گذشته 15
میلیارد تومان بودجه برای پرداخت وام ازدواج پرداخت کرده
است ادامه داد :همچنین برای اولین بار موضوع شناسه سمنها
که از زمان تشکیل سازمان ملی جوانان بر سر آن دعوا بود حل
شد و در حال حاضر در استانها این سازمانهای مردم نهاد

در حال دریافت شناسه خود هستند .همچنین به دنبال حل
موضوع بیمه سازمانهای مردم نهاد هستیم و امیدواریم که
این موضوع برای اولین بار در کشور انجام شود .وی با اشاره
به اینکه اگرچه نام معاونت جوانان در قانون تسهیل ازدواج
ذکر نشده اما این معاونت در این بخش این فعالیت چشمگیر
را داشته است اظهار کرد :در حال حاضر تعداد دفاتر مشاوره
و ازدواج به بیش از  400دفتر در سطح کشور رسیده است.
همچنین برای اولین بار برای توسعه و تاسیس این دفاتر وام
پرداخت میشود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

 13شهریور؛ آخرین مهلت بخشودگی جرائم کارفرمایان

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت ۱۳ :شهریور
ماه آخرین مهلتی است که کارفرمایان میتوانند با مراجعه به
شعب از بخشودگی جرائم بیمهای برخوردار شوند.
به گزارش ایرنا ،مصطفی ساالری در مورد قانون

بخشودگی جرائم کارفرمایان گفت :قانون بخشودگی جرائم
در مورد آن دسته از کارفرمایانی است که در برههای از زمان
گرفتار مشکالتی شده و نتوانسته اند حق بیمه کارگران خود
را پرداخت کنند به همین دلیل در حمایت از این افراد قانونی
به تصویب رسیده که بتوانند حق بیمه را تقسیط کنند و با
پذیرفتن شرایطی از بخشودگی جرائم بهره مند شوند .وی
با اشاره به اینکه  ۱۳شهریور ماه آخرین مهلت استفاده از
بخشودگی جرائم است ،گفت :طی این مدت استقبال خوبی
از سوی کارفرمایان انجام شده و افرادی که بدهی بیمهای و
جریمه دارند فقط میتوانند تا  ۱۳شهریور ماه برای استفاده از
بخشودگی به شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور مراجعه

کنند .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد :قوانین
سازمان تامین اجتماعی در جهت حمایت از بیمه شدگان
و کارگران و کارفرمایان است و در این راستا اقدامات و
تسهیالتی نیز در نظر گرفته است .ساالری همچنین در
مورد پرداخت  ۵۰هزار میلیارد تومان از بیمه دولت به سازمان
تامین اجتماعی در سال جاری گفت :سال مالی از تیرماه آغاز
میشود و تیر ماه سال آینده به پایان میرسد به همین دلیل
دولت هنوز فرصت دارد تا با روشهای مختلف بخشی از طلب
سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند .به گفته وی ،تهاتر،
واگذاری شرکت و سهام از جمله راهکارهایی است که دولت
میتواند از طریق آن  ۵۰هزار میلیارد را تسویه کند.
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معاون مسکن شهریبنیاد مسکنانقالب اسالمی خبر داد

ثبتنام طرح ملی مسکن در شهرهای کمتر از  100هزار نفر جمعیت از ماه جاری
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گفت :متقاضیان دریافت مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰هزار
نفر میتوانند از شهریور در سامانه طرح ملی مسکنثبتنام
کنند.
به گزارش مهر ،معاون مسکن شهری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی گفت :متقاضیان دریافت مسکن در
شهرهای زیر 100هزار نفر میتوانند از شهریور در سامانه
طرح ملی مسکنثبتنام کنند.
جواد حقشناس افزود :دولت  400هزار واحد مسکونی
برای تأمین مسکن اقشار ضعیف را در دستور کار قرار داده
است که از این تعداد ساخت  100هزار واحد آن بهعهده
بنیاد مسکن است.
وی با اشاره به اینکه تفاوت طرح اقدام ملی مسکن
با مسکن مهر در این است که قبل از ساخت واحدهای
مسکونی ،تقاضا برای ساخت مدنظر است گفت :از تجربه
مسکن مهر در این طرح استفاده کردیم و قبل از ساخت
واحدهای مسکونی اقدام به شناسایی مکانهای دارای تقاضا
کردیم بهطوری که تقاضا شناسایی شده است.
وی بیان کرد :سامانه مراحل پایانی را طی میکند ،در
اوایل شهریور ثبتنام بهصورت آزمایشی از شهر کرمان
آغاز میشود بعد از  10روز استانهای دیگر به آن اضافه
میشود ،وبعد از ثبتنام اولیه متقاضیان ،پایش افراد کمتر از

یک ماه صورت میگیرد .حقشناس افزود :افرادی که واجد
شرایط هستند میتوانند اقدام به ثبتنام در سامانه کنند البته
متقاضیان نیز به دو دسته تقسیمبندی شدهاند؛ افراد دارای
زمین و افراد فاقد زمین.
وی تصریح کرد :افرادی که دارای زمین هستند
تسهیالت ساخت و مجوز برای ساخت در اختیار آنها قرار
میگیرد و افراد فاقد زمین نیز از اراضی دولتی که در اختیار
این طرح است استفاده میشود بهطوری که با سازندگان
وارد مذاکره میشویم و تا حدودی بر سر قیمت تمامشده به
توافق میرسیم و در سامانه قیمتها بستگی به نوع پروژه
درج خواهد شد .وی ادامه داد :یکی دیگر از امتیازات این
طرح این است که در تأمین خدمات زیرساخت و روساخت
هیچ مشکلی وجود ندارد ،زیرا بهدلیل تقاضامحور بودن

پروژهها سریع ساخته و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی
درباره تسهیالت ارائهشده به این طرح گفت :با توجه به
توافقاتی که با بانک مسکن صورت گرفته است متوسط
تسهیالت تا  75میلیون تومان با سود  18درصد است این
تسهیالت نیاز به سپرده گذاری ندارد و تا سقف  100میلیون
تومان نیز میرسد و البته بانک مسکن کنار این تسهیالت
جعاله نیز پرداخت میکند.
وی بیان کرد :تسهیالت  75میلیون تومانییا بهصورت
تسهیالت خرید به خریدار پرداخت میشود یا اینکه
تسهیالت به انبوهسازان پرداخت میشود و انبوهسازان
میتوانند این تسهیالت را انتقال دهند.
حقشناس اضافه کرد :متقاضیان باید در زمان اولیه
هزینه جزیی پرداخت کنند و بعد از تأیید نهایی وضعیت
متقاضیان باید  30تا  50میلیون تومان در بانک مسکن
سپرده گذاری کنندو دو دهک اولماننداقشار کمدرآمد که
شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی
هستند نیازی به آورده اولیه ندارند.
وی ادامه داد :افرادی که زمین در اختیار دارند بهصورت
انفرادی اقدام به ساخت میکنند شرایط برای آنها فراهم
است و تسهیالت ارائه میشود ،اما در ساخت گروهی از
انبوهسازان گروهی دارای صالحیت استفاده میشود.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

بیمه سالمت اجباری شد

نحوه پرداخت حق بیمه دهکهای پایین درآمدی

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از تصویب آیین نامه
اجرایی بیمه پایه اجباری سالمت و ارزیابی وسع در هیات
وزیران خبر داد و گفت :بر این اساس دولت مکلف است
جهت تحقق سیاستهای کلی سالمت ،تامین منابع
مالی پایدار حوزه سالمت ،توسعه کمی و کیفی بیمههای
سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمهای
اقدام کند .به گزارش ایسنا ،مهندس طاهر موهبتی در
این باره گفت :بر اساس این آیین نامه ،تمام افراد بیمه
نشده و تمامی روستاییان و عشایر که بیمه ندارند ،تحت
پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند .رئیس هیات مدیره
سازمان بیمه سالمت اظهار داشت :با توجه به این مصوبه

دولت ،حق بیمه خانوادههایی که مجموع درآمد و دریافتی
آنها بر اساس ارزیابی وسع کمتر از  ۴۰درصد حداقل
حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار است یا بر
اساس وضعیت مالی در یکی از دهکهای درآمدی
یک و دو و سه قرار دارند ،به صورت کامل توسط دولت
پرداخت میشود .وی افزود :همچنین  ۵۰درصد حق بیمه
خانوارهایی که درآمد آنها بر اساس ارزیابی وسع بین ۴۰
تا  ۱۰۰درصد حداقل حقوق مصوب است یا بر اساس
وضعیت مالی در دهک درآمدی  ۴قرار دارند نیز توسط
دولت پرداخت میشود و خانوارهایی که درآمد آنها بر
اساس ارزیابی وسع  ۱۰۰درصد حداقل حقوق و باالتر

باشد یا در دهک درآمدی  ۵و باالتر باشند ،با پرداخت حق
بیمه میتوانند از بیمه سالمت استفاده کنند.
موهبتی گفت :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز بر
اساس این مصوبه مکلف است حداکثر تا یک ماه ،پاسخ
آزمون وسع را به سازمان بیمه سالمت ارائه کند و بیمه
سالمت بر اساس نتیجه آزمون وسع انجام شده توسط
وزارت رفاه باید افراد را تحت پوشش قرار دهد.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

شرایط و ضوابط بهرهمندی زنان خانهدار از بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی گفت :یکی از خدمات
سازمان تامین اجتماعی بیمه زنان خانه است .زنان خانه دار
با  ۱۸تا  ۵۰سال سن میتوانند به شعب سازمان تامین
اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند .به گزارش ایسنا،
محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود؛ مطالبی تحت
عنوان «دانستنیهای تامین اجتماعی» منتشر و به مرور
برخی قوانین تامین اجتماعی میپردازد .وی درباره شرایط
بیمه زنان خانه دار و در پاسخ به این پرسش که آیا زنان
خانهداری که بواسطه بیمه همسرشان ،از دفترچه درمان
تامین اجتماعی استفاده میکنند میتوانند تحت پوشش بیمه
زنان خانه دار قرار بگیرند؟ گفت :یکی از خدمات سازمان
تامین اجتماعی بیمه زنان خانه دار است .زنان خانه دار با ۱۸
تا  ۵۰سال سن میتوانند به شعب سازمان تامین اجتماعی
مراجعه و تقاضای بیمه کنند .قائم مقام سازمان تامین

اجتماعی افزود :سازمان تامین اجتماعی سه مدل بیمه را
برای زنان خانه دار درنظر گرفته است .نوع اول با حق بیمه
 ۱۲درصد است و شامل بازنشستگی میشود .نوع دوم با حق
بیمه  ۱۴درصدی شامل بازنشستگی و فوت و نوع سوم که
گرانترین است با حق بیمه  ۱۸درصدی شامل بازنشستگی،

فوت و از کار افتادگی میشود .زدا با اشاره به اینکه بسیاری
بانوان تصور میکنند چون به تبعیت از همسرشان دفترچه
درمان دارند خودشان هم بیمه اند ،درحالی که یک تصور
اشتباه است گفت :صحیح است که زنان با این دفترچه از
خدمات درمانی استفاده میکنند اما نمیتوانند از حقوق و
مستمری بازنشستگی بهره مند شوند .وی ادامه داد :اگر
زنان خانهدار با سازمان قرارداد ببندند پس از رسیدن به سن
بازنشتگی میتوانند حقوق دریافت کنند و کمک حال اقتصاد
خانواده باشند .قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه
ما نرخ درمان را روی نرخ حق بیمه زنان خانهدار نمیآوریم
و آنها کماکان میتوانند از دفترچه درمان به تبعیت همسرشان
استفاده کنند گفت :اما چنانچه مایل به دریافت بیمه درمان
هم باشند باید سرانه درمان را جداگانه بپردازند که برای سال
 ۹۸حدود  ۴۹هزار تومان است.

سازمان حج و زیارت اعالم کرد

شرایط و ضوابط سفر اربعین

سازمان حج و زیارت اعالم کرد :ثبتنام اربعین از اول
شهریورماه آغاز میشود .با وجود لغو ویزای عراق برای
ایرانیها اما خروج از کشور در اربعین ،به ثبتنام در سامانه
سماح منوط شده است .وزارت کشور اعالم کرده است:
از دهم ماه محرم برابر با  ۱۹شهریورماه زائران اربعین به
شرط ثبتنام قبلی ،اجازه خروج از کشور را دارند.
به گزارش خبرآنالین ،سازمان حج و زیارت اطالع
داد که با توجه به حذف روادید ایران و عراق و هزینه
آن ،اما زائران برای خروج از کشور ،الزم است در سامانه
ت کنند .اگر دسترسی به این
سماح اطالعات خود را ثب 
سایت امکانپذیر نبود ،با مراجعه به دفاتر زیارتی در این
سامانه میتوان ثبتنام کرد .سازمان حج با اعالم اینکه

ثبتنام اربعین در این سامانه از اول شهریورماه آغاز
میشود ،فرایند آن را تشریح کرد :متقاضیان اربعین پس
از ثبت اطالعات مطابق مدارک هویتی در سامانه سماح،
نزدیکترین دفتر خدمات زیارتی به محل سکونت خود را
در این سایت انتخاب میکنند و به همراه گذرنامه معتبر
و دو قطعه عکس  ٣×٤پشت زمینه سفید و ترجیح ًا شبیه
عکس گذرنامه به آن مراجعه کنند .گذرنامه متقاضیان
اربعین دستکم باید شش ماه اعتبار داشته باشد .این
سازمان ،مهمترین ضرورت ثبتنام در سامانه سماح را
کنترل جمعیت در مرزها دانسته و اعالم کرد که زائران
برای بیمه و تامین ارز مورد نیاز این سفر باید در این
سامانه ثبتنام کرده باشند .رئیس ستاد مرکزی اربعین

پیشتر اعالم کرده بود طبق مذاکره با بانک مرکزی،
سهم ارزی هر زائر اربعین۱۰۰ ،هزار دینار عراق است.
سازمان حج و زیارت در این مرحله هزینهای را برای
ثبتنام رسما اعالم نکرده است .ستاد مرکزی پیشتر خبر
داده بود :نیروی انتظامی با کنترل ترددها ،از دهم محرم
تا آخر ماه صفر (برابر با  ۱۹شهریورماه تا هفت آبانماه)،
اجازه عبور و مرور زائرین را صرفا برای افراد ثبت نام شده
در سامانه سماح صادر میکند.

بازداشت  2نماینده مجلس با وثیقه
 10میلیارد تومانی در ارتباط با پرونده سایپا
یک عضو هیات رئیسه مجلس بازداشت دو نماینده مجلس را تایید کرد.
به گزارش ایسنا ،یک عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد :دو عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان
اوین منتقل شدند.
وی توضیح داد :قرار وثیقه  10میلیارد تومانی برای این دو نماینده تعیین شده
که آنها زمان الزم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند؛ لذا قاضی حکم به
انتقال آنها به زندان اوین تا زمان تامین وثیقه را داد.
این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان یادآور شد :چندی پیش نیز یکی از این
دو نفر در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با
قرار التزام آزاد شد؛ با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست
برچه مبنایی تبدیل به وثیقه ده میلیارد تومانی شده است.

جزئیات بازداشت مدیرعامل ایران
خودرو در دفتر کارش
مدیرعامل ایران خودرو در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم
قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شد.
به گزارش تسنیم ،هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو با حکم
بازپرس شعبه  14رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که رسیدگی به پرونده تخلفات
مدیران خودرویی را نیز در دستور کار خود دارد بازداشت شد.
براساس این گزارش ،مدیرعامل برکنار شده شرکت ایران خودرو در حالی
که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا
بازداشت شد.
ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود از برکناری هاشم یکه زارع
مدیرعامل ایران خودرو خبر داده بود و اعالم کرد :مدیرعامل ایران خودرو به دلیل
تغییر قیمت برکنار و آقای علیآبادی جایگزین میشود.
آنطور که سخنگوی دولت به رسانهها اعالم کرد ،مدیرعامل ایران خودرو به
صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصوالتش را افزایش داده و به همین
دلیل برکنار میشود.
ربیعی تأکید کرد :افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا
اشتباه نرم افزاری یا خطای شخصی بوده است.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام فروش
 2هزار و  800متر مربع اراضی ملی
به ارزش یک میلیارد تومان در کنگان
فرمانده انتظامی استان از کشف زمینخواری  ۱۰میلیارد ریالی در شهرستان
کنگان و آزادسازی  ۲هزار و  ۸۰۰متر مربع از اراضی ملی در این منطقه خبر
داد .به گزارش مهر ،سردار خلیل واعظی اظهار داشت :در پی اعالم نماینده
حقوقی اداره راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فردی اقدام به فروش  ۲هزار و
 ۸۰۰متر مربع از اراضی ملی متعلق به آن اداره کرده است ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان کنگان قرار گرفت .وی
گفت :با استفاده از امکانات اطالعاتی و تحقیقات میدانی ،بررسی الزم انجام
و پس از جمعآوری اسناد و مدارک و مستندات ،مشخص شد که فرد مورد
نظر اقدام به فروش  ۲هزار و  ۸۰۰متر مربع از اراضی متعلق به اداره راه و
شهرسازی کرده است .سردار واعظی با بیان اینکه ارزش ریالی اراضی کشف
شده برابر نظر کارشناسان مربوطه  ۱۰میلیارد ریال برآورد شده است ،افزود:
متهم پس از تکمیل تحقیقات در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت .فرمانده
انتظامی استان بوشهر با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با پدیده زمین
خواری خاطر نشان کرد :شهروندان میتوانند در صورت اطالع از وقوع این
پدیده و اطمینان از صحت آن ،مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰گزارش کنند.

قتل مادر میانسال با ضربات چکش
توسط پسر معتاد در شیراز!
جانشین پلیس آگاهی استان فارس درباره چگونگی وقوع یک قتل گفت:
متهم در بازجویی فنی و تخصصی اقرار کرد که به دلیل اعتیاد شدید به مواد
مخدر با مادر خود درگیر شده و به وسیله یک چکش وی را از ناحیه سر به قتل
رسانده است .به گزارش میزان ،در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110
مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محالت شیراز ،بالفاصله کارآگاهان
پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند .جانشین پلیس
آگاهی استان فارس گفت :ماموران در بررسیهای اولیه مشاهده کردند
مقتول که زنی میانسال است ،به وسیله اصابت جسم سخت از ناحیه سر ،به
قتل رسیده است .کاووس حبیبی بیان کرد :کارآگاهان پلیس آگاهی پس از
تحقیقات فنی و تخصصی و بدست آوردن سرنخهایی در این زمینه ،موفق به
شناسایی قاتل که فرزند مقتول است شدند .جانشین پلیس آگاهی استان با
بیان اینکه کارآگاهان موفق شدند قاتل را در مخفیگاهش دستگیر و تحویل
مراجع قضائی دهند ،تصریح کرد :متهم در بازجویی فنی و تخصصی اقرار کرد
که به دلیل اعتیاد شدید به مواد مخدر با مادر خود درگیر شده و بوسیله یک
چکش وی را از ناحیه سر به قتل رسانده است.
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جزئیات حکم حادثه مرگبار اتوبوس
واحد علوم تحقیقات

جان باختن ساالنه  ۳۶هزار و  ۶۰۰نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در کشور

ید شماره ( -87شماره پیاپی )793
یکشنبه  3شهریور  - 1398دور جد 

معاون توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد

وکیل پرونده حادثه علوم تحقیقات از صدور حکم دادگاه متهمین این
پرونده خبر داد.
به گزارش مهر ،حسام نواب صفوی ،وکیل سانحه دیدگان اتوبوس
علوم تحقیقات با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی
از صدور حکم دادگاه متهمین پرونده و حبس تعزیری رئیس دانشگاه آزاد
خبر داد .همچنین سیدحسین طباطبایی رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت
از داراییهای دانشگاه آزاد با اشاره به صدور حکم پرونده اتوبوس دانشگاه
آزاد گفت :براساس رای صادره دادگاه ،رئیس واحد علوم و تحقیقات به 3
سال حبس محکوم شده است که  2سال از آن تعلیق شده است.
وی افزود :پیمانکار نیز به  3سال حبس محکوم شده است که تعلیقی
نیست .رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از داراییهای دانشگاه آزاد با
اشاره به اینکه این رای قطعی نیست و دانشگاه آزاد نسبت به آن اعتراض
خواهد کرد ،گفت :در زمان حادثه فقط  2ماه از آمدن دکتر مسعودی به
واحد علوم و تحقیقات میگذشت .ایشان هیچ نقشی در انعقاد قرارداد با
پیمانکار نداشته و حتی برای لغو قرارداد همه تالش خود را کرده بود.
وی اضافه کرد :قرار بود دو سه روز بعد از حادثه پیمانکار دیگری به
دانشگاه بیاید .طباطبایی با بیان اینکه معتقدیم در مباحث کیفری باید
تناسبی بین جرم و مجازات وجود داشته باشد ،گفت :ما حکم رئیس واحد
علوم و تحقیقات را متناسب نمیدانیم و به آن اعتراض خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد

آزادسازی هزار و  790متر مربع اراضی
ملی از چنگ یک زمینخوار در گنبدکاووس

فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف چهار میلیارد ریال زمینخواری
در شهرستان گنبدکاووس خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
سردار روح االمین قاسمی اظهارکرد :مأموران پلیس آگاهی شهرستان
گنبدکاووس پس از یک سری اقدامات اطالعاتی و میدانی موفق به
کشف یک فقره زمین خواری شدند .وی افزود :در بررسیهای تخصصی
به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان مشخص شد ،متهم ۳۴
هزار و  ۷۹۰متر مربع از اراضی ملی و طبیعی به ارزش چهار میلیارد ریال
را به صورت غیرقانونی تصرف کرده است .فرمانده انتظامی استان گلستان
با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه ،خاطرنشان کرد :متهم در
تحقیقات اولیه منکر هرگونه جرمی شد که پس از مواجهه با مستندات و
مدارک پلیس به تصرف غیرقانونی اراضی ملی اعتراف کرد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  513941و شناسه ملی  14007005327به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای حسین بیکی بشماره ملی:
 0941298574با پرداخت مبلغ  300000ریال به صندوق شرکت
در ردیف شرکاء قرار گرفت - .آقای علی آزادیان بشماره ملی:
 0075506513با پرداخت مبلغ  400000ریال به صندوق شرکت در
ردیف شرکاء قرار گرفت .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000
ریال به مبلغ  1700000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید  -لیست صاحبان سهم الشرکه
پس از ورود شریک و افزایش سرمایه» -آقای ایمان رحیمی آلوقره
به شماره ملی 0058170812دارنده 400000ریال -آقای ابراهیم
شوشتری دهشال به شماره ملی  2739576668دارنده300000ریال
سهم الشرکه -آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی1465728406
دارنده 300000ریال سهم الشرکه -آقای حسین بیکی بشماره ملی:
 0941298574دارای مبلغ  300000ریال سهم الشرکه  -آقای
علی آزادیان بشماره ملی0075506513 :دارای مبلغ  400000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()565391
____________________

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات پرشین راد با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  408662و شناسه ملی  10320613181به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1396
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مهندسی بین الملل پرشین راد
شناسه ملی  10102996389بنمایندگی آقای مهدی رادپور به
شماره ملی  0059554339با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ
 60000000ریال از صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید .سعید

تریاک با  ۶۷درصد ،حشیش و گل و ...با  ۱۲درصد ،شیشه  ۸درصد و هروئین  ۴درصد
از مصرف موادمخدر را به خود اختصاص داده اند

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد
مبارزه با مواد مخدر نسبت به ورود ماده مخدر شیشه جدید از
افغانستان به ایران هشدار داد.
به گزارش مهر ،سعید منتظرالمهدی معاون کاهش تقاضا
و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در
سیزدهمین کنگره بینالمللی دانش اعتیاد که در مرکز همایشهای
بینالمللی رازی برگزار شد ،اظهار کرد :سو مصرف مواد مخدر به
 ۲هزار سال قبل از میالد مسیح برمی گردد و به طور مداوم
دغدغه افراد بوده است .وی افزود :جریان اقتصادی و سودآوری
اعتیاد به قدری است که بعید میدانم سوداگران مرگ به راحتی از
آن دست بردارد .منتظرالمهدی تاکید کرد :ساالنه  ۴۵۰هزار نفر و در
ایران روزانه  ۱۰نفر به سبب مصرف موادمخدر جان خود را از دست
میدهند .معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد
مبارزه با مواد مخدر گفت :تریاک با  ۶۷درصد و بعد از آن حشیش و
گل و ...با  ۱۲درصد و شیشه  ۸درصد و هروئین  ۴درصد از مصرف
موادمخدر را به خود اختصاص داده اند .وی گفت :شیشه جدیدی در
راه است که در افغانستان کشت میشود و باید تالش کنیم ذائقهها
به سمت مصرف شیشه نرود ۴۰ .درصد مصرف کنندگان حشیش و
شیشه و گل اعالم میکنند این مواد هیچ ضرری برای ما ندارد و ما

باید تالش کنیم این تفکر را از بین ببریم .منتظرالمهدی ادامه داد:
 ۹هزار مرکز درمانهای سرپایی در کشور داریم و کماکان متادون
حرف اول را در زمینه ترک اعتیاد میزند و همچنان ایران حرف
اول را در زمینه درمان اعتیاد میزند .معاون کاهش تقاضا و توسعه
مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد :سیگار
کشیدن یک هنرمند و مشاهده این فعل از طرف کودکان تاثیرگذاری
شدید روی افزایش اعتیاد دارد چراکه اعتیاد در کودکی نقش دارد و
کودک از همان سنین پایین با مصرف هرگونه موادمخدر خواسته و
ناخواسته آشنا میشوند .وی گفت ۷۰ :درصد موادمخدر در مرزهای
شرقی کشف میشود و به کوچه و خیابانهای ایران نمیرسد.

منتظرالمهدی تصریح کرد :طی دو دهه اخیر شاهد افزایش  ۳هزار
و  ۳۰۰درصدی تولید تریاک و زمین کشت در افغانستان بودیم .در
سال  ۲۰۱۵سالیانه  ۴هزار و  ۵۰۰تن کشت میشد که در سال
 ۲۰۱۷به  ۹هزار تن رسید .همچنین در سال  ۲۰۱۸به سبب کم
آبی کاهش پیدا کرد و طبیعتا امسال با افزایش باران ،افزایش پیدا
خواهد کرد .وی با اشاره به اینکه یکصد و  ۶۷تریلیون تومان هزینه
مبارزه با مواد مخدر طی یک سال در کشور است ،یعنی  ۴۷درصد
بودجه عمومی کشور و به تعبیری  ۱۱درصد تولید ناخالص ملی در
کشور صرف این مبارزه میشود ،گفت :بالغ بر  ۴۵۰میلیون نفر در دنیا
مصرف کننده مواد مخدر هستند که سالیانه  ۴۵۰هزار نفر به سبب
سوء مصرف مواد مخدر در دنیا و در ایران روزانه  ۱۰نفر جان خود را
از دست میدهند و به عبارتی در سال  ۳۶هزار و  ۶۰۰نفر جان خود
را از دست میدهند .به گفته منتظرالمهدی طی این سالیان شاهد
افزایش  ۵درصد مواد مخدر در کشور بودیم این در حالی است که در
دنیا افزایش  ۳۰درصدی را شاهد بودیم و شیوع مواد مخدر در جهان
سن  ۱۵تا  ۶۴سال است .معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود ۱۰ :سال مبارزه بی امان و
برخورد با آشپزخانههای تولید شیشه توسط پلیس مقام استفاده شیشه
از رتبه دوم پایین آمده و در رده سوم و چهارم نشسته است.

رئیس پلیس راه کشور خبر داد

خسارت ساالنه  ۲هزار میلیارد تومانی تلفات جادهای در کشور
دیه هر انسان حدود  ۳۰۰میلیون تومان و هر کشته در تصادفات حدود  ۵میلیارد تومان هزینه برای کشور دارد
رئیس پلیس راه کشور گفت :در سال  ۹۷تصادفات فوتی رانندگی
 ۲هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است.
به گزارش ایسنا ،سردار سید تیمور حسینی در چهارمین جلسه
کمیسیون ایمنی ،حمل و نقل و سوانح و اولین جلسه شورای راهبری
ترافیک استان مرکزی اظهار کرد :دیه هر انسان حدود  ۳۰۰میلیون
تومان است در حالی که هر کشته در تصادف نزدیک به  ۵میلیارد
تومان هزینه روی دست کشور میگذارد ،بر این اساس تلفات تصادفات
در سال  ۹۷بالغ بر  ۲هزار میلیارد تومان خسارت و ضرر برای کشور
داشته است .وی افزود :تصادف رانندگی و تلفات ناشی از آن ساالنه
نزدیک به  ۵درصد از تولید ناخالص ملی را از بین میبرد که با نگاه
هزینه فایدهای و کاسب کارانه به این مسئله متوجه میشویم که
اولویت اول کشور ساماندهی این حوزه است .حسینی تصریح کرد:
کشور حداقل برای  ۱۰سال باید توسعه راهها و ایجاد راههای جدید را
تعطیل کند و همه اعتبار و بودجه و هزینه را برای بهسازی وضعیت

موجود صرف کند .رئیس پلیس راه کشور اضافه کرد :خودرو ،جاده و
انسان عوامل ایجاد کننده تصادف هستند و نقش انسان در تصادفات
بیش از  ۹۲درصد است .وی افزود :اولین راهکار توسع ه روزافزون ،توجه
به قابلیتهای حوزه  ITSاست ،در عرصههای مختلف این قابلیتها
میتواند به ما کمک کند و یکی از این قابلیتها ثبت تخلفات رانندگی
است .در حال حاضر ما فقط سرعت را اعمال میکنیم در حالی که در
مباحثی همچون حرکت بین خطوط و خواب آلودگی نیز میتوانیم از
این قابلیت بهره ببریم .حسینی ادامه داد :باید به دنبال از بین بردن
زمینه تخلف باشیم تا مردم مجبور به تخلف نشوند .در همه محورهای
برون شهری وقتی سرعت عملکردی را با سرعت آییننامهای مقایسه
میکنیم متوجه میشویم سرعت عملکردی بسیار بیشتر است .فرمانده
پلیس راه کشور اظهار کرد :موتورسیکلتها باید به گونهای طراحی
بشوند که قدرت مانور از آنها گرفته شده و قدرت نیرو و شتاب آنها
متناسب با نیاز جامعه باشد تا از حرکات پرخطر آنها جلوگیری شود.

یگانه بشماره ملی  5329836591با دریافت کلیه سهم الشرکه خود
بمبلغ 20000000ریال از صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید.
محمد صالح حبیبی مظاهری بشماره ملی  0081074840با دریافت
کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ  20000000ریال از صندوق شرکت ،از
شرکت خارج گردید .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ200000000
ریال بمبلغ  100000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .لیست شرکاء و میزان سهم
الشرکه هریک از آنها بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل اعالم میگردد:
فروغ کلوانی بشماره ملی  2140208943دارنده 70000000ریال مدیا
رادپور بشماره ملی  0021916233دارنده  10000000ریال متینا
رادپور بشماره ملی  0021916241دارنده  10000000ریال نفس
رادپور بشماره ملی  0441871690دارنده  10000000ریال سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()565392
____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت امور خارجه
به شماره ثبت  303841و شناسه ملی  10103413569به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  12/03/1398و تاییدیه شماره
 75042/15/982مورخ  17/04/1398اداره کل تعاون استان
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمدجواد کولیوند کد
ملی  5849486232به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی
مقدسی کد ملی  0047868880به سمت نایب رئیس هیأت
مدیره آقای جواد کوثری کد ملی  3873200732به سمت
منشی هیأت مدیره انتخاب گردیدند .آقای مصطفی مقدسی کد
ملی  0047868880به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب
گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو

وی با بیان اینکه یکی از مشکالت مهم این است که پلیس در راههای
آزادراهی و بزرگراهی نمیتواند خودروی متخلف را به کنار جاده هدایت
کند ،زیرا این عمل بسیار پرخطر است ،گفت :تجهیز پلیس راه استان به
گوشیهای هوشمند باعث شده تا همان لحظه ،تخلف راننده پیامک و
اینگونه برخی مشکالت رفع میشود.

امضاء  -1آقای مصطفی مقدسی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای
ثابت  -2آقای محمدجواد کولیوند رئیس هیأت مدیره همراه با
مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رئیس
هیأت مدیره ،امضای آقای جواد کوثری عضو هیأت مدیره معتبر
است .همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و
مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()565393
____________________

آگهی تغییرات شرکت تهران همبرگر با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  44224و شناسه ملی  10100895741به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/07/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای فرهاد آگاهی با کدملی
 0047685441بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامین
آگاهی با کدملی  0047736550بسمت نایب رئیس
هیئت مدیره و آقای سعدی صادقیان بسمت مدیر
عامل(خارج از اعضا و سهامداران ) برای مدت نامحدود
انتخاب شدند .امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضاء ثابت رئیس
هیئت مدیره یا نائب رئیس به اتفاق یکی از اعضای هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()565394
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد

استخدام ۱۲هزار نیروی حق التدریس و ۵هزار نیروی خدماتی از اول مهر
حذف بخاریهای نفتی در مدارس از ابتدای سال تحصیلی جدید

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت :حذف
بخاریهای نفتی از مهر امسال در  ۲۴هزار مدرسه
کشور که دارای گاز هستند ،آغاز میشود.
به گزارش مهر ،سید جواد حسینی در نشست
شورای ادارای سیستان و بلوچستان با اشاره به حذف
بخاری نفتی در  ۲۴هزار کالس درس سیستان و
بلوچستان که علمک گاز به آنها رسیده است ،اظهار
داشت ۶۷ :میلیارد تومان از  ۴۰۰میلیارد تومان بودجه
کل کشور در حوزه سیستم سرمایشی و گرمایشی به
این استان اختصاص پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات و معوقات
معلمان در حال انجام است ،افزود :دو هزار میلیارد
ریال برای رتبه بندی معلمان تخصیص پیدا کرده که
برای اجرای آن باید در مجلس قانون تصویب شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به
اینکه این رتبه بندی اول مهر در احکام معلمان اعمال
میشود ،ادامه داد :همچنین مطالبات عقب افتاده
سال  ۹۷و پادش پایان خدمت فرهنگیان و معلمان
حقالتدریس در شهریور امسال پرداخت میشود.
وی با اشاره به تخصیص  ۲۸۰میلیارد تومان از

اعتبارات ملی به نوسازی و بهسازی مدارس استان
سیستان و بلوچستان بیان داشت ۵۰۰ :کالس درس
جدید در اول مهرماه امسال در اختیار آموزش و
پرورش استان قرار خواهد گرفت.
حسینی از تدوین سند توسعه کمی و کیفی
آموزش و پرورش در سیستان و بلوچستان خبر داد
و گفت :مجوز استخدام  ۴۳هزار نفر نیز در آموزش و
پرورش صادر شده است که  ۵هزار نیروی خدماتی
و ۱۲هزار نفر نیروی حق التدریس از مهر ماه امسال
در مجموعه تعلیم وتربیت مشغول به کار میشوند.
وی افزود :فاز دوم بیمارستان فرهنگیان سیستان و
بلوچستان واقع در شهر زاهدان نیز با تخصیص اعتبار
 ۱۰میلیارد تومانی تا سه ماه آینده مورد بهرهبرداری
قرار میگیرد.

جزئیات دستگیری شهردار و تعدادی از مدیران شهرداری خرمآباد
به اتهام فساد مالی

جزئیات دستگیری شهردار خرمآباد و تعدادی از
مدیران مجموعه شهرداری اعالم شد.
به گزارش تسنیم ،در راستای مبارزه با مفاسد
اقتصادی در استان لرستان ،وحید رشیدی شهردار
خرمآباد (مرکز استان لرستان) توسط سربازان گمنام
امام زمان(عج) دستگیر شد ،همچنین چند نفر دیگر
از مجموعه شهرداری به همراه وی دستگیر شدند که
این دستگیریها واکنشهای زیادی در استان در پی
داشت .شهردار خرمآباد به اتهام فساد مالی -اقتصادی،

زد و بند و چندین تخلف دیگر در مجموعه شهرداری
دستگیر و در اختیار مسئوالن قضایی استان قرار
گرفت .تحقیقات در مورد این پرونده در حال انجام و
ل زیاد چند مدیر دیگر از
تکمیل شدن است و به احتما 
شهرداری نیز در مورد این پرونده احضار و یا دستگیر
میشوند.
برخالف برخی شایعات در فضای مجازی
دستگیری شهردار خرمآباد بههیچ وجه سیاسی نبوده
و پرونده تخلفات رشیدی از چند ماه قبل در حال

تحقیق ،بررسی و تکمیل شدن بود و این پرونده
تخلفات همچنان هم در حال تکمیل و کامل شدن
است که بهزودی جزئیات کاملتر اعالم میشود .جعفر
بدری رئیسکل دادگستری لرستان پیش از این در
مورد دستگیری و تعقیب تعدادی از مدیران لرستان
به دلیل تخلفات اقتصادی گفت 14 :نفر از مدیران
متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب
قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه
شهرداریها و شوراهای شهر است.

بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد

کاهش چشمگیر مهاجرت قطعی برترینهای کنکور و المپیادهای علمی از کشور
بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در بنیاد ملی نخبگان،
مهاجرت قطعی نفرات برتر کنکور سراسری و المپیادهای
علمی از کشور به طور چشمگیری در حال کاهش است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در
بنیاد ملی نخبگان در خصوص آمار مهاجرت قطعی از کشور،
 ۲۷۱۲نفر برگزیدگان المپیادهای دانشجویی و  ۳۵هزار و
 ۳۱۳نفر از رتبههای یک تا هزار کنکور سراسری مورد تحلیل
قرار گرفتهاند ،میزان خروج قطعی رتبههای اول تا ۱۰۰۰
کنکور سراسری در رشته ریاضی از حدود  ۶۰درصد برای
دانشآموختگان سالهای  ۹۰تا  ۹۲با روند کاهشی به حدود
 ۳۸درصد برای دانش آموختگان سالهای  ۹۵تا  ۹۷رسیده
که به نظر میرسد این روند همچنان نیز ادامه داشته باشد.
همچنین میزان خروج قطعی رتبههای اول تا ۱۰۰۰
کنکور سراسری در رشته علومتجربی از حدود  ۱۰درصد برای
دانشآموختگان سالهای  ۹۰تا  ۹۲به کمتر از  ۷درصد برای

دانشآموختگان سالهای  ۹۵تا  ۹۷رسیده است که این آمار
نیز سیر نزولی دارد.
در رشتههای علومانسانی نیز میزان خروج قطعی رتبههای
یک تا هزار کنکور سراسری از کشور از حدود  ۲۰درصد
برای دانش آموختگان سال  ۹۲به کمتر از  ۸درصد برای
دانش آموختگان سال  ۹۷کاهش داشته و میزان خروج از
کشور نهایی برگزیدگان المپیادهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
کامپیوتر ،نجوم و زیستشناسی با سیر نزولی ،از حدود ۶۲
درصد برای دانش آموختگان سالهای  ۹۰تا  ۹۲به حدود
 ۳۷درصد برای دانشآموختگان سالهای  ۹۵تا  ۹۷رسیده
که نشان میدهد روندی کاهشی داشته است.
همچنین روند بازگشت و همکاری متخصصان ایرانی به
کشور با طراحی و اجرای برنامه «همکاری با متخصصان و
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» از اسفندماه سال  ۱۳۹۳با
هدف ایجاد ساز و کاری جهت بهرهمندی از دانش و تجارب

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  513941و شناسه ملی  14007005327به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  05/05/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای عبداله ثقفیان به شماره ملی1465728406
دارنده 300000ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود
از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید آقای ایمان
رحیمی آلوقره به شماره ملی 0058170812دارنده 400000ریال با
دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء
شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1700000به
مبلغ  1000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید .لیست صاحبان سهم الشرکه پس کاهش سرمایه»
آقای ابراهیم شوشتری دهشال به شماره ملی 2739576668دارنده300000ریال سهم الشرکه -آقای حسین بیکی بشماره ملی:
 0941298574دارای مبلغ  300000ریال سهم الشرکه  -آقای
علی آزادیان بشماره ملی0075506513 :دارای مبلغ  400000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()565395

ارزشمند ایشان ،از میان دانشآموختگان دوره دکترا از ۱۰۰
دانشگاه برتر دنیا ،اساتید  ۲۰۰دانشگاه برتر دنیا و متخصصان
و کارآفرینان ایرانی فعال در مؤسسات شاخص علمی و
فناوری یا شرکتهای خارجی آغاز شده است.
بر اساس اعالم پایگاه اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگان،
در همین راستا ،بیش از  ۴۷۰۰نفر از متخصصان و
فارغالتحصیالن ایرانی خارج از کشور در پلتفرم طراحی شده
در مدلهای مختلف همکاری خود را با کشور آغاز کردهاند که
ت دانشبنیان و فناور را
از این میان  ۱۳۵کارآفرین ۹۳ ،شرک 
تاسیس کرده ۳۴۰ ،نفر به عنوان هیاتعلمی دانشگاههای برتر
کشور جذب شده و  ۱۷۰استاد مدعو و معین در دانشگاههای
کشور قرارداد امضا کردهاند ۵۰۰ .دانشآموخته دکتری در
قالب پسادکتری در چرخه خدمترسانی به جامعه بومی قرار
گرفتهاند و بیش از  ۲۰۰۰سخنرانی و کارگاه تخصصی در
چهار سال گذشته برگزار شده است.

____________________

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر صدف شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  513941و شناسه ملی
 14007005327به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  05/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود
تعیینگردیدند :آقای علی آزادیان بشماره ملی0075506513 :
بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  -آقای حسین بیکی
بشماره ملی 0941298574 :بسمت رئیس و عضو هیئت
مدیره  -آقای ابراهیم شوشتری دهشال بشماره ملی:
 2739576668بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک،سفته،بروات قراردادها و عقود اسالمی و
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()565396

کشف  ۶۷هزار و  ۴۶۸قلم انواع داروی قاچاق
به ارزش  500میلیارد تومان در میاندوآب
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف بیش از  ۶۷هزار
قلم انواع داروی قاچاق به ارزش  ۵میلیارد ریال در شهرستان میاندوآب
خبر داد.
به گزارش میزان ،سردار مسعود خرم نیا اظهار داشت :در پی کسب
خبری مبنی بر دپو کاالی قاچاق در میاندوآب ،رسیدگی به موضوع در
دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی استان افزود :با انجام اقدامات اطالعاتی و
نامحسوس محل مورد نظر شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی مورد
بازرسی قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بازرسی از محل ۶۷ ،هزار و  ۴۶۸قلم
انواع داروی قاچاق کشف شد ،تصریح کرد :برابر اعالم کارشناسان ،ارزش
کاالهای مکشوفه  ۵میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی خاطر نشان کرد :در این رابطه
 ۳متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی
شدند.
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک
شهرداری تهران خبر داد

نصب «راهبند الکترونیک»
در خطوط ویژه پایتخت

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران
از نصب راهبند الکترونیک در خطوط ویژه در صورت موفقیت آمیز بودن
پایلوت خبرداد.
به گزارش ایسنا ،وحید سرلک با اشاره به تمایل رانندگان و راکبان
موتور سیکلت برای تردد در خطوط ویژه با بیان اینکه تردد در این
خطوط به دلیل افزایش سرعت سفر و عدم ترافیک همواره مورد توجه و
عالقه رانندگان بوده است ،گفت :ورود وسایل نقلیه به داخل خطوط ویژه
مشکالتی را برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان ایجاد کرده ،بگونه ای
که بارها عنوان شده که اتوبوس ها و یا خودروهای امدادی به دلیل شلوغ
بودن ،خطوط ویژه نتوانستند خدمات موثر و سریعی را به شهروندان ارائه
دهند .وی با بیان اینکه برای عدم ورود خودروها و به ویژه موتورسیکلتها
به خطوط ویژه ،از ماموران پلیس استفاده می شود که این مسئله موجب
تنش و خستگی نیروی انسانی میشود گفت :برهمین اساس برای اولین
بار اقدام به نصب «راهبند الکترونیک» در مسیرهای اتوبوس BRT
کردیم .سرلک با بیان اینکه این راهبند الکتروینک بگونهای طراحی شده
که تنها برای تردد خودروهای امدادی و اتوبوس های بی.آر.تی به صورت
کنترلی فعال است ،گفت :در هنگام عبور اتوبوس و خودروهای امدادی
این راهبند آزاد شده و وسایل مجاز میتوانند تردد کنند و در غیر این
صورت راهبند بسته است.
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران
این روش در ایستگاه  BRTسیدخندان در غرب به شرق رسالت به
صورت پایلوت نصب خواهد شد گفت :در صورت موفقیت ،این مهم در
سایر ایستگاه های بی.آر.تی نیز نصب خواهد شد.

____________________

آگهی تغییرات شرکت پارسیان پالست امید با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  404848و شناسه ملی
 10320554925به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  27/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :خانم زهرا آقا حسنی بیات با کد ملی 0033904456
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهد ی اسماعیلی
با کد ملی  0011800232به سمت رئیس هیات مدیره و
آقای محمود اسمعیلی با کدملی ( 4030074405خارج از
شرکا ) به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت
نامحدود تعیین شدند .کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور
ازجمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق
عادی و مراسالت اداری بامضا ی مدیرعامل یا یکی از
اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()565397
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جامعه
یادداشت

بازی سیاسی ترامپ با کارت یهودیان

ید شماره ( -87شماره پیاپی )793
یکشنبه  3شهریور  - 1398دور جد 

شرایط استخدام و پرداخت حقوق نیروهای حقالتدریس آزاد
و سرباز معلم

امیرعلی ابوالفتح

دونالد ترامپ در روزهای اخیر حمالت
بی سابقهای را علیه یهودیان آغاز کرده
است .وی در اظهار نظری جنجالی گفت
هر یهودی امریکایی که به دموکراتها
رای دهد ،یا نا آگاه است یا نا سپاس.
رئیس جمهوری کنونی امریکا ،خود را
بزرگترین دوست اسراییل میداند تا جایی
که در توئیتی و به نقل از یک مجری معروف رادیویی ،لقب پادشاه
یهودیان اسراییل و حتی مسیح دوم را برای خود برگزید.
علت توجه ترامپ به موضوع یهودیان امریکا
چیست؟
ترامپ طی دو سال ریاست جمهوری ،برخی اقداماتی را درارتباط
با اسراییل انجام داده است که پیش از این غیر ممکن به نظر میرسید
؛ از جمله به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسراییل و به
رسمیت شناختن حاکمیت اسراییل بر بلندیهای جوالن .به همین
دلیل وی انتظار دارد که یهودیان امریکایی برخالف سنت دیرینه ،از
نامزد جمهوریخواهان در انتخابات  2020حمایت کنند.
با این حال ،حمایت یهودیان امریکایی از دموکراتها موضوعی
نیست که یک شبه ایجاد شده باشد و یک شبه تغییر کند .حزب
دموکرات به عنوان حزب حامی اقلیتهای نژادی ،دینی و جنسیتی،
مورد پشتیبانی یهودیان قرار داشته است .برخالف برخی از سران و
ثروتمندان جامعه یهودی امریکا که به حزب جمهوریخواه گرایش
دارند ،اغلب یهودیان طبقه متوسط و ضعیف امریکا طرفدار حزب
دموکرات هستند .جدا از برنامههای دولت رفاهی دموکراتها که
مورد رضایت این گروه از یهودیان است ،تفکرات نژادپرستانه و
یهود ستیزی در میان برخی از حامیان حزب جمهوریخواه ،بویژه
در ایالتهای جنوبی موسوم به کمربند انجیلی موجب شده است تا
اغلب یهودیان امریکایی از حزب جمهوریخواه رویگردان شوند .این
وضعیت نیز از آغاز دهه  2000بیش از پیش شدت گرفته است.
تفکرات اونجلیستی و جنگ آخرالزمانی در میان برخی از
جمهوریخواهان ،نگرانی یهودیان سکوالر و حتی مذهبی در امریکا
را برانگیخه است؛ زیرا اونجلیست ها ،ظهور حضرت عیسی مسیح
را به جنگ آخرالزمانی یهودیان و مسلمانان گره زده اند که در آن،
میلیونها یهودی جان خود را برای ظهور مجدد پیامبر مسیحیان از
دست خواهند داد .به هر حال ،ترامپ که اکنون با کابوس از راه رسیدن
رکود اقتصادی و ناخرسندی طبقه ثروتمندان یهودی وال استریت از
سیاستهای اقتصادی خود ،بویژه در زمینه جنگ تجاری با چین روبرو
شده است ،تالش میکند با به رخ کشیدن خدمات خود به اسراییل،
حمایت طبقه متوسط یهودی را بدست آورد .در حالی ،ظهور راستگرایی
افراطی و نژادپرستی در امریکا و شائبه حمایت ترامپ از این جریان،
بر وحشت اقلیتهای نژادی و دینی در امریکا از جمله یهودیان افزوده
است .این در حالی است که ناسپاس قلمداد کردن یهودیان حامی حزب
دموکرات از سوی ترامپ ،میتواند موج جدیدی از یهودستیزی را در
امریکا به راه اندازد .به همین دلیل شاید بتوان گفت ،ناسپاس خواندن
یهودیان که نقش موثری در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دارند،
یکی از عمده ترین اشتباهات سیاسی دونالد ترامپ به عنوان رئیس
جمهوری امریکا بوده باشد.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22
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نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
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ید  -تلفن55275773 - 5 :
روبروی کارخانه سد 

طبق شرایط تعریف شده برای نحوه پرداخت
حقوق نیروهای حقالتدریس آزاد و سرباز معلم
آموزش و پرورش ،روش پرداختی به این گروه
نیز مانند سایر کارکنان دستگاههای اجرایی
خواهد بود .به گزارش ایسنا ،اخیرا سازمان برنامه
و بودجه شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای
کارکنان و تمامی پرداختهای مشابه حقوق و
دستمزد دستگاههای اجرایی را به آنها ابالغ کرد
که بر اساس تبصره ( )1ماده ( )2این شیوه نامه
شرایط نیروهای حقالتدریس آزاد و سرباز معلم در
پرداخت حقوق و افزایش تعداد آنها نیز مشخص
شده است.
طبق این تبصره نحوه پرداخت حقوق نیروهای

حق التدریس آزاد و سرباز معلم آموزش و پرورش،
مانند سایر کارکنان دولت خواهند بود؛ بهطوریکه
حقوق و فوقالعادههای مستمر آنها مطابق با
قراردادی که وجود دارد با اعالم به خزانه و به
صورت مستقیم از سوی دولت پرداخت خواهد شد
و در مورد سایر مزایای حقوقی نیز دستگاه مربوطه
یعنی آموزش و پرورش بر اساس اعتباری که در
اختیار دارد و ضوابط قانون بودجه عمل میکند.
اما در همین شیوه نامه نحوه افزایش تعداد
نیروهای حق التدریس آزاد آموزش و پرورش
نیز منوط به رعایت ماده( )9ضوابط اجرایی قانون
بودجه شده است .این در حالی است که طبق این
ماده بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در
مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی (از محل هر
گونه اعتبار) فقط با مجوز سازمان اداری و استخدامی
و اخذ تائید سازمان برنامه و بودجه برای پیشبینی
بار مالی در قانون قابل انجام است .در عین حال که
باید تمامی قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون
مدیریت خدمات کشوری نیز در افزایش تعداد نیروهای
حقالتدریس آزاد رعایت شده باشد.

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی:

دریافت شهریه اضافی به بهانه آموزش الکترونیک تخلف است

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی
گفت :شهریه مدارس بر اساس یک الگوی خاص
تعریف شده که در سامانه مشارکتها نیز قابل رصد
است.
به گزارش مهر ،سعید صالح در برنامهای
رادیویی در خصوص جذب دانش آموز با ترفندی
بنام "مدرسه الکترونیکی" گفت :شهریه مدارس
بر اساس یک الگوی خاص تعریف شده که در
سامانه مشارکتها نیز قابل رصد است که چندین
شاخص دارد اما در هی چ یک از این شاخصها،
مدرسه الکترونیک یا شهریهای به این منظور در نظر
نگرفته است .وی ادامه داد :مدارس غیردولتی برای
پوشش هزینهها شهریه دریافت کرده و روشهای
متفاوت آموزشی را در نظر میگیرد اما اینکه مدارس
با برچسب آموزش الکترونیک اقدام به دریافت
شهریههای باالترکنند ،در الگوی آموزش و پرورش
تعریف نشده است.
صالح با تاکید بر اینکه تبلیغ در حوزه آموزش
الکترونیکی ذاتا خطا نیست ،تصریح کرد :اینکه

بدین منظور هزینه باالتری دریافت شود اشتباه بوده
و تخلف محسوب میشود.
سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی
اظهار کرد :در سطح شهر تهران و استانهای
مختلف بازرسانی داریم که در صورت مشاهده
تخلف متذکر داده شده و در نهایت شورای
نظارت وزارتخانه درباره اینها تصمیم گیری
میکند .صالح ادامه داد :اگر اولیاء با تبلیغاتی
غیرهمسان با آنچه ارائه میشود روبرو شدند،
میتوانند با شماره  ۴۳۱۷شکایت خود را اعالم
کنند و ما نیز قول میدهیم تخلفات شهریهای را
پیگیری کنیم.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی تشریح کرد

جزئیات استخدام و جذب حق التدریسیها در نهضت سوادآموزی

مصوبه جذب نهضتیها ارسال شده و از اول مهر به کار گرفته میشوند
شاپور محمد زاده رئیس سازمان نهضت سواد
آموزی گفت :مصوبه  ۹۵برای به کارگیری نهضتیها
به عنوان حق التدریس است که دو هفته پیش
مصوبهای را برای استانها فرستادیم که قرار است
بر این اساس استانهای ما اگر در رشتهی خاصی
و با توجه به جنسیت نیاز داشته باشند همان گونه
که از حق التدریسها جامانده و پیش دبستانیها
استفاده میکنند از آموزش دهندههای نهضت هم
استفاده کنند.
به گزارش ایرنا ،شاپور محمد زاده ،رئیس
سازمان نهضت سواد آموزی ،درباره آخرین جزئیات
از بهکارگیری نهضتیها به عنوان حق التدریس و
استخدام گفت :برای این موضوع دو مصوبه داشتهایم.
یکی مصوبه سال  ۹۵برای جذب نهضتیها به عنوان
حقالتدریس و دیگری مصوبه سال  ۹۷برای استخدام
نهضتیها را داریم.
وی در ادامه گفت :مصوبه  ۹۵برای به کارگیری
آنها به عنوان حق التدریس است که دو هفته پیش
مصوبهای را برای استانها فرستادیم که قرار است
بر این اساس استانهای ما اگر در رشتهی خاصی و
با توجه به جنسیت نیاز داشته باشند همان گونه که

از حقالتدریسها جامانده و پیش دبستانیها استفاده
میکنند از آموزش دهندههای نهضت هم استفاده
کنند.
محمد زاده در ادامه بیان کرد :میزان جذب با توجه
به نیاز استانها متفاوت است و اینکه که چه تعداد باید
حق التدریس جذب شود میزان کمبود را میتوانند از
حق التدریسهای ما استفاده کنند.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در ادامه گفت:
این مصوبه بعد از  ۳سال تاخیر اجرایی و ابالغ شد.
محمدزاده افزود :مصوبه سال  ۹۷مربوط به
استخدام است که آیین نامه آن در کمیسیون اجتماعی
دولت در دست بررسی است و امیدواریم به زودی به
نتیجه برسیم.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

انتقال  ۹۰۰دانشجو و تغییر رشته
 ۶۰۰دانشجوی دیگر با استفاده از
امتیاز هیات علمی والدین در مقطع
کارشناسی ارشد

منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
گفت :فرزندان اعضای هیات علمی فقط در دو مورد
میتوانند از امتیاز فرزند عضو هیات علمی استفاده
کنند.
به گزارش میزان ،منصور غالمی ،وزیر علوم
تحقیقات و فناوری ،درباره میزان سهمیه فرزندان
اعضای هیات علمی در دانشگاهها گفت :فرزندان
اعضای هیات علمی فقط در دو مورد میتوانند از
امتیاز فرزند عضو هیات علمی استفاده کنند.
وی در ادامه گفت :این افراد فقط در کارشناسی
ارشد امتیاز دارد آن هم بر اساس مصوبه شورای
عالی انقالب فرهنگی است که فرزندان اعضای
هیات علمی میتواند بعد از قبولی در دانشگاه
مربوطه به دانشگاه محل تدریس پدر و مادرشان
منتقل شوند و اگر نیاز به تغییر رشته داشته باشند نیز
با یک ضریبی که دیده شده تغییر رشته بدهند.
غالمی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا
فرزندان اعضای هیات علمی میتوانند بدون کنکور
در کارشناسی ارشد شرکت کنند گفت :خیر این
مسئله صحت ندارد و سهمیه فرزندان اعضای هیات
علمی فقط در همین دو مورد است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ادامه افزود:
ت علمی دانشگاهها و
سال  ۹۸از کل اعضای هیا 
موسسات آموزش عالی که  ۸۰هزار نفر هستند فقط
هزار و  ۵۰۰نفر از سهمیه استفاده کردند که از این
میزان  ۹۰۰نفر برای انتقال بوده و  ۶۰۰نفر برای
تغییر رشته بوده است.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد

اعمال کسر خدمت برای
سربازان امریه مشمول
در ادارات

به افرادی که تحت عنوان امریه در ادارات
خدمت سربازی خود را میگذراندند ،کسری
تعلق میگیرد.
به گزارش میزان ،هرچه در مورد سربازی،
خبر منتشر شود باز هم سواالت متعددی در
این حوزه وجود دارد.
مخاطبی در مورد خبر جدیدی که در مورد
کسری که قرار شده به سربازان امریه هم تعلق
بگیرد پرسیده است.
تاکنون به افرادی که تحت عنوان امریه
در ادارات خدمت سربازی خود را میگذراندند
هیچگونه کسری تعلق نمیگرفت.
این افراد باید حتی با وجود دارا بودن شرایط
مختلف کسری ،خدمت خود را به صورت
تمام میگذراندند ،اما با ابالغیه جدید به این
افراد نیز میتوانند از کسری در صورت داشتن
شرایط استفاده کنند.
سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با تایید
این خبر میگوید :این موضوع به تمامی ادارات
و دانشگاهها ابالغ شده و همه موظفند که این
موضوع را رعایت کنند.
وی در خاتمه تاکید کرد :عدم اعمال کسر
خدمت از سوی دستگاهها تخلف محسوب
میشود.

