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سیاسی
یادداشت

چرا تحصیل کردهها کارآمد نیستند؟
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی
دانشجوی کنجکا ِو دکتری از این
اخیراً یک
ِ
نویسنده پرسید:
تحصیالت عالیه دارند،
"کم نداریم مدیرانی که
ِ
از دانشگاه های خوب دنیا فارغ التحصیل شده اند و
بسیار هم جهان دیده هستند .چرا آنها در مدیریت،
تا این حد اشتباه کرده و هم چنان اشتباه میکنند؟"
به این دانشجو گفتم برای پاسخ به این سوال
نیاز به زمان ،فکر و مطالعه دارم چرا که واکاوی این
موضوع ،محتاج دقت و بحث طوالنی است .به نظرم
رسید که این دانشجو با یک یا چند فرض این سوال را مطرح میکند .اگر بتوانم فرض
های او را استخراج و بررسی کنم شاید پاس خ های مناسبی برای دغدغۀ او پیدا کنم.
فرض اصلی و کانونی شکل گرفته
به نظر میرسد در ذهن این دانشجو ،یک ِ
است:
داشتن مدرک تحصیلی (به خصوص از یک دانشگا ِه خارج) و منطقی و کارآمد
میان
ِ
ِ
عمل کردن یک رابطۀ مستقیم وجود دارد.
در زیر به بررسی این فرض پرداخته میشود:
)۱تحصیالت عالی و اخذ مدرک ضرورت ًا مساوی با داشتن روحیۀ یادگیری و اصالح
ِ
پذیری نیست؛
)۲داشتن مدرک ضرورت ًا مساوی با داشتن روحیۀ مشورت کردن نیست؛
)۳داشتن مدرک ضرورت ًا روحیه ی انتقادپذیری به همراه نمیآورد؛
)۴داشتن مدرک ضرورت ًا به روحیۀ تصمیم گیری جمعی و گروهی منجر نمیشود؛
مصلحت عامه نیست؛
)۵داشتن مدرک ضرورت ًا به معنای آگاهی از
ِ
)۶داشتن مدرک ضرورت ًا به فهم دقیق منافع ملی نمیانجامد؛
)۷داشتن مدرک ضرورت ًا قانون و اخالق پذیری را در رفتار صاحب مدرک پدید
نمیآورد؛
)۸داشتن مدرک ضرورت ًا متانت رفتاری ایجاد نمیکند؛
)۹داشتن مدرک ضرورت ًا انسان را با شخصیت نمیکند؛
شناخت عمیق از تاریخ کشور و
)۱۰داشتن مدرک و تخصص ضرورت ًا زمینه های
ِ
تحوالتِ فوق العاده پیچیدۀ جهانی را مهیا نمیکند.
تحصیل کرده و صاحب مدرک در کشوری که "سیستم" ایجاد کرده و ویژگی های
فوق را غیر فردی و نهادینه کرده ،منطقی و معقول عمل میکند.
تربیت خاص میخواهد .هنگامی که سیستم حاکم
تحقق هرکدام از این ده ویژگیِ ،
ِ
نیست ،به تعبیر اخالقیون ،خودخواهی ها ،تک روی ها ،مناف ِع مجریان ،تلقی های
فردی ،چرخۀ ناتما ِم سعی و خطا و لذت بردن از امکانات رایج میشوند.
سیستم
فقرات و نظام عصبی یک
مصلحت عامه و منافع ملی در ستون
اگر
ِ
ِ
ِ
اجتماعی-سیاسی جایگا ِه محسوس و نامحسوس پیدا کنند ،مدی ِر تحصیلکرده ،به طور
طبیعی خود را بدان سیستم وفق میدهد کما اینکه تحصیل کرده های بسیار توانمن ِد
شرکت مایکروسافت ( )Microsoftاستخدام شده و وار ِد سیستم
 ITهندی ،وقتی در
ِ
مدنی-تخصصی آمریکا میشوند ،تمامی خصوصیاتی که در این شرکتها/سیستمها
کاربرد ندارند را کنار میگذارند.
مهمترین معیار های استخدام در مایکروسافت ،یادگیری ،اصالح ،تصمیم گروهی
و جلوگیری از اشتبا ِه مرتبۀ دوم است .حتی اگر تحصیل کرده و با مدرک فوق دکترا از
یک جامعۀ استبدادی و قبیلهای هم آمده باشد ،به تدریج این فرهنگ سیستمی را به
تعبیر روان شناسان درونی ( )Internalizeمیکند.
حتی اگر صاحب مدرکی بخواهد بر اساس مصلحت عامه ،شناخت ،منافع ملی ،کار
جمعی و مشورت در کشورهای جهان سوم عمل کند ،به تدریج ناکام میماند .تحصیل
کرده در جهان سوم در نهایت در دو کار متوقف میشود:
لذت از زندگی و توجیه وضع موجود.
یک سیستم باید بر اساس یادگیری ،مشورت ،شنیدن دیدگاههای مختلف و
تصمیمگیری جمعی بنا شود .یک سیستم باید قبل از تصمیم سازی ،شناخت را نرمال
قلمداد کند تا فر ِد تحصیلکرده بتواند از تخصص خود در آن سیستم بهره برداری کند.
گردش
چون در کشورهای جهان سوم ،سیستم تصمیم گیری اولویت ندارد،
ِ
اطالعات و شنیده شدن رهیافت های گوناگون و اصو ًال موضوع شناخت قبل از تصمیم
گیری ،صرف ًا حالت تزئینی پیدا میکند .یکسان سازی درست مقابل سیستم است .در
سیستم ،پیامد های مثبت و منفی هر انتخابی بررسی میشوند .در سیستم ،زمان ،آینده،
کارآمدی و کیفیت ،خارج از سلیقههای فردی حاکم میشوند.
های
چرا در سیستم ،رسانهها و افکار عمومی مهم میشوند؟ چون خارج از مدار ِ
قدرت فکر کردن ،خود به خود انتخاب های عقالنی را در دسترس مجریان قرار میدهد
و از کانالیزه شدن فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری جلوگیری میکند.
ت های
معمو ًال بیش از یک ساعت طول نمیکشد که  ،CNNاطالعات و قضاو 
اشتبا ِه ترامپ را به رخ او میکشد .یکسان سازی فکر در یک جامعه ،یعنی چند بار تکرار
کردن یک اشتباه طی یک سال.
در کشورهای جهان سوم ،مجری به اصطالح تحصیل کرده ،حتی در دانشگاه های
خوب دنیا ،به تدریج تخصص خود را کنار میگذارد و خالقیت و نوآوری محتمل خود را
در خدمت به یکسان سازی به کار میگیرد.
شاید بزرگترین مزیت دموکراسی این است که از غالب شدن یک راه حل و یکسان
سازی آن جلوگیری میکند.
دموکراسی در هر دورۀ هشت ساله یا ده سالهای به عدهای متخصص فرصت
معرض سنجش عموم قرار دهند .بحث و بررسی دیدگاههای
میدهد تا افکارشان را در
ِ
مختلف باعث جلوگیری از تکرا ِر اشتباهات میشوند.
اصو ًال یک جامعه یکسان ساز ،نیازی به تحصیل کرده و متخصص ندارد .همه
در حال انطباق هستند .در جوامع یکسان ساز ،اصو ًال تصمیم سازی نمیشود بلکه به
حوادث ،واکنش های کلیشهای نشان داده میشود.
کارهایی که به عنوان مثال ،طارق عزیز ،یکی از برجسته ترین تحصیل کرده های
سیستم یکسان سا ِز صدام انجام میداد.
جهان عرب ،در
ِ
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مهار ایران یا باجگیری آمریکا از کشورهای رقیب؟

هر چند آمریکای ترامپ با هیاهو و تحت عنوان
مقابله با تهران پروژههایی همچون ائتالف دریایی در
خلیج فارس را در دستور کار قرار داده است با این حال
به نظر میرسد هدف مهمتر و اصلیتر این رژیم ،به
گروگان گرفتن امنیت انرژی و مختل کردن روند
توسعه رقبایی چون چین ،هند ،ژاپن و اروپاست.
به گزارش ایرنا ،یکی دو ماهی میشود ک ه آمریکا
برای تنشآفرینی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه
پروژه جدیدی را تحت عنوان ائتالف دریایی در
منطقه خلیج فارس کلید زده است .این در حالی است
که بازیگران منطقه ای و بین المللی در نیات و اهداف
آمریکا تردیدهای جدی دارند و به واسطه رفتارهای
اخیر ترامپ هم این تردیدها جدیتر شده است.
از مجموع اظهارات و توییتهای ترامپ این طور
برمیآید که با توجه به روحیات منحصر به فردی
که دارد بیشتر به دنبال تنش آفرینی و به گروگان
گرفتن امنیت انرژی است بویژه اینکه آمریکا به گفته
دولتمردان این کشور نیازی به نفت خاورمیانه ندارد و
این رقبای آمریکا هستند که نیاز به انرژی خاورمیانه
دارند و به نظر میرسد آمریکا می خواهد نیازهای
انرژی و توسعه کشورهایی همچون چین ژاپن ،کره،
هند و اروپا را به رخ آنها کشیده و از آنها باجگیری
کند هرچند تالشهای آمریکا در این زمینه تاکنون
نتایج چندانی به همراه نداشته است و تعداد محدودی
از کشورها به این ائتالف پیوستهاند.
در واقعآمریکای ترامپ اهداف دوگانهای را از
ایجاد این ائتالف پیگیری میکند؛ نخست به گروگان
گرفتن نیازهای رقبا به انرژی و امنیت انرژی و دوم
پیگیری سیاست منزوی سازی و امنیتی کردن
تهران .طبیعی است که رقبا و کشورهای منطقه
متوجه پیگیری چنین نیاتی از سوی واشنگتن هستند
و به راحتی حاضر نخواهند شد در زمین طراحی شده
از سویآمریکا بازی کنند.
ائتالف دریایی آمریکا در خلیج فارس پس از باال
گرفتن تنشها که از یک سو با تشدید تحریم های
واشنگتن و فشار حداکثری به ایران و از سوی دیگر
با حوادث پراکنده ای چون حمالت خرابکارانه علیه
نفتکش ها ،سرنگون شدن پهپاد آمریکایی و توقیف
تانکرها مطرح شد .اقدامات و سیاستهای طراحی
شده که از همان ابتدا نیز با هدف ایجاد اجماع
حداکثری علیه ایران ایجاد شد.
تاکنون امارات متحده عربی ،بحرین و عربستان
به این ائتالف پیوسته اند ،امارات روز پنجشنبه گذشته،
یک روز پس از آن اعالم شد که شبهنظامیان حوثی
تهدید کردند به دلیل مشارکت ابوظبی در جنگ
یمن ،ممکن است به اهدافی در خاک امارات حمله
کنند ،اعالم کرد که به ائتالف دریایی در خلیج فارس
به رهبری ایاالت متحده خواهد پیوست .عربستان
سعودی ،نیز خبر پیوستن خود به این ائتالف نظامی
دریایی را روز چهارشنبه گذشته اعالم کرد.
سالم محمد الزابی ،مدیر همکاریهای امنیتی
بینالمللی وزارت خارجه امارات ضمن انتشار خبر این
همکاری نظامی ،حمایت کشورش را از تالشهای
منطقهای و بینالمللی برای مهار خطراتی که حمل و
نقل و تجارت جهانی را تهدید میکند اعالم کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در
واکنش به پیوستن امارات به ائتالف آمریکا در
خلیج فارس ،در گفتوگو با شبکه المیادین ،گفت:

حمایتهای خارجی بیفایده است و هیچ چیزی بهتر
از تفاهم همسایگان نیست.
در مقابل مایک پومپئو ،وزیر خارجه آمریکا در
توییتر از این گام استقبال کرده و مدعی شد حفاظت
از تجارت در جهان با توجه به رخدادهای اخیر بسیار
مهم است.
بحرین سومین کشور منطقه است که مرداد
ماه به این ائتالف پیوست .البته منامه طی یکی دو
سال اخیر به طور کامل در راستای منویات واشنگتن،
ریاض و تالویو حرکت میکند و عمال هیچ گونه
استقالل عملی از رهبرالن این کشور مشاهده
نمیشود .زمزمه های پیوستن رژیم صهیونیستی به
این ائتالف هم در هفتههای اخیر در حالی مطرح
شد که رژیم صهیونیستی ناوگان دریایی ندارد و جزو
کشورهای همسایه گذرگاه کشتیرانی بین المللی هم
نیست .عراق نه تنها مشارکت در این ائتالف را رد
کرد بلکه با هرگونه مشارکت رژیم صهیونیستی در
این ائتالف نظامی و حضور آنها در خلیج فارس
مخالفت کرد.
از میان کشورهای غربی تاکنون بریتانیا و استرالیا
به این ائتالف پیوسته و به عنوان اعضای اصلی
ائتالف پذیرفتهاند که امکانات الزم برای تامین امنیت
ناوبری در این منطقه را تامین کنند .غیر این این
سه کشور هنوز کشور دیگری به این ائتالف نپیوسته
است .پاریس ،پیشنهاد تشکیل یک ائتالف نظامی
اروپایی را ارائه کرد و دانمارک ،ایتالیا و اسپانیا نیز از
این طرح حمایت کردند ،اما تاکنون خبری از ائتالف
اروپایی نیست.
آمریکا مدعی است که با هدف حفاظت از حمل
و نقل دریایی در خلیج فارس و انتقال آزادانه نفت از
مسیر تنگه هرمز این ائتالف را تشکیل داده است ،اما
چنین ائتالفی نه تنها باعث کاهش تنشها نخواهد
شد بلکه به نظامی شدن بیشتر منطقه و افزایش تنش
منجر میشود.
اقدام آمریکا در راستای تشدید رقابتهای نظامی،
افزایش حضور و مداخله نظامی ،اعمال تحریمهای
شدید اقتصادی و تشکیل ائتالف های نظامی-
سیاسی و تهدید نظامی است همانند دهههای
گذشته ،آمریکا نه تنها به دنبال صلح و امنیت نیست
بلکه درصدد ایجاد ناامنی در خلیج فارس و خاورمیانه
است.
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،آمریکا
تالشی مستمر در راستای ایران هراسی در بین
اعراب خاورمیانه بویژه اعراب حوزه خلیج فارس
داشته است تا در این راستا منافع و مصالح خود را
تامین کند .مقابله با نفوذ و قدرت ایران ،مشروع
جلوه دادن حضور و نفوذ نظامی خود ،وابسته
کردن کشورهای منطقه به واشنگتن و فروش
میلیاردها دالر اسلحه و تجهیزات نظامی مدرن
از جمله اهداف آمریکا است .این روند از زمانی که
دولت ترامپ زمامدار امور کاخ سفید شده ،بیش از
بیش در دستور کار قرار گرفته است.
اما همانگونه که محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان گفته است آن چه باعث برقراری
صلح ،ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس می
شود ،اتخاذ تدابیری مبتنی بر گفت وگو و مشارکت
کشورهای عضو است ،نه توسل به مداخله نیروهای
خارجی ،خریدهای سنگین و سرسام آور نظامی.

سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران:

آمادگی ما برای پاسخ به هر
تجاوزی قطعی است و تجاوز
محدود ،محدود باقی نمیماند
تحریم به ما استقالل واقعی را
آموخت تا چگونه برد سالحها و تخریب
آن را بر اساس شکست دشمن تنظیم
کنیم .ما امروز جنگهای تدارکاتی خود
را انجام داده ایم و محیای هر سناریویی
هستیم پس ما وقتی از درون اشتباهات
دشمن و نبرد با آنان بزرگ شده ایم ،از
تکرار آن در هراس نیستیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :آمادگی ما برای پاسخ به هر تجاوزی
قطعی است حال هرکس میخواهد سرزمین اش میدان اصلی جنگ شود
بسم اهلل ما تا آخر ادامه میدهیم و تجاوز محدود ،محدود باقی نمیماند.
به گزارش ایسنا ،سرلشکر حسین سالمی طی سخنانی در مراسم افتتاح
نخستین نمایشگاه پهپادهای متجاوز غنیمتی که در باغ موزه دفاع مقدس
برگزار شد ،با بیان اینکه بدون توقف هیچ کشوری از تاریخ خود جدا
نمیشود ،اظهار کرد :حیات هر لحظه هر جامعه امتداد میراث تاریخی آن
است و در تاریخ هر سرزمین وقایعی وجود دارد که در زمان و مکان وقوع
متوقف نمیشود بلکه سیمای آینده آن کشور را ترسیم میکند و منبع اقتدار،
جاودانگی ،عظمت و شکوه میشوند .وی افزود :هویت هر ملت مفهومی
امتداد یافته در زمان است .دفاع مقدس هنوز قطعه بی نظیر و جاودان و
هویت بخش و قدرت آفرین ملت و جامعه ماست .شهیدان ما استوانههای
مستحکمی هستند که پیکره اسالم بر آنان استوار است .فرمانده کل سپاه
تاکید کرد :هنوز بسیاری از کسانی که خالق آن واقعه کم نظیر تاریخ ما بودند
زنده هستند و میتوانیم آنان را ببینیم .دفاع مقدس نازلهای از عاشوراست
و مانند آن در بستر زمان حرکت میکند .الهام میدهد و فرهنگ میسازد.
معیار و میزانی برای ارزیابی رفتار و ظرفیت این کشور در یک جنگ واقعی
جهانی میسازد .سالمی با بیان اینکه جنگ ما تمرکز همه نیروهای
اقتصادی و سیاسی علیه کشوری تازه انقالب کرده ،بود ،گفت :همه
کشورها متحد شدند تا این ملت را در آستانه یک تغییر و انقالب به شرایط
پیش از آن برگردانند ،اما همه چیز دقیقا متضاد با اراده جهانی اتفاق افتاد و
این ملت در جنگ قد کشید و قدرتمند شدیم .وی افزود :اراده ما بر ارایهای
از قدرتهای بزرگ غلبه کرد و تمرکز قوا در جهان را به هم ریخت ،ولی
این آغاز ماجرا بود نه پایان آن و این دفاع هنوز در اشکال دیگری ادامه دارد.
ببینید چگونه این ملت در نبردهای سخت و دشوار رشد کرده است ،آن
هم یک رشد همه جانبه .فرمانده کل سپاه ادامه داد :امروز پیشانی جنگی
انقالب را در جهان ببینید .جنگ در شرق مدیترانه و شمال دریای سرخ
کجا و جنگ در اروند و کرخه کجا .چگونه این ملت میدانهای سیطره را از
دست دشمنان یکی پس از دیگری آزاد کند؟ چگونه میدان دفاع را اینهمه
گفت :گسترده کرده است؟ معیار موازنه چگونه تغییر کرده است؟ این تغییر
فقط در میدان منازعه نیست .وی تصریح کرد :قرار بود نفوذ معنوی انقالب
و میدان قدرت نظامی آن محو شود و انقالب از مرزهای ملی ما عبور نکند.
قرار بود ما کشوری عقب مانده و تحت تاثیر استراتژیهای دشمن فرسوده
و آماده تسلیم بشویم .قرار بود نیازمند باشیم ،پیشرفت نکنیم و الگوی دیگر
کشورها نشویم .فرمانده کل سپاه اظهار کرد ،:اما همه میدانند و دشمنان
ما هم بدانند ما قدرت تولید مخاطرات ناشناخته را باال بردیم .ظرفیتهای
ما پنهانند و ما فقط بخش کوچکی از قدرت خود را آشکار کردیم و بخش
کوچکتری از آن را به کار گرفته ایم .سالمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه
پهپادهای غنیمی متجاوز در باغ موزه دفاع مقدس تاکید کرد :این نمایشگاه
نشانه کوچکی است از پیشرفتهای شگفت انگیز فناورانهای که در این
کشور به برکت رهبری فرزانه اش ،ایران را فوران فناوریهای نوین کرده
است و ما متنوعترین کلکسیون پهپادهای قدرتهای پیشرفته نظیر آمریکا
را در دنیا داریم .وی افزود :اینها همه در سرزمین ما سقوط کرده اند و این
حکایت از یک واقعیت تلخ دارد و آن تجاوز آمریکا به مرزهای این کشور
است ،ولی یک واقعیت شیرین هم دربر دارد و آن سقوط همه نمادهای
مدرن بودن آمریکا در این کشور است تا ایرانی که در زمینه فناوریهای
نظامی محدود شده با اتکا به خود چنین توانایی یافته است .سالمی ادامه
داد :ما میزنیم ،هرکسی که از حریم مرزهای ما تجاوز کند ،میخورد .این
واضح است و آشکار هم میگوییم؛ و بدانید هر کاری کنیم میگوییم .ما
هم توان عمل داریم و هم زبان گفتن و بر عهده گرفتن مسئولیت کاری
که انجام میدهیم .فرمانده کل سپاه تصریح کرد :امروز فاصله ما با آنها
کم شده است و انحصار این فناوریها از آنان گرفته شده است .ما همیشه
پیشرفتمان را بر اساس تحدید دشمن دریافته ایم .هرگاه تحدید شدیم
پیشرفت کرده ایم .ما مبارزه را ارج مینهیم و از آن استفاده میکنیم و از
چیزی نمیهراسیم .وی یادآور شد :تحریم به ما استقالل واقعی را آموخت تا
چگونه برد سالحها و تخریب آن را بر اساس شکست دشمن تنظیم کنیم.
ما امروز جنگهای تدارکاتی خود را انجام داده ایم و محیای هر سناریویی
هستیم پس ما وقتی از درون اشتباهات دشمن و نبرد با آنان بزرگ شده
ایم ،از تکرار آن در هراس نیستیم .سالمی تاکید کرد :دشمنان ما باید چند
واقعیت را بدانند و از زبان ما بشنوند تا دچار خطای راهبردی نشوند .گاهی
سخن از گزینههای نظامی میگویند که البته مربوط به آنهاست ،اما ما
حرف خود را میزنیم .اول اینکه کمی به عقب برگردید و تاریخ را مطالعه
کنید .از ماجرای طبس و در آتش سوختن نیروهای دلتا ،بعد دفاع مقدس و
بعد از آن ماجراهایی که در چند سال اخیر رخ داده از دستگیری تفنگداران
گرفته تا رخدادهای اخیر .وی در پایان گفت :آمادگی ما برا پاسخ و واکنش
به هر تجاوزی قطعی است .هر کس میخواهد سرزمین اش میدان اصلی
جنگ شود بسم اهلل .هرگز اجازه نمیدهیم جنگی به سرزمین ما وارد شود.
ما تا آخر ادامه میدهیم و تجاوز محدود ،محدود باقی نمیماند ما اهل نتبیه
و تعقیب هستیم .این را نشان داده ایم و نقطه امنی باقی نمیگذاریم پس
مراقب باشید و اشتباه نکنید.
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کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن

قیمت اوراق تسهیالت مسکن نسبت به هفته گذشته با افت
بیشتر مواجه شده است؛ به طوری که قیمت هر برگ از اوراق
تسه حدود  ۴۰هزار تومان معامله میشود که با این حساب
هزینه وام مسکن به عالوه وام جعاله برای زوجهای تهرانی به
 ۹میلیون و  ۶۰۰هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا ،طی روزهای اخیر قیمت اوراق تسهیالت
مسکن بانک مسکن با کاهش روبرو شده است؛ به طوری که
قیمت برخی از تسهها کمتر از  ۴۰هزار تومان داد و ستد شد.
هر ورق از امتیاز تسهیالت مسکن فروردین  ۱۳۹۷حدود
 ۳۹هزار و  ۹۰۰تومان داد و ستد شد .همچنین تسه اردیبهشت
 ۱۳۹۷نیز  ۳۹هزار و  ۹۰۰تومان معامله شد.
در عین حال تسه خرداد ،تیر ،مرداد ،مهر و آبان ماه سال
 ۱۳۹۷کمی بیشتر از  ۴۰هزار تومان بود .تسه های آذر ،بهمن
و اسفند ماه سال  ۱۳۹۷نیز بیش از  ۴۱هزار تومان داد و ستد
شدند.
عالوه بر اینها اوراق خرداد ،تیر و مرداد  ۱۳۹۸بیش از ۴۲
هزار تومان داد و ستد شد .از آنجاکه تعداد زیادی از تسهها حدود
قیمت  ۴۰هزار تومان هستند در این گزارش قیمت هر ورق از
اوراق تسهیالت مسکن را  ۴۰هزار تومان در نظر میگیریم و
بر اساس آن هزینه وام مسکن را برای اقشار مختلف به دست
میآوریم.
اما بازار مسکن در این روزها به دلیل رشد فزاینده و حبابی
قیمتها ،در رکود به سر میبرد و تعداد معامالت بازار مسکن با
کاهش روبرو شده است؛ به طوری که حتی کاهش هزینه وام
مسکن نیز محرک چندانی برای برطرف کردن این رکود نیست،
چراکه توان خرید عامه مردم در ماههای گذشته با افزایش قیمت
ارز و مسکن به شدت کاهش یافته است.

مسکن ۱۲۰ ،برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند .همچنین برای
دریافت  ۲۰میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای
وام  ۸۰میلیون تومانی ،حدود شش میلیون و  ۴۰۰هزار تومان از
سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف  ۶۰میلیون تومان و
مجردهایی که در مراکز استانهای باالی  ۲۰۰هزار 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 چهار میلیون و  ۸۰۰هزار تومان ،افراد ساکن در
مراکز استان باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون
تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
پرداخت کنند .البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰
میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و  ۶۰۰هزار
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 باقیمانده،
قیمت متفاوتی دارد .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.

با توجه به اینکه زوجهای تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰
میلیون تومانی مسکن باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مسکن
خریداری کنند ،هزینه این تعداد اوراق آنها هشت میلیون تومان
میشود .به این مبلغ با احتساب  ۲۰میلیون تومان وام جعاله که
بابت خرید آن باید  ۴۰برگ تسه خریداری شود ،یک میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان اضافه میشود .در نتیجه در مجموع باید برای
دریافت وام  ۱۲۰میلیون تومانی مسکن حدود  ۹میلیون و ۶۰۰
هزار تومان هزینه 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 و با این حساب باید حدود
شش میلیون و  ۴۰۰هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند
که با احتساب یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان برای خرید اوراق
وام جعاله ،در مجموع برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی باید
هشت میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این ،زوجهای ساکن در سایر شهرهای با جمعیت
زیر  ۲۰۰هزار نفر میتوانند برای گرفتن  ۶۰میلیون تومان وام

مشاور سازمان خصوصی سازی خبر داد

آغاز خواهد شد.
در این راستا سیدجعفر سبحانی ،مشاور سازمان
خصوصی سازی به تازگی گفته ،در هفته اول آبان
ماه میتوان گفت که سود تخصیصی تمام مشموالن
چقدر خواهد بود و هر مشمول چه میزان سود دریافت
میکند و پرداخت سود هم اواخر آذر ماه شروع به

توزیع میشود.
وی با اشاره به این که سود سال  95برای
مشموالنی که سهم یک میلیون تومانی داشتند 150
هزار تومان بود که در سال  96این عدد به  175هزار
تومان رسید ،افزود :این سود برای سال  97باز هم
افزایش خواهد داشت .هر چند در حال حاضر نمیتوان
میزان آن را بیان کرد چراکه هنوز مجمع چند بنگاه و
شرکتی که سهام عدالت دارند ،برگزار نشده است
مشاور سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مجامع
این سه تا چهار شرکت پایان مهر ماه برگزار خواهد
شد ،گفت :در هفته اول آبان ماه میتوان گفت که سود
تخصیصی تمام مشموالن چقدر خواهد بود و هر مشمول
چه میزان سود دریافت میکند و پرداخت سود هم اواخر
آذرماه شروع به توزیع میشود.

دفتر سخنگوی دولت با صدور اطالعیهای اعالم کرد

سازوکار تعیینشده برای حذف یارانهبگیران پردرآمد
دفتر سخنگوی دولت طی اطالعیهای جزئیاتی از
سازوکار تعیینشده برای حذف یارانهبگیران پردرآمد را
منتشر کرد که نشان میدهد قرار بر این بوده در شهریور
یارانه حدود  ۲۰۰هزار خانوار شناساییشده در دهکهای
باالی درآمدی ،واریز نشود.
به گزارش مهر ،دولت در اجرای تکلیف قانون بودجه
مبنی بر حذف سه دهک باالی درآمدی ،از ماههای اخیر
تصویب آئین نامه و دستورالعملهای مربوطه را در دستور
کار قرار داده و حذف یارانهبگیران را آغاز کرده است.
اما در این مدت توضیح واضحی در مورد نحوه حذف
یارانهبگیران یا مالک شناسایی آنها وجود نداشت؛ تا اینکه
دفتر سخنگوی دولت با انتشار مطلبی جزئیاتی از حذف
یارانه بگیران پردرآمد را منتشر کرد.
در این توضیحات آمده است" :همان طور که اطالع
دارید بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی در
بودجه سال  ،۱۳۹۸دولت موظف به حذف یارانه سه دهک
درآمدی شده است .به منظور تحقق و اجرای این قانون در
شهریور امسال ،کمتر از  ۲۰۰هزار خانواده ،جزو خانوارهای
پردرآممد شناسایی شده و یارانه نقدی به حسابشان واریز
نخواهد شد.
بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی و
آییننامههای مربوطه خانوارهای ایرانی بر اساس تمامی
اطالعات ثبتی مانند مسافرتهای خارجی ،خودروهایی
که فرد دارد ،نوع شغل ،کارفرما بودن و تعداد پرسنل،
معامالت انجام شده ،داراییهای مختلف و کلیه اطالعاتی
که روی کد ملی فرد ثبت شده دهکبندی شدهاند .یعنی

از گروههای کم درآمد تا پردرآمد دسته بندی میشوند.
بر اساس مجموعه شاخصهای مختلف ،گروههای
پردرآمد شناسایی شده اند و از بین این گروهها در
شهریورماه تنها به میزان همان عدد اعالم شده ،یارانه
این افراد حذف شده است.
سرپرستان خانوارهایی که یارانه شان حذف شده است
به شرح زیر میتوانند درخواست رسیدگی مجدد به منظور
برقراری یارانهشان را انجام دهند.
ابتدا به این افراد پیامک زده میشود .هموطنان عزیز
در دریافت پیامک به این نکته توجه داشته باشند .پیامک
حتم ًا با سربرگ یارانه ارسال خواهد شد (اطالع رسانی
از طریق شماره نادرست است) و باالی صفحه باید به
انگلیسی کلمه یارانه ( )Yaraneنوشته شده باشد .افراد
بعد از دریافت پیامک میتوانند به پیشخوان خدمات
الکترونیک دولت مراجعه کنند .تاریخ مراجعه هم در
پیامک مشخص شده است.
در ایران حدود  ۶۰۰۰دفتر پیشخوان وجود دارد و افراد
میتوانند به هر یک از این دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
در هنگام مراجعه نیز باید به این نکات توجه شود:
او ًال :با همان شماره همراهی که به افراد پیامک زده
شده باید مراجعه کنند و همان موبایل و پیامک را باید به
پیشخوان دولت ارایه دهند.
ثانی ًا :در هنگام مراجعه ،کارت ملی معتبر ،شناسنامه،
گذرنامه و گواهینامه که جزو کارتهای شناسایی معتبر
است باید همراه باشد.
ثالث ًا :در پیشخوان دولت یک فرم رضایتنامه به

پرداخت  ۳۰درصد یارانه دستمزد به کارآفرینان

به ازای جذب هر فارغ التحصیل

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت  30درصدی
یارانه دستمزد به کارآفرینان در ازای جذب فارغ التحصیالن
خبر داد و گفت :طرح یارانه دستمزد یکی از برنامهها و
سیاستهای این وزارتخانه در حوزه اشتغال است که در هشت
استان کشور اجرایی میشود .به گزارش ایسنا ،طی نشست
مشترک اکبر بهنام جو استاندار اردبیل و مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان اردبیل با محمد شریعتمداری مسائل
و مشکالت دستگاه های زیر مجموعه این وزراتخانه در استان اردبیل مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای همزمان چندین
طرح اشتغالی در کشور جهت صیانت از نیروی کار موجود و اشتغالزایی گفت :با توجه به
قوانین موجود ،سرمایه گذاری دولتی جهت ایجاد اشتغال ممنوع بوده ،از این رو سیاست
های اشتغالی ما ارائه مشوق و تسهیل فرایندها برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور
است.شریعتمداری افزود :حوزه رفاه اجتماعی یکی از رسالتهای مهم ما در این وزارتخانه
جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه است.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خاطرنشان کرد :اجرای همزمان چندین طرح اشتغالی با اتخاذ سیاست های حمایتی و
تعریف مشوق های جدید برای کارفرمایان یکی از سیاست های مهم این وزارت جهت
گشایش امر اشتغال در کشور است.در ادامه این دیدار قاسم رحیمی مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه اردبیل یکی از استان های محروم کشور
به شمار میرود ،گفت :قطعا زدودن رنگ محرومیت از این استان توجه ویژه مسئولین
دولتی را میطلبد.وی با عنوان اینکه طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری
یکی از سیاست های مهم این وزارتخانه درخصوص ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت
روستاییان بوده است ،افزود :پرداخت تسهیالت متمم برای اتمام طرح های نیمه تمام
روستایی و عشایری یکی از موارد مهمی است که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

آغاز پرداخت سود سهام عدالت از اواخر آذر

مشاور سازمان خصوصی سازی از آغاز پرداخت سود
سهام عدالت از آذرماه خبر داد و گفت :این سود باز هم
افزایش خواهد داشت.
به گزارش تسنیم ،طرح سهام عدالت در حالی از سال
 1385تا کنون در حال اجرا است که بر اساس آن از محل
سود سهام تخصیص یافته به مشموالن ،اقساط این سهام
طی مدت  10سال تسویه شده است.
بر این اساس از سال  96و با پایان یافتن مهلت تسویه
اقساط سهام عدالت ،سود این سهام بهصورت نقدی به
مشموالن در حال پرداخت است.
بر این اساس در سالجاری نیز رفته رفته مجامع
سال  1397شرکتها در حال برگزاری است که پس
از پایان این زمان ،واریز سود سهام عدالت مربوط به
سال مالی  1397شرکتهای سرمایهپذیر به مشموالن

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

مطالبات گندمکاران پرداخت شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :تاکنون
مبلغ ۱۳هزار و  ۳۲۵میلیارد تومان از مطالبات
کشاورزان پرداخت شده است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی ،روابط عمومی
و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور،
محمدباقر نوبخت گفت :تا تاریخ بیست و هفتم
شهریور ماه سال جاری ،مقدار  ۷میلیون و ۷۰۵
هزار تن گندم به ارزش  ۱۳هزار و  ۳۴۶میلیارد تومان از کشاورزان گندمکار
ی صورت گرفته ،تاکنون مبلغ ۱۳هزار و ۳۲۵
خریداری شده است و با پیگیر 
میلیارد تومان از مطالبات کشاوزان پرداخت شده است .رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور افزود :با احتساب این مقادیر و ارقام ،حدود  ۹۹,۸درصد از
مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت شده و باقیمانده مطالبات آنان هم برابر
 ۲۱میلیارد تومان تامین اعتبار شده و در روزهای آینده و حداکثر تا سی
ویکم شهریور ماه سال جاری پرداخت خواهد شد .وی اظهار داشت :علیرغم
افزایش ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری و رشد حدود ۶
درصد آن نسبت به مبلغ سال قبل ( ۱۲هزار و  ۵۵۰میلیارد تومان) ،مطالبات
کشاورزان گندمکار نسبت به سال گذشته یک ماه زودتر تسویه و پرداخت
میشود .نوبخت گفت :با توجه به منابع تأمین شده از محل اعتبارات عمومی
و هدفمندسازی و منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران و نیز مشارکت
جدی نظام بانکی ،روند تأمین و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری با
کمترین مدت زمان تأخیر به طور مطلوب محقق شده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:

افراد داده میشود مبنی بر اینکه دولت اجازه دارد به
کلیه اطالعات مالی و بانکی آنها دسترسی پیدا کند.
این رضایتنامه را به دقت مطالعه و به پیشخوان تحویل
دهند .از طرف پیشخوان یک کد رهگیری به موبایلی که
به نام سرپرست خانوار است ،ارسال میشود .افراد باید
کام ً
ال دقت کنند که تنها سرپرست خانوار یارانهبگیر باید
به پیشخوان مراجعه کند و حتم ًا با شماره همراهی که
به نام خود سرپرست ثبت شده حضور یابند .بنابراین اگر
با موبایل فرددیگری مراجعه کنند برای پیشخوان قابل
قبول نیست.
بعد از دریافت کد پیگیری ،افراد باید به سامانه
 /mcls.gov.ir/prs.http://yaraneh10مراجعه
کنند که در آن سامانه کد رهگیری و کدملی را وارد کنند.
درصورتی که نسبت به این مورد درخواست بررسی مجدد
وجود داشته باشد ،افراد میتوانند درخواست خود را در
حداقل  ۲۰۰کلمه در همان سامانه درج کنند و پس از
بررسی ،نتیجه آن به شماره تماسشان ارسال خواهد شد".

خط اعتباری ۴۰۰میلیارد دالری
ایران و چین راهاندازی شد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
گفت :مستندات موجود نشان میدهد خط اعتباری ۴۰۰میلیارد
دالری میان ایران و چین راهاندازی شده است .به گزارش
تسنیم ،فریال مستوفی ،در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران با اشاره به سرمایه گذاری 400میلیارد دالری چین در
ایران و راهاندازی یک خط اعتباری میان  ٢کشور و ورود بدون
مناقصه چینیها در پروژهها بهدنبال راهاندازی این خط اعتباری،
به موضوع پیشنهاد فرانسویها به ایران پرداخت و اظهار کرد:
در پیشنهاد ارائهشده قرار بر آن است که فرانسه  15میلیارد دالر با تضمین خرید نفت ،در
قالب یک خط اعتباری به ایران ارائه دهد .رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ادامه داد :این
پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که اگر آمریکا مجوز اجرایی کردن آن را برای فرانسه صادر
نکند ،کار متوقف میشود .مستوفی با بیان اینکه "شخص ًا تصور میکنم حتی در صورت عدم
موافقت ایاالت متحده آمریکا ،فرانسه میتواند این خط را بهعنوان یک خط اعتباری میان
بانکهای مرکزی دو کشور برقرار سازد" ،گفت :این موضوع درحالی مطرح شده است که
وزیر نفت معتقد است اگر ایران این  15میلیارد دالر را دریافت کند ،مقروض میشود .بهگفته
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ،مستندات موجود نشان میدهد که خط اعتباری 400
میلیارد دالری بین ایران و چین راهاندازی شده است.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبرداد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تشریح کرد

جزئیات سهمیههای استخدامی
۱۰هزار نیرو در وزارت بهداشت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت:
آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
برای استخدام  ۱۰هزار نیروی مورد نیاز ،به صورت
هم زمان با سایر دستگاههای اجرایی از طریق سازمان
سنجش آموزش کشور برگزار میشود.
به گزارش مهر ،سیدکامل تقوی نژاد ضمن اعالم
این خبر افزود :این آزمون در فضای رقابتی و با رعایت
شایسته ساالری از طریق آزمون کتبی در حیطه های
عمومی و تخصصی به صورت پیمانی انجام میشود.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف ایجاد تعادل بین مناطق مختلف جغرافیایی
کشور و ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات سالمت صورت گرفته است،
تاکید کرد :همچنین با جذب و بکارگیری افراد پذیرفته شده در آزمون ،ظرفیت
اشتغال قابل مالحظهای نیز برای فارغ التحصیالن رشتههای مرتبط در کشور به
ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد :از مجموع این مجوزها ۷ ،هزار مجوز جهت تامین نیروی انسانی
بیمارستانهای جدید و بخشهای توسعه یافته درمانی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تصریح کرد :از مجوزهای
استخدام بیمارستانی۶۵ ،درصد مربوط به شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعه
یافته است که قبال یا دارای بیمارستان نبوده و یا تعداد تختهای موجود آن،
نیازهای درمانی مردم را تامین نکرده بود .تقوی نژاد ،اظهار داشت :سهمیه
استخدامی حوزه درمان عمدتا به مشاغل گروه پرستاری شامل پرستاری ،اتاق
عمل ،هوشبری و مامایی ،گروه پزشکی شامل پزشک متخصص و پزشک
عمومی ،داروسازی ،گروه توانبخشی شامل فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،گفتار درمانی،
بینایی سنجی و شنوایی سنجی ،گروه پیراپزشکی شامل رشتههایی از جمله علوم
آزمایشگاهی ،پرتوشناسی ،مهندسی تجهیزات پزشکی و مددکار بهداشتی درمانی
اختصاص یافته است .بنابر اعالم وبدا ،وی با بیان اینکه تعداد  ۲هزار مجوز
از مجموع مجوزهای استخدامی سال جاری نیز برای تامین نیروهای مورد نیاز
حوزه بهداشت در نظرگرفته شده است ،اظهار داشت :بخش عمدهای از مجوزهای
بهداشتی جهت دسترسی بیشتر به خدمات اولیه سالمت روستاییان و شهرهای با
جمعیت کمتر در نظر گرفته شده است .تقوی نژاد ادامه داد :در این حوزه نیروهای
تخصصی در مشاغل مختلف شامل ماما ،بهداشت عمومی ،مبارزه با بیماری ها،
پرستار ،بهداشت محیط و بهداشت حرفهای جذب و مشغول بکار خواهند شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،ضمن بیان اینکه تعداد یک
هزار مجوز از مجوزهای این آزمون ،برای تامین نیروهای مورد نیاز پایگاه های
اورژانس  ۱۱۵سراسر کشور در مشاغل فوریت های پزشکی شامل کاردان و
کارشناس بالینی فوریت های پزشکی در نظر گرفته شده تاکید کرد :این تعداد
نیروی انسانی جدید ،جهت خدمت در پایگاههای موجود در جاده های کشور ،با
هدف تسریع در ارائه خدمت به آسیب دیدگان حوادث جاده خواهد بود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه ،سازمان
امور اداری و استخدامی و همچنین سازمان سنجش آموزش کشور ،پذیرفته
شدگان نهایی این آزمون تا پایان سال جاری و حداکثر اوایل سال آینده شروع به
کار کنند .گفتنی است آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
همزمان با سایر دستگاههای اجرایی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور
برگزار خواهد شد .همچنین با توجه به ضوابط و مقررات جاری ،امسال داوطلبان
ایثارگر نیز میبایست از طریق شرکت در آزمون و رقابت با یکدیگر ،شرایط
استخدام خود را فراهم کنند.

فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت خبر داد

کشف کاالی قاچاق
به ارزش  175میلیون تومان در تهران
فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت از کشف
کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و  ۷۵۰میلیون
ریال خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ دالور القاصی مهر از
کشف کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰
میلیون ریال خبر داد و اظهار داشت :با کنترل تردد
خودرو و شهروندان در معابر عمومی ،ماموران قرارگاه
غرب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت موفق شدند فردی را در میدان
رحمانی که تعدادی کارتن حامل کاالی قاچاق همراهش بود شناسایی و
دستگیرکنند .وی افزود :در بررسیهای انجام شده مشخص شد متهم منتظر
وسیله نقلیه عبوری برای حمل کاالی قاچاق بود که توسط ماموران دستگیر
شد .این مقام انتظامی افزود :در بررسی کارتن ها ۹۰ ،عدد مغزی سوئیچ
خودرو ۱۰۰ ،پک واشر اگزوزی ۳۰ ،عدد سیم کاپوت ۲۰ ،بسته  ۸عددی شمع
خودرو ۲۶ ،عدد یاتاقان و  ۵بسته  ۱۰تایی رینگ دور پیستون و  ۴۰عدد کوئل
کوتاه و بلند فاقد فاکتور و برگه گمرکی به همراه  ۱۴۷برگ  ۱۰۰دالری
کشف شد .فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت با اشاره به اعتراف فرد مذکور
مبنی بر خرید و فروش کاالی قاچاق ،خاطر نشان کرد :کارشناسان ارزش
ریالی این کاالها را یک میلیارد و  ۷۵۰میلیون ریال برآورد کرده اند.
سرهنگ القاصی دالور در پایان خاطر نشان کرد :متهم برای تحقیقات
تکمیلی تحویل پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ شد.

اجرای طرح «هر خانه یک پایگاه سالمت» از نیمه دوم امسال
استخدام  3هزار نفر نیروی فوریتهای پزشکی

وزیر بهداشت از استخدام  ۳۰۰۰نیروی فوریتهای پزشکی
خبر داد و گفت :از نیمه دوم امسال طرحی را به نام «هر خانه یک
پایگاه سالمت» را اجرا میکنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در چهل و چهارمین
سالروز تاسیس اورژانس کشور گفت :پس از انقالب اسالمی
دستاوردهای زیادی داشتیم اما یکی از ارزندهترین مجموعههای
ذی قیمتی که در دوران انقالب بالنده شد ،سازمان اورژانس کشور
بوده است.
وی با بیان اینکه در سال  ۱۳۵۴کار اورژانس با چهار پایگاه
آغاز شد ،اظهارکرد :امروز دارای یکی از قویترین خدمات
فوریتهای پزشکی در منطقه هستیم با ناوگانی دارای تعداد
زیادی آمبوالنس ،بالگرد ،موتور و .....از همه مهمتر اینکه ما با ۱۷
هزار نیروی جان بر کف در اورژانس کار میکنیم.
نمکی با اشاره به یکی از عملیاتهای اورژانس هوایی مبنی
بر نجات یک مادر باردار از طریق بالگرد ،ادامه داد :در این عملیات
پنج نفر از عزیزانمان که در بالگرد بودند و به دکل برق برخورد
کردند،از بین رفتند .برای من به عنوان وزیر بهداشت خیلی سخت
بود که چه تصمیمی بگیرم .بعد از چند لحظه پرسیدم اولین پایگاه
هوایی بعدی کجاست که گفتند نزدیک اصفهان قرار دارد .گفتم
حرکت کنند و زن زائو را نجات دهند .آنان از پیکر شهدای گرانقدر
اورژانس گذشتند و مادر و کودک را نجات دادند بنابراین از دست
دادن این عزیزان به یک احساس غرور بدل شد چون ما توانستیم
جان زن باردار و کودکش را با دست توانمند عزیزان اورژانس نجات
دهیم .نمکی با بیان اینکه امروز یکی از قویترین اورژانسهای

منطقه داریم ،گفت :امسال با کمک نیروهای اورژانس پدیدهای
به نام سیل را به گونهای مدیریت کردیم که افتخار آفرین بود.
ما هیچ موقع با دست توانمند شما را بالتکلیف نماندهایم .در
سفرهایی که در تعطیالت نوروزی به مناطق سیل زده داشتم،
دیدم که گرچه تمام نیروهای بهداشتی و درمانی لحظهای درنگ
نکردند اما درخشانترین نقش را همکارانمان در فوریتهای
پزشکی ایفا کردند .امیدوارم در برگزاری مراسم اربعین ،حوادث
جادهای ،بالی طبیعی و ...باز هم افتخارآفرین باشید .وی تاکید
کرد :برای آینده ما به فکر هوشمندسازی روز افزون اورژانس
کشور هستیم .هرچه بتوانیم اورژانس را هوشمندسازی و از تله
مدیسین و ابزار و امکاناتی استفاده کنیم که سرعت عمل بیشتری
را به مردم القا کنیم ،قطعا موفقتر خواهیم بود .خوشبختانه در
حوزه مدیریت درمان سکتههای قلبی و مغزی زمان از دست رفته
ما در دقایق طالیی خدمت بسیار کوتاهتر شده است که یکی از
اقداماتی است که آن را ادامه میدهیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تالش میکنیم مشارکت
بینبخشی برای خدمترسانی در حوزه اورژانس را گسترش
دهیم ،گفت :امروز به تنهایی نمیتوانیم مسائل اورژانس کشور
را حل کنیم .مگر با مشارکت با پلیس راهور ،وزارت کشور و
دیگر نهادهای مرتبط با این موضوع .این همکاری را ما در
طرح مدیریت تروما در کشور تجربه کردیم که امیدوارم در آینده
بهصورت پویاتر پیش رود .ما به جز با مردمی کردن خدمت و
مردم نهاد کردن خدمات اولیه نمیتوانیم کاری را از پیش بریم و
بر همین اساس جامعه محور کردن ،محله محور و از همه مهمتر
خانواده محور کردن خدمات را دنبال میکنیم.
نمکی تاکید کرد :بر همین اساس از نیمه دوم امسال طرحی
را به نام «هر خانه یک پایگاه سالمت» اجرا میکنیم که در این
طرح داوطلبانی از درون خانوادهها انتخاب میشوند تا بتوانند به
عنوان قوی ترین ابزار اورژانس در نهاد خانواده برای مدیریت
اورژانس خانواده به ما کمک کنند و رابطه مستقیمی با اورژانس
 ۱۱۵داشته باشند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه امروز افراد بعد از حادثه بعد از
توسل به خدا و پیامبر به یاد اورژانس ۱۱۵میافتند و این منزلت
بسیار باالیی است ،گفت :مردم باور کردند که بعد از خدا و
معصومان نیروهای اورژانس پناهشان هستند.
نمکی با اشاره به اینکه امیدوارم بتوانیم درباره مسائل معیشتی
عوامل اورژانس قدمی برداریم ،گفت :حدود  ۳۰۰۰نفر نیروی
جدید اورژانس را به این ناوگان اضافه و برای تکمیل ناوگان
آمبوالنس ،توسعه اورژانس هوایی و ...نیز تالش میکنیم.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن خبر داد

افزایش وام مسکن جوانان تا سقف  150میلیون تومان
با ادامه کاهش تدریجی قیمت در بازار مسکن ،سقف
وام مسکن جوانان با هدف افزایش قدرت خرید و حمایت از
خانهدار شدن جوانان ،به  ۱۵۰میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرآنالین ،به گفته مدیر امور طرح و برنامه
بانک مسکن ،این افزایش مربوط به حسابهای پسانداز
مسکن جوانان در سال  ۱۳۹۸است.
در اجرای این طرح ،سقف تسهیالت در پایان سال
پنجم ،در شهر تهران  ۱۵۰میلیون تومان ،شهرهای بزرگ
شامل کرج ،مشهد ،تبریز ،اصفهان ،اهواز ،قم ،شیراز و

کرمانشاه  ۱۱۰میلیون و سایر شهرها  ۸۴میلیون تومان و
در پایان سال پانزدهم به ترتیب  ۲۱۰ ،۲۵۰و  ۱۸۴میلیون
تومان است .ضرایب الزم برای استفاده از سقف تسهیالت
در پایان سال پنجم هم حدود  ۹برابر حداقل واریزی ماهیانه
در شهر تهران ،حدود  ۷برابر حداقل واریزی ماهیانه در
شهرهای بزرگ و کمی بیش از پنج برابر حداقل واریزی
ماهیانه در سایر شهرهاست .حداقل سپردهگذاری هم اکنون
 ۵۰هزار تومان است .در چارچوب این طرح اگر فردی قصد
دارد در تهران پس از گذشت  ۵سال از افتتاح حساب ،از

تسهیالت  ۱۵۰میلیون تومانی مسکن جوانان استفاده کند،
باید در سال اول به جای ماهانه  ۵۰هزار تومان حداقل فعلی،
 ۴۸۵هزار تومان در حساب خود سپردهگذاری کند .نرخ سود
این تسهیالت  ۹درصد و حداکثر مدت بازپرداخت آن ۲۰
سال است.
سقف تسهیالت پرداختی سال  ۹۷در پایان سال پنجم
در شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ،۹۱
 ۷۶و  ۶۱میلیون تومان و در پایان سال پانزدهم به ترتیب
 ۱۷۷ ،۲۱۳و  ۱۴۲میلیون تومان بود.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تشریح کرد

جزئیات بسته حمایتی از زنان سرپرست خانوار و شاغل

رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان و تسهیل در این
امر ،مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار خبرهای خوبی
ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،مجتهدزاده،
رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
در حاشیه نشست خبری تشریح عملکرد کمیته امور
بانوان ستاد مرکزی دهه فجر افزود :این مساله در مورد
بازنشستگی پیش از موعد زنان و تسهیل در این امر ،به
تصویب رسیده است.
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت :زنان میتوانند
به ازای هر یک از فرزندانشان ،یکسال بیشتر درخواست
بازنشستگی دهند و به همان میزان تعداد سال ها ،حقوق
دریافت کنند.

وی در مورد تصویب افزایش مدت مرخصی زایمان
زنان شاغل نیز گفت :این موضوع در کمیسیون فرهنگی
دولت به تصویب رسیده است.
مشاور رئیس جمهوری درباره تعیین وضعیت بیمه زنان
خانهدار ،ادامه داد :مساله بیمه زنان خانهدار پنجم اسفند ماه

برای تصویب در ستاد ملی زن و خانواده مطرح میشود.
مجتهدزاده اضافه کرد :پیش از این مصوب شده بود که
زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام قرار گیرند بر این
اساس ،اگر مجوزی برای استخدام صادر شود ،دستگاههای
مختلف زنان سرپرست خانوار را به منظور استخدام در
اولویت قرار میدهند .وی افزود :افرادی که هر یک از
شرایط زیر شامل ازدواج در سنین کمتر از  25سال ،نداشتن
پدر ،قبول مهریه زیر  110سکه و یا طلبه و دانشجو بودن
را دارا باشند برای تسهیل در امر ازدواج دو میلیون تومان به
پنج میلیون تومان وام ازدواجش افزوده میشود.
مجتهدزاده در خصوص طرح ضرورت موافقت ولی
قهری حاکم شرع برای صدور گذرنامه ،افزود :در الیحه
دولت تنها سن  18سال مطرح بوده که با نظر ما منطبق
است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت تشریح کرد

نحوه پرداخت وام یک میلیون تومانی برای سفر به عتبات عالیات

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و
زیارت جزئیات نحوه دریافت وام برای سفر به
عتبات عالیات را اعالم کرد.
به گزارش تسنیم ،محمد آزاد درباره دریافت
وام با فیش سپرده عمره مفرده برای سفر به
عتبات عالیات اظهار کرد :این شرایط همچنان
برقرار است و هنگام ثبتنام در سامانه عتبات،
گزینهای وجود دارد که با انتخاب آن ،شرایط
استفاده از وام فعال میشود.
وی ادامه داد :اطالعات متقاضی دریافت وام
به بانکهای ملی یا ملت ارسال میشود و یک

میلیون تومان به عنوان کمک هزینه به صورت
وام به متقاضیان تعلق میگیرد؛ این مبلغ قابل
تغییر نیست و به صورت نقدی به زائران تعلق
نمیگیرد بلکه از هزینه سفر کسر خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج
و زیارت تصریح کرد :فیش سپرده عمره مفرده
متقاضیان دریافت وام به عنوان ضامن لحاظ
میشود و نحوه بازپرداخت نیز طبق ضوابط
بانک است.
آزاد با بیان اینکه شرایط دریافت وام
سختگیرانه نیست ،اظهار کرد :در حال حاضر

هزینه سفر به عتبات به صورت زمینی به مبلغ
یک میلیون و  ۹۰۰تا دو میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان و سفر هوایی بین  ۳میلیون و  ۶۰۰تا ۳
میلیون و  ۹۰۰هزار تومان است.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران خبر داد

ی فرسوده
پرداخت  ۴۰میلیون تومان تسهیالت بانکی به ازای اسقاط هر تاکس 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
تهران از ارائه وام  ۴۰میلیون تومانی به تاکسیرانها
برای اسقاط تاکسیهای فرسوده خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد
امامی امین ،با اشاره به وجود  ۳۵هزار تاکسی
فرسوده در تهران اظهار کرد :نوسازی ناوگان حمل
و نقل عمومی جدا از موضوع آالیندگی و صرفه
اقتصادی آن ،به گونهای نیست که برای رانندگان
کسب درآمد کند ،از این رو اشتغال رانندگان در
معرض تهدید قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
تهران گفت :هماهنگیهای الزم با سازمان

تاکسیرانی ،معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری ،مدیرعامل صندوق مهر کارآفرین و
شرکت ایران خودرو انجام شده و صندوق مهر
کارآفرین برای تأمین مالی  ۱۰هزار خودرو اعالم

آمادگی کرده است.
امامی امین تصریح کرد :بر این اساس ۵۰۰
میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران و ۵۰۰
میلیارد تومان از سوی صندوق مهر کارآفرین به
عنوان هزینه این طرح لحاظ شده است تا وام ۴۰
میلیون تومانی در اختیار رانندگان قرار گیرد و ۶.۵
میلیون تومان نیز هزینه اسقاط خودرو و مقداری
نقدینگی راننده باشد.
وی افزود :قرار است ایران خودرو تعداد
خودروهایی که تا پایان سال میتواند تأمین کند
را ارائه کند و این موضوع به صورت تکمیلی هفته
آینده بررسی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تشریح کرد
شروط پلیس برای سرویسهای مدارس؛

از شرط تأهل تا ممنوعیت نشستن دانشآموزان
کمتر از  12سال روی صندلی جلو
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بایدها
و نبایدهای سرویسهای مدارس را تشریح کرد و از
برخورد جدی پلیس با تخلفات سرویسهای مدارس خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سردار محمدرضا مهماندار درباره
ویژگیهای سرویس مدارس در پایتخت اظهار کرد :برای
آنکه رانندهای بتواند به عنوان سرویس مدرسه فعالیت
کند خود و خودرویش باید دارای شرایطی باشد از جمله
اینکه خود فرد باید حتما دارای گواهینامه پایه  3بوده که
دو سال از دریافت آن گذشته باشد ،همچنین باید  23سال
تمام داشته باشد .همچنین راننده باید دارای سوء پیشینه
نبوده و شرایطش برای فعالیت به عنوان راننده سرویس
مدرسه تأیید شود .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ در مورد شرط تأهل رانندگان سرویسهای
مدارس نیز گفت :اگر راننده مرد باشد باید متأهل باشد
اما شرطی برای تأهل رانندگان زن وجود ندارد .مهماندار
در مورد شرایط خودرو نیز گفت :معاینه فنی معتبر شرط
اصلی خودروهایی است که به عنوان سرویس مدارس

فعالیت میکنند .اگر خودرو و رانندهای تمام شرایط گفته
شده را داشت برچسب سرویس مدرسه دریافت کرده و
میتواند به عنوان سرویس مدارس فعالیت کند .مهماندار
در مورد شرایط معاینه فنی خودروهای سرویس مدرسه
نیز گفت :عالوه بر تاکسیها ،خودروهای شخصی نیز
میتوانند به عنوان سرویس مدرسه فعالیت کنند اما باید
توجه داشته باشند که هر مقرراتی که در مورد خودروهای
عمومی وجود دارد برای این خودروها نیز لحاظ شده
بنابراین باید هر شش ماه یک بار معاینه فنی دریافت
کنند .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در
مورد خودروهای فاقد معاینه فنی و سرویسهای فاقد
برچسب مدارس نیز گفت :برابر قانون خودروهای فاقد
برچسب سرویس مدارس  30هزار تومان جریمه خواهند
شد عالوه بر آن اگر مهلت معاینه فنی نیز به اتمام رسیده
باشد و مرتکب دیگر تخلفات شده باشند جریمه مذکور را
نیز برایشان صادر خواهند کرد اما نداشتن برچسب 30
هزار تومان جریمه دارد .مهماندار با بیان اینکه تاکنون

حدود یک سوم از سرویسهای مورد نیاز مدارس برچسب
خود را دریافت کردند که پیشبینی میشود تا  15مهرماه
اکثریت آنها برچسب خود را دریافت کنند ،گفت :هدف
پلیس از سختگیری و نظارت بر سرویسهای مدارس
حفظ ایمنی و جان دانشآموزان است که البته مدیران
مدارس و والدین نیز باید حساسیتهای کافی را داشته
باشند .مهماندار در مورد سوار کردن دانشآموزان کمتر
از  12سال روی صندلی جلو خودرو خاطر نشان کرد:
طبق قانون ظرفیت خودروهای سواری چهار نفر و
ظرفیت ونها و میدلباسها نیز مشخص است .در
تمامی این موارد سوار کردن دانشآموزان کمتر از 12
سال روی صندلی جلو ممنوع و در صورت مشاهده پلیس
با آن برخورد خواهد کرد .همچنین اگر خودرویی بیشتر از
ظرفیت مجاز خود اقدام به سوار کردن دانشآموزان کند
پلیس با آن برخورد میکند.

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

ابتالی  13/8درصد معتادان تزریقی به بیماری ایدز
و حدود  ۵۰درصد معتادان تزریقی به هپاتیت C

مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد
مخدر با بیان اینکه سهم اعتیاد تزریقی در انتقال ویروس اچ
آی وی در معتادان طی سالهای اخیر در کشور کاهش یافته
است ،گفت :طبق اعالم وزارت بهداشت  13/8درصد معتادان
تزریقی ،مبتال به ویروس اچ آی وی (ایدز) و حدود  ۵۰درصد
معتادان تزریقی دچار آنتی بادی هپاتیت  cهستند.
به گزارش ایسنا ،حمید جمعهپور ،با بیان اینکه سهم اعتیاد
تزریقی در انتقال ویروس اچ آی وی در معتادان در کشور طی
سالهای اخیر کاهش یافته است ،اظهار کرد :این موضوع به
آن معنا نیست که توجه ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به
برنامههای کاهش آسیب ،کاهش یافته است.
وی افزود :در حال حاضر ستاد به منظور کاهش آسیبها
و عوارض سوء مصرف مواد و اعتیاد از برنامهها و فعالیتهای
متعددی همچون ارائه خدمات و بستههای کاهش آسیب و
حمایتی به معتادان دارای رفتارهای پرخطر ،شناسایی معتادان
مبتال به اچ آی وی/ایدز ،ارائه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و
درمانی به این افراد و همچنین واکسیناسیون هپاتیت ،حمایت
میکند.
ارائه خدمات پیشگیری از هپاتیت
در مراکز کاهش آسیب
به گفته جمعهپور ،خدمات تشخیص ویروس اچ آی وی
هماکنون در حال اجراست و خدمات پیشگیری از هپاتیت نیز
به صورت پایلوت در مراکز کاهش آسیب اجرا خواهد شد.
 ۱۰درصد بیماران مبتال به ایدز
معتادانتزریقیاند
وی با اشاره به وضعیت بیماری ایدز و هپاتیت در میان
معتادان تزریقی تاکید کرد :طبق اعالم وزارت بهداشت۱۳.۸ ،
درصد معتادان تزریقی ،مبتال به ویروس اچ آی وی (ایدز)
هستند ،البته شواهد موجود نشان میدهد که ایران همچنان
در مرحله نیاز به توجه است؛ به طوری که در صورت عدم

کنترل آن ،به اپیدمی ایدز متمایل میشویم .همچنین شواهد
دیگری در این خصوص نیز نشان میدهد که بیش از ۱۰
درصد مبتالیان بیماری ایدز را گروه معتادان تزریقی تشکیل
میدهند که البته این روند کاهشی ناشی از اجرای برنامههای
کاهش آسیب نسبت به سالهای گذشته است.
نیمی از معتادان تزریقی
دچار آنتی بادی هپاتیت  Cهستند
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با بیان
اینکه حدود  ۵۰درصد معتادان تزریقی دچار آنتی بادی هپاتیت
 cهستند ،افزود :البته این به معنای آن نیست که همه معتادان
تزریقی هپاتیت  cدارند ،زیرا ممکن است بیماران هپاتیت در
مرحلهای خود به خود درمان شوند ،اما تا پایان عمر آنتی بادی
خونشان مثبت باشد.
وی درباره وضعیت معتادان تزریقی در زندانها و آمار
شیوع اچآیوی در زندانیان نیز بیان کرد :سازمان زندانها در
حوزه درمان ویروس اچ آی وی (ایدز) الگوی موفق منطقهای
به شمار میرود و تقریبا تمامی پزشکان شاغل در زندانها
درباره تست غربالگری و درمان این بیماری آموزش دیدهاند،
اما آخرین آمار بیماران معتاد مبتال به اچ آی وی در داخل
زندانها در اختیار نیست.

 ۶۰هزار زندانی تحت پوشش
برنامه «درمان نگهدارنده با متادون»
جمعهپور ادامه داد :در حال حاضر حدود  ۶۰هزار زندانی
کشور تحت پوشش برنامه «درمان نگهدارنده با متادون»
هستند ،لذا میتوان گفت ایران در حوزه پوشش و ارائه خدمات
کاهش آسیب برای زندانیان یکی از موفقترین کشورهای
دنیا به شمار میآید ،زیرا در تمامی زندانهای کشور خدمات
درمان و کاهش آسیب اعتیاد و خدمات مشاورهای به بیماران
اچ آی وی ارائه میشود.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه
با مواد مخدر در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ
به این سوال که چرا دستگاههای خودپرداز توزیع سرنگ
و وسایل بهداشتی جمعآوری شده است و همچنین این
دستگاهها در جلوگیری از بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت
چه تاثیری داشت؟ گفت :کلیه برنامهها و فعالیتهای
حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد کشور در ابتدای هر
سال با برگزاری جلسات مشترک با سازمانهای عضو
ستاد همچون وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
سازمان بهزیستی ،سازمان زندانها و ...مورد توافق قرار
گرفته و طی انعقاد تفاهم نامه مورد حمایت ستاد مبارزه
با مواد مخدر قرار میگیرد و اگر در زمان برنامهریزی
و انعقاد تفاهمنامههای مشترک با سازمانها فعالیت مورد
نظر(دستگاه خودپرداز توزیع سرنگ بهداشتی) از سوی
دستگاههای اجرایی عضو به عنوان یک نیاز مطرح شود،
حتما پس از بررسی مورد حمایت مالی و عملیاتی قرار
خواهد گرفت .اما طی چند سال اخیر فعالیتها و اقدامات
متعددی نظیر مراکز گذری ،تیمهای افزایش دسترسی،
خدمات موبایل سنتر ،مراکز سرپناه ،کانکس و ...توسط
سازمانهای متولی با حمایت ستاد در حوزه کاهش آسیب
اعتیاد در سطح کشور در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

 3میلیون و  200هزار بازنشسته
تامیناجتماعی مستمری میگیرند
بهرهمندی  43میلیون نفر
از خدمات درمانی تامیناجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه
اکنون حدود  ۴۳میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت کشور
از خدمات درمانی تامین اجتماعی بهرهمند هستند ،گفت:
حدود  3/2میلیون نفر مستمری بازنشستگی میگیرند.
به گزارش مهر ،مصطفی ساالری اظهار داشت:
خدمات تامین اجتماعی در چند حوزه مهم از جمله
خدمات درمانی ،خدمات از کارافتادگی و بیکاری و
خدمات پرداخت مستمری به بازنشستگان است.
وی خاطرنشان کرد :هم اکنون حدود  ۴۳میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت
کشور از خدمات درمانی تامین اجتماعی بهرهمند میشوند که بخشی از این
خدمات به صورت خرید خدمت از سایر بخشها است و البته بدهیهای معوقی
نیز در این بخش وجود دارد.
ساالری تاکید کرد :حدود  ۳.۲میلیون نفر نیز مستمری بازنشستگی دریافت
میکنند .مدیرعامل سازمان اجتماعی گفت :در سال جاری ماهانه  ۹۲۰۰میلیارد
تومان برای این ماموریتها از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
ساالری با بیان اینکه  ۸۲۰۰میلیارد تومان از این مبلغ از حق بیمهها تامین
میشود ،یادآور شد :هزار میلیارد تومان مابقی ،از سایر منابع از جمله درآمدهای
شستا و ...به دست میآید.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی هم اکنون روی مرز حرکت میکند و درآمدها
و هزینههای آن در حال نزدیک شدن به یکدیگر است ،یادآور شد :باید این
درآمدها را به گونهای مدیریت کنیم که در ارائه خدمات اختالل ایجاد نشود.
ساالری در ادامه با اشاره به حمایتهایی که تامین اجتماعی برای رونق تولید
داشته ،تاکید کرد :در همین راستا بخشودگی جرایم کارفرمایان را در نظر گرفتیم
که تا اوایل شهریور ماه ادامه داشت و استقبال خوبی از این طرح شد.
وی همچنین از پیگیری برای اصالح فرآیندها و تجمیع بخشنامهها نیز خبر داد
و گفت :تالش میکنیم برای هر موضوع یک بخشنامه واحد داشته باشیم.

رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک خبر داد

کشف  ۵۰تن برنج و  3/5تن
شکر تقلبی با دستگیری  9متهم در تهران
رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک از کشف  ۵۰تن برنج و  ۳و نیم تن شکر تقلبی خبر
داد و گفت :ارزش ریالی اقالم کشف شده در حال بررسی است.
به گزارش مهر ،سرهنگ محمد قدیمی ،با اعالم خبر دستگیری  ۹نفر که
برنج و شکرهای تقلبی به بازار مصرف عرضه میکردند ،گفت :اواسط شهریورماه
جاری نماینده حقوقی شرکتی که دارای صاحب امتیاز و برند است با در دست
داشتن پروندهای از دادسرای ناحیه  ۲۶جرایم پزشکی به کالنتری  ۱۲۴قلهک
مراجعه و اظهار داشت به تازگی تعدادی از شهروندان با شرکت تماس و ضمن
اعالم کد کارت جایزه که در کیسههای  ۱۰کیلویی برنج قرار گرفته بود ،تقاضای
جایزه کرده اند.
به گفته وی این نماینده حقوقی در ادامه ادعای خویش اظهار داشت که با
بررسی کدهای جایزه ،مشص شد کدها تکراری بوده و به نظر میرسد فرد یا
افرادی درصدد توزیع کدهای تقلبی در بین مشتریان هستند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تیمی از ماموران کالنتری با دریافت
شکایت تحقیق در این خصوص را آغاز کردند ،بیان داشت :ماموران کالنتری
ضمن تماس با اشخاصی که کدهای جایزه را به شرکت اعالم کرده بودند ،محل
توزیع کیسههای برنج را که سوپرمارکتهای محلی بوده ،کشف کردند.
کالنتر محله قهک افزود :در تحقیقات پلیسی مشخص شد ،کیسههای برنج،
حاوی برنج واقعی نبوده و با اصل برنج تفاوتهای فراوانی دارد.
سرهنگ قدیمی با بیان این که تحقیقات اولیه پلیسی حکایت از این داشت
که مالکان مغازهها این کاالها را از بنکداری در مرکز تهران خریداری کرده اند،
تصریح کرد :در گام بعدی تحقیقات پلیسی ،ماموران کالنتری دریافتند افرادی با
همکاری یکدیگر کاالهای تقلبی از قبیل :برنج و شکر را در انباری در شورآباد دپو
کرده و سپس با انتقال این اقالم به کارگاهی در یکی از روستاها ،کاالهای تقلبی
را به نام شرکتهای برند بسته بندی و به بازار مصرف توزیع میکنند.
وی تصریح کرد :با شناسایی محل بسته بندی اجناس و اقالم تقلبی و محل
دپوی این مواد غذایی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی دادسرای
ناحیه  ۲۶جرایم پزشکی قرار گرفت و با هماهنگیهای قضائی ،چند تیم از ماموران
کالنتری به همراه نمایندگان اداره بهداشت به محل مذکور اعزام شدند.
کالنتر محله قلهک با اشاره به اینکه در محل بسته بندی اجناس  ۹نفر دستگیر
شدند ،افزود :در این محل تعدادی تجهیزات ارتکاب جرم از قبیل :کیسههای
تقلبی ،هولوگرام ،لیبل و کارت جایزه کشف و عالوه بر آن  ۱۰تن برنج و  ۳و نیم
تن شکر تقلبی که آماده برای توزیع ،کشف شد.
سرهنگ قدیمی عنوان کرد :در محل انبار کاالهای تقلبی در شور آباد ۴۰ ،تن
برنج تقلبی کشف و مشخص شد ،متهمان در بازه زمانی  ۱۴روز اخیر اقدام به جمع
آوری و انتقال برنجهای تقلبی به این محل کردند.
رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک با اشاره به اینکه متهمان به همراه کاالهای تقلبی
در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند ،افزود :کارشناسان در حال بررسی ارزش ریالی
اقالم کشف شده هستند.

6
کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰
توسط سرباز نیروی انتظامی
در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان
معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی از
کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۰توسط علیرضا نجاتی
 سرباز وظیفه ناجا در مسابقات قهرمانی کشتیفرنگی جهان در قزاقستان خبر داد .به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،سردار امیرحسین یاوری
اظهار داشت :سرباز وظیفه ناجا علیرضا نجاتی
در وزن  ۶۰KGتوانست عالوه بر کسب مدال
برنز مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان در قزاقستان موفق به کسب
سهمیه المپیک  ۲۰۲۰شود.
وی با تبریک این موفقیت بزرگ به فرمانده نیروی انتظامی و کلیه
کارکنان خدوم این نیرو ،گفت :امید است کماکان شاهد درخشش ناجا در
میادین بین المللی باشیم.

هشدار معاون اجتماعی پلیس فتا
نسبت به کالهبرداری شیادان حرفهای
از متقاضیان سفرهای زیارتی و سیاحتی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن اشاره به نزدیک
شدن ایام اربعین حسینی (ع) از شهروندانی که تصمیم
به عزیمت به این مکان مقدس دارند درخواست کرد که
هشدارها و توصیههای سایبری را جدی بگیرند.
به گزارش میزان ،سرهنگ رامین پاشایی اظهار
داشت :باتوجه به قرار گرفتن در ماه محرمالحرام و
نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و ماه صفر و
همچنین آداب و رسوم مذهبی ویژه این ایام مبنی بر
افزایش سفرهای زیارتی به عتبات عالیات ،فرصت برای کالهبرداران نیز فراهم
است .وی ادامه داد :افراد مجرم و کالهبردار با سوءاستفاده از وقایع جاری و با درج
تبلیغات دروغین در سایتهای مختلف مبنی بر اعزام متقاضیان و سفر به اماکن
مذهبی و متبرکه عتبات عالیات و با ارائه پکیجهای رفاهی و خدماتی دروغین
و ...نسبت به فریب متقاضیان اقدام میکنند و پس از دریافت هرگونه مبالغ
تحت عنوان بیعانه و یا تسویه صورت حساب قبل از اعزام به سفر ،پاسخگوی
تعهدات خود نخواهند بود .معاون اجتماعی پلیس فتا افزود :پلیس فتا بر اساس
ماموریتهای ذاتی خود در رصدهای یومیه ،ضمن شناسایی تعدادی از این
سایتها با تبلیغات دورغین در فضای مجازی برابر مقررات نسبت به معرفی
مجرمان به مرجع قضائی اقدام کرده است.
سرهنگ پاشایی توصیه کرد :زائران تمامی خدمات مسافرتی خود را صرف ًا از
آژانسهای معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و هرگز فریب تبلیغات دروغین و بی
پایه و اساس افراد سودجو و کالهبردار را نخورند.

آگهی تغییرات شرکت راهیابان فناوری ارتباطات
خضراء با مسئولیت محدود به شماره ثبت 349085
و شناسه ملی  10103966853به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم الهام حیدری
نقدعلی ش م  2297696663با دریافت مبلغ
200.000.000ریال کلیه سهم الشرکه خود از
صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید.در نتیجه
سرمایه شرکت از مبلغ  1.010.000.000ریال به
 810.000.000ریال کاهش و ماده مربوطه اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید.لیست شرکا پس از کاهش
سرمایه :غالمحسن حیدری ش م 5489526610
دارنده  800.000.000ریال سهم الشرکه و مهدی
حیدری نقد علی ش م  5489665742دارنده
 10.000.000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()599079
____________________
آگهی تغییرات شرکت پارس بهروزان جم با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  271559و شناسه ملی
 10103128763به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  21/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
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سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد

شناسایی یک هزار و  932مدرسه متخلف
سخنگوی سازمان تعزیرات از آغاز طرح بازگشایی
مدارس خبر داد .یاسر رایگانی در نشست خبری گفت:
متهمان پرونده قاچاق  19میلیون و  274هزار و 580
لیتر سوخت به پرداخت  58میلیارد و  450میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم شدند .وی افزود :پرونده از جهت
عرضه خارج از شبکه همچنان در حال رسیدگی و بررسی
است.
به گزارش فارس ،وی گفت :پرونده قاچاق  40دستگاه
ماینر در دو پرونده به ارزش  6میلیارد ریال تشکیل شده
و در حال رسیدگی است .رایگانی گفت :از ابتدای سال
جاری تا  25شهریور سال جاری تعداد  265هزار و 72
پرونده به سازمان وارد شده و  256هزار و  234مورد
مختومه شده است.
وی گفت :مجموع مانده پروندههای در حال رسیدگی
 51هزار و  559پرونده است و جمع ًا متخلفان به پرداخت

 23هزار میلیارد و  930میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم
شدهاند .سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد اجرای احکام
گفت :تعداد  190هزار و  11پرونده وارده ،تعداد  181هزار
و  765پرونده مختومه داشتهایم و متخلفان به پرداخت
 14هزار میلیارد و  345میلیارد ریال در حق صندوق دولت
و پرداخت  485میلیارد ریال اعاده حق شاکی محکوم

شدهاند که جمع ًا  3هزار میلیارد و  133میلیارد ریال
وصول شده است .وی در مورد طرح بازگشایی مدارس
نیز گفت :تعداد  947اکیپ گشت مشترک تشکیل شده
و  5422بازرسی انجام شده که  1932واحد دارای تخلف
بوده و  1872واحد بدون تخلف و  1618تذکر داده شده
و  1755مورد پرونده تشکیل شده و متخلفان جمع ًا به
پرداخت  27میلیارد ریال محکوم شدهاند.
وی در مورد پروندههای ارزی افزود 1236 :پرونده
وارده عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و
خدمات دولتی در بازه زمانی مذکور داشتهایم که 1050
مورد متخلفان به پرداخت  2هزار میلیارد ریال محکوم
شدهاند.
وی اظهار کرد :همچنین  152پرونده با ارائه مدارک
برائت پذیرفتهاند و  28پرونده به دلیل عدم صالحیت به
مراجع ذیصالح ارسال شده است.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور هشدار داد

دانشآموزان سوار خودروهای عبوری نشوند
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور در آستانه
بازگشایی مدارس به دانش آموزان توصیه کرد برای رفتن به
مدرسه به جای سوار شدن به اتومبیل های شخصی گذری و
غیرمجاز از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ شهاب امینی در بیان هشدارها
و توصیهها برای بازگشایی مدارس اظهار کرد :والدین در فصل
بازگشایی مدارس در کنار مسائل مربوط به درس و مدرسه

برای سالمت و امنیت فرزندان خود نیز اهمیت ویژهای قائلند.
وی افزود :پلیس نیز در راستای وظایف ذاتی خود مأموریت
دارد تا با ایجاد تعامل نزدیک و برگزاری جلسات مشترک با
مسئوالن آموزش و پرورش و آگاه سازی خانوادهها و اطالع
رسانی به آنها هشدارهای پلیسی و انتظامی الزم را از طریق
رسانهها به ویژه رادیو به سمع و بصر هموطنان برساند.
سرهنگ امینی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد،

به والدین دانش آموزان توصیه کرد :والدین فرزندان خود را
در سرویس های مجاز ،شناسنامه دار و مورد تأیید ثبت نام
کنند و به فرزندان خود آموزش دهند که به جای سوار شدن
به اتومبیل های شخصی و غیرمجاز از ناوگان حمل و نقل
عمومی استفاده کنند .وی در پایان این را هم گفت :والدین
هرگونه غیبت غیرمتعارف فرزندان را در اسرع وقت از مدرسه
و درصورت لزوم پلیس گزارش و پیگیری کنند.

مشاور معاون شهردار تهران خبر داد

پرداخت تسهیالت تا سقف  6میلیون تومان به شاغلین ،دانشجویان و دانشآموزان
با اجرای طرح جامع استفاده از دوچرخه در تهران
مشاور معاون شهردار تهران گفت :شاغلین ،دانشجویان
و دانشآموزان سه گروه هدف برای طرح جامع دوچرخه
هستند.
به گزارش جام جم آنالین ،علی پیرحسینلو درباره جزئیات
تسهیالت خرید دوچرخه برای خبرنگاران اظهار داشت:
جهت ترویج فرهنگ دوچرخ ه سواری ،شهرداری اقدامات
گستردهای را در دستورکار قرار داده که از جمله برنامهها،
ارائه دوچرخههای «بیدود» بدون ودیعه برای دانشجویان و
خبرنگاران و ارائه تسهیالت برای خرید دوچرخه است.
وی افزود :میزان تسهیالت به صورتی بوده که

متقاضایان بتوانند  70تا  80درصد قیمت دوچرخه را از طریق
وام دریافت کنند و میزان تسهیالت  2/5تا  3میلیون برای
دوچرخههای معمولی و  5تا  6میلیون برای دوچرخههای
برقی است و این وامها از سوی صندوق کارآفرینی امید که
برای ریاست جمهوری است ارائه میشود.
پیرحسینلواضافهکرد:براساستفاهمنامهایکهشهرداری
با صندوق کارآفرینی امید داشته ،قرار است از محل اعتبارات
طرح ترافیک ،تسهیالتی در حوزه حمل و نقل عمومی ارائه
شود .مشاور معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد :شاغلین،
دانشجویان و دانشآموزان سه گروه هدف طرح جامع

دوچرخه هستند که شیوهنامه تسهیالت دوچرخه از جانب
شهرداری در حال تدوین است و اسامی دریافتکنندگان وام
توسط شهرداری به صندوق کارآفرین ارائه خواهد شد.
پیرحسینلو خاطرنشان کرد :این تسهیالت برای افرادی
بوده که طرح ترافیک ندارند و برنامههای به سمت و سویی
رفته که بتوانیم ظرفیت طرح ترافیک را کاهش و مشوقهایی
ارائه کنیم که مردم کمتر از خودرو استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد :ارائه تسهیالت دوچرخه در جهت
کاهش استفاده از خودروهای شخصی و توسعه حمل و نقل
عمومی و پاک است.

در زمره شرکا قرار گرفت .در نتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ  200000000ریال به مبلغ  300000000ریال
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح
زیر میباشد :آقای حسین کوچکی ک.م 0558560598
مبلغ  100000000ریال آقای احمد کوچکی ک.م
 0558556590مبلغ  100000000ریال خانم الهام
عباسی ک.م  0322702895مبلغ  100000000ریال
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()599081
____________________

سیدجمشید ناطق االسالم کدملی  0064379256با واریز
1773000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را
به مبلغ 1800000000ریال افزایش داد خانم مریم بقائی کد
ملی  2298085277با واریز 197000000ریال به صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ200000000ریال افزایش
داد در نتیجه سرمایه اولیه شرکت از مبلغ 30000000ریال
به مبلغ 2000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه
به قرار ذیل میباشد :آقای سید جمشید ناطق االسالم با
کد ملی 0064379256دارنده 1800000000ریال سهم
الشرکه خانم مریم بقایی با کد ملی 2298085277دارنده
200000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه عشایری
()599080
شهرستان شهر ری به شماره ثبت  428753و شناسه ملی
____________________
 10320812033به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
آگهی تغییرات شرکت فلز آمیزه ویرا با مسئولیت العاده مورخ  26/12/1397و مجوز شماره 179/98/207
محدود به شماره ثبت  508920و شناسه ملی مورخ  28/2/1398سازمان امور عشایری ( امور عشایر استان
 14006734903به استناد صورتجلسه مجمع عمومی تهران) تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه اعضای شرکت از
فوق العاده مورخ  03/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ مبلغ 10000000ریال به مبلغ  547910000ریال افزایش
شد :خانم الهام عباسی به کدملی  0322702895با و ثبت گردد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
پرداخت مبلغ  100000000ریال به صندوق شرکت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()599082
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شرایط و ضوابط دریافت کمک هزینه بارداری برای بیمهشدگان زن تامین اجتماعی
کمک هزینه بارداری یکی از خدمات سازمان تامین
اجتماعی است که به  ۲میلیون نفر از خانمهای تحت
پوشش خود ارائه میدهد.
به گزارش خبرنگاران جوان ،کمک هزینه بارداری
یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی است که به ۲
میلیون نفر از خانمهای تحت پوشش خود ارائه میدهد.
پیش از محمدحسن زدا قائم مقام مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار فیلمی
درباره کمک هزینه زایمان با اشاره به ماده  ۵۹قانون
تامین اجتماعی گفته بود :اگر خانم بیمه شده تامین
اجتماعی یک سال سابقه بیمه داشته باشد میتواند از
 ۶ماه بارداری استفاده کند و  ۲.۳حقوق خود را دریافت
کند.
بیمه شدگان زن با ارائه گواهی والدت و شناسنامه
نوزاد و مادر میتوانند درصورت عدم اشتغال به کار حسب
ضوابط قانونی از غرامت دستمزد ایام بارداری و مرخصی
زایمان بهرهمند گردند.
شرایط الزم برای دریافت
کمک هزینه بارداری
 ظرف یک سال پیش از زایمان ،حق بیمه  ۶۰روزکار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
 در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوقدریافت نکرده باشند.

 در تاریخ اعالم بیماری ،مشغول به کار بوده و یا درمرخصی استحقاقی باشند.
 در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.مدارک الزم برای دریافت
کمک هزینه بارداری
 دفترچه درمانی گواهی پزشک معالج تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)نحوه محاسبه کمک هزینه بارداری
میزان کمک هزینه بارداری ،معادل دو سوم آخرین
مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت
است که بدون کسر  ۳روز اول پرداخت میشود.
نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این
ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه
شده در آخرین  ۹۰روز قبل از استراحت دریافت کرده
است ،با هم جمع میشود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه
شده در این مدت تقسیم میشود.
مدت مرخصی استراحت زایمان
کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت،
محاسبه و پرداخت میشود مدت مرخصی زایمان برای
مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه میکنند۶ ،
ماه است که  ۳ماه آن میبایست بعد از دوران زایمان
باشد.

همچنین بیمه شده تامین اجتماعی در طول دوره
بارداری اگر دچار عوارض شود و براساس نظر پزشک
معالج و شورای پزشکی سازمان تامین اجتماعی نیاز به
استراحت داشته باشد غرامت دستمزد این ایام پرداخت
میشود.
در مدت زمانی که پیش از بارداری فرد نیاز به
استراحت داشته باشد از مدت  ۶ماه استراحت بعد از
زایمان کسر نشده و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط
ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.
در سال  ۸۴مجلس شورای اسالمی قانون استراحت
خانمها بعد از زایمان را از  ۴ماه به  ۶افزایش داده است
و طبق گفتههای محمد حسن زدا قائم مقام مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی در سازمانهایی که منابع تامین
شده باید  ۹ماه سازمانهایی منابع تامین نشده باشد ۶
ماه اجرا میشود.
الزم است خانمها بدانند در مدت زمانی که از غرامت
دستمزد ایام بارداری استفاده میکنند سابقه بیمهای
محسوب میشود.
افراد با مراجعه به کارگزاریهای تامین اجتماعی
میتوانند از کارشناسان مربوطه در تامین اجتماعی
راهنمایی الزم را دریافت و کمک هزینه بارداری را
دریافت کنند.

مدیرکل دفتر نوسازی ،تحول اداری و فناوری اطالعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خبر داد

برگزاری آزمون عملی برای استخدام نیرو در مشاغل آتش نشانی در مهر
مدیرکل دفتر نوسازی ،تحول اداری و فناوری
اطالعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از
برگزاری آزمون عملی استخدام نیروی انسانی در مشاغل
آتش نشانی در مهرماه امسال خبر داد.
به گزارش ایسنا ،عباس کرکه آبادی ،درباره این آزمون
گفت :سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به منظور
تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد برای انجام خدمت در
امر خطیر امداد و نجات در حوزه آتشنشانی شهرداریهای
کشور با در نظرگرفتن مقتضیات جغرافیایی ،بومی ،جمعیتی
و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ایستگاهها و
سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین به
منظور ایجاد فرصت جذب نیروی انسانی توانمند و شایسته
برای انجام وظایف و ماموریتهای مشاغل مذکور متناسب

با نیاز هر شهرداری ،مجوز جذب  ۴هزار نفر را اخذ کرد.
وی افزود :برای جذب این  ۴هزار نفر در آتش نشانیها
مقدمات برگزاری آزمون استخدامی پیمانی در استانها
انجام شد و این آزمون در چهار رشته شغلی کارشناس
آتش نشان ،کاردان آتش نشان ،آتش نشان و راننده وسایل
نقلیه سنگین در  ۶۷شهر و  ۱۱۶حوزه امتحانی توسط مرکز
آزمون جهاد دانشگاهی در مرداد ماه سال جاری برگزار
شد.
وی یادآورشد :در این آزمون  ۱۰۶هزار و  ۳۸۷نفر ثبت
نام کردند که از این تعداد ۹۲ ،هزار و ۹۶۲نفر در آزمون
شرکت کرده و  ۱۳هزار و  ۴۲۲نفر غایب بودند.
کرکه آبادی گفت :نتایج مرحله اول آزمون استخدام
نیروی انسانی در مشاغل آتش نشانی و پذیرفته شدگان

سه برابر ظرفیت استخدام شامل  ۱۰هزار نفر ۲۳ ،شهریور
ماه اعالم شد.
وی متذکر شد :پذیرفته شدگان باید طبق جدول مکان
و زمان درج شده در کارنامه خود مراجعه و مدارک الزم را
ارائه کنند و پس از بررسی و تکمیل مدارک ،افرادی که
مدارک آنها تایید شده برای آزمون عملی معرفی خواهند
شد .کرکه آبادی با بیان اینکه آزمون عملی در مهر ماه سال
جاری برگزار میشود ،افزود :فرآیندهای مربوطه بزودی
اعالم میشود و نتیجه نهایی آزمون پس از اعالم نتایج
آزمون عملی و سایر مراحل قانونی صورت میپذیرد.
وی در خاتمه یادآور شد :از سال  ۱۳۹۰تاکنون این
اولین آزمون استخدامی شهرداریها است که به صورت
متمرکز در سراسر کشور برگزار شده است.

آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری ریز فن
پردازش پرشین با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 360001و شناسه ملی  10104075188به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  15/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کامران ایمانی تبار به سمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره کدملی  ،0064395103خانم
مهناز پور علی نالکیاشری به سمت رئیس هیئت
مدیره کدملی  0069319650برای مدت نامحدود
انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل
چک سفته و بروات و عقود اسالمی و قرار دادها ____________________
آگهی تغییرات موسسه خدمات آرمان سالمت تاو به شماره
با امضای مدیرعامل آقای کامران ایمانی تبار کد
ملی  0064395103به تنهایی با مهر شرکت ثبت  31186و شناسه ملی  10320853110به استناد صورتجلسه
معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور مجمع عمومی فوق العاده مورخ  25/02/1398تصمیمات ذیل
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اتخاذ شد :زهرا سجادی یحیوی با کدملی  0074553933با
پرداخت مبلغ  100000000ریال به صندوق موسسه در ردیف
()599083
شرکا قرار گرفت .یاسر مباشری با کدملی  2297049579با
____________________

هیئت مدیره خانم سکینه شمسایی کد ملی 5409950097
بعنوان رئیس هیات مدیره و خانم فاطمه شمسایی کد ملی
 5409960701بعنوان منشی هیات مدیره برای بقیه مدت
تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد
رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات با امضای
ثابت مدیر عامل خانم مرضیه شمسایی و امضای خانم سکینه
شمسایی رئیس هیات مدیره در غیاب رئیس هیات مدیره امضای
خانم فاطمه شمسایی منشی هیات مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر است کلیه اوراق عادی و نامه های با امضای مدیر عامل
و مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()599084

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات مشاوهای کویر شمس
ایرانیان به شماره ثبت  347354و شناسه ملی 10103910967
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  20/09/1396و تاییدیه
شماره  337371/15/942مورخه  24/11/1396اداره کل تعاون
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم مرضیه شمسایی
کد ملی  5409985966بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس

پرداخت مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به  9900000000ریال
افزایش داد و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 10000000000
ریال به مبلغ 15000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا و میزان سهم الشرکه
بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد :مهدی برزگر با کد
ملی  0858707373دارنده مبلغ  5000000000ریال سهم الشرکه

کشف اقالم آرایشی بهداشتی غیرمجاز
در پاساژ معروف تهران
طی طرح نظارتی که با حضور کارشناس مسئول مواد غذایی و آرایشی و
بهداشتی شبکه و کارشناسان اداره صنعت و معدن شمیرانات انجام شد ،واحدهای
توزیع کننده اقالم آرایشی و بهداشتی در پاساژهای قائم ،البرز و خیابان شهرداری
مورد نظارت و بازرسی قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا ،شبکه بهداشت و درمان شمیرانات ،طبق نامه معاونت غذا
و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازدیدهای مشترک در راستای
پیشگیری و مبارزه با قاچاق اقالم سالمت محور و حمایت از تولید کاالهای داخلی
در دستور کار خود قرار داده است.
در این بازرسی نیز به بررسی گزارش شکایت توزیع محصوالت آرایشی غیرمجاز
در پنج واحد مجتمعهای تجاری مذکور پرداختند .کارشناسان در بازدیدهای مذکور،
اقالم آرایشی و بهداشتی را با استفاده از نرم افزار تی تک به طور دقیق مورد بررسی
قرار داده ،موارد عدم انطباق بازدیدهای قبلی در مورد توزیع و فروش اقالم آرایشی
و بهداشتی با برچسب اصالت معتبر و فاکتور رسمی خرید کاال نیز پیگیری شد.
پس از کشف و ضبط محصوالت آرایشی قاچاق و غیرمجاز پرونده متخلفان برای
بررسی به اداره تعزیرات حکومتی شمیرانات ارسال شد.

کشف یک تن و  211کیلو انواع
موادمخدر با دستگیری  2قاچاقچی
در مرزهای شرقی
جانشین فرمانده مرزبانی ناجا از انهدام باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و کشف
یک تن و  211کیلو انواع موادمخدر در مرزهای شرقی کشور خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سردار احمدعلی گودرزی در این باره گفت :در راستای برخورد قاطع با
هرگونه قاچاق موادمخدر در نوار مرزی ،مرزداران استان سیستان و بلوچستان با
انجام اقدامات گسترده اطالعاتی ،از فعالیت باند بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه
مرزی میرجاوه مطلع شدند و با برنامهریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات
کنترلی ،انهدام این باند بزرگ را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :برای انهدام این باند بزرگ موادمخدر چند تیم پوششی و عملیاتی،
پس از شناسایی مسیرهای تردد قاچاقچیان به اجرای کمین هدفمند پرداخته
و با پشتیبانی اطالعاتی و هدایت عملیاتی مرزبانی استان ،سوداگران مرگ را در
رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند .جانشین فرمانده مرزبانی ناجا تصریح
کرد :جان برکفان هنگ مرزی میرجاوه ،موفق شدند ضمن توقیف دو دستگاه
خودرو و دستگیری دو قاچاقچی ،یک تن و  204کیلو تریاک ،هفت کیلو حشیش
و ...را از قاچاقچیان کشف کنند .براساس گزارش سایت پلیس ،سردار گودرزی
ضمن قدردانی از زحمات و مجاهدتهای شبانهروزی مرزداران استان سیستان و
بلوچستان ،خاطرنشان کرد :مرزداران در راستای مبارزه با مواد مخدر و برخورد
با قاچاقچیان ،از هیچ کوششی دریغ نمیکنند و اجازه تجاوز به قانونشکنان و
سودجویان را نخواهند داد.

یاسر مباشری با کدملی  2297049579دارنده مبلغ 9900000000
ریال سهم الشرکه زهرا سجادی یحیوی با کدملی 0074553933
دارنده مبلغ  100000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()599085

____________________

آگهی تغییرات شرکت ایمن گران حریق با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  163087و شناسه ملی  10102057078به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران
به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی -
شهر تهران  -محله سی متری جی  -کوچه شهید ستوانیکم
زابلی  -خیابان شهید محسن قلیچ خانی -پالک  - 59طبقه
همکف  -کد پستی  1351696831تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .مجید جاللی به کد ملی
 0061613355با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق
شرکت ،از ردیف شرکاء خارج گردید .درنتیجه سرمایه شرکت از
مبلغ  000/330/100ریال به  000/000/100ریال کاهش یافت.
لذا ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصالح گردید .اسامی شرکاء
به شرح ذیل میباشد :یداله جاللی به کد ملی 0046345582
دارای  000/000/34ریال سهم الشرکه مرضیه نوجوان به کد ملی
 3257574088دارای  000/000/33ریال سهم الشرکه مسعود
جاللی به کد ملی  0077922328دارای  000/000/33ریال سهم
الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()599086
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جامعه

ید شماره ( -89شماره پیاپی )795
یکشنبه  31شهریور  - 1398دور جد 
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم تشریح کرد

وکیل پایه یک دادگستری تشریح کرد

نحوه دریافت مطالبه مهریه
بیش از  ۱۱۰سکه
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره چگونگی اخذ مهریه بیش از  ۱۱۰سکه
توضیحاتی داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مهریه زوجه به عنوان حق
طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دائم و موقت در سند ازدواج آورده
میشود .مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه میتواند آن را
از همسر خود بگیرد ،البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد
این حق از او گرفته میشود ،در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود را
در هر زمانی دارد.
اما بر اساس قانون امکان انجام حق کیفری تنها در مهریههایی است که تا
سقف  ۱۱۰سکه باشند.
اولویت حضانت فرزند بعد از طالق با چه کسی است؟
محمد امین حسینآبادی وکیل پایه یک دادگستری ،درباره طلب مهریه بیش
از  ۱۱۰سکه گفت :مهریه طلب قانونی زوجه است که میتواند به هر میزانی که
باشد آن را از زوج طلب کند.
او ادامه داد :فرقی ندارد که میزان مهریه زوجه چقدر باشد ،به هر میزانی که
مهریه مشخص شده است ،زوجه میتواند آن را از زوج طلب کند.
تنها برای  ۱۱۰سکه میتوان اقدام کیفری انجام داد
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد ،:اما بر اساس قانون تنها برای
 ۱۱۰سکه میتوان اقدام کیفری انجام داد .اگر مهریه بیش از  ۱۱۰سکه باشد
مازاد آن را باید به عنوان یک حق مطالبه کرد .حسین آبادی درباره چگونگی اقدام
کیفری برای  ۱۱۰سکه گفت :برای این میزان از مهریه میتوان حکم حبس یا
بازداشت گرفت و زوج را به زندان انداخت .او افزود :برای دریافت مازاد مهریه باید
دادخواست مطالبه طلب را به دادگاه ارائه داد و اگر زوج ناتوان از پرداخت مازاد
مهریه باشد و حکم اعسار او ثابت شود ،در این صورت میتوان برای دریافت مازاد
مهریه قسط بندی کرد.

صدور  2هزار و  978مجوز
سقط جنین درمانی طی  4ماه اول امسال
روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد در چهار ماهه نخست سال جاری
 3986متقاضی سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد
 2978نفر واجد شرایط بودند و برایشان مجوز صادر شد.
به گزارش ایرنا ،در چهار ماهه نخست سال جاری از کل مراجعین سقط جنین درمانی،
 2978نفر مجوز دریافت کردند اما  802نفر فاقد شرایط الزم برای دریافت این مجوز بودند.
همچنین از کل مراجعین  206نفر نیز بعد از اولین مراجعه پرونده خود را تا قبل از  19هفتگی
پیگیری نکردند.
بر اساس این گزارش ،تعداد مجوز های صادر شده در چهار ماهه امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد  1.4داشت ،تعداد مجوز های سقط جنین صادر شده در چهار ماهه اول
سال قبل  2938مورد بود .در این مدت استانهای تهران با  ،636خراسان رضوی با  416و
خوزستان با  342نفر بیشترین آمار مراجعین سقط جنین درمانی را داشتند.
یادآور میشود صدور مجوز تنها تا پیش از  19هفتگی جنین میسر است و مجوز سقط
درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال  1384مجلس شورای
اسالمی و آییننامه اجرایی آن بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و بر اساس آنچه
در قانون مورد تأکید قرار گرفته تنها در صورت داشتن شرایط خاص برای مادر باردار صادر
میشود که مهمترین آن سن بارداری کمتر از  19هفته است به بیان دیگر اگر سن باردای
از  19هفته گذشته باشد به دلیل ولوج روح در جنین ،امکان صدور مجوز سقط به هیج وجه
وجود نخواهد داشت.
عالوه بر سن بارداری باید وجود ناهنجاری در جنین که بعد از تولد موجب حرج مادر شود
و یا بیماری مادر به نحوی که ادامه بارداری برای او خطر جانی به همراه داشته باشد توسط سه
پزشک متخصص به تأیید برسد تا پزشکی قانونی نسبت به صدور مجوز اقدام کند .بنابراین،
این تصور که تمام ناهنجاریهای موجود در جنین و یا هر بیماری مادر به صدور مجوز سقط
میانجامد تصوری کامال نادرست است زیرا تنها ناهنجاریهای جنینی که موجب حرج مادر
شود و یا بیماریهایی که در صورت ادامه بارداری برای مادر خطر جانی به همراه داشته باشد
به صدور مجوز منجر خواهد شد.

خبری _ تحلیلی

شرایط و ضوابط تغییر رشته در مقطع متوسطه دوم دانشآموزی

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم درباره ضوابط تغییر
رشته در متوسطه دوم توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگارن جوان ،احمد سلطانیان
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم درباره روند ثبت نام
ش آموزان پایه دهم برای سال تحصیلی جدید اظهار
دان 
کرد :با توجه به اینکه اکنون در زمان اوج ثبتنامها قرار
داریم و بر اساس هدفگذاریها باید تا پایان برنامه
ششم توسعه آموزشهای مهارتی سهمی  ۵۰درصدی در
پوشش تحصیلی داشته باشند امسال در برنامهها پوشش
 ۳۵/۳۷درصدی را در نظر گرفتیم که این هدفگذاری
سالیانه تا امروز محقق نشده است.
او ادامه داد :البته تعدادی از دانشآموزان در سامانه
سناد هنوز ثبتنام نکردهاند ،اما به هر طریق باید طبق
هدفگذاریهای سالیانه پیش رویم تا مطابق ماده ۶۶
برنامه ششم تا پایان سال  ۱۴۰۰به پوشش  ۵۰درصدی
برسیم.
سلطانیان درباره وضعیت ثبتنام دانشآموزان قبولی

شهریور گفت :این دانشآموزان همانند دانشآموزان
قبولی خرداد بعد از کسب نمره قبولی در مدارس
ثبتنام میشوند و با توجه به کسب نمرات تخصصی
میتواند رشتهای خاص را برای تحصیل انتخاب کنند و
روند هدایت تحصیلی برای این دانشآموزان با دیگران
تفاوتی ندارد.
تهیه دستورالعملهای مجزا برای تغییر رشته
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم درباره روند
تغییر رشته گفت :برای تغییر رشته دانشآموزان دو
دستورالعمل در نظر گرفتیم و با توجه به اینکه این فرایند
برای دانشآموزان متوسطه دوم انجام میشود شرایط از
دهم به یازدهم و پایه یازدهم به دوازدهم متفاوت است.
او ادامه داد :در تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم هر
دانشآموزی که خواهان تغییر رشته و شاخه باشد باید در
 ۴عنوان درسی متناسب با رشته مقصد آزمون داده و در
صورت موفقیت امکان تغییر رشته دارد.
سلطانیان افزود :افراد در تغییر رشته از پایه یازدهم به
دوازدهم تنها دانشآموز در شاخه نظری امکان تغییر
رشته دارد و باید دروس به رشته مبدأ را حداکثر تا پایان
دوره تحصیلی خود بگذراند.
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم در بخش دیگری از
صحبتهایش به ابالغ دستور العمل تطبیقی دانشآموزان
بزرگسال در نظام آموزشی جدید هم اشاره و اظهار کرد:
دستورالعمل جدید با توجه به تغییر روال آموزشی به
مدارس ارسال شده است و منطبق با نظام آموزشی جدید
انجام میشود.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات بهرهمندی از بیمه بیکاری

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی شرایط
بهرهمندی از «بیمه بیکاری» را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا در صفحه
اینستاگرامی خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان
"دانستنیهای تامین اجتماعی" منتشر میکند و به
مرور برخی قوانین تامین اجتماعی میپردازد.
وی درباره چگونگی برخورداری از بیمه بیکاری
اظهار کرد :یکی از مزایای خوب در جمهوری
اسالمی ،قانون بیمه بیکاری است و بر اساس آن
هر شخصی بدون میل و اراده بیکار بشود و قبل از
بیکاری حداقل شش ماه سابقه بیمه پردازی داشته
باشد میتواند مقرری بیمه بیکاری دریافت کند.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه
تجرد و تاهل و میزان سابقه افراد در نوع دریافتی آنها
موثر است گفت :اگر فرد بین شش تا  ۲۴ماه سابقه
کار داشته و مجرد باشد از شش ماه و اگر متاهل باشد
از  ۱۲ماه مقرری بیمه بیکاری بهرهمند میشود .اگر
فرد بین  ۲۵تا  ۱۲۰ماه قبل از بیکاری ،سابقه داشته
و مجرد باشد از  ۱۲ماه و اگر متاهل باشد از  ۱۸ماه
مقرری بیمه بیکاری بهره مند میشود.
زدا افزود :اگر فرد بین  ۱۲۱تا  ۱۸۰ماه سابقه
داشته و مجرد باشد از  ۱۸ماه و اگر متاهل باشد از
 ۲۶ماه مقرری بیمه بیکاری بهره مند میشود .اگر
فرد  ۱۸۱ماه تا  ۲۴۰ماه سابقه داشته و مجرد باشد از
 ۲۶ماه و اگر متاهل باشد از  ۳۶ماه مقرری برخوردار
میشود .اگر میزان سابقه فرد قبل از بیکاری باالی
 ۲۴۱ماه و مجرد باشد از  ۳۶ماه و متاهل باشد از ۵۰
ماه حقوق بیمه بیکاری بهرهمند میشود.

وی با بیان اینکه اگر فردی بعد از سن  ۵۵سالگی
بیکار شود ،مقرری بیکاری به بازنشستگیاش وصل
میشود و آنقدر مقرری بیمه بیکاری دریافت میکند
تا شرایط بازنشستگی را به دست بیاورد گفت :فرد
باید به محض اخراجی و بیکاری به ادارات کار
مراجعه کند ،آنجا بررسی و تصمیم گیری میشود و
اگر شرایط وی تایید شد به سازمان تامین اجتماعی
معرفی میشود.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی ادامه داد :در
قانون آمده است که فرد طی دوره بیکاری و دریافت
مقرری باید به موسسات آموزش فنی و حرفهای برود
و آموزشهایی در راستای کار مرتبط با شغل خویش
دریافت کند .به عنوان مثال اگر تراشکار درجه  ۳است
باید به کالس برود و تراشکار درجه  ۲بشود یا اگر
بیسواد است طی این دوران به نهضت سوادآموزی
معرفی میشود و سواد فرا میگیرد و به محض اینکه
اولین کار پیشنهاد شد ،مقرری قطع میشود و باید
کار را بپذیرد.
به گفته زدا  ۲۵۰هزار نفر به صورت ماهانه از
تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند
که هزینه آن حدود  ۳۵۰میلیارد تومان در ماه است.

معاون وزیر علوم خبر داد

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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نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن55275773 - 5 :
روبروی کارخانه سد 

تامین اعتبار  92میلیارد تومانی برای پرداخت پاداش پایان خدمت
بازنشستگان سال  ۹۷دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری گفت بخش قابل توجهی
از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۷
دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
تامین اعتبار شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،محمدتقی
نظرپور گفت :با پیگیریهای وزارت علوم ،بخش
قابل توجهی از اعتبار مربوط به پاداش پایان خدمت
اعضای هیأت علمی و غیرهیئت علمی بازنشسته
دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری

در سال  ۱۳۹۷که بالغ بر  ۹۲۰میلیارد ریال است،
تامین اعتبار و به حساب بازنشستگان واریز شد.
به گفته وی ،با این میزان اعتبار پاداش پایان
خدمت  ۶۲۷نفر از بازنشستگان شامل  ۱۳۶نفر
عضو هیأت علمی و  ۴۹۱نفر عضو غیرهیأت علمی
پرداخت شد.
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت
علوم ،خاطرنشان کرد :مابقی پاداش پایان خدمت
همکاران بازنشسته سال  ۹۷از جمله دانشگاه
پیامنور در دوماه آتی پرداخت خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

خدماترسانی  ۲۰هزار پلیس
به زائران در ایام اربعین

رئیس پلیس راهور ناجا گفت در ایام اربعین
 ۲۰هزار پلیس به صورت داوطلبانه به زوار اربعین
خدمت رسانی کرده و تردد آنها را مدیریت خواهند
کرد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار سیدکمال
هادیانفر در جریان بازدید از پایانه خسروی واقع در
شهرستان قصرشیرین به خبرنگاران گفت :این تعداد
پلیس در چهار مرز خسروی ،مهران ،شلمچه و چذابه
حضور پیدا خواهند کرد .وی همچنین با مطلوب
ارزیابی کردن وضعیت راه های استان ،افزود :تالش
میشود همه خدمات مورد نیاز زوار به شکل صحیح
انجام شود تا هموطنانمان با آرامش خاطر در مراسم
اربعین حضور پیدا کنند .سردار هادیانفر همچنین
انجام کارهای تکمیلی برای پارکینگهای مرز
خسروی را ضروری دانست.

دستگیری دانشجوی قالبی
رشته دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
رئیس کالنتری ولنجک از دستگیری دختری که
بدون شرکت در کنکور و حتی ثبت نام در دانشگاه اقدام
به حضور در کالس های رشته دندانپزشکی در دانشگاه
شهید بهشتی کرده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رضا صادقی دراین باره
گفت :مدتی قبل با پیگیری حراست دانشگاه شهید
بهشتی پروندهای برای رسیدگی به کالنتری ولنجک
ارجاع شد که در پی آن دختری جوان بدون طی هرگونه
مراحل ثبت نام و حتی شرکت در کنکور اقدام به حضور
در کالسهای تئوری و عملی رشته دندانپزشکی این
دانشگاه کرده بود.
وی ادامه داد :رسیدگی به این موضوع در دستورکار
ماموران کالنتری قرار گرفته و در تحقیقات آنان مشخص
شد که دختری  23ساله از کمتر از یک سال قبل در
کالسهای درس رشته دندانپزشکی در دانشگاه شهید
بهشتی حاضر شده و به دیگر دانشجویان گفته بود که
با پرداخت چندین میلیارد و بدون شرکت در کنکور در
این دانشگاه ثبت نام کرده است که همین موضوع سبب
نارضایتی دیگر دانشجویان شده و در همین راستا اعتراض
خود را به حراست دانشگاه اعالم کرده اند.
رئیس کالنتری ولنجک با اشاره به ادامه تحقیقات
و اخذ مجوز از مقام قضایی ،گفت :ماموران کالنتری
ولنجک با تکمیل شدن نتایج تحقیقات و اخذ مجوز از
مقام قضایی این دختر جوان را دستگیر و به کالنتری
منتقل کردند که این فرد در همان بازجوییهایی اولیه
اقرار کرد که هیچگونه ثبت نامی در دانشگاه نداشته و
با سوءاستفاده از بیتوجهی عوامل حراست دم در ورودی
دانشگاه وارد فضای دانشگاه شده و با توجه به عالقهای
که به رشته دندانپزشکی داشته در کالس های مربوط به
آن شرکت کرده است .صادقی با بیان اینکه خانواده این
دختر جوان در خارج از کشور زندگی میکنند و خودش
نیز در طول سال چندین بار به اروپا و دیگر کشورها سفر
داشته ،گفت :متهم از وضعیت مالی خوبی برخوردار است
و به همین دلیل نیز زمانی که دیگر دانشجویان از وی
در مورد حضور و نحوه قبولی اش در دانشگاه پرسیده
اند ،مدعی شده که با پرداخت چندین میلیارد تومان پول
به دانشگاه امتیاز تحصیلی در این رشته را خریداری کرده
است ،اما در تحقیقات ماموران مشخص شد که این ادعا به
هیچ عنوان صحت ندارد و چنین امکانی وجود ندارد .وی
درباره اینکه آیا این فرد اقدام به جعل کارت دانشجویی با
مدارک دانشگاهی کرده بود یا خیر نیز به ایسنا گفت:
هیچگونه جعلی در این زمینه رخ نداده بود و متهم تنها با
سوءاستفاده از غفلت عوامل حراست در ورودی دانشگاه در
کنترل کارت دانشجویی وارد دانشگاه شده بود.

