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سیاسی
یادداشت

آیا برای زندگی معقول تئوری داریم؟
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی
بی ثبات ی های انباشته شدۀ تاریخی،
بنظر م ی رسد 
شخصیتی خاص از ما ساخته است .این شخصیت که
به نوعی در ناخودآگا ِه بسیاری ،فعال است دارای چند
ویژگی است.1 :رسیدن به منابع مالی در کوتاهترین زمان
ممکن؛ .2رسیدن به شهرت و محبوبیت در کوتاهترین
زمان ممکن؛ .3رسیدن به پست و مقام و سِمت با هر
روش ممکن.
شاید در شرایط عادی ،دستیابی به مال ،مقام و شهرت،
مذموم نباشد و ریشه در طبع بشر داشته باشد ولی اساس
بحث در «روش» و «بازۀ زمانی» در تحقق چنین اهدافی است .اگر فردی طی چندین دهه
زحمت و نوآوری به ثروت برسد ،طبع ًا هیچ مشکلی ندارد ،حتی اگر به پول کالن رسیدن هدف او
باشد .اگر شخصی در اثر توانایی و مهارت به مقامی برسد و از این طریق ناخواسته به شهرت هم
دست یابد ،اشکالی نخواهد داشت .این وضعیت ،زمانی پدید می آید که افراد به این تلقی برسند که
ضرورتی ندارد عجله کنند و فرصت برای همه ،کم و بیش وجود دارد .به عبارت دیگر افراد میان
خواست ه های انسانی خود از یک طرف و شرایط واقعی جامعه از طرف دیگر ،چه توازنی برقرار می
کنند؟ انسانها در هر جامع ه ای ،شرایط بیرونی را رصد میکنند و همیشه در حال انطباق هستند.
ت های مناسبات بیرونی است که شخصیت سالم ،نیمه سالم و ناسالم را
آن شرایط بیرونی و واقعی 
شکل میدهند .خاطرم هست در محیط دانشگاه ،فردی را میشناختم که صبح س ه شنبهها در جلسه
ای در دولت شرکت میکرد .او یکشنبه به بعد صورت خود را اصالح نمیکرد تا آنکه س ه شنبه صبح،
تهریشی داشته باشد .چهارشنبه که به دانشگاه م ی آمد صورت خود را اصالح میکرد و تا یکشنبه
بعد ،شخصیت واقعی خود را داشت .اگر ابعاد این مورد را کلینیکی مورد ارزیابی قرار دهیم ،دهها
بُعد از خود ،جامعه و آینده را میتوانیم استخراج کنیم .در جامعه ما اگر فردی بخواهد دیده شود و
یا افزوده ای مانند مال ،مقام ،شهرت ،مدال ،جایزه ،تجلیل ،پاداش و امثالهم کسب کند ،چاره ای
جز نزدیک شدن به مدارهای دولتی و قدرت ندارد .کریم عبدالجبار در بسکتبال ،محمدعلی کلی
در بوکس و استیو جابز در تکنولوژی به پول و شهرت و جایگاه جهانی و تاریخی رسیدند و در
عی ن حال هیچ نیازی به تأیید دولت آمریکا ،دستگاه هیأت حاکمه آمریکا و سناتورها نداشتند .در
سال حدود دو میلیارد دالر از طرف افراد و مؤسسات خصوصی به دانشگاه هاروارد جهت تحقیق و
توسعه برنامهها اعطا میشود .در خالل این امکانات ،شخصی مانند ساموئل هانتینگتون ،کتابی در
مورد سیاست خارجی آمریکا مینویسد که مجموعۀ دولتی ،سیاسی ،حاکمیتی و امنیتی آمریکا برای
چند سال تحتالشعاع این کتاب قرار میگیرد .این رابطۀ دو طرفه میان جامعه و حکومت ،حداقل
زمینههای نوآوری و سپس رشد را فراهم میسازد .به درون ذهن شخصی که س ه شنب ه ها صبح
به جلسه دولت میرفت برگردیم .اگر او بخواهد نظرات خود را مطرح کند باید به اینگونه جلسات راه
پیدا کند .اول باید اندرونی شود بعد شاید سخنان او مورد توجه قرار گیرد .چه بسا زندگی او و حتی
ت تر باشد .اگر بخواهد پروژه تحقیقاتی
ظاهر او از استداللها و اعتبار سخنان او به مراتب با اهمی 
بگیرد تا سخنان و یافت ه های خود را منتشر کند باید سراغ مؤسسات دولتی برود چون پدیده ای
به نام مؤسسات خصوصی علمی که اثرگذار باشند و مورد اعتنای دولتیها قرار بگیرند وجود ندارد.
اگر بخواهد سخنرانی کند باید البالی سخنان خود ،باورهای دولتیها را هم حتی به صورت تزیینی
هم شده بگنجاند تا بتواند چند نکت ه ای مطرح کند و ضمناً تا اندازهای مورد توجه قرار گیرد .البته
این در شرایطی است که این فرد چه در جلسه ،چه در متن و چه در سخنرانی حرفی برای گفتن
داشته باشد .اما اگر هدف او ،پول درآوردن و شهرت باشد ،انطباق تدریجی با دولت مقصود خواهد
بود .فکر و اندیشه و نوآوری در پروس ه ای به طرف خنثی شدن میروند .اتفاقی که در مجموعۀ
جامعه میافتد این است که تقریباً همه از هنرمند ،موسیقیدان ،کارآفرین ،نویسنده ،دانشگاهی،
مهندس ،پزشک و عموم طیف اجتماعی در حال انطباق با شرایط و مقتضیات دولتی هستند به
طوری که سخن و نگاه و عمل آنها حساست برانگیز نباشد .هنگامی که بوش پسر در سال 2003
تصمیم گرفت به عراق حمله کند ،از فرانسه ،آلمان و انگلستان درخواست همکاری کرد .انگلستان
پذیرفت .آلمان و فرانسه هر دو اینگونه پاسخ دادند :جریان مسلط در افکار عمومی ما ضد جنگ
است و ما نمیتوانیم مشارکت کنیم .رابطۀ فکری و فلسفی میان خواست ه های دولت و جامعه
در جهان سوم و کشوری مانند آلمان به صورت زیر قابل ترسیم است :در جهان سوم رابطۀ میان
دولت و جامعه دوطرفه نیست؛ دو دایرۀ غیر متداخل است .هرکدام کار خودشان را م ی کنند .آنهایی
که در جامعه به دنبال پول و مقام و شهرت هستند ،حال واقعی یا مصنوعی ،از فضاهای دولتی
برای اهداف خود بهره برداری میکنند .میان دولت و جامعه ،قرارداد اجتماعی که بهم وصل شوند
ی های متقابل وجود داشته باشد بسیار محدود است .فِلش از دولت به
و روابط متقابل و اثرگذار 
جامعه است .در مقابل در آلمان ،یورگن هابرماس ظهور میکند و اندیشههای خود را در راهروهای
قدرت میبرد و بر محاسبات و معادالت دولتیها اثر میگذارد چون میان هابرماس (جامعه) و آنگال
مرکل (دولت) ،پدیدهای به نام آلمان ،اعتبار آلمان ،کارآمدی آلمان ،ثروت آلمان ،آیندۀ آلمان و
فلسفۀ زندگی آلمانی وجود دارد .حلقۀ وصلی میان جامعه و دولت وجود دارد .در جهان سوم ،دولت
و جامعه یکدیگر را رها میکنند و هریک به فکر خویش است و سَرِ فرصت از هم استفاده میکنند.
در نظر داشته باشیم در سال  257( 1762سال پیش) ژان ژاک روسو در رسالهای مفصل« ،قرارداد
اجتماعی» را نوشت تا راهروهایی بین دولت و جامعه ایجاد کند .همینطور توجه داشته باشیم که
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا با این تقسیمبندی بسیار نزدیک  51/9درصد موافق و 48/1
درصد مخالف تحقق یافت .آنچه باعث رنگ عوض کردن ،فرصت طلبی و چندشخصیتی شدن
ی های متقابل میان جامعه و دولت برای
افراد میشود ،فقدان فضای مشترک فکری برای اثرگذار 
اهداف کالن است .یا اینکه حداقل دیالوگی میان دولت و جامعه برای دستیابی به قرارداد اجتماعی
وجود داشته باشد .این همان تئوری برای زندگی کردن است :تعدد راهروها میان دولت و جامعه؛
توجه دولت به خواست ه های جامعه ،دوطرفه کردن فِلشها میان دولت و جامعه .سینوسی بودن
عملکرد نهاد دولت در تاریخ ایران به موجب همین یک طرفه بودن فِلش از دولت به جامعه است.
منحنی سالم آن است که با یک شیب مالیم رو به باال باشد و نه آنکه مرتب در فراز و نشیب و
حالت سینوسی داشته باشد .نه پول درآوردن منفی است و نه پست و مقام مذموم است .بلکه روش
ش های سالم و غیر دولتی برای
دستیابی به آنها اهمیت دارد .چرا رانت قاعده میشود؟ چون رو 
ثروتمند شدن ،مشهور شدن و اعتبار پیدا کردن محدود است .زمانی سالمسازی تحقق میپذیرد
که دو دایرۀ دولت و جامعه در مدار و دایرهای بزرگتر به عنوان قواعد و قرارداد اجتماعی قرار گیرند
و هریک وظایف خود را انجام دهند .طراحی و تنظیم ،مکتوب کردن و رعایت کردن آن قواعد
کار سهلی نیست .تا آن قواعد تنظیم نشوند و از تجربۀ بشری برای تنظیم آنها بهره برداری نشود،
تئوری زندگی ما برمحور ناکارآمدی و اتالف زمان و انرژی خواهد چرخید .تئوری رشد جامعه و
تئوری رشد دولت در سایۀ قرارداد اجتماعی است.
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بازداشت چند مقام ارشد دولتی
به اتهام فساد و سکوت دولت
از زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه
قضائیه منصوب شده است برخوردهای قضایی با
پروندهها فساد اقتصادی سرعت چشمگیری گرفته
است .این موضوع باعث شده که رسانههای منتقد
دولت از دلهره و نگرانی دولت از تداوم بازداشتها
سخن بگویند.
با بازداشت رییس سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری کشور موج برخورد قضایی با مقامات
دولتی وارد فاز تازهای شده است .پیش از این چند
تن دیگر از مقامات دولتی نیز بازداشت شده بودند،
در همین حال شایعاتی مبنی بر استعفای وزیر
جهادکشاورزی منتشر شده است که این شایعه
تکذیب شد.
به گزارش فرارو ،رسانهها از بازداشت خلیل
آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور خبر دادند.
آقایی به اتهام "ارتشاء" از سوی دادسرای کارکنان
دولت بازداشت شده است.
جزییات بیشتری درباره این بازداشت منتشر
نشده ،اما مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین
الملل سازمان جنگلهاگفته است" :موضوعی که
آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود به
سازمان جنگلها ربطی ندارد".
خلیل آقایی کهلیک بالغی زاده  ۱۳۳۹در
بیلهسوار ،نماینده حوزه انتخابیه مشگینشهر در
دوره ششم مجلس شورای اسالمی بود.
آقایی پیش از این معاون پارلمانی وزیر
جهادکشاورزی بوده است .خرداد ماه سال ۹۵
زمانی که آقایی معاون پارلمانی وزیر کشاورزی بود
در صحن علنی مجلس با عزت اهلل یوسفیان مال
نماینده آمل بر سر موضوع واردات برنج درگیر شد.
این درگیری ابتدا لفظی بود و در ادامه فیزیکی
شد و در نهایت خلیل آقایی "یقه پیراهن خود را
پاره کرد" .تصاویر این درگیری بازتاب وسیعی در
رسانهها داشت .خلیل آقایی در سال  ۹۶از سوی
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان
رییس سازمان جنگلها منصوب شد .در آن
زمان این انتصاب با انتقاداتی روبه رو شد و برخی
کارشناسان با نگارش نامهای از وزیر کشاورزی
خواستند در انتخاب خود تجدید نظر کند.
در این نامه آمده بود« :یقین ًا هر فرد فاقد
تخصص و تجربه مرتبط با مدیرت منابع طبیعی
از جمله جناب مهندس آقایی به دلیل ناآشنایی و
عدم تجانس ،با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه
کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکالت
این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهند شد».
همزمان با اعالم خبر بازداشت خلیل آقایی
دولت و وزارت جهاد کشاورزی استعفای محمود
حجتی را تکذیب کردند.
دستگیری پوری حسینی
بازداشت خلیل آقایی کهلیک در شرایطی رخ
داده است که در هفتههای اخیر چند تن دیگر از
مقامات دولتی دستگیر شده اند.
پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی
کشور مرداد ماه سال جاری بازداشت شد .پیش از
آن قوه قضائیه نسبت به برخی خصوصی سازیها
در کشور اعتراض کرده بود .عباس جعفری دولت
آبادی دادستان وقت تهران وعده پیگیری تخلفات
صورت گرفته در خصوصی سازی داد.
در همین راستا قاضی سراج رییس وقت سازمان
بازرسی کل کشور نیز در این باره گفته بود« :اداره
کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصیسازی
ورود پیدا کرده و پروندههای سنگینی هم تشکیل
دادهایم».
او گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان
هم پروندهای تشکیل شد ،دشت مغان  ۲۷هزار
هکتار است ،قانون مشخص کرده باید واگذاری به
افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط
و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند ،فردی
که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری
یک هزار و  ۳۵۰میلیارد تومان به سیستم بانکی
بدهکار بود.
با وجود گذشت چند ماه از بازداشت پوری

حسینی هنوز جزییات پرونده او روشن نیست.
میرعلی اشرف عبداهللپوری حسینی اولین
رئیس سازمان خصوصیسازی در دهه  ۸۰نیز
بود ،بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال
 ،۹۲یکبار دیگر مسئولیت این سازمان را بر عهده
گرفت.
پرونده پوری حسینی دستمایه شایعات ادعاهای
زیادی هم در این باره شده ،رسانههای اصولگرا
مدعی اند که دولت و حسن روحانی از بازداشت
او ناراضی اند.
دستگیری مدیران خودروسازیها
در تابستان غیر از بازداشت پوری حسینی
موجی از برخوردها با مدیران دو خودروسازی
اصلی کشور آغاز شد.
همه چیز از مسدود شدن حساب مدیرعامل
ایران خودرو شروع شد ۱۹ .مردادماه بود که به
دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی
حسابهای هاشم یکه زارع مسدود شد .یک روز
بعد اعالم شد که مدیرعامل گروه خودروسازی
سایپا نیز با حکم بازپرس شعبه  ۵دادسرای
کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت
شش ماه ممنوع الخروج شده است.
ریشه ماجرا به گرانی قیمت خودرو و حواشی
آن باز میگشت.
کمتر از دو هفته قبل از آن ،یعنی  ۸مرداد،
در پی اعتراضاتی که به دعوتنامههای جدید
ایرانخودرو با قیمتهای باالتر از نرخ کارخانه
شده بود ،این شرکت در اطالعیهای اعالم کرد که
با توجه به مکانیزه بودن صدور دعوتنامه در ایران
خودرو ،به علت به وجود آمدن ایراد نرم افزاری،
تعداد اندکی از دعوتنامههای ارسال شده با بهایی
مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این
تعداد دعوتنامه نیز در اسرع وقت اصالح و مجددا
ارسال خواهد شد.
درست در همان روز سخنگوی قوه قضاییه خبر
بازداشت شش نفر در پرونده شرکت سایپا را اعالم
کرد و گفت که دربازداشت مدیران ارشد سایپا،
پروندهای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب
قرار گرفتهاند .در نهایت  ۲۸مرداد سخنگوی دولت
از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و به
فاصله چند ساعت خبر بازداشت یکهزارع رسانهیی
شد.
در شهریور ماه نیز دستگاه قضایی به برخورد
با برخی از مدیران سازمان هالل اهمر پرداخت.
در این بین شایعاتی مبنی بر بازداشت سه مدیر
این سازمان منتشر شد که به از سوی هالل احمر
تکذیب گردید.
با این حال بازداشت علی فرجی  -مدیرعامل
سازمان تدارکات پزشکی ،تائید شد .فرجی مدتی
پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
در همین حال  ۲۲شهریور ماه اعالم شد ،علی
اصغر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر در ارتباط
با فساد مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی
به دادسرای مفاسد اقتصادی احضار شده است.
از زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه
قضائیه منصوب شده است برخوردهای قضایی با
پروندهها فساد اقتصادی سرعت چشمگیری گرفته
است .این موضوع باعث شده که رسانههای منتقد
دولت از دلهره و نگرانی دولت از تداوم بازداشتها
سخن بگویند .برخوردهای قضایی با مقامات دولتی
در حالی رخ میدهد که دولت در این باره موضع
خاصی نگرفته است .فقط در شهریور ماه حسن
روحانی در یک سخنرانی گفت« :قوه قضائیه
مستقل است و میتواند به دور از جوسازیها
و فشارهای جریانات مختلف با هر نوع فسادی
برخورد کند؛ اما اگر در رسیدگی به پروندهها شائبه
سیاسی بودن پیش بیاید ،قطع ًا برقراری عدالت و
قضاوت خواهد مرد».
روحانی معتقد است که دستگاه قضائی باید
همه پروندهها را یکسان ببیند و نباید به پرونده
افراد خاص و صاحب قدرت نگاه متفاوتی داشته
باشیم .غیر از این موضع ،موضع گیری دیگری از
سوی مقامات دولتی اتخاذ نشده است.

یادداشت

اعظم طالقانی
و ارادۀ معطوف به حقیقت
دکتر سید علی محمودی
استاد روابط بینالملل

بزرگبانوی امید ،آگاهی
و روشنگری ،اعظم طالقانی
( )1322-1398شامگاه دیروز از
میان ما رفت .او از نسل کوشندگان
اجتماعی و سیاسی سدۀ اخیر بود که در ایران امروز میزیست.
میخواهم بگویم و تأکید کنم که او در گذشته زندگی نمیکرد.
او فرزند زمان خویشتن بود .بسیاری از همکاران او پسران
دختران بیست سی ساله بودند .در عین حال او تبارنامۀ
و
ِ
تاریخی خویش را به خوبی میشناخت .بیجهت نبود که نام
دو نشریۀ خود را «پیام هاجر» و «پیام ابراهیم» نهاده بود.
او از نواندیشان دینی ایران بود که دین باوری را با میهن
دینی او قرآن
دوستی درآمیخته بود .مطالعات و پژوهشهای ِ
محور بود .او تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران معاصر را به
خوبی میشناخت.
در این روزگار هرکسی در عرصه های اجتماعی و
سیاسی ،دلمشغول و نگران چیزی است .یکی نگران صنف
و سلسلۀ خویش است که از ّسکه نیفتد ،یکی نگران سِ َمت و
مقام خویش است که از دست نرود ،دیگری چشم از قدرتِ
فرقه و طایفۀ خویش برنمیدارد که در گذر زمان به فتور و
سستی مبتال نشود .اعظم طالقانی نگران ایران بود و در حفظ
سرمایههای آن میکوشید .او در راه آزادی و مبارزات ضد
استبدادی -که بارها به دستگیری و حبس او انجامید ،-رنجها
برد ،سختیها کشید و محدودیتها را با صبوری تحمل کرد
و پشت سرنهاد.
اعظم طالقانی از دانش ،بینش و اخالق پدرش سید
محمود طالقانی بسیار آموخته بود و به نیکویی نزد وی مشق
سیاستورزی کرده بود .دین شناسی او نیز بر مدار قرآن ،زیر
تأثیر پدر-صاحب تفسیر«پرتوی از قرآن» -بود .اما او در طول
زمان نشان داد که گرچه فرزند آن بزرگمرد است و در دامان او
پرورش یافته ،اما خود دارای شخصیتی مستقل و ممتاز است.
او را« دخت ِر طالقانی» نمیخواندند .او«اعظم طالقانی» بود.
افزون بر امید که در کالم و منش او موج میزد ،انگیزه
ای مثال زدنی در کار و تالش مداوم داشت .این بانو شخص ًا
با اندشمندان و اهل قلم تماس میگرفت و از آنان میخواست
که در پیشبر هدفهای انسانیش با او همراه شوند :مقاله
بنویسند ،در مجالسی که برپا میکرد سخن بگویند و درکار
خی ِر دیگری پیشقدم شوند .در برابر این ارادۀ پوالدین و انگیزۀ
متراکم و حرکتآفرین ،مجامله و مقاومت رنگ میباخت و
افق ذهنها ناپدید میشد.
بهانهها در ِ
او به کار تشکیالتی باور داشت و در این راه میکوشید.
تأسیس«جامعۀ زنان انقالب اسالمی» ،بنیادنهادن مرکز
آموزشی ،همکاری با نهاد های مدنی و شرکت در کارزارهای
اجتماعی در جهت برابری حقوقی زنان ،از جمله فعالیت های
او بود .او مقصر نبود که هنوز برای جامعۀ ایران امکان و
فرصت الزم فراهم نشده است که در مقام شهروندان فعال به
سیاسی مستقل در تراز ملی
برپایی نهادهای مدنی و احزاب
ِ
دست بزنند .او در حد توان خود نهادساز بود .وقتی خاک ،آب
و هوا مساعد نیست و باد از جانب مخالف میوزد ،سرزنش
باغبانان دانا و توانمند ،کاری خردمندانه و اخالقی نیست.
اعظم طالقانی پس از یک دوره نمایندگی مجلس ،از
صحنۀ سیاست رسمی کشور دست کشید و در عرصۀ عمومی
به تالش فکری ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی پرداخت .او
میاندیشید که جامعۀ ایران به ویژه نسل جوان ،بیش از هرچیز
به کنشهای مدنی در عرصۀ عمومی نیاز دارد تا هماندیشی،
همکاری و مشارکت را به عنوان مهارت بیاموزد و در پیشبرد
هدف های ملی و دموکراتیک به کار بندد.
در گفت و گوهایی که گاه به گاه با هم داشتیم ،به گرمی و
همراه با مهر ،بر همکاریهای فکری و فرهنگی تأکید مینهاد
توانایی شهروندان
تا از این رهگذر ،به غنای فکری ،دانایی و
ِ
افزوده شود....
از اعظم طالقانی میتوان درسها آموخت که درس ارادۀ
معطوف به حقیقت در صدر آن قرار دارد :زیست شخصی
حقیقتمحور ،کنش اجتماعی حقیقتمحور ،مشی سیاسی
حقیقتمحور .بیفزایید :درس گام برداشتن روشنگرانه در قلمرو
امکانات ،درس« میتوان کاری برای ایران کرد ،اگر بخواهیم
و اراده کنیم ،».درس امید و تالش و پویایی .ایرانیان بهویژه
زنان و جوانان ،بیش از پیش سزاوار آموختن از منش و روش او
هستند .تأثیرگذاری شخصیتهای بزرگ بر جوانان ،تجربهای
بی بدیل است که خواندن کتاب نمیتواند جای آنرا بگیرد.
روانش شادباد .او زنده است و در پهنۀ این مرز و بوم زنده
خواهد ماند.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما.
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سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد

آغاز ثبتنام مسکن ملی در  ۱۰استان از نیمه آبان
سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز
ثبتنام طرح مسکن ملی در  ۱۰استان کشور از نیمه آبان ماه
خبر داد و گفت :تا پایان امسال ،ثبتنام در همه استانهای
کشور انجام میشود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،محمود
محمودزاده افزود :با توجه به شروع ساخت  ۱۸۰هزار واحد از
طرح اقدام ملی مسکن ،آغاز ثبت نام از متقاضیان از نیمه
آبانماه به صورت استان به استان انجام میشود.
وی گفت :در هر استانی که مقدمات تامین زمین انجام
شده و زمین مورد نظر برای ساخت خانه تامین شود ثبت نام
انجام میشود.
سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان

اینکه ثبت نام به صورت پایلوت در استان کرمان شروع شده
است ،اضافه کرد :در این استان سامانه ثبت نام طرح اقدام
ملی آزمایش شد و مشکل خاصی وجود نداشت.
وی خبر داد که سعی بر این است که تا پایان امسال ثبت
نام همه استانهای کشور تمام شود و گفت :پس از ثبتنام
 ۱۰استان ،ثبتنام دیگر استانها برای خانه دار شدن افراد در
این طرح آغاز خواهد شد.
محمودزاده ادامه داد :استانهای قم ،همدان ،سیستان و
بلوچستان ،اردبیل و زنجان جزو استانهایی هستند که در
مرحله نخست ثبت نام قرار دارند.
به گزارش ایرنا سه شرط اصلی ثبتنام در طرح «اقدام
ملی تولید و عرضه مسکن» این است که متقاضیان متاهل

باشند ،سابقه استفاده از امکانات دولتی برای خرید مسکن
را نداشته باشند و همچنین سابقه سکونت در شهری که
تقاضای مسکن را دارند داشته باشند.
طرح اقدام ملی اواخر سال گذشته به تأیید رئیس جمهوری
رسید و عملیات ساخت خانهها در سال جدید آغاز شد.
طرح «اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» یکی از
مهمترین اقدامات فعلی وزارت راه و شهرسازی برای رونق
دادن به تولید مسکن در کشور بوده و بر مبنای آن قرار است
 ۴۰۰هزار واحد مسکونی تا سال  ۱۴۰۰در کشور ساخته شود
که از این تعداد  ۲۰۰هزار واحد در شهرهای جدید ۱۰۰ ،هزار
واحد در بافت فرسوده و  ۱۰۰هزار واحد مسکونی نیز سهم
بنیاد مسکن است.

معاون وزیر کار:

واگذاری بلوک سهام آذرآب در حال پیگیری است

معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه واگذاری بلوک سهام آذرآب با جدیت در حال پیگیری
است گفت :کل حقوق معوق کارگران آذرآب دو ماه و نیم
است که به زودی پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،حاتم شاکرمی ،درباره آخرین تحوالت

دو کارخانه آذرآب و هپکو گفت :در جلسهای که اخیرا در
وزارت صنایع داشتیم تصمیمات خوبی برای شرکت آذرآب
گرفته شد .در این جلسه مدیرعامل بانک کشاورزی هم
حضور داشت و در مورد مدیریت آذرآب و پرداخت حقوق و
مطالبات معوق کارگران مذاکراتی صورت گرفت .وی ادامه
داد :در سفر اخیر وزیر کار به اراک ،ایشان قول پیگیری
مطالبات معوق کارگران را داده بودند و ما در این جلسه با
بانک کشاورزی به توافق رسیدیم که این مطالبات هرچه
سریعتر پرداخت شود.
معاون وزیر کار در پاسخ به این پرسش که آیا بانک
کشاورزی باید حقوق معوق کارگران را بپردازد؟ گفت :ما
موافقت بانک کشاورزی را گرفتیم تا بخشی از وسایل و
تجهیزاتی که آذرآب در نزد سازمان تامین اجتماعی دارد آزاد
شود .در واقع تامین اجتماعی بخشی از این وسایل را مازاد

بر آن تعهداتی که آذرآب به تامین اجتماعی دارد آزاد کند
و در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد تا با همکاری طرفین
این مطالبات پرداخت شود.
به گفته شاکرمی ،کل مطالبات و حقوق معوق کارگران
آذرآب دو ماه و نیم است و از گذشته پرداخت حقوق آنها
همواره یک ماه عقب بوده است.
وی با بیان اینکه واگذاری بلوک سهام آذرآب به طور
جدی در حال پیگیری است ،درباره وضعیت شرکت هپکو
نیز گفت :خوشبختانه هپکو به چرخه تولید بازگشته و در
مسیر تولید قرار گرفته است.
پیش از این وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه هپکو حقوق معوق ندارد و به دولت برنمیگردد گفته
بود کارگران آذرآب دو ماه و نیم حقوق طلب دارند و تالش
میکنیم تا این مطالبات هر چه سریعتر پرداخت شود.

بررسی نرخ  ۲۴قلم خوراکی در مهر

کاهش قیمت  ۱۳قلم خوراکی از قبیل گوشت ،میوه و برنج و افزایش قیمت لبنیات و شکر

بررسی نرخ  ۲۴قلم خوراکی در مهر ماه نشان
میدهد که قیمت  ۱۳قلم خوراکی همچون گوشت،
میوه و برنج کاهشی شده اما قیمت اقالمی همچون
لبنیات و شکر افزایش یافته است.
به گزارش خبرآنالین ،بررسی قیمت اقالم خوراکی
در مهر ماه سال جاری به استناد گزارش مرکز آمار
ایران نشان میدهد ،نرخ برنج ایرانی درجه یک و برنج
خارجی درجه یک نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۲
کاهش و  ۱.۴درصد افزایش یافته است در حالیکه
نسبت به مهر ماه سال گذشته به ترتیب رشد ۵۴
درصد و  ۳.۶درصدی داشته است.
بررسی قیمت گوشت نیز نشان میدهد که نرخ
گوشت گوسفند ،گوشت گاو یا گوساله و مرغ ماشینی
به ترتیب نسبت به ماه قبل  ۲درصد و  ۲.۱درصد
و  ۴.۴درصد کاهش یافته است؛ همچنین نسبت به
مهر ماه سال قبل به ترتیب  ۶۸.۵درصد ۵۱.۱ ،درصد
و  ۳۳.۶درصد رشد قیمت داشته اند .نرخ تخم مرغ
ماشینی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه  ۰.۱درصد
و نسبت به مهر ماه سال قبل  ۱۰.۷درصد کاهش

داشته است .همچنین قیمت روغن مایع نسبت به
شهریور ماه  ۱.۴درصد و نسبت به مهر ماه ۱۸.۱
درصد افزایش یافته است .در بخش لبنیات نیز ،نرخ
شیر ،ماست ،پنیر ایرانی و کره پاستوریزه طی یک ماه
گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده اند به گونهای که
به ترتیب  ۲.۱درصد ۰.۶ ،درصد ۲.۴ ،و  ۱.۳درصد
افزایش قیمت داشته اند .نرخ این محصوالت نسبت
به مهر ماه سال گذشته به ترتیب  ۶۱.۳درصد۳۷.۲ ،
درصد ۴۰.۱ ،درصد و  ۵.۹درصد با رشد قیمت مواجه
بوده اند .بررسی نرخ میوه نیز نشان میدهد که قیمت
موز ،سیب درختی زرد و پرتقال محصول داخل نسبت
به شهریور ماه  ۹.۱درصد ۱۷.۲ ،درصد و  ۳۹.۲درصد
کاهش قیمت داشته اند .نرخ این  ۳محصول نسبت به
مهر ماه سال قبل به ترتیب  ۸.۳درصد افزایش ،یک
درصد کاهش و  ۵.۳درصد رشد کرده است .قیمت
صیفی جات نیز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه
کاهشی بوده است به گونهای که نرخ گوجه فرنگی،
سیب زمینی و پیاز به ترتیب  ۱۴.۹درصد ۲۳.۸ ،درصد
و  ۴.۹درصد کاهش یافته است .برای نرخ این سه

محصول نسبت به مهر ماه سال قبل به ترتیب برای
گوجه فرنگی  ۴۲.۳درصد کاهش و برای سیب زمینی
و پیاز به ترتیب  ۴.۸درصد و  ۲۹.۱درصد رشد قیمت
ثبت شده است .اما نرخ خیار در مهر نسبت به شهریور
ماه  ۲۷.۷درصد و نسبت به مهر سال قبل  ۷۳.۵درصد
رشد را نشان میدهد .برای قیمت حبوبات نیز در مهر
ماه نسبت به شهریور ماه در دو محصول لوبیا چیتی و
عدس به ترتیب کاهش  ۰.۲درصد و رشد  ۱.۹درصد
ثبت شده است .نرخ این دو محصول نسبت به مهر ماه
سال قبل به ترتیب  ۲۵.۱درصد و  ۱۶.۴درصد رشد
داشته است .نرخ قند و شکر نیز در مهر ماه نسبت به
شهریور ماه به ترتیب با کاهش  ۰.۶درصد و رشد ۱.۵
درصد مواجه بوده است؛ البته نرخ این دو محصول
نسبت به مهر ماه سال قبل  ۴۵.۷و  ۴۶.۴درصد رشد
داشته است.
قیمت رب گوجه فرنگی و چای بستهای خارجی
نیز نسبت به شهریور ماه به ترتیب  ۶.۸درصد کاهش
و  ۲.۶درصد افزایش داشته و نسبت به مهر ماه سال
قبل  ۱۵.۴درصد و  ۸۷.۷درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد

بیکاری  ۵۲درصد جوانان!
طبق گزارش مرکز آمار ایران ۵۲ ،درصد بیکاران کشور
جوان هستند.
به گزارش میزان،مطابق آخرین آمار منتشر شده از مرکز
آمار در گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار  ،۹۸بر اساس
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در فصل
بهار  ۹۸جمعیت فعال  ۱۰ساله و بیشتر  ۲۷۳۳۹هزار نفر
بوده است که از این تعداد  ۲۴۳۸۳هزار نفر یعنی بیش از ۸۹
درصد آن را شاغالن و  ۲هزار و  ۹۵۷هزار نفر یعنی حدود
 ۱۱درصد را بیکاران تشکیل میدهد .از کل تعداد بیکاران
کشور هزار و  ۵۵۰هزار نفر یعنی بیش از  ۵۲درصد را جوانان
 ۱۵تا  ۲۹سال تشکیل میدهند.
نرخ مشارکت اقتصادی با  ۱.۱درصد افزایش نسبت
به فصل مشابه گذشته به  ۴۰.۶درصد رسیده است .این
شاخص در بین مردان  ۶۵درصد و در بین زنان  ۱۶.۱درصد
بوده است .همچنین نتایج این طرح نشان میدهد که نرخ
مشارکت اقتصادی جمعیت  ۱۰ساله و بیشتر هم در نقاط

شهری و هم در نقاط روستایی نسبت به فصل گذشته
افزایش داشته است .به طوری که این شاخص در نقاط
شهری با  ۰.۷افزایش نسبت به فصل قبل  ۳۹.۸درصد و در
نقاط روستایی به  ۲.۵درصد افزایش به  ۴۳.۱درصد رسیده
است .سهم شاغالن  ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات
 ۴۹.۶بخش صنعت  ۳۱.۵درصد و در بخش کشاورزی
 ۱۸.۹درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن در بخش
خدمات  ۲درصد کاهش در بخش صنعت  ۹درصد کاهش در
بخش کشاورزی  ۲.۹درصد افزایش داشته است.
نرخ بیکاری جمعیت  ۱۰ساله و بیشتر با  ۱.۳درصد
کاهش نسبت به زمستان  ۹۷به  ۱۰.۸درصد رسیده است
این شاخص در بین مردان  ۹.۲درصد و در بین زنان ۱۷.۳
درصد بوده است .نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری
جمعیت  ۱۰ساله و بیشتر در این فصل نسبت به فصل
زمستان هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی کاهش
داشته است به طوری که این نرخ در نقاط شهری با ۱.۳

درصد کاهش به  ۱۲درصد و در نقاط روستایی با  ۱.۴درصد
کاهش به  ۷.۳درصد رسیده است .نرخ بیکاری جمعیت ۱۵
تا  ۲۹ساله با  ۱.۸درصد کاهش نسبت به فصل زمستان ۹۷
به  ۲۳.۷درصد رسیده است .این شاخص در نقاط شهری
 ۲۶.۱درصد و در نقاط روستایی  ۱۶.۸۸درصد بوده است
که نسبت به فصل قبل آن به ترتیب  ۱.۸و  ۱.۹درصد
کاهش داشته است.

یادداشت

حال و هوای این روزهای بازار
محمد هاشمپور
فعال اقتصادی

به همان سرعتی که تلگرام و اسنپ و ویز تغییرات بسیار زیادی
ایجاد کردند ،به همان نسبت وضعیت ساختاری بازار نیز دگرگون شده،
بخش اعظمی از مشاغل ما بصورت واسطهای و خدماتی و کاذب است،
بدون ایجاد هیچگونه ارزش افزوده ،اکثر کسبه ما عادت به فعالیت کم و
درآمدهای باال دارند ،فرار مالیاتی یک ارزش بحساب میآید و شفافیت
مالیاتی تقریبا نادر است.
در این وضعیت نابسامان ،تغییرات ،بیرحمانه در حال شکستن
چارچوبهای قدیمیست ،واسطههای تنبل ،نه دانش ،نه انگیزه و نه توان
تغییر را در خود نمیبینند.
بخش اعظمی از مشاغل کاذب در حال حذف شدنند .و به زودی موج
جدیدی از بیکاریهای غیر قابل درمان را مشاهده خواهیم کرد.
بی کاران بیسوادی که در آشفته بازار دو دهه گذشته بدون زحمت
درآمد خوبی داشتند.
و حاال توان همراه شدن با تغییرات سیل آسای ساختارهای سنتی را
ندارند.
جای خالی نیروهای جوان و تحصیل کرده در بازارهای سنتی ایران
بشدت محسوس است.
یادداشت

نظریه «بانرجی»
برنده جایزه نوبل اقتصاد 2019

آبیجیت بانرجی ،اقتصاددان هندی-فرانسوی و استاد دانشگاه MIT
که جایزه نوبل اقتصاد سال  ۲۰۱۹را (به همراه استر دوفلو و میشل کرمر)
به دست آورد دوشنبه هفته گذشته به بهانه کتاب جدیدش «اقتصاد خوب
برای روزهای سخت» مصاحبهای انجام داده که در بلومبرگ هم منتشر
شده است.
آقای بانرجی در این مصاحبه گفته «میخواهید تقاضا را در اقتصاد
تحریک کنید؟ راهش افزایش مالیات ثروتمندان است نه کاهش
آن ».او حتی پا را فراتر گذاشته و اضافه کرده« :این ادعا که کاهش
مالیاتها باعث تقویت و رشد سرمایهگذاری میشود افسانهای است که
بیزینسمنها ساختهاند».
او در ادامه گفته این افسانه در واقع فقط منافع افرادی را تامین میکند
که همین حاال روی کوهی از اسکناس نشستهاند درحالیکه اگر مالیات
بیشتری از این افراد بگیرید و میان مردم تقسیم کنید افزایش قدرت خرید
و در نتیجه تقاضا در بازار باعث رشد سرمایهگذاری (و در بلندمدت توسعه)
خواهد شد .برنده نوبل اقتصاد  ۲۰۱۹همچنین گفته« :شگفتانگیز است
که به بهانه رشد اقتصادی چنان به نابرابری در جهان دامن زده شده که
وضعیت در بعضی از کشورها به مرز انفجار رسیده».

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد

اولویت «خانه اولیها» در طرح اقدام ملی
ابوالقاسم رحیمی انارکی ،مدیرعامل بانک مسکن
گفت :متقاضیان واجد شرایطی که در بانک مسکن و
صندوق پسانداز مسکن یکم ثبتنام کردهاند و مهلت
دریافت تسهیالت آنها فرا رسیده در اولویت این بانک
برای طرح اقدام ملی هستند.
به گزارش ایرنا ،وی با بیان اینکه سود این
تسهیالت در بافت فرسوده ۶ ،درصد و در سایر
بافتها  ۸درصد است ،گفت :حداقل مبلغ سپردهگذاری در صندوق پسانداز
مسکن یکم در شهر تهران ۱۳.۵ ،میلیون تومان ،در مراکز استانها و شهرهای
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۱۰ ،میلیون تومان و در سایر شهرها ۶.۷ ،میلیون
تومان برای استفاده از سقفهای تسهیالتی  ۶۰ ،۸۰و  ۴۰میلیون تومان در
مدت سه سال است .مدیرعامل بانک مسکن گفت :همچنین حداقل مدت
انتظار برای استفاده از تسهیالت مذکور یکسال است که در شهر تهران با
واریز  ۴۰میلیون تومان ،در شهرهای میانی (مراکز استانها و شهرهای ۲۰۰
هزار نفر جمعیت)  ۳۰میلیون تومان و برای شهرهای کوچک  ۲۰میلیون تومان
است که پس از گذشت یکسال ،دارندگان این حساب میتوانند بهصورت
انفرادی به ترتیب ۶۰ ،۸۰ ،و  ۴۰میلیون تومان دریافت کنند .وی تصریح کرد:
هماکنون حدود  ۳۵۰هزار نفر از دارندگان حساب صندوق پسانداز مسکن یکم
واجد شرایط بهرهمندی از طرح اقدام ملی مسکن هستند که بهعنوان متقاضیان
بالقوه این طرح به شمار میروند.
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نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات متخلفان ارزی خبر داد

یادداشت

داستان ابوبکر بغدادی اینجا تمام نمیشود
توماس فریدمن
نیویورک تایمز

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا به شکست دادن داعش افتخار میکند .ترامپ با این برخورد
تنها نشان میدهد چقدر نادان است! کشتن بنیانگذار و رهبر داعش در عملیات کماندوهای ایاالت
متحده آمریکا در سوریه مطمئنا باید شرورترین و کشندهترین جنبش بنیادگرایی اسالمی که در دوران
مدرن در خاورمیانه به وجود آمده است را تضعیف کند .یقینا جهانی که در آن ابوبکر بغدادی مرده
است جای بهتری خواهد بود .جهان با اجرای عدالت برای زنانی که مورد تجاوز داعش قرار گرفته
اند ،روزنامه نگارانی که توسط داعش سرشان بریده شد و دهها هزار سوری و عراقی که مورد سوء
استفاده داعش قرار گرفتند جای بهتری است .اما این قصه سر دراز دارد و میتواند پیامدهای غیر
قابل انتظاری داشته باشد .بیایید از خانه شروع کنیم .دونالد ترامپ در ستایش سازمانهای اطالعاتی
ایاالت متحده آمریکا که ابوبکر بغدادی را پیدا کردند ،بسیار هیجان زده بود .ماموران ،ابوبکر بغدادی را
تا مخفیگاهی در سوریه که برای فرار از به دام افتادن در آن مخفی شده بود تعقیب کرده بودند .ترامپ
در کنفرانس خبری مدام در این مورد صحبت کرد که مردان و زنانی که در سازمانهای اطالعاتی
آمریکا کار میکنند چقدر خوب هستند .خب آقای رئیس جمهور ،آنها همان کسانی هستند که به
شما گفتند روسیه در آخرین انتخابات ما دخالت کرده است تا رای شما از هیالری کلینتون بیشتر
شود( .هنوز هم در حال دخالت است ).وقتی سازمانهای اطالعاتی ما آن واقعیت را افشاء کردند
شما صداقت و ورزیدگی آنها را زیر سوال بردید .عالوه بر این ،همان سازمانهای جاسوسی که رد
ابوبکر بغدادی را پیدا کردند همان کسانی هستند که دو نفر را در کاخ سفید پیدا کردند که علیه شما
دست به افشاگری بزنند .دو نفری که از شما ،آقای ترامپ! شکایت دارند که از قدرت رسمی خود
سوء استفاده کردید تا اوکراین در مورد جو بایدن تحقیق کند؛ تحقیقات استیضاح شما در این زمینه
در جریان است .همچنین همان سازمانهای اطالعاتی که شما برای شکار ابوبکر بغدادی از آنها
مانند قهرمان استقبال کردید همان "دولت پنهان" ،همان سازمانهای اطالعاتی و افشاگرانی هستند
که استفان گریشام ،مشاور مطبوعاتی شما به آنها برچسب «نیروهای اداری غیر منتخب تندرو
که به جنگ قانون اساسی میروند» را چسباند .پس آقای ترامپ برای رفع این سردرگمی از شما
متشکرم .ما حاال میدانیم که همان سرویسهای اطالعاتی که در محافظت از ما در برابر کسانی که
میخواهند به دموکراسی مشروطه ما از خارج حمله کنند قهرمان شده اند ،همان کسانی هستند که
گام برداشته اند تا از حمله به دمکراسی مشروطه ما از داخل هم محافظت کنند .آقای ترامپ برخالف
شما آنها سوگند خورده اند که هر دو را انجام دهند.
سیاست آمریکا و آینده خاورمیانه
اما در مورد آینده خاورمیانه بیایید فراموش نکنیم که داعش سازمان جهادی مسلمان سنی بود
که بعد از اینکه دولت باراک اوباما ،عثامه بن الدن ،مدافع عنوان "بدترین آدم جهان" را حذف کرد
به وجود آمد .اما مرگ ابوبکر بغدادی که به خودی خود اتفاق بسیار خوبی است ،پایان دردسرهای
داخل خاورمیانه و از سوی خاورمیانه نیست .تالش ترامپ برای بی اهمیت جلوه دادن کشتن بن
الدن توسط دولت اوباما در حالی که تالش میکند کشتن ابوبکر بغدادی را کلید ایجاد صلح همه
صلحها نشان دهد ،تنها نشان میدهد او چقدر در مورد منطقه نامطلع است.
داعش در سال  ۲۰۱۴به عنوان محصول سه جناح یا جنبش ضعیف به وجود آمد که در سال
 ۲۰۱۵به آن اشاره کردم .یک جناح شامل داوطلبان خارجی میشد .برخی جهادگرایان تندرو
بودند ،اما بسیاری از آنها افراد بازنده ،بزهکار ،افراد ماجراجو و مردان جوانی بودند که هرگز طعم
قدرت ،داشتن شغل یا دست یک دختر را نچشیده بودند و به داعش پیوستند تا هر سه را به دست
آورند .داعش به مردان و زنانی که از جامعه یا فرهنگ بستهای میآمدند که هیچ کدام از آن سه
را نداشتند ،حقوق ،قدرت و آزادی جنسی میداد .بخش دوم داعش ،مغز متفکر و استخوان بندی
آن ،از افسران سابق ارتش سنی حزب بعث و سنیهای عراقی محلی تشکیل میشد که به حمایت
منفعالنه داعش میپرداختند .سنیهای عراق حدود یک سوم جمعیت عراق را تشکیل میدهند.
آنها برای نسلها بر عراق حکومت کرده اند و بسیاری از سنیها در ارتش عراق آنگونه که حمله
آمریکا به عراق نظم را به هم زد و اکثریت شیعه عراق را به قدرت رساند ،تحقیر ،سرکوب و ناامید
شدند .داعش همچنین بعد از نخست وزیری نوری المالکی در بغداد ،حمایتهای منفعالنهای از
سنیهای عراقی عادی دریافت کرد .همجناحهای نوری مالکی که به شکل تراژیکی توسط دولت
بوش به قدرت رسید از قدرتشان برای سوء استفاده بیشتر از سنیهای عراق و دور نگه داشتن
آنها از مشاغل و نیروهای نظامی استفاده کردند .برای بسیاری از روستائیان سنی عراقی که تحت
کنترل عراق بودند داعش از بی رحمی و تبعیضی که آنها در دولت عراق تجربه میکردند بدتر
نبود .خوشبختانه ما و عراقیها سرانجام این مساله را فهمیدیم و عراق امروز دولت بسیار بهتری
دارد .اما ایاالت متحده آمریکا دوباره در حال تکرار همان اشتباه در خاورمیانه است :دست کم
گرفتن قدرت ایدئولوژی مذهبی و اهمیت ندادن به تاثیر حکمرانی بد.
همانطور که سارا چایز ،کسی که مدتها در افغانستان فعالیت کرده است و کتاب مهم «دزدان
دولت :چرا فساد امنیت جهانی را تهدید میکند؟» میگوید« :هیچ چیزی بیش از فساد آشکار و بی
عدالتی ،افراط گرایی را تغذیه نمیکند ».همان کاری که نزدیکترین متحدین خاورمیانهای آمریکا
هر روز با مردم خود انجام میدهند .بخش سوم داعش از ایدئولوژی مذهبی تحت رهبری ابوبکر
بغدادی تشکیل شده بود .آنها نسخه آخرالزمانی مخصوص به خود از اسالم را دارند .اما این بخش
تا کنون چندان تکثیر نشده است و به اندازه دو بخش قبلی که در باال اشاره شد گسترده نیست.
این مساله ما را به بازهم به ترامپ و سیاست خارجی او ارجاع میدهد .ترامپ هرگز با
دیکتاتوری که او را دوست ندارد دیدار نکرده است .او نسبت به این واقعیت که ابوبکر بغدادی
جدید امروز در برخی زندانهای مصر در حال زاده شدن است ،نابیناست .در جایی که عبدالفتاح
السیسی که ترامپ یک بار او را "دیکتاتور مورد عالقه من" نامید نه تنها جهادگرایان خشن بلکه
روزنامه نگاران بی آزار ،فعاالن سیاسی و مدنی و سیاستمداران را زندانی میکند .تنها جرم آنها
این است که میخواهند حرفشان در آینده کشور موثر باشد و به ساختن محیطی که بتوانند به
ظرفیت هایشان دست یابند ،کمک کنند .در این صورت است که آنها مجبور نیستند برای رسیدن
به احترام ،قدرت ،شغل و دست یافتن به یک دختر به گروههای افراطی مثل داعش بپیوندند.
وقتی ترامپ ابوبکر بغدادی را به عنوان قربانی مورد عالقه اش و السیسی را به عنوان دیکتاتور
مورد عالقه اش ستایش میکند ،همه کارهایی که انجام میدهد درجازدن است و ما واقعا به جایی
نمیرسیم؛ و این مساله توجه من را دوباره به سوریه جلب میکند .سنیهای سوری به همان دلیل
سنیهای عراق از داعش حمایت کردند .در نهایت ترامپ در کنفرانس خبری خود در مورد اینکه
چگونه با هوش سرشار خود نیروهای آمریکایی را در سوریه نگه داشت تا از میادین نفتی محافظت
کنند تا شاید شرکتهای نفتی آمریکا از آنها بهره برداری کنند صحبت کرد .او حتی افتخار کرد که
با اینکه مخالف جنگ عراق بود میگوید ما باید برای جبران هزینه آن جنگ همه میادین نفتی عراق
را تحت کنترل در آوریم .این حرف منزجر کنندهای است و نسخه دیگری برای دردسر در آینده.
اگر آمریکا امروز نقشی در خاورمیانه داشته باشد ،آن نقش محافظت از چاههای نفتی نیست بلکه
محافظت و ارتقاء چیزی است که من "جزایر فضیلت" مینامم .این مناطق ،جاهایی مثل مناطق
کردنشین عراق و سوریه ،اردن ،امارات ،لبنان ،لبنان و دمکراسیهای شکننده در تونس و بغداد است.
هیچ کدام از اینها دمکراسی توسعه یافتهای نیستند .عمان ،اردن و امارات حکومت پادشاهی دارند.
اما در حال حاضر گزینه کاملی در خاورمیانه وجود ندارد و این کشورها نسخههای معتدل تری از
اسالم و تساهل مذهبی را ترویج میکنند .آنها زنان را توانمند میکنند و از تحصیالت مدرن حمایت
میکنند .اینها پادزهرهای الزم برای مبارزه داعش هستند ،اما کافی نیستند .اینها ارزش محافظت
و ارتقا دارند؛ با این امید که که روزی بتوانند توسعه پیدا کنند و به چیزی بهتر برای تمام مردمشان
تبدیل شوند .فقط به تظاهرات لبنان نگاه کنید ،میتوانید ببینید جوانان میخواهند به کجا بروند.
تنها ترامپ است که به شکست دادن داعش افتخار میکند و گمان میکند که تمام کاری که
االن باید انجام شود این است که از دیکتاتورهای محبوب آمریکا و چاههای نفت خاورمیانه (نه
چاههای فضیلت آن) محافظت شود.

تخلف  ۱۵۱میلیون و  ۱۱۳هزار و  ۶۷۰دالری  5متهم اخالل در نظام ارزی کشور
نماینده دادستان تهران گفت ۵ :نفر از متهمانی که به
صورت حقیقی یا حقوقی از طریق شرکت صرافی اقدام به
معامالت صوری کردهاند ،مجموع ًا اتهام آنان  ۱۵۱میلیون و
 ۱۱۳هزار و  ۶۷۰دالر است.
به گزارش فارس ،جلسه رسیدگی به پرونده متهمان
اخالل از طریق خرید و فروش غیرمجاز عمده ارز در شعبه
سوم دادگاه ویژه انقالب به ریاست قاضی مسعودی مقام
برگزار شد .در ابتدای این جلسه قاضی پرونده گفت :در این
پرونده متهمان به اخالل در نظام ارزی کشور از طریق خرید
و فروش غیرمجاز عمده ارز به ارزش  ۱۵۱میلیون و  ۱۱۲هزار
دالر تحت تعقیب بودهاند.
دادسرای ناحیه  ۲۸تهران و کارکنان دولت اقدام به صدور
کیفرخواست متهمان نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه ویژه
انقالب انتقال یافت.
وی افزود :سرپرست دادسرای ناحیه  ۲۸تهران کیفرخواست
را قرائت خواهند کرد.
حسینی نماینده دادستان با بیان اینکه کیفرخواست در
پنج بخش تنظیم شده است ،گفت :همانطور که مستحضرید
اقتصاد سالم در کشور موجب تعالی فرد و اجتماع است اما
این عوامل باعث تضعیف اقتصاد و تزلزل در جامعه شدهاند.
همانطور که جمهوری اسالمی ایران تمام همت خود را جهت
ایجاد شرایط اقتصادی مناسب گذاشته است ،این افراد جهت
ایجاد نارضایتی مردم نسبت به جمهوری اسالمی این اقدامات
را انجام دادهاند.
نماینده دادستان افزود :تحریمها به تنهایی نمیتواند به
مردم ضربه بزند ولی در صورت وجود این افراد اقدامات خود
را به ثمر میرساند.
وی گفت :از نظام پولی و بانکی کشور آنطور که توقع

میرفت ،اقدامات را انجام نداد .همین طور سیاستهای ارائه
شده در جهت مقابله با تحریمها با زمزمههای خروج آمریکا از
برجام سوءاستفاده سودجویان را به همراه داشت که به بهانه
تحریم با ایجاد جو روانی موجب برهم ریختگی بازار و افزایش
قیمت دالر شدند که نتیجه آن کاهش بیسابقه ارزش پول
ملی است.
وی ادامه داد :این اقدامات افزایش تورم و قیمت انواع
کاال و مسکن را به دنبال داشته است .اگرچه تبلیغات روانی
دشمنان وجود دارد ولی اخاللگران به اخالل در نظام ارزی
شدت بخشیدند .همچنین دولت جهت کاهش تبعات افزایش
قیمت ارز اقدام به توزیع آن از طریق صرافیها کرده است که
بدون نگاه به درست یا غلط بودن آن ،برخی صرافیها با عدم
نظارت مسؤوالن به عنوان پیادهنظام دشمن با آنان همراهی
کرده و با همراهی تعدادی از دالالن اقدام به مستندسازی با
استفاده از کارتهای ملی کردهاند که موجب افزایش قیمت
ارز و به دنبال افزایش قیمت کاالهای ضروری موردنیاز مردم
شده است.
نماینده دادستان تهران افزود :فعالیت برخی از متهمان
که افراد حقیقی یا حقوقی هستند باعث شد تا امکان استفاده

از مردم از ارز دولتی محقق نشود ،همچنین این اقدامات
موجب شد که واگذاری ارز بانک مرکزی به موارد مورد نیاز
نرسد و عدهای به ارز به عنوان کاالی سودآور نگاه کنند و با
جمعآوری ارز باعث افزایش قیمت پول ملی شوند.
حسینی افزود :سید احسان صفوی فرزند محمد بازداشت
از تاریخ ۱۷مرداد ماه  ،۹۷مدیرعامل شرکت صرافی صفوی
هستند که این شرکت به عنوان شخص حقوقی متهم به خرید
و فروش ارز به ارزش بیش از  ۴۱میلیون دالر به صورت
صوری و از طریق سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد کرد ه
است .وی افزود :بهزاد بهرامی بازداشت در تاریخ  ۲۰مرداد ماه
 ۹۷متهم به دریافت  ۳۶میلیون و  ۹۰هزار و  ۸۵۰دالر شد ه
است که شرکت صرافی بهرامی متهم به مشارکت در اخالل
نظام ارزی کشور با سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد شده
است .همچنین سید مازن قائمی فرزند سید جواد متولد سال
 ۴۶ساکن تهران و مدیرعامل صرافی قائمی است که این
شرکت متهم به اخالل در نظام ارزی کشور به ارزش مبلغ
 ۳۰میلیون دالر به صورت صوری و از طریق سوءاستفاده از
کارتهای ملی برخی افراد شده است.
نماینده دادستان تهران در ادامه گفت :مجید انصاری از
دیگر متهمان اخالل در نظام ارزی کشور به بیش از ۲۴
میلیون دالر به صورت صوری و سوءاستفاده از کارت ملی
شده است؛ پیمان ارغوانی بازداشت شده در  ۱۷مردادماه
 ۹۷و متولد سال  ۶۳و اهل تهران است؛ این فرد به عنوان
مدیرعامل شرکت صرافی ارغوان که شرکت آن متهم به
اخالل در نظام ارزی کشور به ارزش بیش از  ۱۵میلیون دالر
به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد
شده است که در کل میتوان گفت کلیه ارقام  ۱۵۱میلیون و
 ۱۱۳هزار و  ۶۷۰دالر است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

زیرپوشش بودن  40میلیون نفر در طرح بیمه سالمت
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت از زیرپوشش بودن
 ۴۰میلیون نفر در بیمه سالمت در سطح کشور خبر داد
و گفت :طرح حذف دفترچه بیمه در ۲۳۳شهر کشور اجرا
شده است.
به گزارش ایرنا ،محمدصادق دبیری در مراسم
گرامیداشت هفته بیمه سالمت در استان اظهار داشت:
عدالت و مساوات با هم متفاوت است چرا که مساوات یعنی
همه را بر یک شکل ببینیم و عدالت یعنی اگر هر چیز را
در جای خود قرار دهیم میتوانیم بگوییم عدالت محقق
شده است.
وی افزود :یکی از مسائل اصلی که ما را به عدالت

اجتماعی نزدیک میکند بیمه همگانی است که همه باید
زیرپوشش اجباری بیمه قرار بگیرند.
مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت گفت :برخورداری تمام آحاد ملت شریف ایران از
بیمه در دستور کار قرار گرفته و از  13آبان ماه عملیاتی
خواهد شد.
دبیری ادامه داد :در حال حاضر  40میلیون بیمهشده
در قالب  5صندوق بیمه داریم که  85درصد آنها بهصورت
رایگان بیمه شدهاند.
پیشروی سازمان بیمه سالمت
وی بزرگترین چالش ِ
را عدم توازن منابع و مصارف دانست و افزود :نتایج آن زیان

انباشته بود اما با درایت و کار فراوان در سال  97شاهد
50درصدی کاهش این زیان شدیم و با منطقی کردن
پیشرو داشتیم.
هزینهها تغییر فرآیندهای این کاهش را ِ
مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت بیان کرد :استقرار خدمات الکترونیک در سامانه
خدمت نیز نتایج خوبی داشت که کمکم بهسمت کاهش
زیان انباشته پیش میرود.
دبیری از انجام عملیات الکترونیک در  605بیمارستان
خبر داد و تصریح کرد :در  233شهر نیز حذف دفترچه انجام
گرفته که در کاهش قطع  100هزار اصله درخت نقش
داشته و در منابع درآمدی صرفهجویی شده است.

شرایط بهرهمندی والدین بیمه شده اصلی از مزایای تامین اجتماعی
یکی از گروههایی که میتوانند تحت تکفل بیمه
شدگان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند ،والدین
بیمه شدگان هستند که بنا به شرایطی به تبع آنها از
خدمات این سازمان برخوردار میشوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین
اجتماعی ،بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی،
برای تحت پوشش قرار گرفتن والدین و برخورداری
آنها از خدمات این سازمان ،باید سن پدر ٦٠سال تمام
و مادر  ٥٥سال تمام باشد.

به غیر از شرایط سنی ،تامین معاش پدر و مادر
به عهده بیمه شده باشد و از هیچ سازمانی مستمری

دریافت نکنند یا به تشخیص کمیسیون پزشکی
موضوع ماده  ٩١این قانون از کارافتاده باشند.
همچنین ،در زمان ارائه تقاضای کفالت برای
والدین ،آنها بیمه شده سازمان تامین اجتماعی
نباشند.
بر اساس قانون ،والدین بیمه شده برای تحت
پوشش قرار گرفتن ،مشمول سایر صندوقهای بیمه
و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور
بازنشستگی یا دریافت حقوق و مستمری نباشند.

معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد

فهرست فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی غیرمجاز

معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز فهرست فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی
غیرمجاز و قاچاق قطعی را اعالم کرد.
به گزارش ایرنا ،بر اساس فهرست اعالمی ،با توجه
به حساسیت موضوع سالمت جامعه ،همه مبادی
ورودی موظفند ضمن تشدید اقدامات کنترلی از ورود
این اقالم ممانعت کنند.
تمامی فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی وارداتی
ملزم به الصاق برچسب اصالت و سالمت هستند،
بنابراین معیار تشخیص فرآوردههای آرایشی و
بهداشتی دارای اصالت و قاچاق استعالم کد برچسب
اصالت و سالمت مندرج بر روی محصوالت از طریق

ارسال پیامک به شماره  ۲۰۰۰۸۸۲۲یا سایت به نشانی
 www.ttac.irو یا نصب نرم افزار سامانه  ttacبر
روی تلفن همراه خواهد بود؛ بنا بر این بهرهگیری
از فهرست مصادیق قاچاق قطعی ابالغی ستاد ،رصد
کشفیات قاچاق و انعکاس عناوین و تصاویر نشانهای
تجاری دارای فراوانی بیشتر در مکشوفات قاچاق به
ستاد میتواند 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 مخاطره میاندازد ،فروشندگان و
مصرفکنندگان باید از تهیه آن اجتناب کنند.
این اطالعرسانی صرفا در خصوص محصوالت قید

شده با عناوین ذیل بوده و مشمول سایر محصوالت
با نامهای تجاری مشابه که دارای نمایندگی رسمی و
برچسب اصالت و سالمت معتبر هستند ،نمیشود.
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معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

جذب و استخدام معلمان حق التدریس تا  2ماه آینده
معاون وزارت آموزش و پرورش گفت :هم اکنون
منتظر اعالم نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس
هستیم که اگر مغایرتی اعالم نکنند تا دو ماه آینده جذب
و استخدام نیروهای حقالتدریس انجام میشود.
به گزارش خبرآنالین ،علی الهیار ترکمن با اشاره
به اینکه اگر هیئت تطبیق مصوبات دولت با مجلس،
آییننامه استخدام معلمان حقالتدریس را تأیید کند
تا دو ماه آینده جذب و استخدام آنها انجام میشود،
گفت :حقالتدریس معلمان از آبان ماه ماهانه پرداخت
میشود.
معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که
وظیفه ذاتی این وزارتخانه پوشش تحصیلی حداکثری
جمعیت الزمالتعلیم کشور است ،اظهار کرد :برای این
کار قوانین مشخص در حوزه نیروی انسانی داریم و
در قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان رسمی
مطالب مشخصی وجود دارد.
وی افزود :پراکندگی کشور و ضرورت ارائه خدمات
آموزشی و پرورشی ما را ناچار میکند از نیروهای
پارهوقت استفاده کنیم که تبلور آن معلمان حقالتدریس
هستند و براساس شرایطی در آموزش و پرورش به کار
گرفته میشوند و بخشی از وظایف تعلیم و تربیت را
انجام میدهند.
الهیار ترکمن گفت :از سال  88هر فردی سابقه
حقالتدریس در آموزش و پرورش داشت ،به استخدام در
آمد و تا سال  89تمام افراد حقالتدریس و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی استخدام شدند و تعداد آنها صفر شد،
اما نیاز به نیروی انسانی صفر نمیشود و در سالهای
بعد مجدد از نیروهای حقالتدریس استفاده کردیم.

فعالیت  32هزار معلم حقالتدریس آزاد
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و
پرورش ادامه داد :هماکنون برای ارائه خدمات آموزشی
و پرورشی از  32هزار معلم حقالتدریس آزاد استفاده
میکنیم که تعداد معلمان کشور 570هزار نفر است و بر
این اساس کمتر از  10درصد آنها حقالتدریس هستند.
وی در پاسخ به این که چرا قانون استخدام معلمان
حقالتدریس اجرا نمیشود ،مطرح کرد :قانونی که
شهریور سال  97در مجلس تصویب شد ،مقرر کرد
تا کمیتهای برای تدوین آئیننامه استخدام تشکیل
شود و در این کمیته دو نماینده مجلس ،نمایندگان
سازمان برنامه و بودجه ،اداری و استخدامی و آموزش
و پرورش حضور داشتند که آئیننامه استخدام معلمان
حقالتدریس را تدوین کردند و در دولت تصویب و به
آموزش و پرورش ابالغ شد و هم اکنون منتظر اعالم
نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس هستیم
که اگر مغایرتی اعالم نکنند تا دو ماه آینده جذب و
استخدام نیروهای حقالتدریس انجام میشود.
الهیار ترکمن گفت :طبق قانون مصوب مجلس
فرصت به کارگیری معلمان حقالتدریس تا پایان برنامه
ششم توسعه یعنی سال  1400است و هم اکنون منتظر
اعالم نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس
هستیم.
واریز مطالبات حقالتدریس فروردین و
اردیبهشت  98معلمان با حقوق مهر
وی با تاکید بر این که یکی از اقدامات انجام شده
ورود به ساز و کارها و ظرفیتهای بودجه بود و بر این

اساس بنده «ک» تبصره  12بودجه مدنظر قرار گرفت،
مطرح کرد :بر این اساس تمام موارد غیر از حقوق که
حکم حقوق دارد ،از جمله حقالتدریس معلمان ماهانه
پرداخت خواهد شد ،با ابالغیهای که چند روز قبل
داشتیم مطالبات حقالتدریس معلمان رسمی تا اسفند
سال  97به طور کامل تسویه شد و مطالبات مربوط به
فروردین و اردیبهشت  98را با حقوق مهر ماه پرداخت
میکنیم ،تا پرونده مطالبات حقالتدریس سال  97بسته
شود.
پرداخت حقالتدریس معلمان رسمی
به صورت ماهانه از آبان
الهیار ترکمن با اشاره به این که از آبان ماه نیز
حقالتدریس معلمان رسمی ماهانه پرداخت خواهد شد،
درباره کالسهای بدون معلم ،گفت :در ساماندهی
نیروی انسانی چند ظرفیت مورد توجه است از جمله
ساعات موظف معلمان ،ساعات حقالتدریس شاغالن
به میزان  2.5میلیون ساعت در هفته 32 ،هزار معلم
حقالتدریس آزاد ،سرباز معلمان ،نیروهای خرید خدمت
و مجوز  14ساعت تدریس هفتگی معلمان بازنشسته.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی خبر داد

رشد  ۲۸درصدی پروندههای قاچاق کاال و ارز در تعزیرات

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و
ارز تعزیرات حکومتی از رشد  ۲۸درصدی پروندههای
قاچاق کاال و ارز خبر داد و گفت :در  ۶ماهه نخست
امسال  ۴۰هزار و  ۲۸۵فقره پرونده در زمینه قاچاق
کاال و ارز به تعزیرات ارجاع شده است.
به گزارش ایرنا ،عبدالمجید اجتهادی افزود:
طبق آمار عملکرد مقایسهای شعب ویژه رسیدگی
به تخلفات قاچاق کاال و ارز ۳۹ ،هزار و  ۴۷۳فقره
پرونده مختومه و  ۵هزار و  ۷۶۲فقره پرونده در
جریان رسیدگی قرار دارد و رشد تعداد پروندههای
قاچاق کاال و ارز ارجاعی به شعب ویژه تعزیرات
نشان از افزایش ریسک قاچاق و کنترل شدیدتر
مبادی ورودی و خروجی نسبت به مدت مشابه سال
قبل دارد.
وی ادامه داد :تعداد  ۹هزار و  ۴۴۰فقره پرونده
معادل  ۲۳درصد از کل پروندههای وارده ارزشی

کمتر از  ۱۰میلیون ریال داشتند ،تعداد  ۱۷هزار و
 ۷۸۸فقره پرونده معادل  ۴۴درصد از کل پوندههای
وارده ارزشی بیش از  ۱۰میلیون ریال و کمتر از ۱۰۰
میلیون ریال داشتند ۸ ،هزار و  ۴۶۶فقره پرونده
معادل  ۲۱درصد از پروندههای وارده ارزشی بیش
از  ۱۰۰میلیون ریال و کمتر از  ۵۰۰میلیون ریال
داشتند ۲ ،هزار و  ۶۶فقره پرونده معادل  ۵درصد
از کل پروندهها ارزش بیش از  ۵۰۰میلیون ریال و
کمتر از یک میلیارد ریال داشتند همچنین تعداد ۲
هزار و  ۵۵فقره پرونده با ارزش بیش از یک میلیارد
تومان معادل  ۶درصد از کل پروندههای وارده به
تعزیرات ارجاع شده است.
اجتهادی اضافه کرد :هر چند سهم پروندههای
کمتر از  ۱۰میلیون ریال نسبت به مدت مشابه سال
قبل از  ۲۵درصد به  ۲۳درصد کاهش یافته است و
موید اصالح رویکرد دستگاههای کاشف در برخورد با
محمولههای قاچاق است؛ با وجود این ،همچنان بالغ
بر  ۶۷درصد از کل پروندههای وارده دارای ارزشی
کمتر از  ۱۰۰میلیون ریال است و دستگاههای

کاشف با اهتمام بیشتر و به ویژه آموزش ماموران
میتوانند روند رو به رشد تشکیل پروندههای قاچاق
کالن را مورد توجه قرار دهند و در این راه گام
موثرتری بردارند.
مدیرکل قاچاق کاال و ارز تعزیرات اظهارداشت:
درصد جرایم وصولی نسبت به محکومیتهای ۶
ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته کاهش یک درصدی دارد اما به لحاظ میزان
جرایم وصول شده در این مدت شاهد رشد ۷۳
درصدی هستیم.
وی درباره بیشترین پروندههای قاچاق کاال و
ارز در استانهای مختلف کشور گفت :استانهای
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،آذربایجان غربی،
فارس و کرمان به ترتیب بیشترین سهم پروندههای
تشکل شده را به خود اختصاص داده اند.
اجتهادی افزود :نفت و گاز ،سیگار ،بنزین ،کولر،
پارچه ،چوب و فراوردههای چوبی ،موتورسیکلت،
پوشاک ،گوسفند زنده و هیزم بیشترین کاالهای
قاچاق در  ۶ماهه نخست امسال هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

کمبود حدود  ۱۰۰هزار پرستار در کشور
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت :بر اساس
ص فعلی تعداد پرستار به تخت ،حدود  ۱۰۰هزار کمبود
شاخ 
پرستار در کشور داریم.
به گزارش ایسنا ،دکتر مریم حضرتی با اشاره به وضعیت
استخدام پرستار در کشور ،گفت :وزیر بهداشت اعالم کردند
که وزارت بهداشت  ۱۸هزار نیرو را به کارگیری خواهد کرد.
در این زمینه تاکنون  ۹۰۰۰نیرو بهکارگیری شده است که از
این تعداد  ۵۰۰۰نفرشان پرستار بودند و  ۴۰۰۰نفر نیز سایر
پرسنل بهداشتی و درمانی بودند.
وی با بیان اینکه پرستارانی که بهکارگیری میشوند
برای فعالیت در بیمارستانهای تازه تاسیس هستند ،افزود:
در عین حال به دنبال این هستیم که  ۹۰۰۰نیروی دیگر
را نیز جذب کنیم تا بتوانیم تعداد پرستاران بیشتری را
بهکارگیری کنیم.

حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین تعداد
پرستار به تخت در کشور  ۰.۹است که باید به  ۱.۸برسد،
ص فعلی تعداد پرستار به تخت،
ادامه داد :بر اساس شاخ 
حدود  ۱۰۰هزار کمبود پرستار در کشور داریم .بر هیمن
اساس عمده بهکارگیریها در حوزه پرستاری انجام خواهد
شد .از طرفی در حال حاضر بیش از  ۱۵۰هزار پرستار در

بخشهای خصوصی و دولت در کشور داریم که به بیماران
خدمترسانیمیکنند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره وضعیت وجود
پرستاران در مناطق محروم و حاشی ه شهرها نیز گفت:
در یکسری از مناطق محروم کمبود پرستار بسیار شدید
است ،اما در برخی بخشهای حاشیهای و محروم توانستیم
وضعیت پرستار را متناسب کنیم .در حال حاضر شهرهایی
مانند ایرانشهر و مناطق مرزی کشور از کمبود پرستار رنج
میبرند .وی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد
مشوق برای رفتن پرستاران به مناطق محروم ،گفت :به
دنبال این هستیم که بتوانیم یکسری پانسیونهای پرستاری
در مناطق کمتر برخوردار راهاندازی کنیم که با این اقدام
میتوان در حفظ و نگهداشت پرستاران در این مناطق به
طور موثرتر عمل کرد.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

دستگیری  ۲۸نفر به اتهام
تالش برای فروش سئواالت کنکور
رئیس پلیس پایتخت از برخورد با باند فروش
سئواالت کنکور خبرداد و گفت ۲۸ :نفر از افرادی
که سعی در فروش سئواالت کنکور را داشتند
شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش مهر ،سردار حسین رحیمی در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :با باند فروش سئواالت
کنکور برخورد کرده ایم.
رئیس پلیس پایتخت افزود :تاکنون حدود  ۲۷الی  ۲۸نفر از افرادی که
اقدام به این کار کرده بودند شناسایی و دستگیر شده اند.
سردار رحیمی گفت :این خبر صحت دارد شایعه نیست و به افرادی که
فکر میکنند میتوانند از این طریق مردم را فریب دهند هشدار میدهیم
پلیس با آنها برخورد خواهد کرد .سردار علی ذوالقدر رئیس پلیس امنیت
تهران گفته بود :سواالت کنکور در یک قدمی فروخته شدن بود.

قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

هیچ محدودیتی برای پرداخت حق بیمه
وجود ندارد
قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
توضیحاتی را درباره شرایط سنی برای پرداخت
حقبیمه تشریح کرد و گفت :هیچ محدودیتی برای
پرداخت حق بیمه وجود ندارد.
به گزارش خبرآنالین ،محمد حسن زدا با انتشار
فیلمی در صفحه اینستاگرام خود درباره شرایط
سنی برای پرداخت حق بیمه اظهار کرد :در قانون تامین اجتماعی هیچ
محدودیتی برای پرداخت حق بیمه وجود ندارد و حتی در سن  ۸۰سالگی
هم میتواند بیمه شده تامین اجتماعی باشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سال ورود به بیمه مهم
است ،افزود :به دلیل اینکه سن بازنشستگی  ۵۰سال است و هنگامی که
فردی بعد از این سن میخواهد بیمه شود محدودیتهایی در بعضی از
مدلهایی بیمهای وجود دارد.
او ادامه داد :در بخش بیمه اختیاری مشکلی وجود ندارد ،اما معاینات
اولیه باید انجام شود تا تایید کند فرد از لحاظ جسمی و روانی توانایی
انجام کار را دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

کاالهای اساسی را اینترنتی نخرید
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت :مشکالت موجود در فرآیند
خرید اینترنتی ایجاب میکند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاههای
اینترنتی استفاده کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،حمدعلی اسفنانی گفت :فروشگاههای دارای
مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند ،بر همین اساس به مردم توصیه
میکنم که کاالهای اساسی را اینترنتی خریداری نکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان این که فروشگاههای
اینترنتی میتوانند فرصت بسیار خوبی را در اختیار مردم و کشور قرار دهند،
گفت :متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر فروشگاههای آنالین
وجود ندارد .وی با بیان این که امروزه مردم به راحتی به فروشگاههای آنالین
دسترسی دارند ،عنوان کرد :مشکالت موجود در فرآیند خرید اینترنتی ایجاب
میکند که مردم با هوشیاری هرچه بیشتر از فروشگاههای اینترنتی استفاده
کنند .مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد :خریداران میتوانند
گزارشهای خرید و فروش کاالهای تقلبی را از طریق سامانه  ۱۳۵به سازمان
تعزیرات حکومتی استان تهران ارائه دهند.
وی ادامه داد :بر اساس ارزیابیهای مختلف متوجه شدم که فروشگاههای
دارای مجوز در فضای مجازی بسیار اندک هستند ،بر همین اساس توصیه
میکنم که مردم تا جای ممکن برای خرید کاالهای اساسی از فروشگاههای
اینترنتی استفاده نکنند.
اسفنانی تصریح کرد :فروشگاههایی که سرور ایرانی ندارند را نمیشود به
صورت دقیق و کامل مورد کنترل قرار داد.
وی با اشاره به شکایات مربوط به لوازم یدکی خودرو در سازمان تعزیرات
حکومتی ،توضیح داد :تولید و توزیع قطعه بلبرینگ از جمله پروندههای این
سازمان بود که مورد بررسی قرار گرفت و پروندههای الزم تشکیل شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد :در یک سال
گذشته این سازمان به حدود  ۷۰پرونده مرتبط با شکایات و تخلفات لوازم
یدکی خودرو پرداخته است.
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دستگیری جاعل حرفهای به اتهام جعل
امضای مسئوالن دولتی و اخاذی و
کالهبرداری با وعده حل مشکالت مردم

خریداران خودرو قبل از نقل و انتقال به مراکز تعویض پالک مراجعه کنند

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری کالهبرداری خبر
داد که با جعل امضاء مسئوالن نهادهای دولتی از شهروندان اخاذی و کالهبرداری
کرده بود .به گزارش ایسنا ،سرهنگ سعید راستی درباره این خبر گفت :با دریافت چند
شکایت مردمی با موضوع کالهبرداری ،مال باختگان در اظهارات مشابهی گفتند که با
فردی که مدعی بوده از کارکنان مهم نهادهای دولتی است ،آشنا شده اند و مبالغی را به
امید اینکه مشکل اداری آنها را حل کند ،به وی پرداخت کرده اند اما با پرداخت وجوه از
متهم خبری ندارند .وی ادامه داد :با شکایتهای ارایه شده از سوی مالباختگان ،موضوع
در دستور کار کارکنان پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و مخفیگاه وی در حوالی محله
نیروی هوایی مورد شناسایی قرار گرفت و در نهایت نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار
مقام قضائی قرار گرفت .راستی بیان داشت :با هماهنگی مقام قضائی هشتم آبان تیمی
از مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت در یک عملیات ویژه پلیسی،
موفق شدند وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
وی افزود :متهم به پلیس امنیت منتقل ودر بازجوییهای تخصصی ،متهم لب به
اعتراف گشود و به دریافت مبلغ  600میلیون ریال در آخرین فقره کالهبرداری اعتراف
کرد .رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت افزود :در تحقیقات تکمیلی
مشخص شد که وی سابقه دار بوده و پیش تر با عناوین مختلف از قبیل جعل عنوان
مشاغل دولتی و خصوصی دستگیر شده است .متهم با حکم قاضی پرونده به 20سال
حبس محکوم و روانه زندان شد.

توقیف محموله لوازم موبایل قاچاق به ارزش
 4میلیارد و  500میلیون تومان در رباط کریم
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از توقیف محموله  45میلیاردی لوازم جانبی
موبایل قاچاق در شهرستان رباط کریم ،خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار محسن
خانچرلی درباره این خبر ،گفت :مأموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در محورهای
اصلی شهرستان رباط کریم ،به چهار دستگاه کامیونت مشکوک شده و آنها را متوقف
کردند .وی افزود :مأموران در بازرسی از قسمت بار خودروها 511 ،کارتن لوازم جانبی
موبایل قاچاق کشف و در این رابطه چهار نفر را نیز دستگیر کردند .سردار خانچرلی
تصریح کرد :متهمان در بازجوییهای پلیسی ،اذعان داشتند محموله را از یکی از
استانهای غربی کشور بارگیری کرده و قصد انتقال آن به پایتخت را داشته اند .براساس
گزارش سایت پلیس ،فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با اشاره به اینکه
ارزش ریالی محموله مکشوفه توسط کارشناسان  45میلیارد ریال برآورد شده ،گفت:
متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

ید شماره ( -91شماره پیاپی )797
یکشنبه  12آبان  - 1398دور جد 

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهنمایی و رانندگی:

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور گفت:
خریداران خودرو برای جلوگیری از مشکالتی احتمالی،
قبل از نقل و انتقال به مراکز تعویض پالک مراجعه
کنند.
تصویر خریداران خودرو قبل از نقل و انتقال به مراکز
تعویض پالک مراجعه کنند
به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سرهنگ علی
محمدی با اشاره به لزوم مراجعه به مراکز تعویض پالک
قبل از نقل و انتقال خودرو به روش وکالتنامه و قولنامه
افزود :برخی از خریداران و فروشندگان خودرو متاسفانه
قبل از اینکه تعویض پالک انجام دهند و اصالت خودرو
مشخص شود اقدام به نقل و انتقال خودرو به روشهای
مختلف میکنند که در زمان تعویض پالک ممکن است
مشکالتی را برای خریدار یا فروشنده به وجود آورد.
وی ادامه داد :ممکن است فردی قصد فروش
خودروی سرقتی داشته باشد و ارکان اصلی (شاسی،
موتور و ) ...آن را با یک خودروی تصادفی و اوراقی
تعویض کرده باشد و با سند نمره کردن آن ،خودرو

را بفروشد .باتوجه به اینکه این قبیل مشکالت صرف ًا
در مراکز تعویض پالک قابل کشف است ،درصورت
مراجعه فرد پیش از هرگونه تبادل وجه فاقد اصالت بودن
خودرو کشف میشود اما در غیر این صورت فرد خریدار
ضرر میکند زیرا امکان دارد فروشنده حتی با هویت
جعلی اقدام به فروش خودرو کرده باشد.
محمدی با اشاره به دیگر مشکالت عدم مراجعه به
مراکز تعویض پالک قبل از نقل و انتقال خودرو گفت:
ممکن است خودروی فروخته شده خالفی زیادی داشته
باشد و هنگام فروش گواهی عدم خالفی جعلی داده

شناسایی و دستگیری اعضای باند شیادان حرفهای به اتهام کالهبرداری اینترنتی
از  200نفر در استانهای تهران و فارس به نام مسابقه رادیویی
فرمانده انتظامی مازندران از انهدام باند
کالهبرداری اینترنتی که با ترفند برنده شدن
در برنامه رادیو جوان از شهروندان کالهبرداری
میکردند ،خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پلیس مازندران،
سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت:
در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه
مرجوعه قضائی به پلیس فتا استان مبنی بر
کالهبرداری اینترنتی از وی ،موضوع در دستور
کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود :با انجام تحقیقات از مال باخته
و اقدامات اطالعاتی و پلیسی مشخص شد،

فردی ناشناس ضمن تماس با مال باخته با
ترفند برنده شدنش در برنامه رادیو جوان ،وی
را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با فعال
کردن رمز دوم حساب بانکی بیش از ۵۰۰
میلیون ریال از حسابش سرقت کرد.
فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان
اینکه این شگرد از روشهای متداول و شایع
در کالهبرداریهای اینترنتی است ،گفت:
اقدامات فنی و اطالعاتی برای شناسایی و
دستگیری متهمان در دستور کار پلیس قرار
گرفت و یکی از متهمان در مرکز استان البرز
شناسایی شد.

برای مدت نامحدود انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()641816

آگهی تغییرات شرکت نشر دیجیتال مدیریت محیط زیست
و توسعه پایدار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 542437
و شناسه ملی  14008394847به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  02/06/1398با مجوز شماره
 199439/98مورخ  24/06/1398صادره از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال ____________________
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه جدید شامل  46ماده آگهی تغییرات شرکت شکوه آفرینان رایانه با مسئولیت
و  10تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید .سازمان محدود به شماره ثبت  332188و شناسه ملی 10103705020
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 02/06/1398و سند صلح به شماره 54148مورخ2/6/98
غیرتجاری تهران ()641814

____________________

آگهی تغییرات موسسه خدماتی زائر سرای آموزش و
پرورش منطقه چهار به شماره ثبت  19744و شناسه ملی
 10103027616به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  17/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل موسسه
در واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران ،شهرستان تهران،
بخش مرکزی ،شهر تهران ،کرمان شمالی ،بزرگراه رسالت،
خیابان شهید امیر هدایتی ،پالک  ،3طبقه همکف کدپستی
 1675663311تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()641815

____________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی گیتی پژوهان پارس
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  300102و شناسه ملی
 10103376942به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  02/03/1391تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای
سید اکبر عبادی بشماره ملی 0068870132 :بسمت مدیرعامل

باشد که در این صورت وقتی خریدار برای تعویض
پالک مراجعه میکند ،متوجه خالفی زیاد خودرو
میشود .رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا
اضافه کرد :امکان دارد دستور توقیف خودروی خریداری
شده توسط مراجع قضایی در سامانه شماره گذاریثبت
شده باشد (مانند اختالفات و شکایات مالی ،تخلفات
امنیتی که وقتی شکایتی صورت میگیرد ،دستگاه
قضایی دستور توقیف اموال صادر میکند) و زمانی که
خریدار برای تعویض پالک مراجعه میکند ،پلیس به
خریدار خدمات نمیدهد و خودرو را توقیف میکند.
سرهنگ محمدی درباره اهراز هویت در مراکز
تعویض پالک ،اظهار داشت :هویت فرد در سامانه
ثبت احوال به صورت آنالین استعالم میشود
تا هویت فردی که خودرو را برای تعویض پالک
آورده یا وکالت فروش دارد ،جعلی نباشد ،بنابراین
توصیه ما این است که خریداران خودرو حتم ًا قبل
از تسویه مالی با فروشنده خودرو به مراکز تعویض
پالک مراجعه کنند.

دفتر اسناد رسمی شماره 414تهران تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :آقای امیرحسین رفیعی فر با کد ملی 0322510651مبلغ
250000ریال (معادل کل سهم الشرکه خود) از سهم الشرکه
خود را به آقای بابک رفیعیفر شماره ملی 0453703781
واگذار نمود و از شرکت خارج گردید .خانم علویه صدرموسوی
به شماره ملی 1551937727مبلغ250000ریال (معادل کل
سهم الشرکه خود) از سهم الشرکه خود را به خانم مینا
قهرمانی مقدم به شماره ملی 0493449787واگذار نمود و
از شرکت خارج گردید در نتیجه لیست شرکاء پس از نقل و
انتقال سهم الشرکه به قرار ذیل میباشد :آقای بابک رفیعی
فر با کد ملی 0453703781دارای 750000ریال سهم
الشرکه خانم مینا قهرمانی مقدم با کد ملی0493449787
دارای 250000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()641817

____________________

وی افزود :در بررسیهای پلیس ،یک زن
که مبلغ کالهبرداری شده به حسابش واریز
شده بود ،دستگیر شد و متهم در تحقیقات
به همکاری با اعضای یک باند کالهبرداری
اینترنتی اقرار کرد .سردار میرفیضی همچنین
از شناسایی و دستگیری متهم دیگر این پرونده
اهل شهرستان فردیس استان البرز خبر داد
و گفت که متهم ضمن اقرار به بزه انتسابی
عنوان داشت که از ابتدای سال  ۹۶در پی
آشنایی با فردی در زندان رجایی شهر کرج
با سوء استفاده از معتادان کارتن خواب مبالغ
کالهبرداری شده را به حساب آنان واریز و با

خرید اجناس و فروش آن اقدام به نقد کردنش
میکردند .وی با اعالم این که متهم اصلی
این پرونده در زندان رجایی شهر شناسایی
شد ،افزود :اعضای این باند تاکنون بیش
از یک میلیارد ریال از حساب شهروندان در
استانهای مختلف کشور بویژه  ۲۰۰شهروند
در استانهای تهران و فارس کالهبرداری
کردند.
فرمانده انتظامی استان مازندران اظهار
داشت :با هماهنگی قضائی متهمان پس از
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند
و موضوع در دست بررسی است.

آگهی تغییرات شرکت شکوه آفرینان رایانه شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  332188و شناسه ملی  10103705020به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/06/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت به :استان تهران -
منطقه  ،13شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله
شهرک انصار ،خیابان اتوبان تهران کرج ،خیابان چوگان  ،9پالک ،1
طبقه همکف کد پستی 1398913512انتقال یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()641818

____________________
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تکین توسعه
کیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  444605و
شناسه ملی  14003700967به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1395
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حسین ارغند به شماره
ملی  0079413129بسمت رئیس هیئت مدیره آقای
محمدهادی رحمان پور به شماره ملی 0083998683
بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی حسام
شماره ملی  0070122377بسمت مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب
گردیدند .حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات قراردادها و عقود
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()641819
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سخنگوی سازمان ثبت احوال اعالم کرد

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :از ابتدای فروردین تا
پایان شهریور امسال ۷۶هزارو ۴۶۲ایرانی نام خانوادگی خود تغییر
یا اصالح کردند .به گزارش ایرنا ،سیف اهلل ابو ترابی گفت :در ۶ماه
سال گذشته نیز ۱۰۲هزارو  ۱۱۳رکورد در پایگاه اطالعات جمعیت
به دلیل جایگزینی و یا اصالح نام خانوادگی تغییر داشت .وی خاطر
نشان کرد :برابر ماده  ۹۹۷قانون مدنی هر کس باید دارای نام
خانوادگی باشد و همچنین برابر ماده  ۴۱قانون ثبت احوال نام
خانوادگی فرزند ،همان نام خانوادگی پدر است .ابوترابی در توضیح
قانونی  ۴۱ثبت احوال تصریح کرد :دارنده حق تقدم نام خانوادگی
کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل
نام خانوادگی خاصی به نام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد و
همچنین حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه
قانونی او منتقل میشود ،دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث
قانونی او میتوانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص
دیگر مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :اشخاص میتوانند در

شرایط تغییر نام خانوادگی
مواردی که پیش بینی شده است درخواست تغییر نام خانوادگی
کنند ،مانند :نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه
و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا به طور مطلق یا مضاف نام
محل باشد ،مانند :دو اصل تهرانی ،علی نژاد مطلق ،عدنان تکان
تپه تهرانی ،آحسینی پور ،طباطبائی ط .وی افزود :همچنین اینکه
نام خانوادگی از واژههای مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد،
مانند :گدا پور ،پدر سوخته ،لش و یا اینکه نام خانوادگی از واژههای
خارجی باشد ،مانند :علی اف برای ایرانیان غیر مهاجر یا آراکلیان
برای مسلمانان .ابوترابی در ادامه شرایط تغییر نام خانوادگی به اینکه
نام خانوادگیهای مذموم که مغایر ارزشهای فرهنگ اسالمی است
هم اشاره و تاکید کرد :اسامی محل به طور مطلق و مضاف :مانند
کرجی ،افخمی تبریزی .وی اعالم کرد :در این مورد تبصرههایی نیز
مانند حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات
مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد ،مانند
حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری نیز اشاره
و خاطرنشان کرد :حذف نام ایالت و عشایر و حِرف و مشاغل از نام

خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام
خواهد شد ،مانند :کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :واژه هائی که از القاب و اسامی
مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر،
دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری به صورت مطلق
باشد مانند :سرهنگ ،شهردار نیز از دیگر شرایط تغییر نام خانوادگی
محسوب میشود.
بال مانع بودن استفاده از نام خانوادگی همسر
برای زوجه تا زمان زوجیت
وی تاکید کرد :استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا
زمانی که در قید زوجیت باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت
حق تقدم بالمانع است و در صورت وقوع طالق با اعتراض زوج سند
سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده میشود
و پس از فوت همسر تا زمانی که زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده
باشد ،کماکان میتواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده کند
یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق خبر داد

پلمب  34موسسه به اتهام برپایی مراسم عقد آریایی در چندین استان
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق از پلمب موسساتی
خبر داد که مراسم عقد آریایی برگزار میکردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،علی مظفری رئیس
کانون سردفتران ازدواج و طالق ،در رابطه با رواج عقد آریایی
در دفاتر ثبت ازدواج اظهار کرد :با توجه به غیرقانونی بودن
برگزاری مراسم عقد آریایی در دفترخانههای رسمی ازدواج
اخیرا شاهد تأسیس موسساتی در کنار دفترخانههای ازدواج
بودیم که آنها مراسم عقد آریایی را برگزار میکردند و بر
این اساس شکایتی علیه این موسسات به دادسرای سعادت
آباد ارسال شد.

مظفری بیان کرد :در حال حاضر پرونده  ۲۱نفر از افراد
شاغل در این موسسات به اتهام جعل عنوان در دادسرای
سعادت آباد در حال رسیدگی است .وی با بیان اینکه دادرسی
در خصوص متصدیان و افراد شاغل در این اماکن در حال
انجام است ،افزود :حکم آنها هنوز صادر نشده است .رئیس
کانون سردفتران ازدواج و طالق گفت :تعداد کمی از دفاتر
ازدواج رسمی نیز درگیر این مراسم بودند که با موسسات
غیرمجاز به صورت مشارکتی اقدام به برگزاری مراسم عقد
آریایی میکردند که به دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور در خصوص این دفترخانهها ماده  ۴۲اعمال

شد و حکم تعلیق موقت دریافت کردند و پرونده این دفاتر به
دادسرای انتظامی این سازمان ارسال شد.
مظفری بیان کرد :در کل کشور  ۵دفترخانه به دلیل
برگزاری مراسم عقد آریایی حکم تعلیق موقت گرفتند و پرونده
آنها به دادسرای انتظامی سازمان ثبت اسناد و امالک ارسال
شده است .وی در رابطه با پلمب موسسات غیر مجازی که
اقدام به برگزاری مراسم عقد آریایی میکردند ،گفت۱۰ :
موسسه در استان تهران ۱۴ ،موسسه در استان البرز و ۱۰
موسسه در سایر استانهای کشور به علت برگزاری مراسم
عقد آریایی پلمب شدند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه نیروی انتظامی اعالم کرد

مراحل دریافت گواهینامه المثنی
رئیس مرکز صدور گواهینامه ناجا از صدور گواهینامه
المثنی در فاصله زمانی دو ماهه خبر داد .به گزارش جام جم
آنالین ،سرهنگ احمد کرمیاسد در خصوص مراحل دریافت
گواهینامه المثنی به واسطه گم شدن آن اظهارداشت :متقاضیان
باید درخواست صدور المثنی گواهینامه را از طریق پلیس 10 +
در سیستم درج کرده و پس از طی مراحل کنترل سالمت و
ارائه مدارک الزم منتظر دریافت گواهینامه المثنی باشند .رئیس
مرکز صدور گواهینامه و اجراییات پلیس راهور ناجا تصریح کرد:
دریافت گواهینامه المثنی دو ماه طول میکشد؛ این مدت برای
آن است که شاید گواهینامه پیدا شود .از طرف دیگر شاید فردی

که مدعی گم شدن گواهینامهاش شده شامل محرومیتهای 6
ماهه یا ضبط گواهینامه شده باشد؛ در این صورت پلیس وقت
الزم را دارد تا صحت گفتار مدعی نیز معلوم شده و اشتباهی
صورت نگیرد .سرهنگ کرمیاسد در خصوص اعتراض برخی
افراد نسبت به جرایم صادر شده اعالم کرد :افرادی که نسبت به
جریمه صادر شده اعتراضی دارند میتوانند به نزدیکترین مرکز
اجراییات پلیس راهور مراجعه کنند .رئیس مرکز اجراییات پلیس
راهور ناجا به پیامکهای ارسالی پلیس به مالکان خودروها اشاره
و بیان داشت :درصد قابل توجهی از پیامکها مبنی بر این است
که جریمه برای خودرو صادر شده و انتهای پیام این جمله ذکر

____________________

آگهی تغییرات شرکت تک یاب آسیا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  176982و شناسه ملی 10102193180
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 08/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حمید رضا
شجاعی محالتی به شماره ملی  0058330542با پرداخت
مبلغ  10.925.000.000ریال به صندوق شرکت میزان سهم
الشرکه خود را به مبلغ 14.250.000.000ریال افزایش داد.
وآقای مهدی شجاعی محالتی به شماره ملی 0062607294
با پرداخت مبلغ  575.000.000ریال به صندق شرکت میزان
سهم الشرکه خود را به مبلغ  750.000.000ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  3.500.000.000ریال به
مبلغ  15.000.000.000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکاء بعد از افزایش
سرمایه - :آقای حمید رضا شجاعی محالتی به شماره ملی
 0058330542مبلغ 14.250.000.000ریال سهم الشرکه -
آقای مهدی شجاعی محالتی به شماره ملی 0062607294
مبلغ  750.000.000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()641820

____________________

شده که «در حال بررسی است»؛ این پیامک حاکی از آن است
که هنوز اطالعات خودرو و جریمه تأیید نشده است.
وی گفت :کمتر از یک هفته بعد از ارسال اولین پیامک،
پیامی دیگر به گوشی تلفن همراه مالک خودرو ارسال میشود
و در آن مبلغ جریمه صادر شده ،شناسه قبض و شناسه پرداخت
ذکر شده است؛ این پیامک حاکی از اعمال جریمه قطعی برای
خودروی مذکور است؛ در این صورت اگر مالک خودرو نسبت
به جریمه در نظر گرفته شده معترض است میتواند به مرکز
اجراییات مراجعه کرده و نسبت به مشاهده مستندات پلیس
اقدام کند.

آگهی تغییرات شرکت تبادل سازان عصر سرد سهامی
خاص به شماره ثبت  3477و شناسه ملی  10103795473به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 04/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محمود بیات به شماره
ملی  0322293901به سمت بازرس اصلی و سید عبدالحمید
معراجی به شماره ملی  3255186161به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - .رسول بیگدلی
به شماره ملی  0057399123به سمت رئیس هیئت مدیره و
علی بیگدلی به شماره ملی  4371552617به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره و بهزاد بیگدلی به شماره ملی 0012716448
(خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره ) به سمت مدیر عامل
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و
اسناد تعهد آور از قبیل سفته و چک و برات با امضا مدیر عامل
و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .حجت
اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات 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 ()641821

____________________

آگهی تغییرات شرکت میالد کو سهامی خاص به شماره ثبت  38757و
شناسه ملی  10100841686به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  12/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقایان جهانگیر

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
 300میلیون تومانی با راهاندازی سایتهای
همسریابی و دوستیابی از زنان مجرد در تهران
رییس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ،از دستگیری فردی خبر داد ،که از طریق
سایتهای همسریابی و دوستیابی با فریب زنان مجرد و با دادن وعده خرید ملک ،خودرو
و دریافت وام اقدام به سه میلیارد ریال کالهبرداری از آنان کرده بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس تهران بزرگ ،سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال در
این باره اظهار داشت :در یازدهم تیرماه سال جاری خانمی  ۴۵ساله با مراجعه به کالنتری
 ۱۰۱تجریش گفته است که در اواخر خرداد ماه با شخصی به نام ناصر که مدعی بود
دندانپزشک و جراح فک است از طریق فضای مجازی (فیس بوک – سایت دوستیابی)
آشنا شدم.
وی بیان داشت :شاکی گفته است که با توجه به جایگاه شغلی و اجتماعی ناصر به
راحتی به وی اعتماد کردم پس از آشنایی ناصر با من تماس گرفت و گفت میتواند یک
واحد مسکونی متعلق به یکی از بستگانش که کارمند شرکت نفت است را با قیمت بسیار
پایینتر و به شکل امتیاز برای من بخرد که من هم فریب خورده و با عجله یک واحد
آپارتمان خود واقع در جنوب شهر تهران را با قیمت پایینتر از عرف بازار فروختم و طی
چند مرحله مبلغ  ۲۵۹میلیون تومان حاصل دسترنج  ۲۷سال زندگی کارمندی را به حساب
بانکی وی واریز کردم که پس از گذشت چند ساعت متوجه شدم ناصر به پس از دریافت
وجه ،گوشی همراهش را خاموش کرده است این در حالی بود که من طی آشنایی  ۱۲روزه
با وی هیچ آدرس و نشانی به جز خط تلفن خاموشش از او نداشتم.
رییس پایگاه یکم پلیس آگاهی عنوان کرد :با ثبت شکایت اولیه مال باخته در کالنتری،
پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم آگاهی قرار گرفت .در گام
اول تحقیقات کارآگاهان سرنخیهایی از حضور یکی از مجرمان سابقه دار به دست آوردند
که به همین شگرد از بانوان کالهبرداری میکرد .دستخال تصریح کرد :کارآگاهان یکی
از مرتبطان متهم به نام اکرم را به پایگاه یکم پلیس آگاهی دعوت و از وی در خصوص
نحوه آشنایی با ناصر بازجویی به عمل آوردند که وی اظهار داشت شناخت من از ناصر
در حد همان مواردی میباشد که شاکی پرونده بیان داشته است و زمانی که متهم از من
درخواست پول کرد متوجه شدم قصد کالهبرداری دارد و ارتباط خود را با وی قطع کردم.
وی افزود :کارآگاهان پس از تحقیقات خود ،محل سکونت ناصر در محدوده جنت
آبادشمالی شناسایی کردند که با انعکاس موضوع به مقام قضائی دستور دستگیری وی
صادر شد .رییس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت بیان کرد :کارآگاهان در یکم آبان ماه
در یک عملیات پلیسی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به پایگاه یکم منتقل کردند .وی
با بیان اینکه متهم در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با شاکی بود اما در ادامه بازجوییها پلیسی
و با توجه به مستندات و مدارک غیر قابل انکار چارهای جز بیان حقیقت نداشت و لب به
اعتراف گشود ،ابراز داشت :در ادامه تحقیقات ،متهم به کارآگاهان اظهار داشت :از مدتها
پیش با عضویت در سایتهای همسریابی و دوست یابی و تهیه یک بیوگرافی ساختگی با
موقعیت شغلی و اجتماعی مطلوب ،نسبت به فریب خانمهای مجرد اقدام میکردم و پس
از جلب اعتماد آنها پیشنهادات مالی وسوسه برانگیزی را در خصوص خرید ملک ،خودرو،
دریافت وام و سایر موارد مطرح میکردم و با توجه به اینکه اطالعات فردی من ساختگی
بود و مال باختگان تنها یک شماره تماس از من داشتند پس از دریافت پول ،گوشی همراه
خود را خاموش میکردم.
دستخال افزود :تا کنون چهار نفر از شاکیان با مراجعه به پایگاه یکم پلیس آگاهی
متهم را مورد شناسایی قرار داده اند ،متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه سوم
دادسرای ناحیه یک تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر شاکیان احتمالی
در اختیار این پایگاه است.

شمس 4622285592و سامان شمس 0064401375وشرکت پاالیش نفت
جی  10102593361به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()641822

____________________
آگهی تغییرات شرکت میالد کو سهامی خاص به شماره
ثبت  38757و شناسه ملی  10100841686به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  19/07/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای سامان شمس 0064401375به
سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره آقای حسین
شیرزاده موالو  1551015692به نمایندگی از شرکت
پاالیش نفت جی 10102593361به سمت رییس
هیات مدیره و آقای جهانگیر شمس 4622285592به
سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند حق
امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق
عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره
مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()641823
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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

دادستان کل کشور خبر داد

از سال آینده فقط  2نوع مدرسه دولتی و غیردولتی داریم

انفصال  ۵یا  ۶قاضی فاسد طی هفتههای
اخیر
دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد با مدیران
فاسد گفت :در همین یکی دو هفته اخیر پرونده  ۵یا
 ۶قاضی فاسد را در محکمه عالی رسیدگی و آنها
را از دستگاه قضایی منفصل کردیم.
به گزارش مهر ،حجت االسالم و المسلمین
منتظری دادستان کل کشور در جریان سفر آیت
اهلل رئیسی به استان آذربایجان شرقی به عنوان
نماینده رئیس قوه قضاییه در جمع قضات و کارکنان دادگستری شهرستان
مراغه حاضر شد و سیاست قوه قضاییه در این سفرها را شنیدن نقطه
نظرات مسئوالن دانست.
وی با اشاره به انتظار مقام معظم رهبری در زمینه تحول در دستگاه
قضایی ،خاطرنشان کرد :در این راستا با حضور رئیس قوه قضاییه ،تحول
در این دستگاه در دستور کار قرار گرفت و تاکنون اقداماتی هم صورت
گرفته است.
این مسئول عالی قضایی اقدامات قضات و کارکنان دادگستری را یکی
از جلوههای بروز و ظهور تحول در دستگاه قضایی عنوان کرد و بیان
داشت :اگر تحول در بدنه قوه قضاییه صورت نگیرد طبیعت ًا تحول واقعی
در قوه قضاییه را شاهد نخواهیم بود.
حجت االسالم و المسلمین منتظری ادامه داد :مردم انتظار دارند فرآیند
دادرسی و رسیدگی به حکم خیلی طوالنی نباشد و مهم تر اینکه احکامی
که صادر میشود اجرا شود .دادستان کل کشور یادآور شد :تحولی که
موردنظر و دستور مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است در حقیقت
امیدی در مردم ایجاد کرده است .وی در ادامه به اشاره به برخورد قاطع
با فساد ،ادامه داد :طبیعت ًا وظیفه دستگاه قضا است که با هرنوع فسادی
برخورد کند و از سوی دیگر دستگاه قضایی مصمم است نسبت به سالمت
خود اقدامات الزم را مورد توجه قرار دهد .دادستان کل کشور با بیان اینکه
اراده و تصمیم دستگاه قضایی برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه قضا
است ،گفت :در همین یکی دو هفته اخیر پرونده  ۵یا  ۶قاضی فاسد را
در محکمه عالی رسیدگی و آنها را از دستگاه قضایی منفصل کردیم.
همین امروز که با دادستان انتظامی قضات که دبیر کمیسیون کارشناسی
هم هست صحبت می کردم گفت که حدود هفت الی ده پرونده دیگر
آماده رسیدگی در دادگاه عالی است .وی تاکید کرد :افتخار میکنیم که با
صدای بلند اعالم نماییم که با قاضی فاسد برخورد خواهیم کرد و برخورد
میکنیم .حجت االسالم و المسلمین منتظری از دستگاههای دولتی و
اجرایی خواست که با مدیران فاسد برخورد کنند و گفت :وظیفه داریم که
خودمان را از هر نوع آلودگی تطهیر کنیم تا بتوانیم با فساد در جامعه مبارزه
کنیم .وی اقدامات صورت گرفته در دادگستری شهرستان مراغه را خوب
ارزیابی کرد و گفت :انتظار همه مسئوالن قضایی از بدنه قوه قضاییه این
است که سالمت خود را مراقبت کنند و به صورت جدی در پای مبارزه با
هر نوع فسادی بایستند .در ادامه این جلسه دادستان کل کشور به استماع
نقطه نظرات قضات و کارکنان دادگستری شهرستان مراغه پرداخت.
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر

دادستان کل کشور درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی
توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش میزان ،حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری،
دادستان کل کشور درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی گفت:
افرادی که از کارت بازرگانی دیگران برای وارد کردن کاال استفاده
میکنند ،قاچاق محسوب و متخلفان تحت تعقیب قرار میگیرند.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22

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

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

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی گفت :مجلس تصمیمش را ابالغ کرده به
این صورت که تعدد مدارس صرف ًا باید در همان انواع
دولتی و غیردولتی باشد .تنوع مدارس دولتی که بیش از
بیست مورد است باید از بین برود؛ دیگر مدرسهای بهنام
تیزهوشان ،نمونهدولتی ،شاهد و هیأت امنایی نباید وجود
داشته باشد.
به گزارش ایلنا ،حمایت میرزاده درباره ضرورت حذف
مدارس تیزهوشان گفت :در اکثر کشورها شرایطی که ما
داریم وجود ندارد؛ یعنی در هیچ کدام از کشورهای دنیا
سال به سال از دانشآموزان آزمون گرفته نمیشود ،هر
سال مدارس عادی کمتر و تعداد مدارس خاص بیشتر
میشود .امور فرعی نباید از اصلی جلو برود ،از طرفی
نمیشود اکثر بهترین ساختمانها به مدارس خاص با

اسمهای مختلف اختصاص داده شود .نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :این وضعیت موجب
شده است که اکثریت دانشآموزان عادی و شرایط
مدارس عادی تحتالشعاع قرار گیرد و هم و غم تمامی
خانوادهها ،دانشآموزان و مسئوالن آزمون ،تست و
مدارس خاص باشد .در این وضعیت همه باید بپذیریم که
شرایط عادی نیست و دانشآموزان ما غیر از چند تست
چیزی بهنام مهارت زندگی نمیدانند .میرزاده با بیان اینکه
هنر ،تاریخ ،جغرافیا ،هویت و آنچه به گذشته و فرهنگ
مربوط است ،سالمتی بچهها ،ورزش و سایر موارد
تحتالشعاع چند درس قرار گرفته که حاصلش غیر از
یک صفحه کاغذ بهنام مدرک چیز دیگری نیست ،گفت:
رسانهها باید در این زمینه کمک کنند و همه بپذیرند؛
نسل امروز ما در خطر است .وی افزود :از یک طرف تنوع
مدارس با نامهای مختلف هزینههایی برای خانوادهها به
بار میآورد و استرس و فشارهای روحی ایجاد میکند
که روز به روز بیشتر میشود .شرایط نباید تحتالشعاع
انگشت شمار افرادی که در این کشور منافعشان در تنوع
مدارس خاص است ،قرار بگیرد .باید چند متخصص تعلیم
و تربیت پیدا کنیم که این شرایط را بپذیرند ،اما متأسفانه
یک نفر از متخصصان تعلیم و تربیت این شرایط تنوع
مدارس را قبول ندارند.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی خبر داد

جلوگیری از ورود  ۴۷تن مواد مخدر توسط مرزبانان در شرق کشور

فرمانده مرزبانی ناجا گفت :با تالش مرزبانان ایران
اسالمی از ابتدای سال تاکنون از ورود  ۴۷تن مواد مخدر
از مرزهای شرقی به کشور جلوگیری شده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار قاسم رضایی در
حاشیه آیین تکریم و معارفه فرماندهان مرزبانی استان
آذربایجان غربی و در جمع خبرنگاران اظهارکرد:
آذربایجانغربی یکی از استانهای مهم کشور است
و با سه کشور جمهوری آذربایجان ،ترکیه و عراق مرز
مشترک دارد.
وی با اشاره به کاهش جرایم مرزی در استان آذربایجان
غربی گفت :خوشبختانه به سبب همکاری مطلوب
مرزنشینان استان با مرزبانان و رعایت مقررات مرزی،
شاهد کاهش جرایم مرزی هستیم.
فرمانده مرزبانی ناجا از دیدار با فرماندهان مرزی مناطق
اقلیم کردستان عراق در آیندهای نزدیک خبر داد و
اظهارکرد :در راستای پوشش خالءهای مرزی توافقات
خوبی با طرف عراقی انجام شده است.
رضایی در ادامه با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری در مناطق
مرزی استان آذربایجانغربی گفت :هماکنون تمامی نقاط

مرزی استان مستعد سرمایهگذاری است و هیچ مشکلی از
این بابت وجود ندارد بنابراین میتوان با اطمینان خاطر به
سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و کشاورزی همت کرد.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به وجود پایانههای مرزی
در آذربایجانغربی اظهار کرد :در این رابطه نیز مرزبانی
ناجا آماده همکاری با بازرگانان است و استقبال میکند
و میبایستی زیرساختهای تسهیل و تجارت مرزی نیز
توسط اداره پایانههای مرزی فراهم شود.
وی از تدوین طرح مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس
خبر داد و تصریح کرد :این طرح ،طرح کاملی برای
مرزهای سراسر کشور است و موضوعات رفاهی ،خدمات
مرزبانی و حتی روابط با مرزنشینان در آن تعریف شده
است.
رضایی با اشاره به اجرای طرحهایی در راستای
محرومیتزدایی و ایجاد رفاه معیشتی در مناطق مرزی
گفت :تا کنون مبلغ  ۱۵هزار میلیارد تومان برای نوسازی
و بهسازی واحدهای مرزی هزینه شده است که با توجه به
گستردگی مرز باید اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام
شود .وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد:
با تالش مرزبانان غیور ایران اسالمی از ورود  ۴۷تن
مواد مخدر طی هفت ماه گذشته از مرزهای شرقی کشور
جلوگیری شده و در این مدت نیز کشفیات قاچاق نسبت
به مدت مشابه سال گذشته سه و نیم برابر افزایش داشته
است .فرمانده مرزبانی ناجا در پایان خاطرنشان کرد :از ۲۰
سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان با حضور نیروهای
آمریکایی  ۴۵برابر شده که با همت و تالش مرزبانان کشور
در راستای مقابله با ورود این مواد به داخل کشور اقدامات
مطلوبی صورت گرفته است.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری شیادان حرفهای
با ترفند رجیستری گوشی تلفن همراه
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به کالهبرداری
با ترفند رجیستری گوشی تلفن همراه ،گفت :شهروندان
مراقب افراد سود جویی که با این روش اقدام به سرقت
اطالعات بانکی طعمههای خود میکنند ،باشند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ رامین
پاشایی در تشریح شیوه کالهبرداری با ترفند رجیستری
گوشی تلفن همراه ،افزود :در این روش افراد کالهبردار
با ارسال پیامکی به تلفن همراه هموطنان مبنی بر اجرای
طرح رجیستری و یا ارسال پیامک اخطار مبنی بر عدم
اجرای این طرح ،متقاضیان را به صفحات جعلی موسوم
به فیشینگ هدایت کرده و با سرقت اطالعات کارت
بانکی طعمههای خود نسبت به برداشت غیر مجاز از
حساب بانکی آنان اقدام میکنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار
داد :به هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات دروغین را
نخورند و همواره به منشا ارسال پیامکهای خود توجه
کنند و اخبار رسمی و موثق را از پایگاههای معتبر خبری

نظیر رسانه ملی و خبرگزاریهای مجاز داخل کشور
پیگیری کنند.
وی اضافه کرد :بهتر است هموطنان عزیز به صورت
مستمر اقدام به تغییر رمز عابر بانک خود کنند و اگر
هم از روی عدم آگاهی به اینگونه درگاههای جعلی
وارد شدند سریعا رمز کارت عابر بانک را تغییر دهند و
در صورت دریافت موارد مشکوک موضوع را به سایت
رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir
اطالع دهند.

روابط عمومی پزشکی قانونی
استان تهران اعالم کرد

صدور  589مجوز سقط
جنین درمانی طی  ۶ماه
نخست امسال
در استان تهران
در شش ماهه نخست سال جاری ۹۳۶
متقاضی سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی
قانونی مراجعه کردند که از این تعداد  ۵۸۹نفر
واجد شرایط بودند و برایشان مجوز صادر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی
قانونی استان تهران ،در شش ماهه نخست
سال جاری از کل مراجعین سقط جنین درمانی،
 ۵۸۹نفر مجوز دریافت کردند اما  ۳۴۷نفر فاقد
شرایط الزم برای دریافت این مجوز بودند.
بر اساس این گزارش ،تعداد کل متقاضیان
مجوز سقط درمانی ( ۹۳۶نفر) در شش ماهه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
(۹۳۲نفر) رشد  ۴دهم درصد داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران:

هرفردی میخواهد تاالر
و رستوران راهاندازی کند
باید با هماهنگی اتحادیه
و مجوز اماکن انجام دهد
رئیس پلیس پایتخت گفت :پلیس با افرادی
که خانههای خود را برای برگزاری مجالس
بدون مجوز کرایه میدهند و بعض ًا هم موجب
سلب آسایش مردم میشوند ،برخورد میکند.
به گزارش مهر ،سردار حسین رحیمی افزود:
هرفردی که میخواهد تاالر و رستوران
راهاندازی کند باید با هماهنگی اتحادیه و مجوز
اماکن این کار را انجام دهد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه
پلیس با افرادی که در برجها زندگی میکنند
و سالنی را که متعلق به افراد آن برج است
برای مجالس کرایه میدهند و موجب آزار
و اذیت سایر افراد میشوند ،چه برخوردی
میکند ،گفت :در این ساختمانها مدیرآن
ساختمان باید حتم ًا جوابگوی این تخلف باشد
و همچنین افرادی که منزل شخصی خود را
برای برگزاری مراسمها بدون مجوز کرایه
میدهند هم بدانند که در صورت مشاهده یا
دریافت شکایت از سوی شهروندان پلیس با
آنها برخورد میکند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

رانیتیدینهای موجود
در بازار مشکلی ندارند
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :حدود
یک ماه پیش موضوع سرطانزا بودن برخی
داروهای رانیتیدین بررسی و به شرکتهای
تولیدکننده این دارو اعالم شد و تاکنون
گزارشی درباره وجود ناخالصی در این دارو
ارائه نشده است و رانیتیدینهای موجود در بازار
مشکلی ندارند.
بهگزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور درباره
موضوع مطرح شده درباره سرطانزا بودن
برخی از انواع داروی رانیتیدین که توسط
سازمان غذا و داروی امریکا اعالم شده ،افزود:
اگر مشکلی در زمینه این داروها وجود داشته
باشد ،به محض مشاهده ریکال دارو انجام
میشود.

