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رئیس سازمان وظیفه عمومی
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پرداخت وام اشتغال
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
تهران خبر داد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه:

تصمیم FATF
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مخالفیم
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افزایش  ۶۰۰درصدی کشف
ماده مخدر و توهمزای «شیشه»
طی  6ماه گذشته در کشور!
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رئیس اورژانس تهران خبر داد

مسمومیت  70دانشجو
در خوابگاه پسرانه دانشگاه علم و صنعت

صفحه 6

توصیهپلیسبینالملل
بهمتقاضیانتحصیلواقامت
در خارج از کشور
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 ٤خطای راهبردی ترامپ و پایان
«ابرقهرمانی» آمریکا در منطقه!
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درخواسـت پلیـس فتـا از دادستـانـی تهـران
برای تعیینتکلیف سایتهای «دیـوار» و «شیـپـور»
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اعتراض به قطع یارانه؛
تنها برای ورشکستهها،
بیماران صعبالعالج ،بدهکاران
و وام گیرندگان حذف شده
از صف دریافت یارانه نقدی صفحه 3
سرپرست اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت «وام ازدواج»
 ۲۰میلیون تومانی به فرزندان
بازنشستگان از آبان

صفحه 5

رئیس پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی تهران خبر داد

کالهبرداری400میلیاردتومانی

از ۳۵۰متقاضی پیش خرید مسکن در شهرری
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جزئیات نقل و انتقال
سوابق بیمهای به تامین اجتماعی
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ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد

اسامی فرآوردههای
آرایشی و بهداشتی
غیرمجاز و قاچاق
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فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

رفع تصرف از  ۳۹۳هکتار اراضی ملی
با دستگیری  ۳۴متهم به زمینخواری طی  6ماه گذشته
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فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد

دستگیری یک مدیر تبهکار به اتهام تاسیس

ت تجاری صوری برای فرار از پرداخت
چند شرک 

 9میلیارد و  400میلیون تومان مالیات
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سیاسی
صلح طلبی
به سبک کدخدای سرشکسته!
محمد نادری

« صلح» پرتکرارترین واژهای بود که دونالد ترامپ در
س خنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل بر زبان راند.
سئوال این است او چه تعریفی از صلح دارد؟ وی در همین
سخنرانی چندین و چند سخن ضد و نقیض نیز بیان کرد! ابتدا
بر ناسیونالیسم و میهن پرستی تاکید و اعالم کرد سیاستهای
دولت آمریکا قبل از وی موجب ضرر و زیان هزاران میلیارد
دالری ایاالت متحده شده و او سیاست خارجی و سیاستهای
اقتصادی این کشور را به شکل اساسی تغییر داده است! به
ج هانیان توصیه کرد دیگر کسی هوس مهاجرت به ایاالت
م تحده آمریکا را نداشته باشد زیرا تا او رئیس جمهور است
چنین اجازهای نخواهد داد! وی دوران قبل از خود را به گونهای
توصیف کرد که گویی همه زمامداران  -از زمان تاسیس آمریکا
 صغیر و نادان و ابله و احمق بوده اند و کشورهای دیگر هرکدام به نوعی کاله آنها را برداشته و ثروت و منابع آمریکا را
تصاحب و چپاول کرده اند! به سازمان تجارت جهانی تاخت
و کشور چین را مثال زد که در تجارت از آمریکا سواستفاده
ک رده است! همه آنچه طی دهها سال از جمله دموکراسی،
ج ذب نخبگان جهان ،جذب بخش عمدهای از سرمایههای
ج هان ،جامعه آزاد ،اقتصاد آزاد ،نهادهای مدنی قدرتمند و...
باعث شده آمریکا ،آمریکای کنونی شود را خسارت بزرگ ملت
آمریکا دانست! جهانی شدن را جهانی سازی نامید و با نفی آن،
ناسیونالیسم از نوع افراطی آن  -بازگشت به یک قرن قبل  -را
به همه کشورها توصیه کرد! پس از آن از جامعه جهانی ،صلح
و صلح طلبی سخن گفت! او حاصل تالشها و اندیشههای
دانشمندان علوم مختلف طی هفت دهه اخیر و پس از تاسیس
سازمان ملل را یکجا زیر پا گذاشته و لگد مال کرد! قدری
تامل در سخنان و اقدامات وی مراد و منظور او از صلح و صلح
طلبی را آشکار میکند .به برخی اقدامات ترامپ در مدت کمتر
از سه سالی که رئیس جمهور آمریکا بوده است اشاره میشود:
 -۱خروج از معاهده چند جانبه آب و هوایی پاریس  -۲ایجاد
محدودیتهای شدید در زمینه مهاجرت به آمریکا  -۳خروج از
شورای حقوق بشر سازمان ملل -۴خروج از یونسکو با ادعای
حمایت این سازمان از فلسطینیها  -۵خروج از معاهده چند
جانبه برجام  -۶انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس
 -۷بخشش بخشی از سرزمین سوریه (بلندیهای جوالن ) به
اسرائیل  -۸فروش و قرارداد فروش حدود  ۷۰۰میلیارد دالر
سالحهای پیشرفته به عربستان  -۹فسخ توافق کاهش تولید
موشکهای میان برد با روسیه  -۱۰اعزام هواپیماها و ناوهای
جنگی به خلیج فارس  -۱۱اعمال شدیدترین و بی سابقه ترین
تحریمها در تاریخ روابط بین الملل علیه ایران و ...روشن است
همه اقدامات او در سیاست خارجی بر هم زننده و تهدید صلح
و امنیت بین الملل بوده است و نه حفظ و تقویت آن!
جز فروش صدها میلیارد دالر سالح به عربستان و برخی
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،هیچ کدام از اقدامات دیگر
ترامپ در سیاست خارجی نتیجه دلخواه او را به همراه نداشته و
همه آنها با شکست مواجه شده است .فروش سالحهای مرگبار
به عربستان و امارات برای قتل عام وحشیانه مردم یمن و به
اسرائیل برای قتل عام مردم فلسطین ،سوریه ،لبنان و عراق
و حمایتهای علنی از جنایتکاران حرفهای و مفسدان بدنام و
بد سابقهای چون نتانیاهو ،بن سلمان و بن زاید ،صلح طلبی
به سبک ترامپ را آشکار ساخته و نتیجهای جز سرشکستگی
او نداشته است!
ت حقیقات برای استیضاح ترامپ به دلیل فضاحتهای
پرشماری که به بار آورده است از سوی مجلس نمایندگان این
کشور آغاز شده و حتی اگر به اخراج او از کاخ سفید منجر نشود
احتمال انتخاب مجدد وی در انتخابات سال آینده را به شدت
کاهش داده است.
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 ٤خطای راهبردی ترامپ و پایان
«ابرقهرمانی» آمریکا در منطقه!
استیفن والت ،نظریه پرداز برجسته واقع گرا و استاد
کرسی روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد معتقد است ٥
اصل مهم به نظام بین الملل فعلی شکل میدهند -١ :اصل
آنارشی  -٢اصل توازن قوا  -٣اصل مزیت نسبی  -٤اصل
سازه انگاری و  -٥اصل کج فهمی یا محاسبه نادرست!
در حال حاضر به نظر میرسد ترامپ در سیکل بسته و
فرساینده اصل پنجم گیر افتاده و خطاهای راهبردی و زیان
بار خویش در سیاست بین الملل را به شکل حیرت انگیزی
تکرار میکند آنچنان که فرید زکریا ،استراتژیست و تحلیل
گر شناخته شده سی ان ان هم زبان به انتقاد از ترامپ
گشوده که ببینید در دوران وی «امریکا چگونه قدرتش را به
دست خود بر باد میدهد»!
زمانی کاندولیزا رایس ،وزیر امورخارجه دولت جورج
بوش در توصیف آغاز جنگ  ٣٣روزه اسرائیل علیه حزب
اهلل لبنان ( ،)٢٠٠٦آن را به «درد زایمان خاورمیانه بزرگ»
تشبیه کرده بود! امروز ،اما شاید بتوانیم جنگ یک هفتهای
ترکیه علیه «مجمع کانتونهای کمونیستی» متحد امریکا
در شمال سوریه را نشانهای از «درد سقط جنین خاورمیانه
بزرگ» بنامیم ،انحطاطی که میتواند به منزله پایان همه
«رؤیاهای ویلسونیستی» دولت بوش پسر برای خاورمیانهای
دموکراتیک در قرن  ٢١باشد.
این روزها ،اما به نظر میرسد کشتی عظیم سیاست
خارجی امریکا در سراسر دریای طوفانی خاورمیانه به گل
ن شسته است ،کارمندان قدیمی کاخ سفید و مشاورینی
م ثل فرانسیس فوکویاما دیگر همانند «دوران طالیی
ا برقهرمانی» واشنگتن دل و دماغی برای موعظههای
آخرالزمانی و پیامبرانه ندارند ،حاال در آستانه زمستان سرد
 ٢٠٢٠دیگر کسی از «رسالت جهانی» امریکا برای لیبرالیزه
نمودن جهان سخن نمیگوید ،رسالتی آرمانی که از سال
 ١٩٩١الی  ٢٠٠٣تقریبا هر دو سال منجر به مداخله نظامی
و رژیم چنج در یک کشور میشد.
به زعم برخی متفکرین برجسته (مثل فرید زکریا) ،دونالد
ترامپ یک تنه مسئول بخش عظیمی از این افول شرم آور
امریکا در سطح روابط بین الملل است .آخرین رئیس جمهور
امریکا که «آنچه میگفت را در عمل انجام میداد» جورج
بوش پسر بود ،اما باتالقی شدن وضعیت افغانستان و عراق،
همزمان با بحران اقتصادجهانی طی سالهای  ٢٠٠٧تا
 ٢٠٠٩و ظهور قطبهای ضدهژمونیک مصمم مثل روسیه،
چین و ایران همه و همه دست به دست هم دادند تا امروز
فاصله بین قول و فعل رهبران امریکا ،متحدین این کشور را
ناامیدتر و مخالفان آن را امیدوارتر سازد!
استیفن والت ،نظریه پرداز برجسته واقع گرا و استاد
کرسی روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد معتقد است ٥
اصل مهم به نظام بین الملل فعلی شکل میدهند -١ :اصل
آنارشی  -٢اصل توازن قوا  -٣اصل مزیت نسبی  -٤اصل
سازه انگاری و  -٥اصل کج فهمی یا محاسبه نادرست!
در حال حاضر به نظر میرسد ترامپ در سیکل بسته و
فرساینده اصل پنجم گیر افتاده و خطاهای راهبردی و زیان
بار خویش در سیاست بین الملل را به شکل حیرت انگیزی
تکرار میکند آنچنان که فرید زکریا ،استراتژیست و تحلیل
گر شناخته شده سی ان ان هم زبان به انتقاد از ترامپ
گشوده که ببینید در دوران وی «امریکا چگونه قدرتش را به
دست خود بر باد میدهد»!
در ادامه به چند مورد از اشتباهات فاحش ترامپ و
تضادهای مضحک سیاست خارجی امریکا که نشان از افول
جایگاه این کشور طی چند سال اخیر در سطح منطقه دارد،
اشاره میکنیم:
 -١پایان «ماه عسل» سردمدار کاپیتالیسم با کانتونهای
مارکسیستی در شمال سوریه!
وقتی سال  ٢٠١٤جهان مبهوت هجمه خونین و سیل
آ سای داعش بود ،امریکا (باراک اوباما) دستور حمالت
هوایی علیه پیاده نظام بی پروا و از جان گذشته این گروه
تروریستی را در شمال سوریه و عراق صادر کرد و نقش
عمدهای در ائتالف بین المللی برضد داعش برعهده گرفت.
نیروی هوایی دقیق و آماده امریکا با ریختن روزانه حدود
 ٨میلیون دالر بمب و راکتهای نقطه زن هوا به زمین،
داعش را از دروازههای کوبانی پس زدمد و کمک کردند تا
پیاده نظام «ی پ .گ» در روی زمین ،داعش را بتدریج از
مناطق کردنشین عقب بزند .این ائتالف تاکتیکی میان کهنه
کمونیستهای سوری و امریکا با استقرار دو هزار نیروی
رزمی در شهر منبج در دوره ترامپ نیز ادامه یافت ،اما درست
وقتی که آنکارا به قصد درهم کوبیدن این واحدهای سیاسی
خودمختار لشکرکشی خود را آغاز کرد ،ترامپ کردهایی
که سالها تحت آموزش ارتش امریکا بودند را در برابر
امپریالیسم نوعثمانی اردوغان به حال خود رها کرد و دستور

خروج نیروهای خود را از سوریه صادر نمود ،تصمیمی که
با مخالفتهای جدی زیادی در داخل امریکا و همچنین
از سوی متحدین این کشور روبرو شد و یک شبه اعتبار
و پرستیژ امریکا را نزد دوستانش ضرب صفر کرد ،هرچند
ترامپ هنوز میکوشد با تهدید اردوغان با چماق تحریم یا
گرفتن وعده  ٥روزه آتش بس از آنکارا ،تا حد امکان خودش
را از این رسوایی تبرئه کند! اما همه چیز به صورت واضح
پیش چشم جهانیان در حال وقوع است.
« -٢سرگیجه استراتژیک» ترامپ در برابر طالبان؛ مردد
میان سرکوب یا مصالحه؟!
ماراتن دیپلماتیک یک ساله و فرسایندهای که بدستور
ترامپ از سپتامبر  ٢٠١٨تا سپتامبر  ٢٠١٩با هدف برقراری
صلح در افغانستان برگزار شده بود و درست در حالی که
بسیاری از مردم این کشور و دولتهای منطقه و جهان
منتظر پایان دو دهه خشونت در افغانستان بودند ،ناگهان چند
هفته قبل به تیر غیب یکی از همان توئیتهای جنجالی
ترامپ گرفتار آمد و نیامده از بین رفت! ترامپ با یک توئیت
تمام قرارداد  ٤٥صفحهای صلح و صدها ساعت مذاکرات
تخصصی را نابود کرد .آن هم به دلیل مرگ مشکوک یک
سرباز امریکایی در حملهای مشکوکتر درست در روزی که
قرار بود نمایندگان امریکا ،حکومت کابل و طالبان در کمپ
دیوید قرارداد نهایی را به امضاء برسانند!
این افتضاح بین المللی نقطه پایانی بود بر سه سال
تردید و سردرگمی کاخ سفید در مواجهه با گروه تروریستی
طالبان .سه سال قبل از این واقعه ،وقتی ترامپ هنوز تازه
دوره آزمون و خطای خود را در سیاست خارجی امریکا آغاز
کرده بود او تصمیم گرفت با هیاهو و تولید پروپاگاندای
رسانهای (همانگونه که بر هیالری کلینتون پیروز شد)
این بار طالبان را مرعوب و تسلیم خود سازد! در ابتدا با
افزایش سه هزار نیروی رزمی از یک سو و شلیک «مادر
بمبها» در منطقه ننگرهار در شرق افغانستان از سوی دیگر،
شروع چشم گیری علیه طالبان داشت و قرار شد استراتژی
تهاجمی «جنوب آسیا»ی معاون وزارت خارجه اش؛ آلیس
ولز معادالت میدانی جبهه نبرد را کامال به نفع امریکا تغییر
د هد ،اما هنوز چندماهی نگذشته بود دفعتا دیدگاهش
 ١٨٠درجه نسبت به طالبان تغییر کرد و این بار استراتژی
«مصالحه با طالبان» را از آستین خارج و زلمی خلیل زاد را
با عجله جهت عقد قرارداد صلح با طالبان و وعده ادغام
طالبان در پروسه سیاسی حکومت متحد خود ،راهی قطر
کرد .استراتژیای که دقیقا به سرنوشت استراتژی اول دچار
شد و صلح مورد نظر در آستانه تولد ،ناگهان به ضرب یک
توئیت خودش سقط شد!
 -٣ببری کاغذی در توئیتر؛ تاجری محافظه کار در
کاخ سفید!
در ادبیات سایبر-پلتیک دانش واژه «اسلکتیویست»
اشاره به آن دسته از کاربران شبکههای اجتماعی دارد که در
فضای مجازی مواضع رادیکال و تند و تیز اتخاذ میکنند،
اما در عالم واقع و در عمل هیچ اقدام مفیدی جهت مبارزه با
ستم و رفع تبعیض انجام نمیدهند (اصطالحا معادل همان
چریکهای زیرلحافی) ،نیم نگاهی به توئیتهای توفنده
دونالد ترامپ در این شبکه اجتماعی نشان میدهد که او هم
یک اسلکتیویست است! چهره مرسوم او در مقابل رسانهها
و از پشت شبکه توئیتر؛ سیاستمداری سرسخت ،تهاجمی
و آشتی ناپذیر به نظر میرسد ،اما واقعیت این است که
پشت میز کارش در کاخ سفید حداقل در عرصه سیاست
بین الملل سیاستمداری انعطاف پذیر ،منطقی و محتاط است
که استفاده از «ماشین حساب» (همانند خیلی از بیزینس من
ها) نقش بسزایی در اتخاذ تصامیم بین المللی او ایفا میکند!
چرا که ترامپ به خوبی از پیامدهای اقتصادی ،نظامی و
سیاسی تصامیم جنگ طلبانه بوش پسر آگاه است!
 -٤سرنوشت بن سلمان؛ در آغوش روسیه و دست به
دامان پاکستان!
شاید بن سلمان تنها کسی باشد که حال این روزهای
کردهای سوریه را بهتر از هر کسی درک کند ،چون تمام
محاسبات او نیز درباره حمایت امریکا از عربستان در اوج
رقابت با ایران ،یک شبه دود شد و به هوا رفت .ناامیدی
و دلسردی ریاض تا حدی بود که مجبور شد عمران خان،
ن خست وزیر پاکستان را جهت میانجی گری و کاهش
تنشها راهی تهران کند و همزمان سعودیها با دعوت
از والدیمیر پوتین به کشورشان و عقد قرارداد تسلیحاتی
سنگین با روسیه به ارزش یک میلیارد دالر ،کوشش کردند
ضمن تحریک حسادت سیاسی و اقتصادی ترامپ ،حداقل
در ظاهر هم کمی استقالل سیاست خارجی خود را به رخ
دوستان و رقبای منطقهای و جهانی شان بکشند.
منبع :فرارو

ظریف :تصمیم  FATFکامال
سیاسی است
و با آن مخالفیم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه چند جانبه گرایی در جامعه بین
المللی به یک ضرورت تبدیل شده است ،گفت :در دنیای امروز ما نه
تمام واقعیت در غرب اتفاق میافتد و نه غرب میتواند همه تصمیمات
را برای تحوالت جهانی اتخاذ کند.

به گزارش جماران« ،محمد جواد ظریف» در همایش بین
المللی یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل که روز دوشنبه در
دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد ،گفت :چندجانبه گرایی
انتخاب نیست یک ضرورت است.دولتها ذاتا نسبت به حاکمیت
خود با خست عمل کردند و می کنند و اگر نیاز دولتها به حل
مسایل خود با چندجانبه گرایی نبود هیچ گاه چندجانبه گرایی پا
نمی گرفت.
وزیر امور خارجه افزود :دولتها به این نتیجه رسیدند نه
م یتوانند مشکالت خود را به تنهایی حل و فصل کنند و نه
م یتوانند به تنهایی مانع اقدامات هنجارشکنانه دیگران شوند
و برای همین به چند جانبه گرایی روی آورده اند و نیاز قطعی
کشورهای دنیا بوده است.
وی اضافه کرد :زمانی چندجانبه گرایی را بدون فکر می
پ ذیریم .اگر امکانات چندجانبه مانند تلفن نبود نمیتوانستیم
کمترین روابط عادی را انجام دهیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور با بیان اینکه در شرایط گذار
کنونی چندجانبه گرابی بیش از قبل نیاز می شود ،به عبارت دنیای
بدون غرب اشاره کرد و گفت :دنیای بدون غرب به معنای این
واقعیت است که نه همه اتفاقات در غرب اتفاق می افتد و غرب نه
می تواند همه تصمیمات برای تحوالت جهانی را اتخاذ کند .زمانی
همه اتفاقات قابل توجه دنیا در غرب روی می داد و اتفاقات دنیا را
تعیین مسیر میکرد .وی در بخش دیگر از سخنانش با بیان این
که امروز در دنیا همه اتفاقات نه در غرب می افتد نه جهان را می
تواند تعیین مسیر کند ،یکجانبه عمل کردن را حتی برای دولت ها
امکان ناپذیر دانست و گفت :دولت ها نمی توانند یکجانبه برای
جهان تصمیم بگیرند چون دولتها انحصار خود را بر تصمیم گیری
های جهانی از دست دادند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد :ابزار و مراکز قدرت متکثر شدند
مرکز قدرت از غرب تغییر کرده است و از انحصار اقتصادی در
دوران امپریالیسم اقتصادی حرکت کرده است.امروز فردی با
موبایل کوچک پیامهایی به دنیا مخابره می کند که دنیا را حرکت
می دهد.
ظریف خاطرنشان کرد :اگر همه دولت های دنیا دور هم جمع
شوند باز هم بدون حضور سایر ذینفعان نمی توانند تصمیم بگیرند.
واقعیت این است و تحلیل و خوش بینی نیست که هیچ دولتی به
تنهایی نمیتواند منافع خود را تامین کند و جلوی خطرها را بگیرید.
وزیر امور خارجه برای نمونه به حادثه  ۱۱سپتامبر آمریکا اشاره کرد
و گفت :دولت آمریکا بعد از  ۱۱سپتامبر که این دولت را قدر قدرت
می دانند و هزینههای نظامی اش به تنهایی  ۱۰برابر  ۱۰کشور
بعدی یعنی  ۶۰۰میلیارد دالر است و بعد از او چین عربستان و
روسیه هر کدام  ۶۰میلیارد به طور متوسط است ،نتوانست امنیت
مردم خود را تامین کند.
وی ادامه داد :اولین وظیفه دولت حراست از شهروندانش است
آیا دولت آمریکا توانسته در پایتخت اقتصادی و بین المللی خود
امنیت ایجاد کند؟ یک گروه تروریستی توانسته در کشور برتر دنیا
نا امنی ایجاد کند .امروز دولت ها نمی توانند در اقتصاد دنیا سهم
عمده داشته باشند .رئیس دستگاهدیپلماسی اضافه کرد :سازمان
ها و بازیگران غیرحکومتی نه تنها می توانند تخریب امنیت بلکه
ایجاد امنیت کنند .دولتی مانند امریکا از تامین امنیت مردم خود
ناتوان است.
ظریف با بیان اینکه بازی با حاصل جمع صفر امروز در دنیا
غیرممکن است ،اظهار داشت :بازی با حاصل جمع صفر یعنی
بتوانید با هزینه دیگران برای خود منفعت بخرید .حتی در صفرترین
بازی که جنگ باشد پیروز و شکست خورده نداریم.
و ی یادآور شد :تالش برای حاصل بازی جمع به اضافه
صفر ،به منفی می انجامد؛ ترامپ می گوید  ۷تریلیون دالر در
منطقه ما هزینه کردند آیا امریکا امروز احساس امنیت بیشتری
می کند؟ اگر چنین بود آقای ترامپ نمیگفت مردم آمریکا از
گذشتهناخشنودند.
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جزئیات جدید از بهبود شرایط وام مسکن

م دیر طرح و برنامه بانک مسکن جدیدترین جزئیات از
افزایش حداکثر عمر بنای مشمول وام مسکن از محل اوراق از
 ۲۰به  ۲۵سال ساخت را اعالم کرد.
به گزارش مهر ،محمد حسن مرادی با اشاره به اینکه امکان
پرداخت سقف تسهیالت از محل اوراق حق تقدم تسهیالت
مسکن (تسه) برای امالک با سن بنای تا  ۲۵سال میسر شده
است ،گفت :این امکان تا پیش از این برای امالک تا سقف سنی
 ۲۰سال ساخت از تاریخ صدور پروانه وجود داشت.
وی مهمترین علت اتخاذ این تصمیم را جبران پایین بودن
«( LTVنسبت تسهیالت پرداختی به ارزش ملک)» عنوان کرد
و توضیح داد :در حال حاضر نسبت تسهیالت پرداختی به ارزش
آپارتمانهای مسکونی کاهش چشمگیری یافته و این نسبت در
پایینترین حد خود قرار دارد .از طرفی به دالیل متعدد در حال
حاضر امکان افزایش سقف تسهیالت وجود ندارد .از این رو بانک
مسکن با اتخاذ این تصمیم شرایط را برای تسهیالتگیرندگان
تسهیل کرده تا بتوانند برای امالک قدیمیتر نیز از تسهیالت
اوراق استفاده کنند.
 ۲۵سالههای ضد زلزله وام میگیرند
مرادی در عین حال بر این نکته تاکید کرد که هر آپارتمان
قدیمی امکان استفاده از تسهیالت بانک مسکن را نخواهد داشت
و افزود :باید احراز شود که ملک از استحکام بنا برخوردار است

مذکور را ندارد ،با پاسخ منفی روبه رو شود.
مرادی با بیان اینکه با تغییر شرط سنی بنا برای استفاده از
تسهیالت اوراق ،تغییری در اقساط پرداختی تسهیالتگیرندگان
رخ نمیدهد ،در عین حال به یک حالت استثنا اشاره کرد که طی
آن ممکن است دوره بازپرداخت تسهیالت مذکور برای امالک
قدیم یساز به زیر  ۱۲سال کاهش یابد و در نتیجه رقم اقساط
ماهانه آنها افزایش یابد.

و آییننامه ( ۲۸۰۰طراحی ساختمانها در برابر زلزله) در ساخت
آن رعایت شده است.
نباید سقف وام از  ۸۰درصد
ارزش ملک بیشتر باشد
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن همچنین یادآور شد:
تمام تسهیالت بانک مسکن اعم از تسهیالت از محل اوراق،
صندوق پسانداز مسکن یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان
تا سقف حداکثر  ۸۰درصد ارزش ملک قابل پرداخت است به
این معنا که اگر سقف تسهیالت از  ۸۰درصد ارزش کارشناسی
ملک بیشتر باشد در این صورت میزان تسهیالت پرداختی کمتر از
سقف خواهد بود .البته در موارد بسیار نادری ممکن است تقاضای
دریافت سقف تسهیالت به دلیل اینکه ارزش ملک تکافوی شرط

زمان بازپرداخت وام مسکن  ۲۵سالهها
کمتر میشود؛ رقم اقساط بیشتر
وی در این رابطه توضیح داد :بر اساس یک اصل کلی در مورد
تمام انواع تسهیالت بانک مسکن ،مدت بازپرداخت تسهیالت
مسکن نباید از سهچهارم عمر مفید باقیمانده ساختمان بیشتر
باشد .عمر مفید بنا نیز توسط ارزیاب بانک که از شعبه برای بازدید
ملک مراجعه میکند ،تعیین میشود .بر این اساس ممکن است
در برخی موارد نادر ،عمر مفید برخی از ساختمانهای قدیمی که
خریدار برای تملک آنها درخواست استفاده از تسهیالت از محل
اوراق دارد ،در حدی نباشد که بتوان سقف  ۱۲ساله بازپرداخت
را برای آنها منظور کرد .در این موارد مدت بازپرداخت با فرمول
مذکور تعیین میشود و ممکن است مثال به  ۸یا  ۱۰سال کاهش
یابد و به این ترتیب اقساط ماهانه آنها تحت تاثیر کاهش دوره
بازپرداخت ،مقداری افزایش یابد.

اعتراض به قطع یارانه؛ تنها برای ورشکستهها ،بیماران صعب العالج ،بدهکاران
و وام گیرندگان حذف شده از صف دریافت یارانه نقدی
اعتراض بیجا به حذف یارانه منجر به جریمه میشود

و ر شکسته ها ،بیماران صعب العالج ،بدهکاران و وام
گ ی رندگان حذف شده از صف یارانه میتوانند با پر کردن
پرسش نامهای مراتب اعتراض خود را اعالم کنند.
به گزارش مهر ،یکی از سیاستهای پایدار سنوات اخیر،
الزام دولت به «غربالگری یارانه بگیران» بود؛ به گونهای که
حتی در سال  ۹۳دولت گامهایی برای اجرای این تکلیف
برداشت اما به دلیل نبود بانک اطالعاتی جامع از وضعیت
درآمدی ،دارایی ،اقتصادی خانوارها در ادامه مسیر غربالگری
موفق نبود .در این بین با توجه به کاهش درآمدهای دولت
و غیرمنطقی بودن تداوم پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸
میلیون ایرانی ،از حدود سه سال پیش مقدمات راه اندازی
سامانه اطالعات رفاه ایرانیان توسط وزارت رفاه فراهم شد و
طی سه سال گذشته با استخراج اطالعات هزینهای خانوارها،
وزارت رفاه توانست بستر اطالعاتی الزم برای حذف یارانه

ن ق دی دهکهای باالی درآمدی را فراهم کند .در نهایت
با توجه به الزام قانونی جهت حذف یارانه ثروتمندان برای
سال جاری و تهیه دستورالعمل از سوی کمیتهای چهارجانبه
متشکل از سازمان برنامه و بودجه ،وزارت کار ،وزارت ارتباطات
و وزارت کشور ،با استفاده از سامانه اطالعات رفاه ایرانیان در
شهریوماه امسال ،یارانه نقدی حدود  ۷۰۰هزار نفر قطع شد.
البته با توجه به اینکه احتمال خطا در غربالگری وجود دارد،
امکان ثبت اعتراض برای کسانی که به حذف یارانه نقدی
خانوارشان اعتراض دارند ،فراهم شده است .نکته جالب در
اعتراض خانوارها ،اعتراض اقشاری بود که به گفته میرزایی
س خ نگوی ستاد تبصره  ۱۴قانون بودجه ،جزو قشر مرفه
م ح سوب شده و حتی در مواردی گردش مالی میلیاردی
در ماه داشته اند اما در اعتراض به حذف یارانه  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومانی دالیل عجیبی همچون عدم پذیرش و یا صوری

خواندن تراکنشهای بانکی ،جابهجایی وجه برای کسبوکار،
حسابهای اجارهای ،تغییرات مسکن و تجهیز مسکن ،خرید و
فروش مسکن ،تغییر وضع اقتصادی و ورشکستگی ،کسادی
بازار و  ...را عنوان کرده اند .در خالل این اعتراضات ،برای
ورشکسته ها ،بیماران صعب العالج ،بدهکاران و وام گیرندگان،
پرسشنامهای تهیه شده تا با ثبت اطالعات خود وارد سیکل
بررسی میدانی ماموران شده و در صورت صحت اطالعات
وارده به صف یارانه نقدی بازگردند .حال اگر صحت اطالعاتی
که این افراد در پرسش نامه وارد کرده اند نقض شود مطابق
با ماده  ۱۰قانون هدفمندی جریمه خواهند شد به گونهای
که طبق گفته میرزایی نه تنها یارانهشان قطع خواهد شد،
بلکه بدهیشان در سازمان مالیاتی و سیستم بانکی نیز ثبت
میشود ،به این صورت که کال حسابهایشان بسته میشود؛
مگر اینکه بدهی خود را پرداخت کنند.

بانک جهانی پیشبینی کرد

خارج شدن اقتصاد ایران از رکود در سالآینده

بانک جهانی اعالم کرد روند رو به رشد اقتصاد ایران از
سا ل آینده از سر گرفته میشود.
به گزارش ایسنا ،شوکهای خارجی ناشی از کاهش
تولیدات نفت و گاز ایران در نتیجه خروج آمریکا از برجام
و اعمال تحریمها باعث کاهش شدید رشد اقتصادی ایران
شده است اما به نظر میرسد که اقتصاد به تدریج در حال
بازیابی خود و حرکت مجدد به سمت رشد است.
آن طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد
ایران اعالم کرده است ،در صورتی که این کشور بتواند
میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود

را حفظ کند ،در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به
رشد  ۰.۵درصدی دست خواهد یافت .انتظار میرود با وجود
باقی ماندن چالشهای اقتصاد ایران ،رشد اقتصادی در سال
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱در مدار صعودی باقی بماند.
از سوی دیگر آن طور که بانک جهانی اعالم کرده
است ،انتظار میرود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه
سال گذشته مجددا به روند کاهشی برگردد و در محدوده
 ۲۰درصد نوسان کند .هر چند که این نرخ تورم هنوز فاصله
زیادی با تورم تک رقمی سالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷و متوسط
کشورهای منطقه دارد .به گفته بانک جهانی ،پیشبینی

میشود که رشد اقتصادی ایران برای سال مالی  ۲۰۱۹به
منفی  ۸.۶درصد برسد که در صورت تحقق ،اندازه اقتصاد
ایران را  ۱۰درصد کوچک تر از اندازه آن در سال ۲۰۱۷
خواهد کرد اما این رشد منفی احتماال آخرین رشد منفی
ثبت شده خواهد بود و از سا ل آینده شیب رشد مجددا مثبت
خواهد شد .بانک جهانی هم چنین با اشاره به نوسانات اخیر
در بازار ارز ،این مساله را یک فرصت برای صادر کنندگان
ایرانی دانسته و آن را یک مزیت رقابتی برای آنان در برابر
همتایان منطقهای و کمکی به پر کردن کسری حساب
جاری دولت دانسته است.

وزارت اقتصاد طی اطالعیهای اعالم کرد

بازگشت  ۴۵درصد ارز صادراتی به سامانه نیما طی  ۱۸ماه گذشته
میزان صادرات غیرنفتی کشور در  ۱۸ماه گذشته معادل ۶۱
میلیارد دالر بوده که  ۲۷میلیارد آن در سامانه نیما ثبت شده
است ،یعنی حدود  ۴۵درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته
است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وزارت اقتصاد طی اطالعیهای
در خصوص ابهامات پیش آمده راجع به اظهارات وزیر اقتصاد در
حاشیه جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
درباره آمار بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور توضیحاتی ارائه
کرد.
در این اطالعیه آمده است :در جلسه اخیر شورای گفتگوی
د و ل ت و بخش خصوصی نماینده بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران اطالعاتی از میزان برگشت ارز حاصل از صادرات
غیر نفتی ارائه کرد .وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه
جلسه و با استناد به آمار ارائه شده ،میزان بازگشت ارز حاصل از
صادرات را مناسب ارزیابی کرده اند.

آماری که از سوی وی ارائه شده مبتنی بر این است که
میزان صادرات غیر نفتی کشور در  ۱۸ماه گذشته معادل ۶۱
میلیارد دالر بوده که  ۲۷میلیارد آن در سامانه نیما ثبت شده
است .رقم فوق به مفهوم این است که در مدت یاد شده حدود
 ۴۵درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت داده شده است.
الزم به توضیح است که رفع تعهد ارزی به مفهوم الزام
صادرکنندگان به بازگشت کل ارز حاصل از صادرات نبوده و
بانک مرکزی مطابق مقررات ،تعدیالتی در این زمینه در نظر
میگیرد .مهمترین تعدیلی که الزم است در این خصوص لحاظ
شود بخشی از ارز حاصل از صادرات است که صادرکننده الزام
به بازگشت آن ندارد و در حال حاضر این سهم برای بیشتر
صادرکنندگان  ۲۰درصد است .به طور طبیعی ،اگر تعدیالت فوق
لحاظ شوند درصد رفع تعهد ارزی از درصد بازگشت ارز بیشتر
خواهد شد .لذا اطالعات ارائه شده توسط وزیر امور اقتصادی
و دارایی صحیح بوده ولی برخی افراد و رسانهها به دلیل عدم

توجه به مفاد صحبتهای ایشان دچار سوء برداشت شده اند.
ضمن آنکه آنچه در جلسه مورد تاکید ایشان بوده ناظر
بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی به کشور برای حل مشکالت
اقتصادی کشور و ابراز امیدواری ایشان از همکاری بخش
خصوصی است و اشاره ایشان به مناسب بودن بازگشت ارز
صادرات به کشور موید این امر است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد

تراکنشهای بانکی؛ از شاخصهای
اصلی حذف یارانه نقدی

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه  ۴۰۰هزار
نفر از افراد حذف شده است گفت :مالک این
ک ه یارانه فردی حذف شود ،تراکنشهایی
است که با کارت بانکیشان دارند.
به گزارش ایسنا ،احمد میدری در پاسخ به
سوالی در خصوص حذف یارانه حدود  ۱۰۰هزار
نفر از یارانه بگیران ،گفت :سازمان هدفمندی
ب بسیاری از
یارانههای این افراد را حذف نکرده است ،در واقع شماره حسا 
این افراد به دالیلی مانند اینکه ضامن بانک هستند ،فرد فوت میکند یا جابه
جایی اعضای خانوار ،مسدود شده است بنابراین یارانه این افراد که تعدادشان
هم قابل توجه است قطع نشده است بلکه این اتفاق به دنبال مسدود بودن
و جابه جایی حسابها صورت گرفته و اگر این افراد به پلیس  + ۱۰مراجعه
م یکردند ،ماه بعد ،یارانه آنها برقرار میشد؛ برای مثال اگر در کشور ۲۳
میلیون خانوار یارانه بگیر وجود داشته باشند و یک درصد هم در این شرایط
قرار داشته باشند ،رقمی نزدیک  ۲۰تا  ۳۰هزار نفر را شامل میشود که اگر
اطالعات آنها به موقع منتقل نشود ،یارانهاشان پرداخت نمیشود .وی افزود:
این افراد تصورشان این بود که یارانهشان قطع شده ،درحالیکه این مشکل
سیستم بانکی و انتقال اطالعات به سازمان هدفمندی بوده است .بسیاری
از این افراد از اقشار کم درآمد بودند که سازمان هدفمندی به کلیه این
خانوادهها پیامک زد تا به پلیس  +۱۰مراجعه کنند .وزارت تعاون حذفیات را
به سازمان هدفمندی اعالم میکند و در مواردی مانند فوتی یا تغییر ساختار
خانواده ،مسدود شدن حساب و ...فرد باید به پلیس  +۱۰مراجعه کند .میدری
با بیان اینکه یارانه  ۴۰۰هزار نفر نیز قطع شده است ،گفت :برای قطع یارانه
فرد مجموعهای از شاخصها در نظر گرفته میشود و مالک هزینههای یک
فرد است که با کارت بانکیاش (تراکنش) انجام میدهد .این مورد با یک
سری شاخصها بررسی میشود که آیا فرد جزو  ۳۰درصد باالی اقتصادی
جامعه است یا نه؟ با مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان دولت نیز رضایتنامه که
فرد امضا میکند در خصوص بررسی همان حساب بانکی است.

بانک مرکزی با صدور بخشنامهای اعالم کرد

شرایط بخشودگی سود تسهیالت
بانکی کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان

بانک مرکزی در بخشنامهای ،شرایط بخشودگی سود تسهیالت با مبلغ
 ۱۰۰میلیون تومان و کمتر از آن را به بانکها اعالم کرد.
به گزارش مهر ،بانک مرکزی بخشنامهای را در خصوص اجرای بند «ل»
تبصره ماده  ۱۶قانون بودجه امسال به بانکها و موسسات اعتباری ابالغ کرد.
بر اساس اعالم دیوان محاسبات ،مشمولین بخشودگی سود تسهیالت با مبلغ
 ۱۰۰میلیون تومان و کمتر از آن (اصل تسهیالت) میتوانند از زمان تصویب
قانون بودجه  ۹۸فقط تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیالت
استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.

سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد

افزایش  15درصدی حقوق و عیدی
سال  99کارمندان دولت
سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال  99میزان
افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت را پیشنهاد کرد .به گزارش خبرآنالین،
سازمان برنامه و بودجه طبق روال هر ساله پیش از ارائه الیحه بودجه سنواتی
ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لوایح را تهیه و تدوین میکند .این ضوابط مبنایی
ب رای تهیه الیحه و ارقام مالی بودجه است .بر اساس ضوابط مالی ناظر
بر تنظیم الیحه بودجه سال  99و پیش بینی  ،1400میزان افزایش حقوق
کارمندان و کارگران پیش بینی شده است .البته افزایش حقوق کارکنان دولت
باید به تصویب هیات وزیران برسد و پس از آن احتمال تغییر میزان آن در
مجلس نیز وجود دارد .در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش 15
د رصدی برای حقوق کارکنان دولت مد نظر قرار داده است .پیش از این
م حمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تحلیلی از نرخ
تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را 15
درصد اعالم کرده بود .همچنین افزایش حقوق مشموالن قانون کار نیز باید
بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سهجانبه میان شرکای
اجتماعی نهایی و تصویب شود .با این وجود در ضوابط مذکور برای این قشر
نیز  15درصد تعیین شده است .طبق بندهای دیگر این ضوابط مبلغ پاداش
پایان سال (عیدی) در بودجه سال  1399یک میلیون و  200هزار تومان
پیشبینی شده که این مبلغ نیز به تصویب هیات وزیران میرسد.
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یادداشت

آمدنیوز؛ خیانت به کلمهها
احسان محمدی

ه اینریش بل نویسنده شهیر آلمانی در کتاب «آدم
ک جا بودی» مینویسد« :بعد از #هیتلر همهی آلمان
درک کردند که او چه بالیی بر سر کشور و زیربناهای
آن آورده است .اما یک چیز نابودشده هم بود که فقط
م ا روشنفکران آن را میفهمیدیم و آن خیانت هیتلر
ب ه "کلمات" بود .خیلی از کلمات شریف دیگر معانی
خودشان را از دست داده بودند ،پوچ شده بودند ،مسخره
شده بودند ،عوض شده بودند ،اشغال شده بودند .کلماتی
مانند آزادی ،آگاهی ،پیشرفت ،عدالت!»
در حالیکه افکار عمومی عالقمند به کشف رمزهای چگونگی دستگیری
#روح_اهلل_زم است و اخبار این موضوع کلیک میخورد و کانال آمدنیوز در اختیار
سپاه پاسداران قرار گرفته و اعضای آن به شدت در حال ریزش هستند ،توجه به
این نکته هم ضروری است که «آمدنیوز» در حوزه خبر و اطالعرسانی با باور
بسیاری از ایرانیان همان کاری را کرد که هیتلر با کلمات کرد.
این کانال خبری با آمیزهای از اغراق ،افسانهسرایی ،ترکیب یک قطره حقیقت
با یک اقیانوس دروغ ،شایعهسازی ،تخریب آبرو و حیثیت افراد ،تشکیل دادگاه
بدون اجازه حق دفاع به متهمین ،انتشار عکسها و ویدئوهای مخدوش کننده امید
اجتماعی ،حمله دمادم به صغیر و کبیر ،ادعای آزادگی و  ...کاری کرد که ذائقه
بسیاری از مخاطبان عام که شیفته قصه هستند تغییر کرد و آنها این افسانهها را
بیشتر از حقیقت باور میکنند.
گردانندگان این کانال تلگرامی ،برخالف رسانههای رسمی و خبرنگاران داخل
کشور هیچ خط قرمزی نداشتند ،به همین دلیل با تاکید بر افشاگری و بیان حقیقت
هر آنچه دوست داشتند را مینوشتند و در فضایی که کار برای رسانهها در داخل
کشور آسان نبود ،آنها گوی سبقت را ربودند و بیش از یک میلیون نفر به صورت
روزانه این کانال را دنبال میکردند.
طبع ًا در رخ دادن این اتفاق عوامل متعددی باید بررسی شود .از جمله اینکه
چرا و چطور طیفی از مردم به سمت چنین اخباری گرایش پیدا میکنند .غیر از این
است که احساس میکنند «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها».
م یشود این کانال را بست و گردانندگان آن را به اشد مجازات رساند اما آیا
ب ستر رشد کانالهای مشابه خشک خواهد شد؟ آیا تا زمانی که مردم عطش
دانستن اخبار – به ویژه آن بخشی که در رسانههای رسمی مجال انتشار نمییابد-
را دارند امکان رویش موارد مشابه میسر نیست؟
آمدنیوز با شعار «آگاهی ،مبارزه و دموکراسی» کوشید طیفی از مخاطب تشنه
خبر را با خود همراه سازد .حتی وقتی این کانال تلگرامی از سوی موسس تلگرام
فیلتر شد در کمتر از یک روز کانال جدید آنها باز هم میلیونی شد .اما باید اذعان
کرد این کانال به «خبر» هم خیانت کرد.
در ذهن بسیاری از مردم حاال موضوعاتی مثل دروازهبانی خبر ،اسلوب
خبرنویسی ،اصالت خبر ،راستی آزمایی منبع و  ...معنایی ندارد ،آنها یاد گرفتند که
خبر هر چه داغتر ،افشاگری هر چه بزرگتر و شعار هر چه تندتر باشد ،احتما ًال به
واقعیت نزدیکتر است و البد آنها #خبرنگاران آزادیخواه و شجاعتری هستند و
اهل رسانه در داخل کشور جملگی شرف را به لقمه نانی فروختهاند!
آمدنیوز همه مرزهای خبررسانی را به هم ریخت .در تنشهای سال  96با
انتشار عکس چند #هواپیما مدعی شد منابع خبری به آنها اطالع دادهاند « این
سه فروند هواپیما در فرودگاه امام خمینی در حال بارگیری محولههای شمش طال
و پالتهای دالر و یورو برای خروج از کشور هستند ».در حالیکه عکس مربوط
به فرودگاهی در تفلیس بود!
به همین سادگی ادعاهایی درشت را مطرح میکردند و لزومی به شفافسازی،
پاسخگویی در مقابل مخاطبان و پیگیری خبر هم نمیدیدند و کسان زیادی هم
ب اور کردند .چرا؟ چون بستر این اتفاق را کسانی در ذهن مخاطب به واسطه
ا ختالسها و غارتگری و خیانت آماده کرده بودند که اتفاق ًا ساکن همین آب
و خاکند!

معاون وزیر علوم خبر داد

تامین  92میلیارد تومان اعتبار
برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان
سال  ۹۷دانشگاهها

معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت
بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال  ۱۳۹۷دانشگاهها،
مراکز آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری تامین اعتبار شده است.
ب ه 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 غیرهیئتت 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.

پرداخت وام اشتغال تا  30میلیون تومان
ت شغلی پس از پایان خدمت
به سربازان دارای گواهینامه مهار 

ر ئیس سازمان وظیفه عمومی گفت :با هماهنگی با
بانکها پس از اتمام خدمت سربازی به مشموالن تا سقف
 ۳۰میلیون تومان وام داده خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین ،سردار تقی مهری در مراسم معارفه
جانشین جدید رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا که در مقر
مرکزی سازمان وظیفه عمومی ناجا برگزار شد ،گفت :سربازی
یک ارزش و خدمت بزرگ در کشور است ،به طوری که بیش
از نیمی از نیروهای ما در جنگ تحمیلی نیز سربازان بودند.
و ی با اشاره به نقش و جایگاه سربازان گفت :امروز
سربازان در حوزه خدمات ،امنیت ،توان دفاعی کشور چه در
مرزها و چه در مرکز کشور در حال ایفای نقش هستند و
انصافا هم نقش موثری دارند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه در شش
ماهه نخست امسال روزانه حدود  ۱۲هزار درخواست از سوی
م شموالن و خانواده آنها در سازمان وظیفه عمومی مورد
رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است ،گفت :برای تمام ائمه
جمعه سراسر کشور نامهای تنظیم شد تا جوانان برای انجام

خدمت سربازی تشویق شوند ،هدف ما این است تا گفتمان
سازی خدمت سربازی را در سطح ائمه جمعه مطرح کنیم
و در صورت تحقق اینامر شرایط دفاعی و امنیتی کشور
تقویت خواهد شد.
ر ئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد مشموالن
غ ایب سربازی نیز گفت :طبق قانون بکارگیری مشموالن
غایب در واحدهای صنفی ،تمام شرکتها و کارخانهها اعم از
خصوصی و غیر خصوصی ممنوع است و کسانی که اقدام به

اینکار کنند بنابه مصوبه مجلس باید جریمه شوند.
به گفته سردار مهری ،جرایمی پیش بینی شده ازجمله
قرار نگرفتن تسهیالت بانکی برای شرکتها و کارخانههایی
که اقدام به جذب مشموالن میکنند.
و ی افزود :پس از تدبیر مقام معظم کل قوا ،قرارگاه
مهارت آموزی برای خدمت قبل از سربازی ،حین خدمت و
پس از خدمت سربازی پیش بینی و راهاندازی شد تا براساس
سطح سواد و رشته تحصیلی و مهارت شغلی نیروها را تقسیم
بندی کنیم و طبق مهارت شغلی در یگان مربوطه خود مستقر
خواهند شد.
ر ئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :امسال حدود
 ۲۰۰هزار سرباز مهارت شغلی را در پادگانها آموزش خواهند
دید ،مقرر شد تا پس از برگزاری کارگاه مهارت آموزی برای
سربازان و قبولی در این دوره آموزشی ،برای او یک مهارتنامه
که اعتبار بین المللی دارد صادر خواهد شد و با هماهنگی با
بانکها پس از اتمام خدمت سربازی به مشموالن تا سقف
 ۳۰میلیون تومان وام داده خواهد شد.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جـزئـیـات بیمـه اجبــاری کـارگـران
ق ائم مقام سازمان تامین اجتماعی گفت :براساس
قانون بیمه کارگران امری اجباری و مسئولیت آن برعهده
کارفرماست.
به گزارش مهر ،محمدحسن زدا در پاسخ به سوال برخی
از کارگران مبنی براینکه وقتی شروع به کار میکنیم بعضی
از کارفرمایان برگه سفید میدهند امضا کنیم که حق و حقوق
خود را گرفتی در این صورت تکلیف بیمه ما چه میشود؟
گفت :اوال این کار از نظر روابط کار صحیح نیست و دوستان
ما در اداره کار میتوانند این مشکل را در صورت مراجعه
حل کنند.
وی ادامه داد :در هر حال این امر نافی مسئولیت کارگر و

کارفرما در بحث بیمه نیست.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد :حتی اگر
این برگه را هم گرفته باشند بایستی از روز اول و دقیقه اول
با هر نوع شکل کاری که ایجاد میشود مانند دائم ،موقت،
آزمایشی ،پیمانی ،فول تایم ،نیمه وقت و  ...بیاید سر کار و
رابطه دستمزدی برگزار بشه حتی این برگه هم رد و بدل شده
باشه باید بیمه شوند.
زدا از کارگران خواست تا حتما این کار را انجام دهند تا
بعدا دچار جریمه و خسارت نشوند.
وی گفت :برخی از کارفرمایان این تصور را دارند که
در صورت رضایت کارگران میتوانند آنها را بیمه نکرده و

مسئولیتی هم متوجه شان نخواهد بود اما این طور نیست
و براساس قانون بیمه کارگران امری اجباری و مسئولیت آن
برعهده کارفرماست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد

شکایت از ایران خودرو به خاطر گرانفروشی و تقلب
و تشکیل پرونده برای سایپا به خاطر عدم اجرای تعهدات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت :از ایران
خودرو به خاطر گرانفروشی و تقلب و از سایپا نیز به خاطر
عدم اجرای تعهدات ،به تعزیرات شکایت شده است.
ب ه گزارش تسنیم ،محمدعلی اسفنانی با اشاره به
تشکیل  17هزار پرونده خودرویی در تعزیرات حکومتی
استان تهران اظهار کرد :البته این پروندهها به معنی مطرح
شدن تمام مشکالت و معضالت حوزه خودرو در تعزیرات
نیست.

ا ین مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی
افزود :برخی شرکتهای خودرویی حدود  2هزار و 300
دستگاه خودرو پیش فروش کرده بودند در حالی که نهایت ًا
 500دستگاه میتوانستند پیشفروش کنند حتی برخی
شرکتهای خودرویی  4تا  5هزار خودرو پیشفروش کردند
در حالی که چنین اجازهای نداشتند مانند برخی شرکتهایی
که امروز هم در تعزیرات و هم مراجع قضایی پرونده دارند.
اسفنانی اضافه کرد :از  17هزار پرونده تشکیل شده،
 10هزار پرونده منتهی به صدور رای و تصمیم شده و
از این  10هزار پرونده نیز 7 ،هزار پرونده تا مرحله اجرای
حکم رفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت :در این
پروندههای خودرویی سعی کردیم موضوع را به صورت
غ یرحکمی به توافق برسانیم و در همین راستا جلسه
مشترکی بین شکات و شرکت مربوطه برگزار کردیم و
بیشتر شرکتها نیز پس از این جلسات به تعهدات خود

عمل کردند.
ا سفنانی ادامه داد :در بحث پروندههای مربوط به
شرکتهای خودرویی بیم این بود که مبادا با فشار تعزیرات،
مشکالتی در بحث تولید ایجاد شود و خوشبختانه تا االن
هیچ شرکتی به واسطه پروندههای تشکیل شده در تعزیرات،
دچار مشکل تولید یا تعدیل نیرو نشده است.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی درباره
پ روندههای تشکیل شده برای سایپا و ایران خودرو نیز
گفت :در ارتباط با شرکت سایپا چند پرونده به لحاظ عدم
اجرای تعهدات تشکیل شده که در همین خصوص جلساتی
را برگزار کردیم و تعداد پروندههای این شرکت به پنج تا
 10پرونده میرسد.
وی افزود :در ارتباط با ایران خودرو نیز مشکل خاصی از
نظر عدم اجرای تعهدات نداریم اما شکایات دیگری تحت
ع نوان گرانفروشی و تقلب شده که در حال رسیدگی
است.

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد

اسامی فرآوردههای آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق

س تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اسامی
ف رآوردههای آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعالم
کرد.
به گزارش مهر ،برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه
با قاچاق کاالهای سالمت محور لیست فراوردههای
آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق قطعی از سوی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم شد.
طبق لیست اعالمی با توجه به حساسیت موضوع
سالمت جامعه ،تمام مبادی ورودی موظفاند ضمن
ت شدید اقدامات کنترلی از ورود این اقالم ممانعت
کنند.
ت مامی فرآوردههای آرایشی و بهداشتی وارداتی
م لزم به الصاق برچسب اصالت و سالمت هستند
ل ذا معیار تشخیص فرآوردههای آرایشی و بهداشتی

د ارای اصالت و قاچاق استعالم کد برچسب اصالت
و سالمت مندرج بر روی محصوالت از طریق ارسال
پ یامک به شماره  ۲۰۰۰۸۸۲۲یا سایت به نشانی
 www.ttac.irو یا نصب نرم افزار سامانه  ttacبر
روی تلفن همراه خواهد بود؛ لذا بهرهگیری از فهرست
م صادیق قاچاق قطعی ابالغی ستاد ،رصد کشفیات
قاچاق و انعکاس عناوین و تصاویر نشانهای تجاری
د ارای فراوانی بیشتر در مکشوفات قاچاق به ستاد
م یتواند منجر به افزایش اثر بخشی بازرسیها و
بهبود نظارتها شود.
همچنین با توجه به اینکه استفاده از این کاالها
دارای عوارض متعددی بوده و سالمت جامعه را به
م خاطره میاندازد ،فروشندگان و مصرفکنندگان
میبایست از تهیه آن اجتناب کنند.

ش ایان ذکر است این اطالعرسانی صرفا در
خصوص محصوالت قید شده با عناوین ذکر شده در
ج دول است و مشمول سایر محصوالت با نامهای
تجاری مشابه که دارای نمایندگی رسمی و برچسب
اصالت و سالمت معتبر هستند ،نمیشود.
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سرپرست اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت «وام ازدواج»  ۲۰میلیون تومانی به فرزندان بازنشستگان از آبان
س رپرست اداره کل روابط عمومی صندوق
بازنشستگی کشوری خبر داد :پرداخت وام ازدواج
 ۲ ۰میلیون تومانی برای  ۱۵۰۰نفر از فرزندان
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری آبان ماه
امسال اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،جعفر داداشی ،در این باره اظهار
ک رد :وام ازدواج مرحله دوم فرزندان بازنشستگان
این صندوق که ثبت نام اینترنتی آن تیرماه امسال
انجام شده بود ،در مرحله تامین اعتبار است.
و ی افزود :همچنین بررسی اسناد ارسالی از

س وی متقاضیان در مدیریتهای استانی صندوق
ب ازنشستگی در حال انجام است و پس از تامین
ا عتبار ،آبان ماه جاری به حساب  ۱۵۰۰نفر از
ب ازنشستگان که شرایط الزم را احراز کنند ،واریز
خواهد شد .به گفته داداشی ،وام  ۲۰میلیون تومانی
ازدواج فرزندان بازنشستگان صرفا به  ۱۵۰۰نفر از
افرادی که در سامانه اینترنتی وام ازدواج در سایت
ص ندوق بازنشستگی کشوری در تیرماه امسال
ث بت نام کرده بودند و واجد شرایط الزم هستند
و اولویتبندی شدهاند تعلق خواهد گرفت .پس از

پرداخت مبلغ وام ،نتایج آن در سامانه مربوطه قابل
مشاهده خواهد بود.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد

افزایش  ۶۰۰درصدی کشف ماده مخدر و توهمزای «شیشه» طی  6ماه گذشته در کشور!
د بیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت :ایران در ۶
ماهه گذشته حدود  ۱۰تن مواد مخدر شیشه کشف کرده
که نسبت به سال گذشته  ۶برابر شده ،یعنی  ۶۰۰درصد
رشد داشته است.
ب ه گزارش تسنیم ،اسکندر مؤمنی در سفر خود به
وین با ژان لوک لمایو؛ مدیر بخش سیاستگذاری دفتر
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ()UNODC
دیدار و اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران در چهارچوب
استراتژی متوازن خود در  6ماهه  ،2019حدود  580تن از
انواع موادمخدر را با اجرای دو هزار عملیات اطالعاتی کشف
کرده که نزدیک به  30تن آن هروئین و مرفین بوده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود :تولید موادمخدر
صنعتی در افغانستان با ورود عظیم پیشسازها به این کشور
و ایجاد البراتوارهای تولید موادمخدر صنعتی بهویژه شیشه
افزایش قابل توجهی داشت و ایران در  6ماهه گذشته حدود
 10تن موادمخدر شیشه کشف کرده که نسبت به سال
گذشته  6برابر شده ،یعنی  600درصد رشد داشته است.
وی ،این اتفاق (افزایش تولید شیشه) را زنگ خطری
جدی برای جامعه جهانی دانست و تصریح کرد :افزایش
تولید شیشه ،هشدار جدی برای بشریت است و چنانچه
راهحلی برای این معضل پیدا نشود ،کشورهای غربی و

منطقه آسیب جدی خواهد دید.
مؤمنی ادامه داد :دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان
ملل ( )UNODCو ستاد مبارزه با موادمخدر با یکدیگر
ارتباط گستردهای دارند و ایران یکی از شرکای اصلی این
دفتر است ،در سفر قبلی به وین و مالقات با آقای فدوتف؛
معاون دبیرکل سازمان ملل ،مقرر شد ،این همکاری دو
جانبه در زمینههای مختلف نیز گسترش یابد که یکی از این
توافقات در حوزه درمان بود .دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر
با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران،
گفت :متأسفانه این تحریمها در روند مبارزه ایجاد اختالل
م یکند ،مبارزه با افزایش تولید و ترانزیت موادمخدر در
کشورهای منطقه نیاز به سازوکار ،تجهیزات و امکانات جدید

دارد ،مبارزه سنتی و دستی با مواد مخدر دیگر جوابگو نیست،
زیرا تا  20سال گذشته ،کل تولیدات مواد مخدر در افغانستان
 200تن بود اما اکنون به بیش از  9هزار تن رسیده است،
بنابراین تحریمها مانع جدی را در مبارزه جهانی ایران با
مواد مخدر ایجاد کرده و جامعه جهانی باید فکری برای
این تحریمها کند.
وی متذکر شد :جامعه جهانی میتواند سهم خود را به
ایران که در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارد و به
نمایندگی از جامعه جهانی با این پدیده مبارزه میکند ،ادا و به
وظیفه خود عمل کند .مؤمنی افزود :امیدوارم تبادل این سند،
باب جدیدی را در توسعه روابط ستاد و سازمان ملل ایجاد
کرده تا جامعه جهانی به بخشی از تعهداتش عمل کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد :در راستای
امضای سند ایجاد مرکز منطقهای درمان اختالالت ناشی
از سوءمصرف مواد مخدر در ایران ،این مرکز منطقهای تا
یکی ،دو ماه آینده در تهران با حضور مسئوالن سازمان
ملل افتتاح میشود .گفتنی است ،در پایان این دیدار سند
ت تفاهم در زمینه ایجاد مرکز منطقهای ظرفیتسازی
یادداش 
و پژوهش برای ارتقای درمان اختالالت درمان ناشی از
موادمخدر و بهبود ایمنی و سالمت عموم ،میان ایران و
سازمان ملل متحد امضا شد.

رئیس ستاد اربعین خبر داد

پرداخت  ۳میلیارد تومان خسارت
به زائران حادثهدیده از تصادف در ایام اربعین

رئیس ستاد اربعین گفت :خسارت تصادف اخیر زائران
اربعین که  ۳۰کشته و مجروح داشت ،به مبلغ  ۳میلیارد تومان
پرداخت شد.
ب ه گزارش مهر ،حسین ذوالفقاری ،درباره هزینه بیمه
زائران اربعین حسینی و سود هنگفت بیمهگر با توجه به
د راختیار داشتن جدول ریسک ،اظهار کرد :شرکت بیمه
حوادثی که ممکن است رخ دهد و همچنین خسارتی که باید
بپردازد را نمیداند .در حادثه وقوع تصادف که چندی پیش

رخ داد و در پی آن  30نفر مجروح و تعدادی کشت ه شدند3 ،
میلیارد تومان از سوی شرکت بیمه پرداخت شد.
وی ادامه داد :شرکت بیمه نمیتواند برآورد کند ممکن
است چند تصادف دیگر رخ دهد ،چند نفر به بیمارستان منتقل
شوند و هزینه درمان آنها در عراق چقدر خواهد شد .در این
بین کاری که ما توانستیم انجام دهیم این است که بیمه زائران
را از  22هزار تومانی که در طول سال پرداخت میشود ،به 15
هزار تومان کاهش و تعهد بیمهگر را نیز افزایش دادهایم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی تصریح کرد :اگر هزینه
بیمه برای بیمهگر صرفه دارد چرا این پرسش در سایر ایام
سال مطرح نمیشود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

رفع تصرف از  ۳۹۳هکتار اراضی ملی با دستگیری  ۳۴متهم به زمینخواری طی  6ماه گذشته

ف رمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و
مسکن از دستگیری  ۳۴زمینخوار طی  ۶ماه اخیر
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جواد خردمند با تشریح
عملکرد شش ماهه یگان حفاظت سازمان ملی زمین
و مسکن گفت :طی شش ماه اول سال جاری ،حدود
 ۲۰۰۰گزارش مردمی دریافت شده که  ۱۴۸۷مورد
آن مربوط به تعرض بوده است.
و ی با بیان اینکه حدود  ۱۵۳۹مورد مربوط به
سالهای قبل نیز امسال رفع تصرف شده ،ادامه داد:
مساحت این میزان رفع تصرف  ۷۴۶هکتار و ارزش
مالی آن  ۱۶۷۶میلیارد تومان عنوان شده است.
ف رمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و
م سکن گفت :با اجرای حکم قضائی در شهرستان
بستک استان هرمزگان زمینی به مساحت دو هکتار
به ارزش تقریبی چهار میلیارد تومان رفع تصرف شد.
ف رمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و
مسکن افزود :در حوزه رفع تصرف حدود  ۸۰۰مورد
ابالغ قضائی داشته ایم که در این راستا  ۳۴نفر زمین

خوار دستگیر و تحویل مقامات قضائی و  ۵۲۹مورد
تشکیل پرونده شده است .سرهنگ خردمند تصریح
ک رد :طی این شش ماه ۱۴۴ ،مورد خلع ید۱۸۰ ،
م ورد قلع و قمع ۳۴ ،مورد تخلیه منزل و مغازه با
حکم قضائی انجام شده که مساحت آنها  ۳۹۳هکتار
(رفع تصرف) و ارزش مالی آن ۲۵۳۷ ،میلیارد تومان
عنوان شده است.
وی تصریح کرد :برای اجرای احکام نیز از سوی
نیروی انتظامی  ۲۷۰۰نفر نیرو به ما کمک کردهاند.
سرهنگ خردمند از رونمایی از کارت ضابط خاص
برای پرسنل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد و

گفت :از سال  ۹۴یگانهای حفاظت تشکیل شده اما
تا به امروز فاقد کارت ضابط بوده اند که با پیگیری
و رایزنی با دستگاه قضاء برای اولین بار کارت ضابط
خاص همزمان با هفته ناجا در سازمان ملی زمین و
مسکن رونمایی میشود.
وی همچنین گفت :معاون قضائی دادستان کل
ک شور به دادستانهای عمومی و انقالب سراسر
ک شور طی نامهای ابالغ کرده که به منظور هم
افزایی و تعامل مطلوب در رفع تصرف از اراضی با
سازمان یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن
همکاریهای الزم صورت بگیرد.
سرهنگ خردمند همچنین از عضویت فرماندهان
یگانها در استانهای کشور در شورای حفظ حقوق
بیت المال خبر داد.
ب راساس گزارش سایت پلیس ،فرمانده یگان
ح فاظت سازمان ملی زمین و مسکن همچنین
ا زشماره تماس چهار رقمی  ۱۶۵۶یگان حفاظت
س ازمان ملی زمین و مسکن در راستای مبارزه با
زمین خواری در هفته نیروی انتظامی خبر داد.

ی ناشی از زبالههای
بحران قرن :آلودگ 
پالستیکی؛ چه کشورهایی بیشترین
سوءمدیریت را دارند؟
محیطی ناشی از استفاده از پالستیکها از نیمههای
مساله آلودگیهای زیست
ِ
دوم قرن بیستم به طور جدی مورد توجه دانشمندان قرار گرفت .در اواخر دهه ۶۰
میالدی نخستین روشهای شیمیایی برای تجزیه مولکولهای هیدروکربنی مشتق
شده از نفت ابداع شد که قادر بود انواع پالستیکها را تجزیه کند.
از آن زمان تاکنون تولید جهانی پالستیک از حدود  ۲میلیون تن در سال به ۳۸۰
میلیون تن رسیده که تقریب ًا سه برابر سریعتر از تولید ناخالص داخلی جهان است.
از  ۶.۳میلیارد تُن زبالههای پالستیکی تولید شده از دهه  ۱۹۵۰میالدی تا کنون،
تنها  ۹درصد آن بازیافت و  ۱۲درصد دیگر سوزانده شده و مابقی در محلهای دفن
زباله یا طبیعت ریخته شدهاند.
نهای یکبار مصرف ،بطریهای نوشیدنی و بستهبندیهای مواد غذایی
ل یوا 
بیشترین ضایعات پالستیکی در اروپا و آمریکا هستند.
ضایعات پالستیکی که به رودخانهها ،دریاها و اقیانوسها ریخته میشوند سبب
میشوند که نور کافی به آبها نرسد و بسیاری از موجودات کوچک دریایی که اولین
حلقه در زنجیرۀ چرخه مواد غذایی هستند ،در معرض نابودی قرار گیرند.
همچنین بسیاری از آبزیان با خوردن ذرات زباله موجود در آبها از بین رفته و
این مساله عالوه بر به خطر انداختن اکوسیستم آبها ،حیات را بر روی خشکی با
مشکالت جدی همراه میکند.
به دنبال شدت گرفتن آلودگیهای پالستیکی ،برخی کشورها از جمله #کنیا،
بنگالدش ،فرانسه و رواندا استفاده از کیسههای پالستیکی را ممنوع کرده و برخی
برای آن جرایم نقدی باال و حتی زندان در نظر گرفتهاند.
کمیسیون اروپا نیز با تعیین استراتژیهایی سعی دارد مصرف پالستیک را در
این قاره تا سال  ۲۰۲۵به میزان  ۹۰درصد کاهش دهد .در راستای این سیاست
میزان بازیافت ضایعات پالستیکی در این قاره طی  ۷سال گذشته از  ۳۰درصد به
 ۵۵درصد رسیده است.
کشورهای آسیایی از جمله چین ،اندونزی و فیلیپین بیشترین سوء مدیریت در
رابطه با ضایعات پالستیکی را دارند .این کشورها به دلیل داشتن نیروی کار ارزان
قیمت مقصد شرکتهای بزرگ برای تولیدات آنها است .کشورهای آفریقایی از
جمله مصر و نیجریه نیز در صدر کشورهایی با بدترین مدیریت زیالههای پالستیک
قرار دارند.
از  ۳.۶میلیون تن زباله جامدی که هر روز در سراسر جهان دور ریخته میشود
بوهوایی که امروز جهان با
 ۱۰درصد آن پالستیک است .نیمی از مشکل تغییرات آ 
آن به عنوان یک فاجعه زیست محیطی مواجه شده به دلیل انتشار گازهای گلخانهای
ناشی از تولید ،توزیع و دفع پالستیک است.
برآوردهای جهانی نشان داده است اگر برای مساله پالستیک راهکاری جدی و
عملی ارائه نشود وزن پالستیکهای رها شده در آبهای آزاد تا سال  ۲۰۵۰میالدی
از وزن ماهیهای حاضر در آنها بیشتر خواهد شد.
همچنین گفته میشود که زبالههای دریایی ساالنه  ۱۳میلیارد دالر به صنعت
م اهیگیری آسیب وارد کرده و در مجموع  ۱۳۹میلیارد دالر هزینه اجتماعی و
محیطزیستی ایجاد میکنند.
با وجود اینکه ساالنه گزارشهای قابل توجهی در مورد ضایعات پالستیکی و
اثرات مخرب آن بر حیات کره زمین منتشر میشود ،اما برخی سیاستمداران میکوشند
نشان دهند که این مساله نباید اولویت بشر برای نجات زمین تلقی گردد.
اکنون گروههای فعال در زمینه محیط زیست و آلودگیهای صنعتی در پی آنند تا
دولتها را وادار به تغییر سیاستهای خود در زمینه مساله تغییرات اقلیمی کنند .یکی
از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز کاهش میزان آلودگی دریایی است.
به نظر میرسد زمان زیادی برای نجات زمین از آلودگیهای پالستیکی و سایر
مشکالت از جمله گازهای گلخانهای وجود ندارد .چنانچه عزم عمومی بشر به رفع
این مشکل منجر نشود زمین در دهههای آینده جای مناسبی برای سکونت ساکنانش
نخواهد بود.
منبع :کانال تخصصی روابط بینالملل

حذف معافیت  ۸۰دالری کاالی همراه مسافر
برای واردات گوشی موبایل

م عافیت  ۸۰دالری کاالی همراه مسافر برای واردات موبایل به شیوه
مسافری حذف شد.
به گزارش ایسنا ،عباس قبادی دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار در بخشنامهای
در خصوص مصوبات این کارگروه در تاریخ  24مهرماه اعالم کرد که معافیت
 80دالری واردات موبایل به عنوان کاالی همراه مسافر حذف شده است.
با توجه به امکان سوء استفادههای صورت گرفته برای واردات موبایل
در تعداد تجاری از شیوه همراه مسافر و عدم امکان احراز واردات این
شیوه برای خود مصرفی یا فروش و در راستای حمایت از مصرف کنندگان
ا ین کاال در دوره خدمات پس از فروش و ارائه گارانتی و حمایت از
ک سبوکارهای قانونی تلفن همراه از طریق رویه تجاری ،معافیت 80
دالری کاالی همراه مسافر برای واردات موبایل به شیوه مسافری حذف
شد .گفتنی است ،این تصمیم در راستای حمایت از واردگنندگان رسمی اتخاذ
شده است .پیش از این نزدیک به  10شرکت امکان واردات رسمی گوشی تلفن
همراه را داشته اند اما در حال حاضر حدود  170شرکت در حوزه واردات گوشی
تلفن همراه فعال هستند.
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جامعه
رئیس اورژانس تهران خبر داد

مسمومیت  70دانشجو در خوابگاه
پسرانه دانشگاه علم و صنعت
رئیس اورژانس تهران از مسمومیت  70دانشجوی خوابگاه پسرانه دانشگاه علم
و صنعت در نارمک خبر داد.
به گزارش مهر ،پیمان صابریان در اینباره گفت :عوامل اورژانس با دو دستگاه
اتوبوس آمبوالنس ،سه دستگاه امبوالنس و یک دستگاه موتورالنس درپی اعالم
مسمومیت شماری از دانشجویان خوابگاه پسرانه دانشگاه علم و صنعت در نارمک
در محل حاضر شدند.
و ی با بیان اینکه عوامل اورژانس به  70دانشجو امدادرسانی کردند ،گفت:
 11نفر به بیمارستانهای امام حسین(ع) و طالقانی انتقال داده شدند و به مابقی
دانشجویان خدمات درمحل ارائه شد وی افزود :ماموران اورژانس تهران همچنان
در محل خوابگاه مستقرند.
هفته گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه علموصنعت دچار مسمومیت شدند
د ر پی این حادثه ماموران اورژانس تهران در محل خوابگاه حاضر شدند و به
دانشجویان دچار مسمومیت اقدامات الزم درمانی را ارایه کردند .اورژانس تهران در
حالی شمار دانشجویان دچار مسمومیت را  70نفر اعالم کرد که دبیر شورای صنفی
دانشگاه علم و صنعت تعداد آنها را بیش از  ۲۰۰نفر اعالم کرد.

کشف زمین خواری  30میلیون تومانی
با دستگیری یک متهم در اسفراین
ف رمانده انتظامی شهرستان اسفراین از شناسائی و دستگیری عامل زمین
خواری  ۳۰۰میلیون ریالی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ جاوید مهری با اعالم این خبر
گفت :در پی کسب خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز غیر قانونی
در منطقهای از شهرستان اسفراین ،موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با جرائم
اقتصادی پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ مهری افزود :بخشی از اراضی ملی به مساحت  ۶۰متر مربع و به
ارزش  ۳۰۰میلیون ریال به صورت غیر قانونی تصرف شده است.
ا و عنوان کرد :با هماهنگی مقام قضائی و با همکاری نماینده اداره راه و
شهرسازی عامل زمین خواری را شناسائی و در نهایت متهم را دستگیر و به مقر
انتظامی انتقال دادند.
ف رمانده انتظامی شهرستان اسفراین با اشاره به اینکه متهم بعد از تشکیل
پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد ،اظهار کرد :حفظ
بیت المال ،اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان و سود جویان همواره در
دستور کار پلیس قرار دارد و برابر قانون با آنان برخورد میشود.

آ گهی تغییرات شرکت تضامنی محمود رسولزاده و شرکاء
ب ه شماره ثبت  93816و شناسه ملی  10101379146به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 01/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره
برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند :مجید رسول
زاده با شماره ملی  0046225080مینا رسول زاده با شماره ملی
 0035117176مینو رسول زاده با شماره ملی 0030147328
مازیار رسول زاده با شماره ملی  0453321429داریوش جاویدی
با شماره ملی  . 0030708346سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()609410

____________________
آگهی تغییرات شرکت درخشان سازه یادمان شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  6827و شناسه
م لی  14007763010به استناد صورتجلسه مجمع
ع مومی فوق العاده مورخ  10/10/1397تصمیمات
ذ یل اتخاذ شد استان تهران – شهرستان شهریار
– بخش مرکزی – شهرشهر جدید اندیشه – محله
فاز – 3کوچه یکم – بن بست یکم – پالک– 47
طبقه همکف – کدپستی 3354692534:تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اعضاء هیئت مدیره از  2نفر به  3نفر افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح و تغییر
یافت .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
س ازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت
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درخواست پلیس فتا از دادستانی تهران برای تعیینتکلیف سایتهای «دیوار» و «شیپور»
ر ئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت:
م شکالت سایتهای دیوار و شیپور هنوز
برطرف نشده است.
به گزارش تسنیم ،سرهنگ تورج کاظمی
در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند
دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس
فتا برای برطرف کردن مشکالت سایتهایشان
اقدام کردهاند یا خیر ،اظهار کرد :خیر ،مشکالت
سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز
مشکالت عمدهای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد :اینگونه
سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند
و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت
توسط شهروندان ،نمیتوانند کاربران را معرفی
کنند و مشکالت این سایتها پابرجا است.
به گفته این مقام انتظامی« ،کالهبرداری»
از موضوعات داغی است که همچنان در این
سایتها وجود دارد .وی در پاسخ به این سؤال
که آیا جرایم کالهبرداری در اینگونه سایتها
به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز

گفت :یکی از مشکالت موجود این است که
ا ینگونه پروندهها به شوراهای حل اختالف
ارجاع داده میشود که پرونده از شورای حل
اختالف نیز به کالنتریها ارسال شده لذا در
حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد .کاظمی در
پ اسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران
بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال
جاری داده است یا خیر ،تصریح کرد :به دلیل
ع دم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای
گ ذشته ،به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم،

م شکالت این سایتها را با دادستانی مطرح
کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را
در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیینتکلیف
صورت گیرد.

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف  ۱۵تن و  362کیلوگرم انواع مواد مخدر در هفته سوم مهر ماه در کشور!
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد
مخدر از کشف بیش از  ۱۵تن مواد مخدر در کشور در هفته سوم
مهر ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ناصر اصالنی گفت :مجموع کشفیات این
هفته  ۱۵هزار و  ۳۶۲کیلوگرم است و در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل  ۳۰درصد افزایش دارد.
این مقام مسئول ادامه داد :از مجموع مواد مخدر مکشوفه۱۱ ،
هزار و  ۱۳۱کیلوگرم مربوط به ماده تریاک بوده است که  ۷۳درصد
کشفیات را شامل میشود .وی افزود :همچنین از این میزان ۱۷۸۲
کیلوگرم حشیش ۱۱۳۱ ،کیلوگرم گراس ۳۰۲ ،کیلوگرم هروئین،
 ۲۷۹کیلوگرم شیشه ۲۰۲ ،کیلوگرم مرفین و  ۵۳۱کیلوگرم سایر
مواد کشف شده است .معاون دبیرکل ستاد اظهار کرد :در هفته
اخیر مجموع ًا  ۷۰۷۵متهم در ارتباط با جرائم مواد مخدر و خصوص ًا

طی طرحهای جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح
کشور دستگیر شدهاند که از این تعداد  ۴۴۲۴نفر به اتهام قاچاق
و توزیع مواد مخدر و  ۲۶۵۱نفر معتاد متجاهر دستگیر شدهاند.
اصالنی با بیان اینکه بالغ بر  ۷۰درصد کشفیات این دوره زمانی

مربوط به هفت استان کشور است ،اظهار کرد :بیشترین حجم
کشفیات با  ۳۷۶۹کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان
است که معادل  ۲۵درصد کشفیات کشور است و کرمان با ۱۸۷۹
کیلوگرم ،تهران با  ۱۳۰۹کیلوگرم ،یزد با  ۱۱۲۴کیلوگرم ،خراسان
جنوبی با  ۱۰۳۴کیلوگرم ،اصفهان با  ۸۶۵کیلوگرم و فارس با ۷۲۹
کیلوگرم به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر ،وی افزود:
سهم کشفیات  ۵استان اولویتدار حوزه مقابله یعنی سیستان و
بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،بوشهر و خراسان جنوبی از کشفیات
کشور در هفته مذکور  ۴۸درصد است.
اصالنی اظهارکرد :طی این مدت ۳۵۱ ،دستگاه خودرو توقیف
شد و  ۵۴درصد کشفیات اطالعاتی بوده است.

توصیه پلیس بینالملل به متقاضیان تحصیل و اقامت در خارج از کشور
جانشین پلیس بینالملل ناجا به متقاضیان تحصیل در خارج
توصیه کرد که هموطنان تنها به آگهی پذیرش تحصیلی و اقامت
در خارج اکتفا نکرده و رسمیت و اعتبار مجموعه مدنظر را بررسی
کنند .به گزارش ایسنا ،سردار مجتبایی با اشاره به اینکه پلیس بین
الملل از پلیسهای تخصصی محسوب میشود گفت :افزود :در
بسیاری کشورها فقط اینترپل فعال است اما در جمهوری اسالمی
پلیس بین الملل عالوه بر دیپلماسی پلیسی اقدامات مربوط به
ع ملیات پلیسی مانند استرداد و تعقیب مجرمان را نیز انجام
میدهد .وی اظهار کرد :پلیس بین الملل با در اختیار داشتن ۱۴
بانک و سامانههای اطالعاتی به ماموریتهای خود میپردازد .وی

افزود :ما ضمن استفاده از تجربیات گذشته ،یک چشم انداز را برای
پلیس بین الملل ناجا پیش بینی و فهرستی از اقدامات تحولی را
پیش بینی کردیم که از جمله آن میتوان به اپلیکیشن پلیس بین
الملل اشاره کرد که در هفته ناجا راه اندازی شد .سردار مجتبایی
درخصوص پذیرش دانشگاههای خارجی و آگهیهای پذیرش
تحصیلی و اقامت توصیه کرد :سوء استفاده و جرائم اقتصادی
در داخل و خارج کشور متداول است اما ما باید قبل از اطمینان
خاطر از رسمیت دانشگاههای خارجی هوشیار باشیم و با آنها معامله
نکنیم؛ لذا هموطنان برای کارهای علمی ،فرهنگی و اقتصادی
خود رسمیت و هویت مجموعه را بررسی کنند.

اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهریار ()609411
____________________
آگهی تغییرات شرکت درخشان سازه یادمان شرکت
ب ا مسئولیت محدود به شماره ثبت  6827و شناسه
م لی  14007763010به استناد صورتجلسه مجمع
ع مومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1397
ت صمیمات ذیل اتخاذ شد :عباس حمیدی به شماره
ملی 0321808266:به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره(خارج از شرکاء) و هاشم شیرین پور ثمرین به
ش ماره ملی 0016302060:به سمت رئیس هیئت
م دیره و حسین خلقی به شماره ملی0422012939:
به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) به عنوان
اعضاء هیئت مدیره برای مدت 4سال انتخاب گردیدند.
ح جت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازما
ن ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری شهریار ()609412
____________________
آ گهی تغییرات شرکت بهبود فرآیند کنترل
س هامی خاص به شماره ثبت  245039و شناسه
م لی  10102857045به استناد صورتجلسه مجمع

جانشین پلیس بین الملل ناجا بیان داشت :پلیس جمهوری
اسالمی یکی از فعال ترین اعضای اینترپل است .ما با بسیاری از
کشورها که مانعی برای تعامل وجود ندارد وارد میشویم و سطح
تعامالت را با آنها افزایش میدهیم.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد ،در پاسخ
به این سوال که آیا پلیس بین الملل ایران در سفارتخانههای
سراسر دنیا مامور مقیم دارد یا خیر؟ گفت :ما هشت نمایندگی در
کشورهای مختلف داریم و در تالشیم تا تعداد نمایندگی هایمان
را برای راهنماییهای پلیسی و پاسخ به نیازهای پلیسی مردم
توسعه دهیم.

ع مومی فوق العاده مورخ  12/05/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضا هیئت مدیره  3نفر میباشد
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح
گ ردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()609413
____________________

آ گهی انتقالی شرکت بهدان پویا فراگیر
ب ا مسئولیت محدود به شماره ثبت  6634و
ش ناسه ملی  14003176003به موجب نامه
ش ماره  3382/97مورخه  18/01/1397و به
م وجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
م ورخ  15/11/1396مرکز اصلی شرکت بهدان
پ ویا فراگیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 433180و شناسه ملی  14003176003به:
ش هریار-شهر باغستان-شهرک گلگون-خیابان
 6شمالی-خیابان  5شمالی -پالک -16طبقه
همکف-کد پستی  3359752918انتقال یافت و
تحت شماره  6634به ثبت رسیده است .حجت اله
قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات
غ یرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان
ث بت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهریار ()609414
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مراحل قانونی دریافت مهریه
برای دریافت مهریه باید مراحل قانونی طی شود و بر
اساس مستندات قانونی اقدام به دریافت مهریه کرد.
ب ه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،برای دریافت
م هریه باید به نکات مهمی توجه داشت .مهریه حق
قانونی زوجه است که به عنوان پشتوانه اجتماعی برای او
از سوی قانون گذار به وجود آمده.
مهریه عندالمطالبه و عنداالستطاعه است و هر زمان
که زوجه تقاضای مهریه خود را داشته باشد زوج مکلف به
پرداخت آن است مطالبات مهریه اگر توسط وکیل انجام
شود نیازمند زمان کمتری است و نیازی به حضور زوج در
دادگاه ندارد ،زیرا وکیل با شناسایی اموال زوج میتواند
سریعتر مهریه زوج را طلب کند و در صورتی که مرد
مهریه را پرداخت نکند وکیل میتواند حکم جلب او را
بگیرد و برای جلب مرد هیچ نیازی به حضور زن نیست.
در صورتی که زن اموالی از مرد را به دادگاه معرفی
کند و دادگاه حکم به توقیف اموال را بدهد مهریه زوج از
آن مال پرداخت میشود.
از سوی دیگر برای مطالبه مهریه عندالمطالبه مرد
ملزم است تحت هر شرایطی آن را پرداخت کند.

اما گاهی اوقات این سوال پیش میآید که مهریه در
چه صورتی به زن تعلق نمیگیرد و در پاسخ باید گفت
تنها در شرایطی که بذل مهریه یا همان بخشش از سوی
ز وج انجام گرفته باشد مهریهای به او تعلق نمیگیرد
البته زن میتواند در ازای طالق توافقی مهریه خود را
بذل کند.
در چه صورتی مهریه
قسطی پرداخت میشود؟
اگر اعسار یا ناتوانی زوج از پرداخت مهریه به تصویب
دادگاه برسد در آن صورت او میتواند طی اقساط مختلف
م هریه را پرداخت کند البته مهریه میتواند به صورت
قسطی پس از طالق به زن داده شود.
حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع زن باز هم مهریه
خود را دریافت میکند و پس از فوت زن مهریهاش به
وراث او یعنی پدر و مادرش میرسد و آنها میتوانند
مهریه دخترشان را از مرد مطالبه کنند.
گاهی اوقات این سوال پیش میآید که آیا به جای
تعیین سکه میتوان بخشی از خانه یا ملک را از شوهر
گرفت یا خیر ،که در پاسخ به این سوال باید گفت بله

این اتفاق ممکن است رخ دهد و میتوان در سند ازدواج
قسمتی را تحت عنوان مهریه در نظر گرفت و آن را پس
از ثبت ازدواج به زن انتقال داد.
مطالبه مهریه توسط وکیل چگونه است؟
برای مطالبه باید ابتدا مدارک الزم مانند اصل سند
ازدواج ،اصل شناسنامه و کارت ملی به وکیل داده شود
تا او در جلسات دادگاه بتواند حکم محکومیت زوج به
پرداخت مهریه را طلب کند برای دریافت اصل سند
ازدواج میتوان به دفترخانه محل انعقاد عقد مراجعه
کرد.

رئیس پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی تهران خبر داد

کالهبرداری  400میلیارد تومانی از  ۳۵۰متقاضی پیش خرید مسکن در شهرری
ر ئیس پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی
پ ایتخت از کشف کالهبرداری  ۴هزار میلیارد
ر یالی در شهرستان ری خبر داد و گفت :این
پرونده بیش از  ۳۵۰شاکی دارد.
ب ه گزارش میزان ،رئیس پایگاه نهم پلیس
امنیت عمومی پایتخت از کشف کالهبرداری ۴
هزار میلیارد ریالی در شهرستان ری خبر داد و
گفت :این پرونده بیش از  ۳۵۰شاکی دارد.
سرهنگ محمد گنجه بیان داشت :به دنبال
ا رجاع یک مورد پرونده کالهبرداری به پایگاه
نهم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ،پیگیری و
رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار
قرار گرفت .وی تصریح کرد :بر اساس اظهارات
ن ماینده شاکیان ،مدیرعامل و اعضای هیئت
رئیسه یک شرکت خصوصی که در زمینه ساخت
و ساز و برج سازی فعالیت داشته ،چند وقت پیش
مراحل ساخت یکی از پروژههای بزرگ مسکن

در شهرری که یک مجتمع مسکونی  ۶۵واحدی
بوده را آغاز و با وعده واگذاری واحدها به مال
باختگان ،پس از جلب اعتماد و اطمینان مردم ،هر
واحد را به  ۳الی  ۴نفر فروخته و از  ۳۵۰شهروند
ت هرانی کالهبرداری کرده و متواری شدند.
ا ین مقام انتظامی ادامه داد :مأموران پلیس با
اقدامات اطالعاتی طی هماهنگی با مقام قضائی،
مدیرعامل کالهبردار این شرکت را که قصد فرار
از کشور از طریق مرزهای شمالی کشور داشته
ش ناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر

آگهی تغییرات موسسه اتحادیه پوشاک و قماش
شهرستان شهریار به شماره ثبت  671و شناسه ملی
 10195012540به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
ف وق العاده مورخ  16/10/1396و مجوز شماره
 6867/15/117مورخه 20/10/1396اداره صنعت و
م عدن و تجارت شهرستان شهریار تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :محل موسسه از آدرس قبلی به شهر
ی ار بخش مرکزی شهر شهریار کوچه سعدی 4
کوچه شهید عباس حاج اسماعیلی پالک  13طبقه
سوم واحد  9کدپستی  3351613428انتقال .و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .حجت اله قلی
تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر
تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
شهریار ()609415
____________________
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آفرینش نظریه پایدار
ب ا مسئولیت محدود به شماره ثبت  422058و شناسه ملی
 10320738329به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  15/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عبارت ذیابه موضوع

ک ردند .سرهنگ گنجه خاطرنشان کرد :متهم
که فردی حدودا  ۵۰ساله است در بازجوییهای
پلیسی ابتدا منکر بزه انتسابی شد ،اما در برابر
م ستندات و ادله موجود به جرم تحصیل مال
نامشروع به مبلغ حدود  ۴هزار میلیارد ریال از
طریق کالهبرداری و سوءاستفاده از  ۳۵۰نفر از
اهالی شهرستان ری به بهانه واگذاری مسکن
ا عتراف کرد .رئیس پایگاه نهم پلیس امنیت
عمومی تهران بزرگ با اشاره به تمجید و تحسین
دادستانی شهرستان ری و جمعی از مال باختگان
در عملکرد بهنگام پلیس و دستگیری این فرد
کالهبردار متذکر شد :شهروندان قبل از هرگونه
معامله ملکی و ...حتما با استعالم کد رهگیری و
ت حقیقات جامع از مراکز قانونی از معتبر بودن
اینگونه معامالت مطمئن شوند چرا که هوشیاری
و آگاهی مردم در این مورد میتواند مانع از وقوع
چنین جرایمی شود.

شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :طراحی
و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژههای عمرانی
اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتنی تاسیسات برقی ،مکانیکی
و الکترونیکی اتوماسیون  -طراحی و انجام دکوراسیون داخلی
کلیه اماکن دولتی و خصوصی اعم از خانگی و اداری و صنعتی،
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی اعم
از ماشین آالت و مصالح ساختمانی  -کشف و استخراج و مشاوره
و تجهیز معادن و مواد معدنی -تهیه و تولید و توزیع و مشاوره
در صنایع فلزی و غیر فلزی و معدنی و استخراج و تولید شمش
خالص و آلیاژهای فلزات آهنی -تولید انواع قطعات ریخته گری و
شکل دهی و عملیات حرارتی تولید انواع مصالح ساختمانی شامل
کانیهای غیر فلزی مانند :کاشی سفال و انواع سرامیک ها -ارائه
خدمات در زمینه تامین و تجهیز و ساخت بهره برداری پروژههای
و سرویس و راه اندازی و پشتیبانی فنی خرید و فروش وخدمات
پس از فروش و طراحی و اجرای پروژههای مرتبط با صنایع نفت،
گاز ،پتروشیمی،معادن،فوالد ،مکانیکی ،تاسیساتی و فلزی -ساخت
تولید و تامین تجهیزات صنعتی و مصالح ساختمانی-انجام امور
پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو وتامین و تجهیز و ساخت و
بهره برداری و راه اندازی و پشتیبانی فنی نیروگاهها اعم از ترکیبی،
بادی ،خورشیدی ،حرارتی،آبی و انرژیهای تجدید پذیر -صادرات
و واردات و خرید و فروش مواد اولیه ،تجهیزات ،ادوات ،ماشین
آالت و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی -مشارکت ،انعقاد

جزئیات نقل و انتقال سوابق
بیمهای به تامین اجتماعی
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی جزئیات نقل و انتقال سوابق بیمهای به تامین
اجتماعی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا در سوال و جواب اینستاگرامی در پاسخ به
اینکه آیا انتقال سوابق بیمهای از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر امکان
پذیر است یا خیر؟ اظهار کرد :برخی افراد این پرسش را مطرح میکنند که آیا
انتقال سوابق بیمهای از صندوق نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری
امکان دارد یا خیر؟ بله ،قطعا انتقال سوابق بیمهای امکان پذیر است و قطعا این
سابقه با ارائه درخواستی امکان پذیر است .قائم مقام سازمان تامین اجتماعی درباره
هزینه و مابهالتفاوت واریزی حق بیمهها گفت :این هزینه برای هر فرد متفاوت
است و بستگی به میزان حقوق و دستمزد دریافتی آخرین ماه و میزان ماههایی
دارد که فرد قصد انتقال آن را دارد.
زدا تاکید کرد :متقاضیانی که قصد انجام این کار را دارند توجه داشته باشند که
شرط بازنشستگی این است که فرد باید عالوه بر سوابق انتقالی ،حداقل  10سال
سابقه در تامین اجتماعی داشته باشد.

یک سال زندان برای مسئول یک کشتارگاه

به اتهام ایجاد بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه امام (ره)
ر ئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسالمشهر از صدور حکم
محکومیت مسئول یک واحد کشتارگاهی به دلیل ایجاد آلودگی و فک غیرقانونی
پلمب خبر داد.
به گزارش ایسنا ،الهه بیگی با اعالم این خبر گفت :چندی پیش سالن پودر
ضایعات مرغی این کشتارگاه به عنوان یکی از منابع انتشار بوی نامطبوع در مسیر
فرودگاه بینالمللی امام(ره) شناسایی و به دلیل بیتوجهی به اخطاریههای صادره
و عدم اقدام مثبت در زمینه رعایت الزامات زیستمحیطی بخشهای آالینده واحد
مذکور پلمب شد.
و ی با اشاره به اینکه درگشت و پایشهای ادواری ،کارشناسان این اداره
متوجه فک پلمب غیرقانونی از سوی این واحد شدند ،اظهارکرد :به همین منظور
علیه متصدی واحد در مراجع قضایی اعالم جرم و پس از پیگیری حقوقی ،متهم
به استناد ماده  ۵۴۳قانون مجازات اسالمی به تحمل یک سال حبس تعزیری
محکوم شد.
بیگی در پایان با بیان اینکه با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ،پروندههای
معرفی شده به دادگاه تا زمان حصول نتیجه با جدیت پیگیری میشوند ،خاطرنشان
ک رد :در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ حقوق اجتماعی شهروندان،
واحدهای آالینده زیر ذرهبین این اداره قرار داشرد و در صورت عدم رعایت الزامات
زیستمحیطی و هرگونه اقدام علیه بهداشت عمومی ،عالوه بر درج نام واحد در
لیست صنایع آالینده ،مسئول مربوطه به مراجع قضایی معرفی میشود.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران،بوی نامطبوع
اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) یکی از مشکالت محیط زیستی استان تهران
است که در این زمینه  ۲۸کانون شناسایی و از این بین تاکنون تعداد  ۲۵کانون
رسیدگی و رفع معضل شده است.

قرارداد ،اخذ و اعطای نمایندگی ،احداث شعب و مبادله دانش فنی
با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و برگزاری و
شرکت در مناقصات و مزایدات و همایشها و نمایشگاههای داخلی
و بین المللی -اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها و موسسات
مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی بنا (در صورت ضرورت قانونی
انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم) آقای حسین میرفارسی
به شماره ملی  0451546385با دریافت مبلغی از صندوق شرکت
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  8430000000ریال کاهش
داد  .آقای سید روح اله ادنانی به شماره ملی 0384996132با
دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به
مبلغ به مبلغ  270000000ریال کاهش داد  .سرمایه شرکت از مبلغ
 10000000000ریال به مبلغ  9000000000ریال کاهش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید- .میزان سهم الشرکه
ه ر یک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
آقای حسین میرفارسی به شماره ملی  0451546385دارای سهم
الشرکه 8430000000ریال سهم الشرکه آقای سیدروح اله ادنانی
به شماره ملی 0384996132دارای سهم الشرکه 270000000ریال
سهم الشرکه آقای هومان میرفارسی به شماره ملی0252883136
دارای سهم الشرکه 150000000ریال سهم الشرکه خانم آزاده طاعتی
به شماره ملی  1829961063دارای سهم الشرکه 150000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()609416
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ید شماره ( -90شماره پیاپی )796
سهشنبه  30مهر  - 1398دور جد 
وزیر آموزش و پرورش:

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت خبر داد

با کمبود  100هزار معلم مواجه هستیم

صدور مجوز برای استخدام
 2هزار عضو هیأت علمی جدید

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :مجوز استخدام  2هزار نفر هیأت
علمی تمام وقت به صورت پیمانی در دانشگاههای علوم پزشکی
کشور صادر شد .به گزارش فارس ،سیدکامل تقوی نژاد ضمن
تشکر از تالش و پیگیریهای وزیر بهداشت و همچنین همراهی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه رفع نیازهای
نیروی انسانی حوزه سالمت کشور افزود :با جذب این تعداد هیات
علمی انتظار میرود با توجه به افزایش تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و افزایش
تعداد بازنشستگان هیات علمی در دانشگاهها ،بخش عمدهای از مشکالت حوزه آموزش در
دانشگاههای علوم پزشکی کشور مرتفع شود .وی با اشاره به شاخص فعلی نسبت هیات علمی
به دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت :این شاخص در حال حاضر به ازای
هر  16.57دانشجو یک نفر هیات علمی است که انتظار داریم با جذب 2هزار هیات علمی پیمانی
جدید ،این رقم به  13.8دانشجو به ازای هر یک نفر هیات علمی برسد و رشد  16درصدی
را در این بخش شاهد باشیم .تقوی نژاد با اشاره به تکالیف حوزه آموزش وزارت بهداشت در
اسناد باالدستی ،خصوصا برنامه ششم توسعه عنوان داشت :دولت موظف شد به منظور حضور
موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید ،توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح
بینالمللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری ،نسبت به ارتقای
شاخص دانشجو به عضو هیات علمی اقدام کند .معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یادآور شد :در حال حاضر12هزار و  503نفر هیات
علمی پیمانی و رسمی 5 ،هزار و  167نفر هیات علمی تعهد خدمت و  390نفر هیات علمی
قراردادی در دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه آموزش به فعالیت مشغول هستند.

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد

دستگیری یک مدیر تبهکار به اتهام تاسیس
ت تجاری صوری برای فرار از
چند شرک 
پرداخت  9میلیارد و  400میلیون تومان مالیات
فرمانده انتظامی استان البرز از بازداشت فردی خبر داد که با
تاسیس و ثبت شرکتهای صوری و تجاری ،اقدام به فرار مالیاتی
 ۹۴میلیارد ریالی کرده بود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سردار
عباسعلی محمدیان با اعالم خبر کشف فرار مالیاتی دهها میلیاردی
در کرج ،درباره جزئیات این خبر اظهار کرد :در پی دریافت نیابتی،
مبنی بر فرار مالیاتی فردی ،توسط یکی از ادارات استان خراسان
رضوی و دستور رسیدگی به موضوع از دادسرای کرج پرونده به
پلیس آگاهی استان البرز ارجاع شد .فرمانده انتظامی استان البرز
ادامه داد :بالفاصله کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی وارد عمل شده و در
بررسی جزئیات پرونده مطلع شدند ،متهم با تأسیس شرکتهای صوری ،دریافت کارت بازرگانی و
امتیازات این شرکتها اقدام به واردات کاال در حجم بسیار باال کرده و به علت نپرداختن مالیات،
موجب تضییع حقوق بیتالمال و فرار مالیاتی به مبلغ  94میلیارد ریال شده است .وی تصریح
کرد :با توجه به عدم وجود آدرس دقیق از نامبرده ،متواری بودن وی و اینکه فقط آخرین آدرس
این شخص در سال  90در کرج موجود بود ،با پیگیریهای شبانهروزی و بررسی آدرسهای
احتمالی و انجام تحقیقات نامحسوس در نهایت متهم در منطقه «مهرویال» شناسایی و در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر شد .محمدیان خاطرنشان کرد :متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی
به جرم خود مبنی بر فرار مالیاتی اعتراف کرده و اذعان داشت ،پس از دریافت کارت بازرگانی
در استان خراسان رضوی اقدام به واردات انواع کاالها اعم از تجهیزات پزشکی و الکترونیکی
کرده و به علت بدهی و فرار مالیاتی به شهر کرج متواری و در آن جا ساکن شده است .این
مقام انتظامی با بیان اینکه متهم با صدور قرار وثیقه قانونی روانه زندان شد ،گفت :مالیات یکی
از ابزارهای حیاتی دولت برای تعدیل ثروت و ارائه خدمات عمومی و رفاهی به آحاد مردم است
و نقش به سزایی در رشد و توسعه همه جانبه کشور دارد بنابراین اداره مبارزه با جرایم اقتصادی
فرماندهی انتظامی استان البرز در راستای مقابله با پدیده فرار مالیاتی و احقاق حقوق عامه با
قاطعیت پروندههای مالیاتی را رسیدگی میکند.
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وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود  100هزار معلم
خاطرنشان کرد :با پیشبینیهای انجام شده امیدواریم در
ابتدای مهر کالسی بدون دبیر نباشد.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی در حاشیه جلسه
هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی
درباره وضعیت کمبود معلمان در کشور اظهار کرد :در
حال حاضر با کمبود حدود  100هزار معلم در کل کشور
مواجه هستیم که پیش بینی شده این کمبود از طریق
ب کارگیری معلمان حقالتدریس ،آموزشیاران و پیش
دبستانیها و همچنین خروجیهای دانشگاه فرهنگیان
تامین شود .امیدواریم در ابتدای مهر کالسی بدون معلم
نباشد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره کاهش میزان

سرانه آموزشی کشور نسبت به سایر کشورهای در حال
توسعه گفت :هم در فضای آموزشی مشاهده میکنیم که
متوسط سرانه کشور پایین است و هم در زمینه سهم از
تولید ناخالص داخلی با این کمبود مواجه هستیم که در
هر دو مورد باید ارتقاهای الزم صورت بگیرد .امیدواریم
با پیش بینیهای که در سند تحول انجام شده است به
تدریج منابع مورد نیازمان در این خصوص تامین شود.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :ما در جستجوی پایدار
ک ردن منابع آموزش و پرورش هستیم و معتقدیم که
آموزش و پرورش نباید دغدغه منابع داشته باشد بلکه
فقط باید به کیفیت آموزش فکر کند.
حاجی میرزایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تامین
کتابهای درسی نیز اظهار کرد :تمام کتابهای درسی
مورد نیاز در کشور توزیع شده و بخش مهمی از دانش
آموزان نیز تا کنون کتب مورد نیاز خود را تامین کردهاند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات مسئوالن
بنیاد شهید در خصوص عدم اقدام آموزش و پرورش به
خ رید مدارس تحت تملک خود و تخلیه برخی از این
م دارس اظهار کرد :ما با بنیاد شهید توافق کردهایم و
قرارداد اجاره با تمام امالکی که تملک آنها با بنیاد شهید
ب وده امضا شده است .درباره مدارس تخلیه شده نیز
هماهنگیهای الزم انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

فراخوان همه افراد فاقد بیمه برای بهرهمندی از «بیمه سالمت»

موهبتی گفت :تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن
افراد بر اساس برنامه ششم توسعه اجباری شده است.
ب ه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،طاهر موهبتی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ،با اشاره به پوشش
بیمه اجباری برای تمام آحاد مردم اظهار کرد :بر اساس
قانون برنامه ششم توسعه همه افراد باید تحت پوشش
بیمه اجباری قرار گیرند و این قانون برای همه آحاد
جمعیت ایران اجباری است.
ا و ادامه داد :برای تحت پوشش بیمه اجباری
ق رارگرفتن ،ارزیابی وسیع به وسیله وزارت رفاه باید
ا نجام شود تا افرادی که فاقد توانایی پرداخت حق
بیمه سالمت هستند به طور رایگان تحت پوشش بیمه
اجباری قرار گیرند و حق بیمه این افراد از سوی دولت
پرداخت میَشود.
موهبتی تاکید کرد :بر اساس آئیننامه مردم  ۴۵روز
ف رصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
نسبت به تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن خود
اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت بیا ن کرد :اگر افراد

جزو دهک گروههای یک ،دو و سه باشند از پرداخت
ح ق بیمه اجباری معاف میشوند و افرادی که جزو
د هک چهار هستند باید نیمی از حق بیمه خود را
پرداخت کنند.
او افزود :بر اساس پیشبینیها حدود  ۱۰درصد مردم
فاقد هر گونه پوشش بیمهای هستند و تحت پوشش
ب یمه اجباری قرارگرفتن از هفته بیمه سالمت آغاز
م یشود .در این زمینه تمامی زیرساختها از طرف ما
فراهم شده و وزارت رفاه تالش کرده است تا از طریق
و بسرویس اطالعات استحقاقسنجی را در اختیار
سازمان بیمه سالمت قرار دهد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی خبر داد

بررسی ژنتیکی  ۳۰هزار معلول تحت پوشش سازمان
بهزیستی تا پایان امسال

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیتهای
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه
حدود یک میلیون و  ۵۰۰هزار معلول تحت
پ وشش این سازمان هستند ،گفت :تالش
میکنیم تا پایان سال معلولیت بیش از ۳۰
هزار نفر را از این افراد را به صورت ژنتیکی
ارزیابی کنیم.
ب ه گزارش دبیرخانه هشتمین کنگره
ژنتیک ،مینو رفیعی افزود :بخش زیادی از معلولیتها در
دنیا از جمله در کشور ما علت ژنتیکی دارند و در صورتی که
بتوانیم ژن مربوطه را تشخیص دهیم میتوان از بروز این
بیماری پیشگیری کرد و دیگر شاهد معلولیت در خانوادهای
که پیش از این فرزندی مبتال به نوعی معلولیت داشتهاند،
نباشیم .وی اظهار داشت :سازمان بهزیستی برنامه بزرگی
از  ۲۰سال گذشته تاکنون تحت عنوان مشاوره ژنتیک آغاز
کرده و این مسئله از تکرار مجدد معلولیت در خانوادهها
پیشگیری میکند.
م دیرکل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان
ب هزیستی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش سرعت
فناوری سرعت علم ژنتیک نیز بیشتر شده چرا که این علم
به طور مستقیم وابسته به فناوری و تجهیزات است ،گفت:
برگزاری کنگره ژنتیک در بروزرسانی اطالعات پزشکانی
که در امر مشاوره ژنتیک فعالیت دارند بسیار حائز اهمیت
است و باعث بروز رسانی علم آنها در حوزه دانش ژنتیک
میشود.
رفیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیماریهای جدید

ژنتیکی با توجه به ارتقای علمی ژنتیک در
دنیا قابل شناسایی شده گفت :به روز رسانی
دانش همکاران در این حوزه نسبت به سایر
علوم بسیار حائز اهمیت است که با برگزاری
د ورههای آموزشی و کارگاههای مربوطه از
طریق کنگره ژنتیک تالش کردهایم به روز
رسانی دانش و همکاران در حوزه علم ژنتیک
را انجام دهیم.
وی اضافه کرد :کنگره ژنتیک  ۱۰۰درصد علمی است
و مخاطبان آن پزشکان مشاوره ژنتیک هستند ،همچنین
این کنگره  ۲۲الی  ۲۳آبان ماه در دانشگاه الزهرا برگزار
میشود.
م دیرکل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان
بهزیستی از اجرای برنامهای توسط این سازمان خبر داد
که بر اساس آن همه معلولینی که تحت پوشش سازمان
بهزیستی هستند و معلولیت آنها به غیر از حوادث و تروما
به وقوع پیوسته باشد بیماری آنها از لحاظ ژنتیکی مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
رفیعی تصریح کرد :این طرح از ابتدای مهر آغاز شده
و در صورت یکه اعتبارات الزم تخصیص یابد حدود ۳۰
هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی تا پایان سال
معلولیت آنها از لحاظ ژنتیکی ارزیابی میشود و تا از بروز
مجدد معلولیت در خانوادههای آنها جلوگیری به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد :حدود یک میلیون و ۵۰۰معلول
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و با برنامههایی که
آغاز شده ،بررسی ژنتیکی معلولیت آنها انجام خواهد شد.

قائم مقام مدیر عامل سازمان
تأمین اجتماعی تشریح کرد

شرایطبازنشستگی
با سابقه  ۱۰سال پرداخت
حق بیمه برای مردان و زنان
ق ائم مقام مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
د رباره شرایط بازنشستگی با  ۱۰سال سابقه بیمه
توضیحاتی داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
محمدحسن زدا قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی با انتشار فیلمی در صفحه اینستاگرام خود
درباره شرایط بازنشستگی با  ۱۰سال سابقه اظهار
کرد :مردان با  ۶۰سال سن و زنان با  ۵۵سال سن
در صورت داشتن  ۱۰سال سابقه بیمه میتوانند با
 ۱۰روز حقوق بازنشسته شوند .وی افزود :اگر سابقه
این افراد زیر  ۱۰سال است ،میتوانند با مراجعه به
شعب سازمان تأمین اجتماعی کسری سابقه خود را
خریداری کنند .قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین
ا جتماعی گفت :به عنوان مثال اگر افراد متقاضی
ب ازنشستگی دارای  ۸سال سابقه بیمه باشند،
میتوانند با خریداری  ۲سال باقی مانده خود با ۱۰
روز حقوق بازنشسته شوند.

هشدار سامانه همتا
(رجیستری) نسبت به
شیوه جدید شیادان
حرفهای برای کالهبرداری
کانال رسمی آموزش و اطالع رسانی ثبت تلفن
همراه (رجیستری) با انتشار مطلبی ،به آگاهسازی در
خصوص یکی از شیوههای کالهبرداری پرداخت .به
گزارش جام جم آنالین ،کانال رسمی آموزش و اطالع
رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) به تازگی مطلبی
منتشر کرد که در ادامه میخوانید :اخیرا پیامکی برای
برخی افراد ارسال شده و از ایشان خواسته شده جهت
جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه ،مبلغی را پرداخت
نمایند .کاربر از طریق لینک موجود در این پیامکها به
صفحهای شبیه به سامانه اینترنتی گمرک و سپس به
صفحهای هدایت میشود که ظاهر آن شبیه درگاههای
پ رداخت است و مشخصات کارت بانکی از کاربر
دریافت میشود .به استحضار میرساند این روش ،یکی
از شیوههایی است که کالهبرداران برای دستبرد زدن به
حساب بانکی افراد از آن استفاده میکنند لذا ضروری
است در صورت مالحظه چنین مواردی ،مراتب در اسرع
وقت از طریق بخش گزارش مردمی درگاه اینترنتی
پلیس فتا گزارش شود.
همچنین ضروری است در این زمینه به موارد
زیر توجه گردد:
 -۱هرگونه اطالعرسانی در زمینه طرح ثبت تلفن
همراه ،از طریق سرشماره پیامکی «»HAMTA
انجام میگیرد .همچنین در صورت دریافت هرگونه
پیامک با محتوای مشکوک ،میتوانید موضوع را با
مرکز پاسخگویی سامانه همتا به شماره  ۰۹۶۳۶۶از
ساعت  ۸صبح تا  ۱۲شب در  ۷روز هفته طرح نمایید
تا راهنماییهای الزم ارائه گردد.
 -۲ثبت تلفن همراه مسافری و پرداخت
ع وارض مربوط به آن صرف ًا از طریق زیر دامنه
گ مرک جمهوری اسالمی ایران به آدرس
https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister
انجام میشود.
 -۳پیش از هرگونه پرداخت حتم ًا باید از اعتبار
درگاه پرداخت مطمئن شد ،ویژگیهای اولیه درگاه
پرداخت معتبر عبارتند از:
الف -عبارت  httpsو همچنین عالمت تأیید
سرویس دهنده (معمو ًال به صورت قفل سبز رنگ)
در ابتدای آدرس درگاه پرداخت وجود دارد.
ب  -درگاه پرداخت زیردامنهای از دامنه
 s haparak.irاست( .هرگونه ترکیب دیگری
ا ز کلمه  shaparakو هر پسوند دامنه دیگری
ب ه غیر از  .irغیرمجاز است ،به عنوان مثال
ترکیبهایی نظیر  shapaarakیا shaparack
نامعتبر هستند)
ج  -برای اطالع از آدرس درگاههای پرداخت
اینترنتی معتبر ،میتوان به تارنمای کاشف مراجعه
نمود.

