رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

اجباری شدن رمز دوم یکبار مصرف از دی

صفحه 3

ایــران
عصـر « َپسـا»

«شناور» شدن واژهها
در زبان و رابطه آن
با دموکراسی و استبداد
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران

دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه
شهید بهشتی

صفحه 8

صفحه 2
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ش و پرورش خبر داد
وزیرآموز 

اجرای رتب ه بندی معلمان در صورت
تصویب آییننامه در نیمه دوم امسال

صفحه 5

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

ظرفیت
غنیسازی ،۵
 ۲۰یا  ۶۰درصد
را داریم

صفحه 2

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در امور بازرگانی خبر داد

ممنوعیت واردات
یک هزار و ۶۵۰
قلم کاال با هدف
حمایت از تولید
داخل

صفحه 3

رئیس کل بیمه مرکزی:

اجرای طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث
از ابتدای سال آینده
صفحه 4
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر:

ارسالکارتشناساییبرقبهتمامیمشترکان
در سراسر کشور در ماه آینده

صفحه 3

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد

جریمه  ۶میلیارد و 697
میلیون تومانی سایپا سیتروئن
به علت گرانفروشی

صفحه 4

مدیرکل تعاون و پشتیبانی
وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد

جزئیات بیمه حوادث دانشآموزی

صفحه 4

وزارت اطالعات اعالم کرد

شناساییوبازداشتعوامل
قاچاقگوشیتلفنهمراه
به ارزش بیش از 120میلیارد تومان

صفحه 6

آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی
مسکن در  10استان

صفحه 3

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران:

در صورت عدم اظهار دارایی،
امضای مسئوالن فاقد اعتبار است

صفحه 4

رئیس کل سازمان خصوصیسازی خبر داد

آزادسـازی سهـام عـدالـت
در صورت تصویب الیحه ارسالی به مجلس

سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح خبر داد

تسهیالت جدید ویژه
سربازان آموزش دیده
در هنرستانها

صفحه 5

رئیس گروه اطالعرسانی فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو خبر داد

جان باختن  ۸۲۵نفر
در سال گذشته و  346تن دیگر
در سال جاری با «قرص برنج»!

صفحه 6

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد

پلمبخانههایمجردیدرمحدودهمیدان
امام حسین به علت پاتوق شدن برای
معتادانوخالفکارانحرفهای صفحه 5

صفحه 3

رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشریح کرد

جزئیات پرداخت وام قرضالحسنه
به بازنشستگان نیروهای مسلح صفحه 4

وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای از شناسایی و برخورد قضائی
با قاچاق ارز در استان یزد خبر داد

دستگیری قاچاقچی حرفهای
به اتهام قاچاق ارز به ارزش تقریبی
 30میلیارد تومان در یزد

صفحه 4

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد

راه اندازی سرویس تصدیق اصالت اسناد

صفحه 5

فرمانده نیروی انتظامی تهران تشریح کرد

جزئیات شناسایی و دستگیری اعضای
باند بزرگ آدمربایی در پایتخت

صفحه 8

2

سیاسی
یادداشت

ایران عصر «پَسا»

دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
ایران عصر «پَسا» شروع شده است.
سیاست و حکومت در جامعه ایران امروز
بدون توجه به عصر «پَسا» به درستی
درک نخواهد شد.
حکومت ،جناحها و فعاالن سیاسی
هم بدون توجه به مجموعه «پسا»ها
راه به خطا خواهند رفت .آنچه درباره
«پسا»ها در اینجا مینویسم ،فرضیاتی است که جای بحث دارند،
اما تصور نمیکنم بدون شناخت و تدقیق آنها بتوان راهی به سوی
آینده بهتر گشود.
اول :پسااعتماد .فراوانی اعتمادی که میراث انقالب ،جنگ و
بسیج ایدئولوژیک بودن پایان یافته است .هر کنش سیاسی –
از انتخابات تا مالیاتستانی و اطالعرسانی به دیوار بیاعتمادی
میخورد .ج.ا.ایران باید راههای مؤثر برای ارتقای اعتماد بیابد.
دوم :پسانفت .هزینههای حکومت و دولت باال رفته ،جمعیت
افزوده شده ،ناکارآمدی بسیار است و تحریمها فزاینده هستند .سهم
نفت در درآمدهای کشور رو به کاهش است و ظاهراً جز تأمین
منابع مالی اندک ،تأمین یارانههای غیرنقدی حاملهای انرژی و
افزودن بر فساد ناشی از نفتفروشی غیرشفاف در شرایط تحریم،
کارکردی ندارد.
سوم :پسامحیطزیست .شدت تخریب محیطزیستی و ناکارآمدی
در بهرهبرداری از منابع آب ،خاک ،جنگل ،مرتع ،هوا و تنوع زیستی،
محیطزیست سرزمین پهناور ایران را چنان شکننده ساخته است که
دیگر نمیتوان با اتکای به آن بدون ارتقای بهرهوری و تحول در
نظام حکمرانی محیطزیستی ،به پایداری آن امید داشت.
چهارم :پسابوروکراسی .نظام اداری که زمانی ابزار قدرت دولت
برای مدرنیزه کردن جامعه ایرانی بود و کار دولت را پیش میبرد،
چنان در چنبره تعارض منافع ،فساد ،بیتخصصی ،مداخله سیاسی
در امر کارشناسی و ناکارآمدی گرفتار آمده است که هزینهاش بر
فایدهاش بسیار میچربد .ج.ا.ایران باید راهکاری برای تحول و
کارآمدسازی اداری بیابد.
پنجم :پساانتخابات .مردمی که از مشارکتهای متوالی در
انتخابات بهرهای رضایتبخش نبردهاند ،انگیزه مشارکت را از
دست دادهاند .این بخشی از پسااعتماد است .بدون یافتن راهی
برای اثربخش ساختن انتخابات در مسیر اراده و رضایت مردم،
انتخابات بیکارکرد و کمرونق میشود.
ششم :پسامذاکره .موازنه قدرت در درون حاکمیت به گونهای
است که مخالفان مذاکره با آمریکا به شدت دست باال را دارند و
هیچ چشماندازی برای شروع چنین مذاکراتی (صرفنظر از خوب و
بد ،یا فایده و ضرر آن) وجود ندارد .هر جناح و اندیشهای ،باید در
چارچوب فرض عدم امکان مذاکره تا حداقل آینده میانمدت ،به
اصالح وضع موجود بیندیشد.
هفتم :پساجهل .جامعهای که به اینترنت ،شبکههای اجتماعی و
راههای کسب اطالعات از دنیای اطراف دسترسی تقریب ًا نامحدود
– اگرچه با دردسر – دارد ،اسیر بسیاری جهلهای مق ّوم وضع
گذشته – از جمله پیآمدهای انحصار رسانهای  -نمیشود.
هشتم :پسامردانه .زنان جامعه ایران مطالبهگر و فعال شدهاند.
این حرکتی تاریخی و ناگزیر است .قدرت سیاسی دیگر نمیتواند
پنجاه درصد جامعه ایرانی را نادیده بگیرد.
نهم :پسانمایش .شکستن انحصار اطالعات و فرارسیدن
پسااعتماد ،نمایش توسعه و کارآمدی را ناممکن کرده است .جامعه
میخواهد هر دستآوردی را نه در نمایش ،بلکه در تحول پایدار
سفره کیفیت زندگی افرادش مشاهده کند.
دهم :پساشنیدن .جامعه دیگر حوصله شنیدن ندارد ،مطالبهگر
گفتوگوست برای آنکه شنیده شود ،و اقلیتی از این مرحله نیز
گذشتهاند ،به انفعال یا ویرانگری رسیدهاند.
ایران عصر «پسا»ها تعریف مسألهها و راهحلهای متفاوتی
میجوید .ما ناگزیر از اندیشیدن به این وضعیت هستیم و گمان
میکنم یک راه کمک به بهبود ،اندیشیدن به فهرستی از «پسا»ها،
تدقیقشان و در نهایت برکشیدن مهمترینها و بنیاد نهادن
راهکارها بر مبنای درمان علل بروز آنهاست.
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

ظرفیت غنیسازی  ۲۰ ،۵یا  ۶۰درصد را داریم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :از بازرسان آژانس
هنگام خوراک دهی و جمع آوری محصول در فردو دعوت شد
و قرار است فردا بازرسان به اینجا (فردو) بیایند تا نمونه گرفته
شده را ببینند و راستی آزمایی کنند.
به گزارش ایسنا ،بهروز کمالوندی صبح شنبه  18آبان پس
از بازدید خبرنگاران از تاسیسات غنیسازی فردو در نشست
خبری اظهار کرد :تا به حال سه گام برداشته شده بود که بنا
به دستور رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به
 ۱۰۴۴سانتریفیوژ در این سایت گاز  UF۶تزریق شود و امروز
دیدید که این ماشین ها فعال هستند و محصول آنها نمونه
گیری شده است.
کمالوندی اظهار کرد :از  ۱۵آبان گام چهارم اعالم شد و به
سازمان دستور داده شد در این رابطه و همان طور که انتظار
می رفت کاری که چند روز طول می کشد در کمتر از یک
روز انجام شد.
وی ادامه داد :قرار بود تا  ۱۵سال در فردو مواد هستهای
نباشد اما این کار با انتقال یک سیلندر از نطنز به فردو انجام
شد که حدود  ۲تن گاز منتقل شد .ما در این سالهای اخیر کار
غنیسازی روی پسماندهای باقی مانده از جریان غنی سازی
را بهینه کردیم و به جز غنیسازی مستقیم با مواد اولیه از
پسماندها هم اورانیوم غنی شده گرفتیم .االن  ۲۵تن از آنها را
داریم که  ۲تن آن به فردو منتقل شد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :مرکز
ملی خالء ،مرکز کنترل و استانداردسازی مواد و مرکز تولید
ایزوتوپ پایدار از مسیرهای غیر سانتریفیوژی را به عالوه
عملیات غنیسازی اکنون در سایت فردو داریم .فردو در بخش
غنیسازی دو بال دارد که یک بال آن فعال است و در بال دیگر
سانتریفیوژها جمع آوری شده است اما باید بگویم اگر قرار باشد
در بال دیگر سانتریفیوژ بیاید دیگر از نسل اول نیست و حتما از
ماشین های پیشرفته خواهد بود.
وی گفت :دو آبشار  ۱۷۴تایی را قرار نیست به آنها اورانیوم
تزریق کنیم بلکه مخصوص ایزوتوپ پایدار هستند که از روش
های ارزان است.
کمالوندی اظهار کرد :فردو طی روز های آینده به حداکثر
ظرفیت خود خواهد رسید .با آمدن فردو به  ۹۵۰۰سو می
رسیم که نسبت به ظرفیت قبل از برجام دیگر فاصلهای باقی
نمیماند .از االن زمان به نفع ماست.
وی تاکید کرد :ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده
است و بنا نداشت تعهداتش را انجام ندهد اما با توجه به اینکه
توازن اجرای تعهدات به هم خورده بود ناچار به انجام این
اقدامات شدیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد :امیدواریم به گام
های دیگر نیاز نباشد و طرفهای مقابل تعهدات و اقداماتشان
که متعهد شدهاند را انجام دهند .آن چه مربوط به سازمان انرژی
اتمی است چه در زمان مذاکرات و چه اجرای برجام و چه هم
اکنون ،کارها در زمان مناسب خود انجام شده است.
وی گفت :روز یکشنبه مرحله بتن ریزی بوشهر را برای
واحد  ۲نیروگاه داریم و این کار حداقل دو سال زمان می برد.
بوشهر و مرکز نظام ایمنی که مثل آتشنشانی است مورد
تحریم قرار گرفت اما با این وجود در این زمینه هم گام های
خوبی برداشته شده است و انشاءاهلل تا  ۱۴۰۴به مدار میرسد و
دو سال بعد واحد  ۳راهاندازی خواهد شد.
کمالوندی درباره ممانعت سازمان از ورود یک بازرس آژانس
و لغو اعتبارنامه این فرد گفت :این مسائل به آژانس اطالع داده
شد و این به خاطر آن بود که این فرد یا آغشته به مواد است
یا موادی همراهش است و گزارشی به انس دادیم و در آژانس
هم مطرح شد و به نظر ما اعضا متوجه شدند .چون گزارش
ما منطقی و مستدل بود و اسناد و فیلم هایی داریم که اثبات
میکند استدالل ما را .وی افزود :عدهای خواستند سوءاستفاده
کننند که بگویند ایران پایبند به مصونیت بازرسان نیست ،اما ما
گزارشی کامال حقوقی و مستدل ارائه کردیم .ما گفتیم بر اساس
پادمان ،مصونیت محدودیت دارد و برای استفادههای شخصی
نیست و فقط به منظور انجام ماموریت است .نمیشود در این
رابطه یک طرفه مساله را دید و مقررات تاکید دارد که نمیتوان
از مصونیتها سوءاستفاده کرد.
این مقام سازمان انرژی اتمی گفت :به دلیل تجربیات تلخ
خرابکاریها در صنعت هستهای سیستم کنترلی قوی داریم که
این نوع اتفاقات را کنترل می کند و بخشی از این نوع کنترل
ها را به آژانس هم توضیح دادیم.
وی درباره برنامه کشور برای رسیدن به  ۱۹۰هزار سو با
بیان اینکه توان ما از این سطح هم فراتر است ،گفت :با برنامه
های فعلی حداقل  ۲۵۲هزار سو برای ما صد در صد ممکن
است اما تا یک میلیون سو هم بسته به پیشرفت ماشین های
سانتریفیوژ ها امکان پذیر است .گام سوم با سرعت دادن به
ماشین های جدید کمی دست ما را باز می کند اما رسیدن
به یک میلیون سو کامال به این ماشین ها بستگی دارد .االن

باالی  ۵۰۰کیلو ذخیره سوخت داریم اما اینها را باید به سوخت
نیروگاهی تبدیل کنیم .برای بوشهر سوخت فعال داریم .برای
تولید سوخت نیروگاهی بخشی از راه را رفتیم اما تکنولوژی
ما نیاز به تکامل دارد و همزمان اینها را باید پیش ببریم .در
چند سال آینده انشاءاهلل تولید کنننده سوخت نیروگاهی هم
خواهیم بود.
وی گفت :تکنولوژی که ذخایر جمع آوری شده را به سوخت
نیروگاهی باید تبدیل کند در حال تکمیل است و در چند سال
آینده در این باره خبرهای خوبی خواهیم شنید.
وی تاکید کرد :این مرحله ،گام آخر نیست ولی امیدواریم
طرف مقابل به راه بیاید و به خودش بیاید .در عین حال گامهای
ایران فقط فنی و هسته ای نیست .کشورهای غربی حق را به
ما می دهند .اما برای اجرای تعهداتشان عذر و بهانه می آوردند.
این گام ها برای آن است که آنها را متقاعد کنیم برگردند و اگر
برگردند می توان از این گام ها برگشت.
کمالوندی با بیان اینکه نمی دانیم گام های بعدی چه
خواهد بود ،افزود :درباره گام چهارم تا چند روز قبل هم خودمان
نمیدانستیم چه خواهد بود البته پیشنهادات را ما ارائه کرده
بودیم و حداقل  ۱۵پیشنهاد داشتیم .االن به جایی رسیدیم که
صنعت هسته ای محدودیتها را کنار گذاشته است.
معاون صالحی اظهار کرد :این برنامه را داریم که نسل اول
سانتریفیوژ را از رده خارج کنیم .در بلندمدت ماشینهای ما از
نسل اول نخواهد بود و اینکه کدام ماشینها به تولید انبوه برسد
به تصمیم فنی و سیاسی کشور بازمیگردد.
وی درباره احتمال وجود خرابکاری در تورقوزآباد گفت :در
این باره مساله آلودگی نیست ،ذراتی که میتوانند پرواز کننند هر
جایی میتواند باشد و آلودگی با غنای باال اصال در آنجا مطرح
نیست .در عین حال موضوعی مثل تورقوزآباد ممکن است برای
هر کشوری در ارتباط با آژانس باشد .اصال مساله مهمی در این
باره نیست و کامال قابل حل است البته تلقی ما این است.
وی با اشاره به اهمیت مقررات پادمانی ،ایمنی و امنیت
گفت :هر سایت هستهای کنترلهای خاص خود را دارد .ما
در نیروگاه بوشهر تجهیزات را قبل از نصب در جایی قرنطینه
میکنیم و این یک عمل خوب است که آژانس این کار ما را به
دیگران هم توصیه میکند از طرفی اقداماتی که به ما توصیه
میشود انجام دهیم.
وی تاکید کرد :تورقوزآباد برای بخش خصوصی است و
سایت ما نیست و هر اتفاقی میتواند در آن انجام شود .اسرائیلی
ها سعی کردند سر و صدایی انجام دهند اما به ضررشان شد و
این مساله باعث شد گزارش جامعی در آژانس ارائه شود و موارد
بیشتری توضیح داده شود.
وی در پاسخ به ایسنا با توجه به واکنش اروپایی ها به گام
چهارم گفت :اروپاییها در جایگاهی نیستند که موضوع را به
شورای امنیت ببرند آنها باید به تعهداتشان در برجام بازگردند.
کمالوندی افزود :تصمیم برای اجرای گامهای کاهش
تعهدات در سطوح باال مطرح و تصمیم گیری می شود .ما تا
یک سال صبر کردیم اما تصمیمات بر اساس حقایق و مشورتی
گرفته میشود و نتیجه حساب شده اتخاذ می شود.
وی ادامه داد :به نظر ،برخی مثل رژیم صهیونیستی و
آمریکای امروز و کشورهای حاشیه خلیج فارس برجام را نمی
خواهند .در ایران هم اصل بر برجام نیست که به هر دلیلی
حفظ شود اگر منافع ما ایجاب کند که برجام نباشد از آن خارج
خواهیم شد و اینها بر اساس محاسباتی انجام می شود البته
برخی می گویند این گام ها و اقدامات کم است و برخی می
گویند زیاد است اما تصمیم بر اساس یک برآیند در سطح کل
کشور است.
وی درباره روند تولید ایزوتوپ های پایدار اظهار کرد :االن
در وضعیتی هستیم که بدون روسها هم میتوانیم در زمینه
رادیو ایزوتوپ ها کار را ادامه دهیم اما با توجه به همکاری
خوب ما با روس ها در سطوح مختلف میخواهیم این همکاری
حفظ شود .به عالوه آنها تجربیات خوبی دارند و کشوری است
که ایزوتوپهای پایدار دنیا را تامین میکند و حتما با سرعت و
نتیجه خوبتری کنار روسها پیش میرویم .در رابطه با پروژه
مشترک رادیوایزوتوپها میتوانم بگویم رفته رفته به مرحله
تولید خواهیم رسید.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :ما در اجالس
عمومی که اخیرا در آژانس بود با مقامات اتحادیه اروپا و چین
و انگلیس هم دیدار داشتیم .چینی ها مقداری تحت فشار بودند
و آمریکاییها فشار می آوردند .قبال تیم آمریکا همکاری خوبی
داشت ولی بعد از ترامپ کال تیم عوض شد و شروع کردند
به فشار به کشورها .پیش بینی شده حتی اگر برجام برهم
خورد قرار است همکاری در این زمینه ادامه یابد و در قطعنامه
 ۲۲۳۱هم این آمده بود .ما چینیها هم گفتیم که نباید منتظر
معافیتهای هستهای آمریکا باشند و هیات انگلیسی حضور و
مذاکرات خوبی داشت .تیم های ایران و چین هم در رفت و آمد
است و روند االن به خوبی در حال انجام است.

وی درباره روند تحوالت در بازطراحی رآکتور اراک گفت:
االن قراردادهای بلندمدت تر و مهم تری را پیش رو داریم و
امیدواریم به زودی خبر امضا شدن آنها را بدهیم که مربوط به
ساخت و نصب تجهیزات است .البته قرار خرید تجهیزات هم
مدنظر است با این نگاه که اگر نمی خواهند بسازند بتوانیم
خریداری کنیم و این مساله در زمان مذاکرات مورد بررسی و
تفاهم هم قرار گرفته است.
کمالوندی در پاسخ به سوالی گفت :آنچه در رابطه با
بازگشت پذیری اقدامات ایران مد نظر است اینکه اطالعات و
دانش در مورد ماشین  IR۶را نمی توان پاک کرد اما بقیه موارد
مواردی است که اگر طرف مقابل جدی باشد قابل برگشت
است .آنهایی که در حوزه تحقیق و توسعه است قابل برگشت
نیست مثال در مورد زنجیره ها .اگر می خواهند و برایشان مهم
است که دانش ما دیرتر تکامل پیدا کند باید هر چه سریع
تر اقدام کنند .درباره همکاری ایران در پروژه ایتر اظهار کرد:
این پروژه با پول و دانش یک کشور قابل انجام نیست .آنها با
بازدیدی که از تجهیزات و منابع انسانی ما داشتند متقاعد شدند
که هر چند تجهیزات ما قدیمی است اما نیروی انسانی بسیار
توانمندی را در اختیار داریم و حضور نیروی ایرانی در این پروژه
می توانست بسیار محکم کننده باشد .اما در نهایت با فشار
آمریکایی ها از ورود و همکاری ایران در این پروژه جلوگیری
شد .البته در فرانسه صحبت کردیم در سفری که داشتیم و
سه چهار هیات ایرانی در رابطه با همکاری در حوزه گداخت
تبادل شدند .سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این
پرسش که گفته میشود ایران سطح غنی سازی اش را روی
 ۵درصد نگه داشته است در حالی که خط قرمز اروپا غنی
سازی  ۲۰درصد است؟ گفت :این مسائل و ادعا از سوی رژیم
صهیونیستی و آمریکا مطرح می شود و کشورهای حوزه خلیج
فارس هم که اصال نمیدانند انرژی هستهای چیست .شفافیت
اقدامات و فعالیت های هر کشوری توسط راستی آزمایی آژانس
تایید می شود و نباید به این ادعاها و اظهارات توجه کرد.
وی تاکید کرد :غنی سازی  ۵درصد به سازمان دستور داده
شده است و این ظرفیت در سازمان است که غنی سازی ،۵
 ۲۰یا  ۶۰درصد را انجام دهیم اما اینکه با این میزان اورانیوم
چقدر بمب می توان تولید کرد این ها حرف ها و تصورات و
توهمات رژیم اسرائیل و آمریکاست و باید گفت که کافر همه
را به کیش خود پندارد.
کمالوندی در پاسخ به اینکه از این به بعد کنترل ایران
روی بازرسی های آژانس بیشتر خواهد شد؟ و اینکه پمپئو گفته
است ایران در بحث ممانعت از ورود یک بازرس آژانس قصد
اخاذی دارد گفت :کلمه اخاذی را قبال هم وزیر خارجه آمریکا
به کار برده در حالی که این کلمه مناسب خودشان است که
حتی متحدان خودشان را تحت فشار و زورگیری قرار می دهند.
ایران به دنبال حقوق خودش است
وی ادامه داد ما از بازرسی ها استقبال کردیم مشروط به
اینکه بازرسی برای بازرسی باشد اما اگر قرار باشد خرابکاری
باشد و بخواهند به اطالعاتی دست یابند ما خیلی هوشیار
هستیم .شاید آژانس هم خودش تعجب کرده از این سطح
مراقبت و کنترل ایران روی صنعت هستهای اش که اجازه نمی
دهد آلودگی و مشکلی برای صنعتش به وجود آید.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره کاهش بازرسی ها
در بخش هایی که محدودیت ها برداشته شده است گفت:
ما در روند بازرسی ها محدودیتی ایجاد نکردیم .وقتی تعهدی
کنار می رود دیگر موضوعی نمیماند که بازرسی انجام شود.
اما ما دست به ساز و کار و ساختار بازرسی ها نزدیم اگر بازرسی
بخواهد از روند فعالیت ها مثل شمارش ماشین های IR۶
که قبال بازرسان می شمردند ولی االن دیگر لزومی ندارد اما
اگر بخواهند بشمرند ما مخالفتی نداریم اما عمال این بازرسی
بی معناست .وی در پاسخ به سوالی درباره همکاریهای
هستهای بینالمللی با ایران گفت :اروپاییها به این دلیل که در
تعهداتشان بدهکار هستند در جایگاهی نیستند که بگویند این
همکاری ها را لغو میکنیم ،اما تا جایی که میدانم از سرعت
پیشرفت همکاریها کاسته نشده است .البته کار با کندی پیش
میرود چون روند ها و جزئیات را میفرستند جاهایی که باید
اجازه بگیرند و شرکتهایی که از تحریم های آمریکا می ترسند
از ورود به این همکاریها خودداری میکنند از این رو کار با
کندی روبرو میشود.
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معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد

آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در  10استان
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت
نام طرح اقدام ملی مسکن از  18آبان در بیش از
 ١٠استان کشور خبرداد و گفت :تهرانیها تا یک
ماه آینده میتوانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت
نام کنند.
به گزارش ایرنا ،محمود محمودزاده افزود :از ۱۸
آبان ماه ثبت نام از متقاضیان خرید خانه در طرح
اقدام ملی آغاز میشود .وی اظهارداشت :همچنین
هموطنان در استانهای سیستان و بلوچستان ،قم،
خراسان شمالی و جنوبی در همین هفته میتوانند با
مراجعه به سامانه ثبت نام اقدام به بارگذاری مدارک

خود اقدام کنند .به گفته معاون مسکن وزیر راه و
شهرسازی ،استانهای گلستان ،کهکیلویه و بویر
احمد و کردستان نیز در هفته دوم و بدین ترتیب
استانهای همدان ،یزد و چهارمحال و بختیاری نیز
وارد پروسه ثبت نام خواهند شد .وی در خصوص
زمان ثبت نام مردم تهران در طرح اقدام ملی مسکن
گفت :تهرانیها هم تا یک ماه دیگر میتوانند در
طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.
محمودزاده تصریح کرد :سه شهر جدید اطراف
تهران شامل پردیس ،پرند و اندیشه برای ساخت
خانههای طرح اقدام ملی انتخاب شده است و

پایتخت نشینان در این سه شهر صاحب خانه در طرح
اقدام ملی میشوند .ضمن اینکه در شهرستانهای
استان تهران نیز خانه برای ساکنان شهرهای مذکور
ساخته خواهد شد .وی گفت :به دلیل سیاست
کنترل جمعیت ،خانههای طرح اقدام ملی در کالن
شهر تهران ساخته نخواهد شد بلکه این خانهها در
شهرهای جدید اطراف تهران ساخته میشود.
محمودزاده ادامه داد :اکنون ١٨٠هزار واحد از این
طرح در مراحل ساخت قرار دارد و گفت :قرار است
 ٤٠٠هزار واحد خانه در طرح اقدام ملی مسکن در
مدت دو سال ساخته و به مردم تحویل شود.

رئیس کل سازمان خصوصیسازی خبر داد

آزادسازی سهام عدالت در صورت تصویب الیحه ارسالی به مجلس
رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت :آزادسازی سهام
عدالت منتظر تصویب الیحه مربوطه در مجلس است و سعی
میکنیم تا آخر سال سهام عدالت دست مردم آزادسازی شود .به
گزارش فارس ،علیرضا صالح در مورد آزادسازی سهام عدالت
گفت :برای آزادسازی سهام عدالت یک الیحه در مجلس در
حال بررسی و تصویب است که اگر به تصویب نهایی برسد و
تبدیل به قانون شود ،آزادسازی انجام میشود .وی تاکید کرد:
آزادسازی سهام عدالت باید مستند به قانون و با مصوبه مجلس
انجام شود .رئیس کل سازمان خصوصیسازی در مورد شیوه

واگذاری سهام عدالت گفت :اول باید مصوبه مجلس بیرون بیاید،
این مسئله را برای تصویب به هیات واگذاری میبریم تا هیات
واگذاری در مورد شیوه آزادسازی سهام عدالت تصمیمگیری کند
و نمیگذاریم آزادسازی سهام عدالت مشمول مرور زمان شود.
صالح تاکید کرد :شیوه و نحوه آزادسازی سهام عدالت را باید
هیات واگذاری تصمیم بگیرد .وی افزود :اگر مصوبه مجلس در
مورد آزادسازی سهام عدالت زودتر بیاید ،نحوه آزادسازی سهام
عدالت نیز در هیات واگذاری مشخص میشود و سعی میکنیم
تا آخر سال سهام عدالت دست مردم آزادسازی شود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

اجباری شدن رمز دوم یکبار مصرف از دی

به گفته رئیسکل بانک مرکزی اتصال همه بانکها به
سیستم متمرکز پیامکی بانک مرکزی تا دیماه زمان میبرد
و اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا تا آن زمان امکانپذیر
نیست؛ حال آنکه برخی بانکها استفاده از این خدمات را
اجباری کردهاند که در این میان بانک مرکزی هم نهایتا
اجرای این امر را تا دی ماه اجباری اعالم کرد و از مشتریان
خواست که اقدامات الزم را انجام دهند.
به گزارش ایسنا ،پرداختهای اینترنتی این روزها
توسط تعداد بسیاری از ایرانیان مورد استفاده قرار میگیرد
و با وجود انجام اقدامات بسیار برای افزایش ضریب امنیت
این پرداختها ،هنوز برخی سودجویان اقدام به دزدی از
حسابهای برخی مشتریان بانکی میکنند.
در همین راستا ،عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک
مرکزی از ماههای پایانی سال گذشته از اجرای طرح رمز
دوم پویا (یکبار مصرف) به جای رمز دوم ایستا (ثابت)
برای کارتهای بانکی خبر داد و اعالم کرد که این طرح
از خرداد ماه سال  ۱۳۹۸به صورت اجباری اجرا میشود .بر
همین اساس برخی بانکها از همان سال گذشته با راهاندازی
سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری رمز دوم پویا ،اقدام به
ارائه رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان خود کردند و قرار
بود که این طرح از خرداد امسال اجرایی شود .با ورود به سال
جاری ،اتفاقی افتاد که سبب شد مسئوالن بانک مرکزی در
اجرای این طرح دچار تردید شوند؛ چراکه شرکت اپل دسترسی
به برخی اپلیکیشنهای ایرانی را به بهانه تحریمهای آمریکا
علیه ایران محدود کرد و این در حالی است که مسئوالن بانک
مرکزی تصمیم داشتند رمزهای یکبار مصرف را از طریق

اپلیکیشنهای بانکی در اختیار مردم قرار دهند .در همین حین،
بانک مرکزی اعالم کرد که اجباری شدن رمز دوم یکبار
مصرف به تعویق افتاده و زمان مشخصی را برای اجرایی شدن
این طرح اعالم نکرد .پس از این موضوع ،برخی بانکها به
تدریج با صدور اطالعیههایی ،استفاده از رمز دوم پویا را برای
مشتریان خود اجباری کردند .اما سیاست مشخصی در این باره
از سوی بانک مرکزی اعالم نشد.
اجبار از دی ماه
حال آنکه چند روز گذشته ،رئیسکل بانک مرکزی با بیان
اینکه بیش از  ۳۰بانک ،فعالسازی رمز پویا را شروع کردهاند،
اظهار کرد که به دلیل هوشمند نبودن بسیاری از موبایلها،
اجباریکردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
همتی تاکید کرد که مسئولیت حفاظت از اطالعات مشتریان
به عهده بانکهاست و هرگونه ضرر و زیان وارده از این
ناحیه به عهده آنهاست .به گفته او ،بانکها اطالعرسانی در
خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کردهاند و در حال
حاضر رمز ایستا و رمز پویا توامان فعال هستند اما مشتریان به
دلیل راحتی ،ترجیح میدهند از رمز ایستا استفاده کنند .رئیسکل
بانک مرکزی با بیان اینکه رمز ایستا باید به گونهای غیرفعال
شود که موجب نگرانی مشتریان ،در دریافت روزانه بیش از
 ۱۰میلیون خدمت نشود ،تصریح کرد که تعدادی از بانکها
هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل
مشتریان خود متصل نیستند .به گفته همتی ،بانک مرکزی یک
سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راهاندازی کرده است ،اما اتصال
تمامی بانکها به آن تا ابتدای دیماه فرصت نیاز دارد و عمال
اجباریشدن رمز دوم یکبار مصرف تا دیماه زمان میبرد.

 ۳۳هزار تومان هزینه برای یکسال
در این بین مشخص نیست که اگر اجباری کردن رمز
دوم پویا با مشکالتی از جمله نداشتن گوشیهای تلفن همراه
هوشمند مواجه است ،چطور برخی از بانکها رمز دوم پویا را
اجباری کردهاند؟ از سوی دیگر یکی از مشکالتی که پیش از
این گفته میشد ،هزینه زیادی بود که وزارت ارتباطات قرار
بود از بانکها برای تایید شماره تلفن افراد با کد ملی بگیرد که
مشخص نیست این هزینه کاهش یافته یا خیر؟
همچنین راهاندازی خدمات رمز دوم پویا در برخی بانکها
حدود  ۳۳هزار تومان هزینه دارد که به نسبت کارمزدهای
بانکی رقمی باال به نظر میرسد و این در حالی است که
دریافت این رمزها اجباری است.
سراغ درگاههای مشکوک نروید
در این میان و طی آخرین خبر ،بانک مرکزی طی
اطالعیهای اعالم کرد که "به اطالع مشتریان شبکه بانکی
کشور میرساند که بانکها و موسسات اعتباری در راستای
ارتقای سطح امنیت تراکنشهای بدون حضور کارت در
اینترنت ،امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کردهاند.
از آنجاکه انجام تراکنشهای بانکی و پرداخت از ابتدای
دیماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکانپذیر خواهد بود،
خواهشمند است هموطنان بهمنظور دریافت رمز و تایید شماره
تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
همچنین در راستای پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز
در فضای مجازی الزم است صرف ًا از درگاههای مجاز بانکی
و پرداخت استفاده و از ارائه اطالعات در درگاههای مشکوک
جدا خودداری شود.

مرکز آمار اعالم کرد

صدور مجوز ساخت  ۱۴میلیون مترمربع واحد مسکونی طی سال گذشته در تهران
شهرداری تهران در سال گذشته مجوز ساخت بیش
از  ۱۴میلیون متر مربع واحد مسکونی را صادر کرده
است.
به گزارش ایسنا ،اخیرا مرکز آمار گزارش از وضعیت
پروانههای ساختمانی در سال  ۱۳۹۷منتشر کرد که
نشان میدهد روند صدور مجوزهای ساخت رو به رشد
بوده است .این در حالی است که برای حدود  ۷۶هزار
 ۵۱۱واحد مسکونی در تهران پروانه صادر شده است که
نسبت به سال  ۱۳۹۶حدود  ۱۷.۵درصد افزایش داشته
است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این
پروانهها نیز هفت واحد بوده است .همچنین  ۱۰هزار
و  ۹۵۴پروان ه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران

در سال گذشته صادر شده که نسبت به سال قبل از آن
با رشد  ۱۷.۶درصدی همراه بوده است .بر این اساس
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان
صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال  ٩٧بالغبر
 ۱۴میلیون و  ۳۴۱هزار مترمربع بوده است که نسبت
به سال گذشته حدود  ۲۱.۳درصد افزایش داشته است.
متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانهها در دوره
مورد بررسی حدود  ١٣٠٩مترمربع بوده است.
 ۳۷۶هزار مجوز ساخت مسکن در ایران

اما وضعیت صدرو پروانههای ساختمانی در کل
کشور در سال گذشته نشان میدهد که حدود ۳۷۶
هزارو  ۵۷۵واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای

احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیشبینی
شده است که نسبت به سال  ۱۳۹۶حدود  ۱۶.۶درصد
افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر
پروان ه احداث ساختمان  ٢.٦واحد بوده است.
همچنین بیش از  ۱۴۲هزار پروان ه احداث ساختمان
توسط شهرداریها در سال  ۱۳۹۷صادرشده است که
نسبت به سال قبل حدود  ۱۶.۳درصد افزایش داشته
است .مجموع مساحت زیربنا در پروانههای صادرشده
برای احداث ساختما ن نیز بیش از  ۷۲میلیون مترمربع
بوده است که نسبت به سال گذشته ۲۰.۵درصد افزایش
داشته است .متوسط مساحت زیربنا در این پروانهها ٤٩٤
مترمربع بوده است.

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر داد

ممنوعیت واردات یک هزار و  ۶۵۰قلم
کاال با هدف حمایت از تولید داخل

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی با اشاره به ممنوعیت ورود یک هزار و ۶۵۰
ردیف تعرفه کاال به کشور گفت :امروز بهترین فرصت
برای بخش تولید کشور است که به لحاظ کمی و کیفی
با بیشترین جهش ممکن مواجه شود.
به گزارش تسنیم ،حسین مدرس خیابانی با اشاره به
فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه یکی
از راههای رونق تولید جلوگیری از واردات زائد ،بی رویه و کاالهای دارای ساخت
داخل است ،افزود :سخنان مقام معظم رهبری در این مورد حجت را بر همه تمام
کرده است .وی همچنین اظهارداشت :متن مصوبهای در شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران سه قوه به جهت لبیک گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری
تمدید شد که امکان ادامه ممنوعیت ورود کاالهای غیر ضرور و اقالم دارای زمینه
توان تولید داخل را بیش از پیش در کشور فراهم کرد.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت :این وزارتخانه
مطابق مصوبه مزبور مکلف شده که نسبت به ممنوعیت این دو گرو کاالهایی
یعنی اقالم غیر ضروری و دارای توان ساخت داخل اقدام کند.
وی در ادامه افزود :طبق این مصوبه ورود یک هزار و  650ردیف تعرفه کاالها
به کشور ممنوع شده است .مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حجم واردات کاالها
به خصوص در بخش مصرفی کاهش چشمگیری داشته است ،اظهارداشت:
خوشبختانه با اجرای این مصوبه بخشهای تولیدی کشور هم با یک توان
مضاعف نسبت به افزایش ظرفیت تولید که بتوانند قطع وابستگی داشته باشند
وهم فرصت پیدا خواهند کرد که کیفیت کاالهای خود را ارتقا بخشند.
وی ادامه داد :بطورکلی موقعیت و جهش خوبی برای رونق و شکوفایی تولید
در مملکت ایجاد شده و بدون شک لیست ممنوعیت واردات کاالها گسترش پیدا
خواهد کرد .قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت :واردات
کاال به کشور از این پس معطوف به دو گروه اول واردات کاالهای ضروری و
راهبردی مربوط به سفره مردم و دوم قطعات ،مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز
واحدهای تولیدی خواهد بود بنابراین خارج از این دو گروه واردات کاال نخواهیم
داشت.
وی همچنین در خصوص اینکه برخیها معتقدند تولید باید رقابت پذیر باشد
یعنی اجازه دهید کاال از خارج واردات شود تا بتوان توان رقابت پذیری تولید داخل
را در کشور تقویت کرد در غیر این صورت یک فضای انحصاری ،غیر رقابتی و
گلخانهای برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد ،افزود :بطورکلی با این نظر
مخالف است چون در بسیاری از حوزهها هیچ کدام از شرایط و شاخصههای بخش
تولید و حتی شاخصههای بخش تجارت کشور شرایط برابری با بقیه دنیا ندارد از
اینرو باید یک حفاظت و مراقبتی در خصوص تولید داخل انجام شود.
مدرس خیابانی ادامه داد :بدون شک با فرمایشات اخیر رهبر انقالب و مصوبه
سران قوا بحث ممنوعیت ورود کاالهای غیر ضرور و اقالم دارای تولید داخل بیش
از پیش در وزارت صمت مورد توجه خواهد بود و در عین حال مراقبت میشود
خارج از این موضوع وارداتی صورت نگیرد.
وی تصریح کرد :امروز بهترین فرصت برای بخش تولید کشور است که به
لحاظ کمی و کیفی با بیشترین جهش ممکن مواجه شود چون شرایط فعلی
واردات به سبب قیمت ارز توجیه پذیری کمتری داشته و در ضمن یک هزار و
 650قلم کاال با ممنوعیت واردات مواجه شده است.
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر:

ارسال کارت شناسایی برق به تمامی
مشترکان در سراسر کشور در ماه آینده
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر از ارائه کارت شناسایی برق
که روی آن شناسه  ١٣رقمی برق مشترکان درج شده است ،به این مشترکان در سراسر
کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،هادی مدقق با اشاره به روشهای مختلف پرداخت قبض برق ،اظهار
کرد :یکی از برنامهها ،معرفی روشهای مختلفی بود که مشترکان میتوانستند پس از
حذف قبوض کاغذی برق ،وجه قبض خود را پرداخت کنند و روشهایی برای افرادی که
گوشی هوشمند دارند ،پیشبینی شده بود .صاحبان این تلفنهای همراه میتوانند از طریق
وبسایت ،اپهای مختلف و ...قبض خود را پرداخت کنند .وی ادامه داد :افرادی که گوشی
هوشمند ندارند میتوانند از طریق  USSDقبض خود را پرداخت کنند .اما افرادی که هیچ
نوع گوشی ندارند ،باید شناسه قبض خود را که پیش از این در قبوض کاغذی درج میشد،
داشته باشند .برای اینکه این افراد بتوانند چه از طریق تلفن ثابت و چه از طریق خودپرداز
پرداخت کنند ،تصمیم گرفتیم به همه مشترکان کارت شناسایی برق داده شود که شناسه
دقیق خود را داشته باشند .مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر تاکید
کرد :درواقع هدف این است مشترکان شناسه قبض خود را مانند یک کارت مثل دیگر
کارتها در اختیار داشته باشند که هرجا مراجعه کردند ،بتوانند قبض خود را پرداخت کنند.
مدقق با بیان اینکه طرح ارائه کارت شناسایی برق از برنامههای ماه آینده است،
اظهار کرد :طرح به صورت سراسری در کشور اجرا میشود و هزینه آن از مشترک گرفته
نمیشود .بر اساس این گزارش ،قبوض کاغذی برق از ابتدای مهرماه حذف شد و مشترکان
پس از آن اطالعات قبض خود را از طریق پیامک دریافت میکنند.

4
مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران:

در صورت عدم اظهار دارایی،
امضای مسئوالن فاقد اعتبار است

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن جمهوری
اسالمی ایران گفت :در صورت عدم اظهار
دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی
به دارایی مسئوالن ،امضای آنها فاقد اعتبار
خواهد بود.
به گزارش میزان ،داود کریمی مرید ،مدیر
سامانه ثبت دارایی مسئوالن جمهوری اسالمی
ایران ،گفت :سیام آبان ماه جاری مهلت ثبت
اطالعات دارایی مسئوالن پایان مییابد.
وی میزان استقبال مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران از سامانه
ثبت دارایی را بسیار باال توصیف کرد و گفت :به منظور تسهیل فرآیند
اظهار دارایی با دستور ریاست قوه قضائیه ،از بیست و هشتم مهرماه
دسترسی به سامانه ثبت دارایی در بستر شبکه ملی اطالعات امکان
پذیر گردیده است و تاکنون بسیاری از مسئوالن توانسته اند اطالعات
دارایی و اموال خود را اظهار نمایند.
مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن در رابطه با ایجاد دفاتر موقت
توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه در نقاط مهم حاکمیتی
تصریح کرد :ایجاد این دفاتر تنها در راستای سهولت ثبت نام «ثنا»
توسط مسئوالن بوده است ،در عین حال مسئوالن مذکور میتوانند در
این دفاتر موقت یا در محل حضور خود اموالشان را در سامانه ثبت کنند.
الزم به ذکر است که هم اینک بسیاری از مسئوالن پس از مراجعه به
این دفاتر و اخذ حساب کاربری شخصی «ثنا» اطالعات اموال و دارایی
خود را با موفقیت در سامانه ثبت دارایی اظهار کرده اند.
کریمی مرید در پاسخ به پرسشی در رابطه با میزان امنیت سامانه
ثبت دارایی گفت :مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه برترین
دستگاه کشوری است که خدمات الکترونیک را در  ۷۰سامانه گوناگون
قضایی همراه با «احراز هویت قطعی» به بیش از  ۲۰میلیون نفر در
سراسر کشور ارائه میدهد و تاکنون هیچگونه ضعف امنیتی در ارائه این
خدمات رخ نداده است.
وی افزود :برابر قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن و
کارگزاران جمهوری اسالمی ایران و آئین نامه اجرایی مصوب تمام
تمهیدات امنیتی برای سامانه ثبت دارایی توسط مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضائیه اندیشیده شده است.
این مقام مسئول در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت:
در راستای تسهیل فرآیند ثبت دارایی مسئوالن نقاط مهم حاکمیتی
و براساس مکاتبات صورت گرفته ،کارشناسان مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضائیه از روز  18آبان در نقاط مهم حاکمیتی حضور
یافته و ثبت نام «ثنا» را برای آن دسته از مسئوالن که تاکنون موفق به
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشده اند ،انجام خواهند داد.
مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن در پایان خاطرنشان کرد :در
صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی
مسئوالن ،امضای آنها فاقد اعتبار خواهد بود ،لذا از مسئوالن انتظار
میرود تا پایان مهلت اعالم شده نسبت به ثبت اطالعات دارایی و اموال
خود در سامانه ثبت دارایی اقدام نمایند.
گفتنی است دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئوالن با مراجعه به
نشانی  residegi.adliran.irامکان پذیر است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد

جریمه  ۶میلیارد و  697میلیون تومانی
سایپا سیتروئن به علت گرانفروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه  ۶۶میلیارد ریالی
سایپا سیتروئن خبر داد.
به گزارش تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات
سازمان تعزیرات حکومتی ،محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات
حکومتی شهر تهران از جریمه  66میلیاردی سایپا سیتروئن خبر داد
و گفت :با شکایت تعداد  37نفر از هموطنان و تایید گزارش سازمان
صنعت ،معدن و تجارت در مورد اضافه دریافتی شرکت سایپا سیتروئن
از آنان و گرانفروشی شرکت ،پرونده تخلف تنظیم و برای رسیدگی به
این اداره کل ارسال شد.
وی ادامه داد :به موجب حکم قطعی شعبه پنجم تجدید نظر تعزیرات
حکومتی استان تهران ،متهم این پرونده جمعا به مبلغ  66میلیارد و
 971میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که از جمع این مبلغ 22
میلیارد و  323میلیون ریال مربوط به اضافه دریافتی از مشتریان و
گرانفروشی خودرو به تجدید نظرخواهان بوده است که به شکات پرونده
مسترد میشود.
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رئیس کل بیمه مرکزی:

اجرای طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث از ابتدای سال آینده

رئیس کل بیمه مرکزی گفت :طرح راننده محور شدن
بیمه شخص ثالث از ابتدای سال آینده اجرایی میشود.
به گزارش تسنیم ،رئیس کل بیمه مرکزی گفت:
مقدمات طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث در
حال انجام است و از ابتدای سال آینده اجرایی میشود.
غالمرضا سلیمانی گفت :بر اساس این طرح مقدار حق
بیمه شخص ثالث بر اساس سابقه افراد در نوع رانندگی و
رعایت قوانین تعیین میشود.

وی افزود :در این زمینه اطالعات شخصی ،شغلی،
سابقه و سن افراد را با همکاری دستگاههایی مانند نیروی
انتظامی استعالم میکنیم و رانندگانی که قوانین را بهتر
رعایت میکنند و رانندگی بهتری دارند از تخفیف بیشتری
در حق بیمه برخوردار خواهند بود که این تخفیف میتواند
تا  ۵۰درصد باشد.
سلیمانی گفت :در مقابل کسانی که رانندگی پرخطر
دارند باید مبلغ بیمه باالتری را پرداخت کنند.
وی افزود :صنعت بیمه از اجرای این طرح منافعی
نخواهد داشت ،اما این کار به عدالت نزدیکتر است و به
کاهش تصادفات و رعایت قوانین رانندگی کمک خواهد
کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برخی خودروها
ممکن است چند راننده داشته باشد ،گفت :این موضوع نیز
در نظر گرفته خواهد شد و بر اساس خود اظهاری افراد
در باره هر خودرو میزان بیمه شخص ثالث آن خودرو

مشخص خواهد شد.
وی درباره پرداخت حق بیمه زائران اربعین گفت:
امسال حدود  ۳میلیون زائر از ایران برای راه پیمایی
اربعین شرکت کردند که مبلغ دریافتی بابت بیمه آنان
حدود  ۴۵میلیارد تومان بوده است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود :امسال حدود  ۱۴۰نفر
در ایام اربعین فوت کردند که برخی از آنها در اثر حوادث
بوده است و بر اساس قانون دیه تا حدود  ۲۷۰میلیون به
بازماندگان افراد فوت شده در اثر حوادث قابل پرداخت
است.
وی گفت :همچنین هزینههایی که برای درمان
بیماران و مصدومان در این مدت صورت گرفت تا سقف
حدود  ۳۰میلیون تومان بوده است.
سلیمانی افزود :در مجموع مبلغ خسارتی که بیمه
در این ایام پرداخت کرده بیش از میزان درآمد آن بوده
است.

رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشریح کرد

جزئیات پرداخت وام قرضالحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح

اعطای  ۲۰۰هزار وام قرضالحسنه به بازنشستگان نیروهای
مسلح که روند ثبت نام و توزیع آن از تیرماه آغاز شده تا اسفند
 ۹۸به اتمام میرسد.
به گزارش ایسنا ،این وا م قرضالحسنه با کارمزد سه درصدی
از طریق سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به  ۲۰۰هزار
بازنشسته واجد شرایط اعطا میشود.
ثبت نام این وام به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت
انجام میشود و تاکنون شماری از واجدین شرایط وام خود را
دریافت کردهاند.
شرایط دریافت این وام طبق گفته دکتر محمودزاده ،رئیس
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از این جمله است که
باید حداقل دوسال از بازنشستگی متقاضیان گذشته ،حقوق زیر
چهارمیلیون تومان دریافت و توانایی بازپرداخت اقساط را داشته
باشند .همچنین متقاضیان تاکنون نباید از این نوع وام استفاده
کرده باشند .اطالعرسانی برای دریافت این وام از طریق ارسال
پیامک انجام و ضرورتی به مراجعه حضوری نیست.

بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع و همچنین
طبق اعالم سردار گودرزی ،رئیس سازمان بازنشستگان نیروهای
مسلح ،در سنوات گذشته هر ساله بین  ۴۰تا  ۵۰هزار وام قرض
الحسنه پرداخت میشد ،اما امسال اعتباری در سقف  ۱۰۰۰میلیارد
برای  ۲۰۰هزار بازنشسته در نظر گرفته شد.
گودرزی افزود :برای دریافت این وام نیازی به حضور
بازنشستگان نیست و بر اساس میزان حقوق بازنشستگان در
خصوص میزان وام تخصیص یافته به آنان پیامک داده میشود و
اگر بازنشستهای به هر دلیل موفق به ثبتنام نشود تا پایان سال
چند بار اطالعرسانی صورت میپذیرد.
گودرزی با تأکید بر اینکه این وام به کسانی تخصیص یافته
است که تا کنون وام دریافت نکردهاند ،اظهار کرد :دیگر وامهای
درنظر گرفته شده برای بازنشستگان ،وام کمک هزینه خرید
جهیزیه برای فرزندان دختر بازنشسته با سقف  ۱۰میلیون تومان
و وام قرضالحسنه درمان با سقف  ۱۰میلیون تومان در زمینه
پیوند اعضا و بیماریهای گران است .باید تمامی بازنشستگان

یک مرحله وام را دریافت کنند ،ضمن آنکه تمامی وامها به صورت
قرضالحسنه و بیمه شده است.
وی ادامه داد :اگر در گذشته بازنشستهای دخترش ازدواج
و قصد دریافت خدمت و هدیه ازدواج را داشت باید به سازمان
مراجعه و مدارکی را ارائه میکرد .خوشبختانه این فرایند حذف
شده و بدون نیاز به مراجعه حضوری و اتالف وقت به افراد واجد
شرایط تسهیالت ارائه میشود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد

جزئیات بیمه حوادث دانش آموزی

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
جزئیات بیمه حوادث دانشآموزی در سال تحصیلی ۹۹ -۹۸
را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،گودرز کریمیفر در این باره اظهار کرد:
وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی  ۹۹ -۹۸کلیه
دانش آموزان و کارکنان خود را تحت پوشش بیمه حوادث،
درمان مازاد و مسئولیت مدنی بیمهشدگان در قبال یکدیگر
اعم از مدیران ،دست اندرکاران آموزش و پرورش ،دانش
آموزان و اشخاص ثالث قرار داده است.
وی افزود :بیمه نامه حوادث دانشآموزی شامل دو بخش
است که مورد نخست تعهدات در بخش حادثه و درمان مازاد
دانش آموزی به صورت شبانه روزی در داخل یا خارج از
مدرسه است.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
تعهدات این بخش را اعالم کرد و گفت :جبران غرامت فوت
ناشی از حادثه به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال ،جبران غرامت

نقص عضو ناشی از حوادث به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال،
هزینه درمان سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه به میزان
 ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال ،هزینه درمان اعمال جراحی ناشی از
بیماری مازاد بر سهم بیمه پایه به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال،
هزینه خرید و پیوند کلیه به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال ،جبران
هزینههای کاشت حلزون برای  ۱۰۰نفر به صورت متمرکز
در کل کشور برای هر نفر  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال ،جبران ۳۰
مورد غرامت فوت ناشی از بیماری (غیرحادثه) که در مدرسه
اتفاق افتاده باشد به صورت متمرکز به ازای هر دانش آموز

 ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال و جبران کمک هزینه خرید  ۲۰۰دستگاه
سمعک به صورت متمرکز در کل کشور برای هر دانش آموز
به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال از این جمله است.
کریمیفر بخش دوم بیمه نامه حوادث دانشآموزی را
طرح جامع مسئولیت مدنی بیمه شدگان در قبال یکدیگر
(مدیران ،کارکنان ،دانش آموزان) و اشخاص ثالث در
فضاهای آموزشی و پرورشی و اماکن متعلق به آموزش و
پرورش ،اردوهای دانشآموزی و راهیان نور دانست و گفت:
جبران غرامت فوت ناشی از حادثه در حد دیه کامل ،جبران
غرامت نقص عضو ناشی از حادثه بر مبنای نقص عضو و
رای مراجع ذیصالح تا حد دیه کامل ،هزینه درمان سرپایی
و بیمارستانی ناشی از حادثه به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال،
جبران سایر هزینههای درمان ناشی از حوادث بیمه شدگان به
میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ریال برای هر نفر به صورت متمرکز
در کل کشور به تعداد  ۴۰نفر و پرداخت دیه (تعدد دیات) برای
پنج نفر از جمله تعهدات است.

وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای از شناسایی و برخورد قضائی با قاچاق ارز در استان یزد خبر داد

دستگیری قاچاقچی حرفهای به اتهام قاچاق ارز به ارزش تقریبی  30میلیارد تومان در یزد

وزارت اطالعات با صدور اطالعیهای از شناسایی و
برخورد قضائی با قاچاق ارز در استان یزد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت اطالعات ،طی اقدامات
اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در
اداره کل اطالعات استان یزد در نیمه ابتدایی سال جاری،
یکی از قاچاقچیان ارز که در زمینه «خرید و فروش ارز»
و «صدور حوالههای ارزی غیرمجاز» فعالیت داشته است،
پس از شناسایی با دستور مرجع قضایی دستگیر شد.
متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی
کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانکمرکزی ،اقدام
به «خرید و فروش ارز» و «صدور حوالجات ارزی» به
صورت مخفیانه کرده است؛ وی در بازه زمانی دو سال

با سوء استفاده از حسابهای بانکی اعضای خانواده خود،
مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی  300میلیارد ریال شده
است.
عالوه بر این ،در جریان بازرسی از منزل این متهم
مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل «دالر ،یورو ،پوند،
دینار ،بات تایلند ،یوان چین ،لیر ترکیه و منات آذربایجان»
به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز
کشف و ضبط شده است .بر اساس بررسیهای به عمل
آمده ،مشخص گردید اکثر مشتریانی که در این پرونده با
متهم در ارتباط بودند از سود جویان استان یزد بوده که
در جریان نوسانات ارزی سال گذشته ،سرمایههای ریالی
خود را به ارز تبدیل کرده و به بهانه خرید ملک ،زمین و

غیره ،منابع ارزی کشور را به مقصد کشورهایی همچون
گرجستان و کانادا خارج کردند .همچنین تحقیقات از
اشخاصی که مرتکب خرید ارز به صورت غیرمجاز شدهاند
نیز ادامه دارد.
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وزیرآموزش و پرورش خبر داد

اجرای رتب ه بندی معلمان در صورت تصویب آییننامه در نیمه دوم امسال
ش و پرورش گفت :رتبهبندی معلمان در صورت
وزیرآموز 
تصویب آییننامه مربوطه ،از اول مهر اعمال میشود لذا این
طرح در نیمه دوم سال  98اجرا خواهد شد.
به گزارش جام جم آنالین ،محسن حاجیمیرزایی در دیدار
معلمان دبیرستان دخترانه دوره اول علیاکبر داور منطقه 7
تهران ،اظهار کرد :معلم باید اطالعاتش بهروز باشد لذا یکی
ش و پرورش ،آموزش معلمان
از اصلیترین فعالیتهای آموز 
و تالش برای ارتقای سطح علمی آنهاست.
وی افزود :در حوزه نیروی انسانی مشکالتی وجود دارد و
امسال بیش از  100هزار معلم کمبود داشتیم لذا ناچار شدیم
با روشهایی که مطلوب خودمان نبود ،این کمبود را جبران
کنیم؛  50درصد از کمبودها را با بهکارگیری بازنشستگان و
مابقی را از طریق بهکارگیری سایر نیروها و روشها از جمله
تدریس معاونین مدارس تأمین کردیم .حاجیمیرزایی ادامه داد:
ش و پرورش ،نیروی انسانی است لذا آموزش
همه دارایی آموز 

معلمان برای ما خیلی مهم است و قطع ًا در این زمینه تالش
خواهیم کرد؛ اگر همهچیز داشته باشیم اما معلم متخصص
نداشته باشیم هیچیک از اهداف ما محقق نخواهد شد .وی
در پاسخ به سؤال یکی از دبیران در خصوص جذب فرزندان
فرهنگی اظهار کرد :جذب فرزندان فرهنگی نیازمند قانون است
بنابراین پیگیر این موضوع هستیم .وزیر آموزش و پرورش افزود:
رتب ه بندی معلمان در صورت تصویب آییننامه مربوطه از اول
مهرماه اجرایی میشود لذا این طرح قطع ًا در نیمه دوم سال 98

ش آموزی را در بسیاری از مدارس
خواهد شد .وی تراکم دان 
غیرقابلقبول دانست و اضافه کرد 23 :هزار مدرسه داریم که
ش آموزی آنها زیر 10نفر است درصورتیکه در برخی
آمار دان 
کالنشهرها ،تراکم کالسها بیشتر از استاندارد است لذا این
توزیع نامناسب تراکم باید اصالح شود و در این زمینه تالش
خواهیم کرد.
حاجیمیرزایی با اشاره به اینکه کشور تحت تحریم است و
با مشکل بودجه مواجه هستیم لذا این امر در کیفیت فعالیتها
تأثیر منفی میگذارد ،اظهار کرد :تمام تالش ما این است که
علیرغم همه مشکالت ،شرایط فعلی را بهتر کنیم.
در ابتدای این دیدار تعدادی از دبیران در خصوص
موضوعاتی از جمله آموزش ضمن خدمت ،رتبهبندی،
بازنشستگی پیش ازموعد ،جایگزینی و جذب فرزندان فرهنگی،
ضرورت وجود مشاوره در مدارس متوسطه ،فراهم کردن بیشتر
فرصتهای تربیتی ..با وزیر گفتوگو کردند.

سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح خبر داد

تسهیالت جدید ویژه سربازان آموزش دیده در هنرستانها
سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای
مسلح از ارائه تسهیالت جدید برای سربازی دانش آموزان
هنرستانی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی گفت :در بیست
و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی معارت آموزی
کارکنان وظیفه که با حضور نمایندگانی از نیروهای مسلح
و دستگاهها و نهادی دولتی و  ...برگزار شد ،مساله پیوند
آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و نیز آموزشهای قبل
از اعزام به سربازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
مقرر شد تا تواناییها و ظرفیتهای دانش آموزان پسر در
دوره سربازی بیشتر استفاده شود تا هم این افراد در حوزه
مورد تخصص خود فعالیت کنند و هم بتوان استفاده بهتری
از مهارت و دانش آنان کرد .وی با بیان اینکه برخی از
افراد تصور میکنند که فضا برای خدمت سربازی دانش
آموزان هنرستانی وجود ندارد ،اظهار کرد :این تصور در
حالی مطرح میشود که ظرفیتهای زیادی برای دوران
سربازی این افراد در نیروهای مسلح وجود دارد .طبق آماری
که ما در اختیار داریم در حال حاضر  ۹۴۵هزار دانش آموز

پرداخت وام قرضالحسنه
ازدواج به  ۵۴۹هزار و ۷۶۰
نفر از ابتدای سال تا پایان مهر

نظام بانکی  ۵۴۹هزار و  ۷۶۰فقره وام قرض
الحسنه ازدواج از ابتدای سال تا پایان مهر به
متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی ،در
جهت اجرای بند (الف) تبصره  ۱۶قانون بودجه امسال

در  ۲۰۳رشته در  ۶۹۶۱هنرستان کشور در حال تحصیل
هستند که  ۶۳درصد از آنان ،معادل  ۵۹۵هزار نفرشان را
دانشآموزان پسر شامل میشوند که باید تکلیف سربازیشان
را مشخص کنند .سردار کمالی ادامه داد :در همین راستا نیز
برای سربازی این افراد برنامهریزیهایی را انجام دادیم و
بنا شد تا در دوران سربازی از مهارتها و توان این افراد
متناسب با تخصصی که دارند بهرهگرفته شود و پس از
پایان دوره خدمت سربازی هم گواهی معتبر در کنار کارت
پایان خدمت به آنان ارائه خواهد شد و از حمایتهای
قرارگاه مهارت آموزی برای فعالیت در حوزه مورد عالقه
خود برخوردار خواهند بود .سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی
سربازان نیروهای مسلح با بیان اینکه در سال قبل  ۱۸۰هزار
دانش آموز هنرستانی موفق به اخذ مدرک دیپلم شدهاند،
گفـت :این تعداد بین  ۱۴۵۰تا  ۲۰۰۰ساعت آموزش مهارت
دیدهاند که اگر وارد دانشگاه هم شوند طبیعتا این آموزشها
بیشتر هم خواهد شد و طبیعی است که نباید از این توان و
پتانسیل موجود در دوره سربازی صرف نظر کرد .به همین
دلیل هم ما به دنبال این هستیم تا این افراد آموزشهای

دوران تحصیل خود را در دوره سربازی اجرایی کنند تا هم
مدت سربازی موجب فراموشی این مهارت نشود و هم در
این دوره فضای کافی را در اختیار داشته باشند.
سردار کمالی از برنامهریزی برای ساماندهی اطالعات
این افراد نیز خبر داد و گفت :بنا شد در در قالب طرح «قدر»
اطالعات این افراد از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا جمع
آوری و ثبت شود تا در هنگام اعزام به سربازی از همان
ابتدا در تقسیمبندی و یگانهای این افراد موارد الزم مدنظر
قرار بگیرد.
به گفته سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان
نیروهای مسلح ،اجرای این طرحها و ارائه چنین تسهیالتی
برای سربازی دیگر افراد نیز وجود دارد که به زودی در مورد
جزئیات قطعی آن اطالع رسانی خواهد شد.

کشور مبنی بر اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
به زوج ها ۱۷۱ ،هزار و  ۹۰۶میلیارد ریال در قالب
 ۵۴۹هزار و  ۷۶۰فقره وام قرض الحسنه ازدواج از
ابتدای سال جاری تا پایان مهر توسط نظام بانکی به
متقاضیان پرداخت شده است.
در این مدت تعداد  ۲۵هزار و  ۴۹۴فقره تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج به ایثارگران با سقف فردی ۶۰۰
میلیون ریال پرداخت شده است.
امسال با توجه به مفاد بند (الف) تبصره  ۱۶قانون
بودجه کل کشور ،به منظور حمایت از ازدواج جوانان،

از محل منابع پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام
بانکی ،تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که
تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین  ۱۳۹۶است و
تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند ،پرداخت میشود.
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هریک از
زوجها در سال  ۱۳۹۸سیصد میلیون ریال با دوره
بازپرداخت پنج ساله با دریافت یک ضامن معتبر و
سفته است؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
میتوانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان
تضمین در این زمینه بپذیرند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد

پلمب خانههای مجردی در محدوده میدان امام حسین
به علت پاتوق شدن برای معتادان و خالفکاران حرفهای
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از اجرای طرح
برخورد با خانههای مجردی که به پاتوق معتادان و
مجرمان تبدیل شده بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار کیوان ظهیری در حاشیه
اجرای این طرح که در میدان امام حسین تهران بزرگ
شد ،با حضور در جمع خبرنگاران گفت :از حدود یک هفته
پیش اجرای طرح انضباط اجتماعی در محالت اطراف
میدان امام حسین در دستور کار پلیس قرار گرفت و این
طرح با هماهنگی مرجع قضایی اجرایی شد.
وی با بیان اینکه پلیس برای اجرای این طرح حدود
سه ماه کار اطالعاتی انجام داده است ،ادامه داد :در این
طرح خانههایی که اتاقهای داخل آن به چندین واحد
تقسیم شده و هر واحد نیز به چندین نفر اجاره داده
شده بود ،شناسایی شد که در ابتدا به مالکان این منازل
هشدارهای الزم را دادیم و تاکید کردیم که طی مدت ۱۰

روز باید این منازل تخلیه شوند.
ظهیری با بیان اینکه متاسفانه مالکان توجهی به
هشدارها نکردند ،گفت :مهلت  ۱۰روزه پایان یافت و در
همین راستا نیز طرح خود را برای پلمب این منازل اجرا
کردیم .رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به
شناسایی  ۶۳منزل در این طرح در محدوده میدان امام
حسین (ع) اظهار کرد ۳۷ :منزل با حکم قضایی پلمب شد
و اجرای این طرح در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
وی در مورد افراد حاضر در این خانهها نیز گفت :مالکان
این خانهها ،فضاهای داخلی این منازل را در ازای شبی
 ۳۰تا  ۵۰هزار تومان به افرادی نظیر معتادان ،مجرمان
و ...و .اجاره میدادند؛ به طوری که در یک خانه  ۲۰تا
 ۳۰اتاق مجزا ایجاد کرده بودند و در هر اتاق نیز بین  ۵تا
 ۱۰نفر حضور داشتند و در این فضاها اقدام به مالخری،
مصرف موادمخدر ،قاچاق و انجام دیگر اقدامات مجرمانه
کرده بودند.
ظهیری با بیان اینکه این طرح در سه نقطه از محله
میدان امام حسین به اجرا درآمد ،خاطرنشان کرد :طبق

برآوردهای ما بیش از  ۲۰۰۰نفر در این خانهها ساکن
هستند .رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در مورد
معتادان متجاهر نیز گفت :حدود  ۷۰۰معتاد متجاهر در این
محدوده جمع آوری شدهاند که به کمپهای ترک اعتیاد
و مراکز بازپروری منتقل شدند.
وی در مورد حضور اتباع بیگانه نیز گفت :با همکاری
پلیس امنیت اگر در میان این افراد ،اتباع بیگانه غیرمجاز
حضور داشته باشد نسبت به بازگرداندن آنان به کشورشان
اقدام خواهیم کرد .ظهیری با تاکید بر اینکه اجرای این
طرح تنها در محدوده میدان امام حسین (ع) نخواهد بود،
خاطرنشان کرد :این طرح در باقی مناطق پایتخت نیز اجرا
خواهد شد و اجرای آن نیز تا زمان پاکسازی کامل مناطق
ادامه خواهد داشت .وی به مالکان این خانهها نیز هشدار
داد که برای ادامه فعالیت خود حتما مجوزهای الزم را از
پلیس و دیگر نهادهای مربوطه اخذ کنند؛ چرا که فعالیت
آنان به این شکل و شیوه جرم بوده و با توجه به اینکه
بستری برای انجام اقدامات مجرمانه است ،پلیس حتما با
آن برخورد خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد

راه اندازی سرویس تصدیق اصالت اسناد

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،از راه
اندازی سرویس تصدیق اصالت اسناد ،خبر داد.
به گزارش مهر ،ذبیح اهلل خدائیان ،در نشست
خبری ،آیین افتتاح پروژههای فناوری اطالعات
در راستای توسعه خدمات الکترونیک ،گفت :در
 ۶ماهه نخست امسال در راستای طرح تحول در
قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است که
یکی از محورهای طرح تحول ،پیشگیر از مفاسد در درون و برون قوه
قضاییه است.
وی افزود :یکی از اقدامات ما در این راستا ،سرویس تصدیق اصالت
سند است که افتتاح میشود .بسیاری از جعلها در بیرون صورت میگیرد
و امکان تطبیق آن با اصل سند وجود نداشت.
خدائیان ادامه داد :با این سرویس میتوان اسناد ارائه شده توسط
سازماندهی و سایر اشخاص با اصل این دسته اسناد در سازمان ثبت
مقایسه کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :معموال افرادی
سوءاستفادهگر سعی میکنند در شرکتها اثری از خود نگذارند ولی
تصمیمگیر باشند .سامانه واحدی وجود ندارد که بدانیم در فالن شرکت
دولتی کدام سهامدار بیشترین تاثیر را در اداره شرکت دارد؛ در همین راستا
سامانه شناسایی ذی نفع واحد راهاندازی میشود تا افراد تصمیمگیر در
شرکتها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شناسایی شود.
وی افزود :همچنین پرتال خدمات مشتریان به منظور ارایه بهتر
خدمات به مردم ایجاد شده و مردم با مراجعه به دفاتر اسناد میتوانند تمام
درخواستهای خود را الکترونیکی پیگیری کنند.
وی به آمار ثبت ازدواج و طالق اشاره و تصریح کرد۳۱۶ :هزار و ۷۱۶
واقعه ازدواج در  ۶ماهه اول سال  ۹۸داشتیم که نسبت به مدت مشابه
قبل  ۹درصد کاهش یافته است .همچنین ۱۰۱ ،هزار واقعه طالق داشتیم
که دو درصد کاهش داشته است
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

برخی لوازم خانگی دسته دوم را وارد
و روی آن برچسب  ۲۰۱۹میزنند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت :برخی لوازم خانگی دسته دوم را
وارد میکنند و روی آن برچسب  ۲۰۱۹میزنند.
به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،حمیدرضا دهقانینیا
اظهار داشت :حجم قاچاق در بازه زمانی خاص به آمار کل سال تعمیم داده
میشود که این روند از نظر بنده و کارشناسان این حوزه صحیح نیست.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :قانونگذار ،ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق را به عنوان مرجع رسمی بررسی و آمار قاچاق در کشور اعالم
کرده است؛ لذا اگر هر نهاد یا شخصیت حقیقی و حقوقی از روی دغدغه آماری
اعالم کند ،قابل استناد نیست.
دهقانینیا ادامه داد :طبق آمار رسمی در شش ماهه اول سال  ۹۷و ،۹۸
دومین کشفیات ما در حوزه مبارزه با قاچاق به لوازم خانگی معطوف به ارزش
آن بیش از  ۴هزار میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال بوده است.
وی گفت :این آمار نشان میدهد لوازم خانگی در رده دوم اقالم کشف
شده قاچاق قرار گرفته و از طرفی ستاد مبارزه با قاچاق وظیفه خود را به انجام
رسانده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاطرنشان کرد :قاچاق لوازم
خانگی وجود دارد ولی نه با آن شدتی که برخی اعالم میکنند.
وی با بیان اینکه آمار و ارقام رابطه مستقیمی میان قاچاق و کشفیات نشان
نمیدهد ،افزود :در شش ماهه سال  ۹۸بیش از  ۴۰۰میلیارد کشفیات قاچاق
لوازم خانگی داشتیم .دهقانینیا گفت :بخشی از قاچاق ورودی لوازم خانگی
مبنی بر این است که افراد کاالی لوازم خانگی دسته دوم را از کشورهای
حاشیه خلیج فارس وارد میکنند و روی آن برچسب  ۲۰۱۹میزنند و ما چنین
مواردی را در سطح بازار شاهد هستیم.
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وزارت اطالعات اعالم کرد

رئیس گروه اطالعرسانی فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو خبر داد

جان باختن  ۸۲۵نفر در سال گذشته و 346
تن دیگر در سال جاری با «قرص برنج»!
رئیس گروه اطالعرسانی فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو با اشاره به
اینکه قرص برنج کاالی ممنوعه به شمار میرود ،گفت :در سال  ۹۷تعداد ۸۲۵
مورد و در پنج ماه نخست سال  ،۹۸تعداد  ۳۴۶مورد مرگ ناشی از قرص برنج
ثبت شده است.
به گزارش تسنیم ،دکتر یسنا بهمنش با اشاره به اینکه بسیاری از موارد مرگ ناشی
از قرص برنج در اثر تنفس گاز سمی آزاد شده از کیسههای حاوی غالت یا حبوبات
بوده است ،گفت :این موارد دانسته یا نادانسته ،برای دفع آفات ،در داخل کیسه قرص
برنج قرار داشته و در داخل منزل نگهداری شده است.
وی با بیان اینکه تعداد مرگ ناشی از قرص برنج روند صعودی داشته است ،گفت:
بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور ،در سال  96تعداد  640مورد در سال  97تعداد
 825مورد و در پنج ماه نخست سال  ،98تعداد  346مورد مرگ ناشی از قرص برنج
ثبت شده است .وی خاطرنشان کرد :بیشتر مسمومیتها با قرص برنج در رده سنی
 20تا  40سال رخ داده است .به گفته بهمنش ،مرگ بر اثر مسمومیت با قرص برنج
در مردان ،دو برابر زنان بوده و نیمی از مرگ و میرها ناشی از سموم دفع آفات ،به
دلیل تماس با قرص برنج بوده است.
وی عنوان کرد :مسمومیتهای ناشی از قرص برنج که به بیمارستانهای کشور
مراجعه شده است ،در سال  ،96یک درصد ،در سال  1.44 ،97درصد و در نیمه
نخست سال  1.2 ،98درصد را شامل میشود.
بهمنش با تاکید بر اینکه توزیع و خرید و فروش این سم در سطح کشور ممنوع
است ،گفت :فسفید آلومینیوم به شکل قرص از فهرست رسمی سموم مجاز کشور از
سال  1384حذف و هرگونه واردات ،توزیع و فروش آن ممنوع اعالم شده است.
وی افزود :از سال  1390قرص برنج از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
کاالی ممنوعه به شمار میرود و خرید و فروش و استفاده آن مشمول مجازات
است اما متاسفانه قاچاق قرص برنج همچنان ادامه دارد و بیاطالعی و بیتوجهی
خانوادهها نسبت به خطرات ناشی از مصرف خانگی این سم ،موجب شده که متاسفانه
کشور ما یکی از معدود کشورهایی باشد که در سطح دنیا مرگ ناشی از این سم در
آن گزارش شده است.
رئیس گروه اطالع رسانی فرآوردههای سالمت سازمان غذا و دارو به مردم
توصیه کرد برای دفع آفات غالت و حبوبات در منزل از سیر و نمک یا قرص سیر
که بیخطر است ،استفاده کنند.

آگهی تغییرات شرکت مهبانگ فن آوریهای پارس با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  500773و شناسه ملی  14006289892به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/06/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمود فرقانی با کدملی
1060385082با پرداخت  76000ریال به شرکت در زمره
شرکاء درآمد.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال
به 1076000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح
گردیددر نتیجه لیست شرکاء پس از افرایش سرمایه به قرار ذیل
میباشد :آقای محسن خواهانی با کد ملی 1062819004دارای
 450000ریال آقای مجید خواهانی با کد ملی 1063963486دارای
350000ریال آقای رضا خواهانی با کد ملی 1060385082دارای
 150000ریال آقای یاسر خواهانی با کد ملی  1063973491دارای
 50000ریال آقای محمود فرقانی با کدملی 1060385082دارای
 76000ریال تعداد اعضاء هیات مدیره به  3نفر تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .عبارت ذیل به موضوع فعالیت
شرکت الحاق و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید :برگزاری
دورههای آموزشی حضوری وغیر حضوری در صورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()651726

____________________

آگهی تغییرات شرکت بین المللی هامان ساخت ایرانیان
زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  310529و شناسه
ملی  10103500359به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  28/12/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :موسسه آریا بهروش با شناسه ملی 10100621378
به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین طالبی به کد ملی
 0046002073به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()651727

شناسایی و بازداشت عوامل قاچاق گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از  120میلیارد تومان
وزارت اطالعات از شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق تلفن
همراه با بیش از  1200میلیارد ریال قاچاق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت اطالعات ،در پی اقدامات
اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) ،با
بهرهگیری از توان سامانههای هوشمند ،عوامل اصلی قاچاق
تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت
شدند.
ارزش کاالی قاچاق شناساییشده اولیه به کشور توسط
این متخلفان ،بیش از  1200میلیارد ریال برآورد شده است.
متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوءاستفاده
از اطالعات هویتی مسافران و زائران عازم خارج از کشور،
اقدام به رجیستر کردن گوشیهای قاچاق به صورت

مسافری نموده بودند.
شایان توجه است فرآیند شناسایی و برخورد با قاچاقچیان
تلفن همراه و سوء استفاده کنندگان از تسهیالت مسافری به

طور مستمر در حال انجام است و دیگر مظنونین به قاچاق تلفن
همراه نیز شناسایی شدهاند که پس از تکمیل پرونده ،به مراجع
قضایی معرفی خواهند شد و برخوردهای الزم با ایشان صورت
خواهد پذیرفت .توصیه میگردد تمامی مسافران و زائران عازم
خارج از کشور در خصوص حفظ اطالعات هویتی و مسافری
خود اهتمام الزم را به خرج داده و از هرگونه واگذاری اطالعات
هویتی و ارتباطاتی خود با هدف فعالسازی گوشیهای تلفن
همراه قاچاق در شبکه قانونی کشور خودداری کنند زیرا در
نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در سامانه گمرک ثبت شده و
احتمال تعقیب کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی
قاچاقچیان برای ایشان نیز وجود خواهد داشت و میباید در
مراجع قضایی پاسخگو باشند.

مدیرعامل صندوق هنر خبر داد

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به اعضای صندوق اعتباری هنر
مدیرعامل صندوق هنر با بیان اینکه طبق توافق سازمان
تامین اجتماعی و وزارت فرهنگ ،هنرمندان ،نویسندگان و
روزنامهنگاران واجد شرایط با معرفینامه این صندوق ،تحت
پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند ،از اعطای
«تسهیالت ارزان» به اعضای این صندوق خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سید حسین سیدزاده در آستانه
میالد رسول اکرم(ص) در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر
کردستان و در جمع هنرمندان شهرستان کامیاران با اشاره
به عضویت بیش از  70هزار هنرمند ،نویسنده و روزنامهنگار
در صندوق اعتباری هنر اظهار کرد :اهالی فرهنگ و هنر
سرمایههای اجتماعی هر جامعهای هستند و خدمتگزاری به
آنان مایه افتخار من و همکارانم است؛ خوشبختانه کشور
ما از نظر نیروی انسانی فعال در بخشهای فرهنگی و
هنری غنی است اما در بخش زیرساختها و توزیع امکانات
متاسفانه کاستیهایی وجود دارد.
سیدزاده به خدمات صندوق اعتباری هنر اشاره و تصریح
کرد :یکی از طرحهای مهم ما حمایت از راهاندازی کسب و
کارهای فرهنگی است؛ خوشبختانه در دهههای اخیر رشد

قابل توجهی در تعداد فارغ التحصیالن رشتههای مختلف
فرهنگی و هنری داشتهایم همچنین در اقصی نقاط کشور
هنرمندان بسیاری وجود دارند .صندوق اعتباری هنر به
هنرمندانی که قصد راهاندازی کسب و کار فرهنگی را دارند،
تسهیالت ارزان اعطاء میکند.
وی با اشاره به افزوده شدن بیش از  5هزار هنرمند،
نویسنده و روزنامهنگار طی شش ماه اول سال  98به
جمع بیمهشدگان صندوق اعتباری هنر گفت :طبق توافق
سازمان تامین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
هنرمندان ،نویسندگان و روزنامهنگاران واجد شرایط با
معرفینامه این صندوق ،تحت پوشش بیمه تأمیناجتماعی
قرار میگیرند؛ هر هنرمندی که شرایط بیمه شدن را داشته
باشد این امکان برای او فراهم است تا از خدمات بیمه تأمین
اجتماعی صندوق اعتباری هنر برخوردار شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به بیمه درمان تکمیلی
اشاره و خاطرنشان کرد :بیمه درمان تکمیلی سال  98نیز
مانند سال گذشته از تیرماه آغاز شد و ما خدمات خود را در
 3طرح امید ،آرامش و رفاه به اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه

____________________
آگهی تغییرات موسسه داریا روش به شماره ثبت
 25804و شناسه ملی  10320272938به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  26/06/1398ومجوز شماره  233263/98مورخ
 6/7/98جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای داریوش امیننژاد به سمت عضو
هیئتمدیره و مدیرعامل ،آقای سیدعلی شیرازی
به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای محمدجعفر
دهقانطرزجانی به سمت نایبرئیس هیئتمدیره به
مدت دو سال انتخاب شدند .امضاء کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها ،عقود اسالمی با امـضای مدیرعامل ویکی
از اعضای هیات مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()651728
____________________
آگهی تغییرات شرکت درمانگاه پردیس فرد سهامی خاص
به شماره ثبت  120759و شناسه ملی  10101642812به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 06/07/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مهران نوربخش
بشماره ملی  1219218014بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سید کاظم نبوی نژاد بشماره ملی  3070910297بسمت رئیس
هیئت مدیره آقای داود هدایتی به شماره ملی 0040381676
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مستانه مهرتاش به
شماره ملی  0039279200بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت

ارائه میدهیم؛ تعهدات و پوششهای هر طرح متفاوت است
اما پوششهای اصلی در بیمه درمان گروهی تمام طرحها
بدون سقف است .وی به طرح تکریم و کمک مستمری
اشاره کرد و گفت :طرح کمک مستمری به هنرمندانی
که به دلیل کهولت سن ،بیماری و از کارافتادگی قادر به
تامین هزینههای زندگی خود نباشند و از محل دیگری
نیزمستمری دریافت نکنند تعلق میگیرد .مبالغ پرداختی به
مشموالن دو طرح تکریم و کمک مستمری از سال  97به
طور چشمگیری افزایش یافت به طوریکه مبلغ پرداختی به
هنرمندان مشمول طرح تکریم از  200به  800هزار تومان
و مشموالن دریافت کمک مستمری از  150به  250هزار
تومان در ماه افزایش یافت.
طی این سفر ،مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با حضور
در منازل شماری از هنرمندان شهرستان کامیاران از جمله
خانواده مرحوم عزتاله حقشناس(خواننده فولکلور کردی)،
مرحوم میرزا مراد عزیزی(خواننده فولکلور کردی) ،شورش
وکیلی(فیلمساز) و معروف امینی( شاعر) از نزدیک با آنها
دیدار و گفتگو کرد.

دو سال انتخاب شدند .حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور
شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسالمی و قرار دادها با
دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره متفق ًا همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد .آقای محمدتقی بابائی زاده املشی به شماره
ملی  6309897489و آقای محمد رضاپور دامناب به شماره ملی
1600420338بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند .صورتهای مالی صورتحساب عملکرد و
سود و زیان و تراز نامه دوره مالی منتهی به سال  1397به تصویب
مجمع رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()651729

____________________

آگهی تغییرات شرکت کهن آوای مهر شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  197054و شناسه ملی
 10102389150به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  16/11/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین
گردیدند :آقای علیرضا جنتیانی به کد ملی 0071630147
به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت
مدیره  -خانم ندا جنتیانی به کد ملی 0060211393
به سمت عضو هیئت مدیره  -خانم مونا جنتیانی به کد
ملی  0080530516به سمت عضو هیئت مدیره کلیه
اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و تعهد آور از قبیل
چک – سفته – بروات – قرادادها و عقو داسالمی و
اوراق عادی واداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()651730
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نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت خبر داد

ابتالی  ۱۲درصد پایتختنشینان باالتر از  ۳۰سال به دیابت
نائب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت
گفت۱۲ :درصد پایتختنشینان باالتر از  ۳۰سال به دیابت مبتال
هستند و این عدد طبق آخرین آمار موجود است و مطالعات جدید
نیز به زودی آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،به گزارش محمد باقر الریجانی درباره دیابت
افزود :در دنیا بیش از  ۴۰۰میلیون نفر مبتال به دیابت هستند و
این تصور وجود دارد که در سالهای آتی این تعداد افزایش
یابد .شیوع  ۱۰درصدی بیماری دیابت در منطقه خاورمیانه وجود
دارد و حدود  ۱۰درصد از هموطنان ما نیز به این بیماری مبتال
هستند.
وی بیان کرد :جدول اطالعات کامل همه استانها و
شهرستانها در زمینه دیابت آماده شده و آمار دقیق بیش از ۴۰۰
شهرستان تهیه شده و این نکته خیلی مهمی است که عالوه
بر کارشناسان حوزه بیماریهای غیرواگیر ،سایر مسئوالن حوزه
سالمت نیز میتوانند به بررسی وضعیت خود در مقایسه با سایر
استانها بپردازند و پس از بررسی چالش ها ،آنها را برطرف کنند.
نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت با
اشاره به وجود اطالعات تفکیک شده استانها و شهرستانها
اظهار داشت :باید به شکل بین المللی روی موضوعات مختلف
 NCDبه طور عام و دیابت و استئوپروز به شکل خاص فعالیت
شود .در حوزه کنترل نیز باید همه تالش کنند تا به وضعیت
مطلوب دست یابیم .ایران در مرحله تشخیص دیابت در سطح

جهانی در موقعیت خوبی قرار دارد ،در حالی که در سطح دنیا
حدود  ۴۰تا  ۵۰درصد موارد تشخیص داده نشده و این رقم در
ایران حدود  ۳۵درصد است که عوامل زیادی از جمله مراجعه زیاد
و سطح باالی آگاهی بیماران میتواند در آن موثر باشد .حدود
 ۲۰درصد از بیماران دیابتی در وضعیت کنترل خیلی مطلوب قرار
دارند و این حوزه تالش و توجه بیشتری را میطلبد.
معاون وزیر بهداشت گفت :دیابتیها با عوارض زیادی روبهرو
هستند ،به طور مثال  ۲۵درصد از بیماران قلبی ۲۰ ،درصد از
بیماران تلوپاتی ۱۷ ،تا  ۱۸درصد از بیماران نفروپاتی و  ۲۸درصد
بیماران نوروپاتی با دیابت دست و پنجه نرم میکنند .پای دیابتی
نیز از شیوع باالیی برخوردار است و متاسفانه ساالنه  ۴۰درصد
افراد مبتال ،احتمال ابتالی بعدی را دارند .الزم است در برخی
استانها کارهای ویژهای در حوزه دیابت انجام شود.
وی با اشاره به راه اندازی کلینیک دیابت در سطح کشور

گفت :درصدد هستیم با همکاری وزارت بهداشت ،کلینیکهایی
با سطوح مختلف و براساس جمعیت مناطق راهاندازی شود.
الریجانی با اشاره به افزایش سن افراد جامعه بیان کرد :با
توجه به اینکه میانگین سن جمعیت کشور رو به افزایش است و
در  ۳دهه آینده حدود  ۳۰درصد جمعیت کشور ،باالی  ۶۰سال
خواهند بود و از سویی دیگر در راستای فعالیتهای  NCDو
افزایش طول عمر ،مسئله استئوپروز امری ضروری است و توجه
بیشتری را میطلبد.
وی با یادآوری عوارضی چون پوکی استخوان ،سارکوپنی،
کمردرد و استئوآرتریت افزود :پوکی استخوان بیماری شناخته
شدهای در سطح جهان است که مرگ و میر ناشی از آن گاهی
از برخی سرطانها بیشتر است و بیش از  ۳هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومان باراقتصادی به کشور تحمیل کرده است.
نایب رئیس کمیته ملی بیماریهای غیر واگیر وزارت
بهداشت ضمن اعالم خبر راه اندازی کمپین پیشگیری برای
پوکی استخوان از برگزاری سمینارهای استئوپروز در سطح کشور
و در راستای افزایش دانش عمومی خبر داد و گفت :درصدد
هستیم استانداردسازی را توسعه داده ،پروژههای کاربردی و
دانش و تکنولوژی را در این حوزه گسترش و فعالیت راهنماهای
بالینی را دنبال کنیم .افزایش ارتباطات مجازی و شبکه سازی،
زمینه ساز گسترش اطالعات و افزایش سطح علمی کشور در
حوزه بیماریهای غیرواگیر خواهد شد.

دستگیری زوج تبهکار به اتهام سرقتهای زنجیرهای لوازم داخل خودروها در تهران
زوج جوانی که به همراه سگشان لوازم خودرو سرقت
میکردند ،دستگیر شدند.
به گزارش میزان ،مسعود و معصومه زن و شوهر
جوانی هستند که گاهی با سگشان دست به سرقت
میزدند .آنها وسایل لوازم خودروهایی مانند پراید و پژو
به سرقت برده و در بازار میفروختند.
به نظر نمیرسید این جوان حرفهای باشد ،اما
پالکهای جعلی که او برای سرقت از آنها استفاده
میکرد یا به همراه بردن همسرش برای جلوگیری از
شناسایی تا توقف بر اثر شلیک پلیس ،نشان از ماجرای
عجیب تری داشت.
مسعود گفت ۲۳ :سالم است ،سیکل دارم و به جرم
سرقت بازداشت شده ام .من وسایل ماشینهایی که در
خیابانها پارک بودند را میدزدیدم.
مسعود گفت :پراید و پژو را انتخاب میکردم ،زیرا
درهایشان بسیار راحتتر از سایر ماشینها باز میشود.
وی ادامه داد :یک سال است که دزدی میکنم و
تا کنون لوازم صوتی مانند ضبط و باند  ۴۰ماشین را
دزدیده ام.
مسعود در پاسخ به این سوال که اگر کیف یا وسیله

دیگری در خودرو مشاهده میکرد ،آنها را نیز به سرقت
میبرد ،افزود :بقیه سارقان این کار را میکنند ،اما من
فقط سیستم را باز میکردم و با سایر وسایل درون خودرو
کاری نداشتم.
وی اظهار کرد :من راننده شرکتهای تاکسیهای
اینترنتی هستم و با تیبای خودم به دزدی میرفتم .البته
قبل از ازدواج دزدی نمیکردم ،اما بعد از ازدواج شیطان
گولم زد و دزدی را برای تامین مخارج زندگی انتخاب
کردم.
این سارق درباره اینکه همسرش از ماجرای
دستگیری اش خبر دارد ،گفت :من و معصومه با هم
به سرقت میرفتیم .وقتی او در ماشین میماند ،پلیسها
شک نمیکردند و اینگونه یک سال در پوشش خانوادهای
به کارمان ادامه دادیم.
مسعود درباره نحوه دستگیری افزود :یک شب وقتی
داشتیم به کمک هم سیستم یک ماشین را باز میکردیم
توسط گشتهای پلیس دستگیر شدیم.
سرکالنتر کالنتری  ۱۳۴شهرک غرب درباره جزئیات
دستگیری این زوج سارق گفت :ماموران پلیس هنگام
گشت زنی متوجه فعالیت غیرعادی یک خودروی تیبا

آگهی تغییرات شرکت آبنوس تصفیه آب پیشرفته با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  383776و شناسه ملی  10320343644به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس
استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله
سلسبیل شمالی ،خیابان آذربایجان ،کوچه شهید امین الهی ،پالک
 ،12طبقه اول ،واحد شمالی و کدپستی 1345983739تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()651731
____________________
آگهی تغییرات شرکت روناک روی گستر شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  157114و شناسه ملی  10101998406به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/02/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :محل شرکت در واحد ثبتی تهران
به آدرس استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر
تهران ،کوهک ،بلوار برادران شهید علی مرادیان ،خیابان طلوع
 ،2پالک  ،44ق  ،227طبقه همکف ،واحد غربی کدپستی
1485713326تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()651732

____________________

با دو نفر سرنشین میشوند .پس از بررسی پالک این
خودرو مشخص میشود پالک غیرواقعی و دستکاری
شده است.
وی افزود :این زوج متوجه پلیس شده و بدون توجه
به هشدار ایست پلیس ،پا به فرار میگذارند .سرانجام
پلیس با شلیک یک تیر هوایی و سپس شلیک به چرخ
خودرو سارقان ،آنها را وادار به ایست کرده و دستگیر
میکند.
سرکالنتر کالنتری  ۱۳۴ادامه داد :پس از بررسیهای
بیشتر مشخص شد این زوج عالوه بر سرقت از ۴۰
خودرو ،به جعل و دستکاری پالک خودروی خود برای
جلوگیری از شناسایی توسط پلیس اقدام کرده اند.

آگهی تغییرات شرکت کیا آسان بر سلیمی با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  378250و شناسه ملی  10320287732به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
بازارآهن ،کوچه وحدت غربی ،بلوار طاوس ،پالک  ،0مجتمع
تجاری 17شهریور بلوک (-Aد) ،178- ،طبقه دوم ،کدپستی
 1371878549تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()651733

____________________

آگهی ختم تصفیه شرکت منحله تامین تجهیز تیبا با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  376278و شناسه ملی
 10320263972در اجرای ماده  215قانون تجارت و
به موجب نامه شماره  1398030500901082247مورخ
 20/07/1398مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه
شرکت مذکور اعالم میگردد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()651734

____________________

بخشیده شدن مرد جنایتکار
 8سال پس از قتل دامادش در آستانه
اعدام از سوی اولیایدم در گلستان
دادستان عمومی و انقالب شهرستان علیآبادکتول گفت :پدرزنی است که  ۸سال
پیش در دعوای خانوادگی دامادش را با تفنگ ساچمهای کشته بود در آستانه حکم اعدام
با گذشت اولیای دم بخشیده شد .به گزارش ایرنا ،سیدباقر طباطبایی اظهار داشت :پس
از صدور رای قصاص به درخواست اولیای دم ،حکم در مرحله اجرا بود که با پادرمیانی
اعضای شعبه هفتم شورا و شعبه ویژه صلح و سازش شورای حل اختالف شهرستان
علیآباد کتول ،خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و قاتل  ۵۱ساله را
بخشیدند .وی از اقدام انسان دوستانه خانواده این مقتول که با گذشت خود زندگی دوباره
به قاتل نادم بخشیدند و فرهنگ بخشش و گذشت را گسترش دادند ،تقدیر کرد .رئیس
شورای حل اختالف گلستان چندی قبل اعالم کرد که اعضای شورا به هیچ عنوان
برای صلح و سازش در پرونده افراد شروری که یقین دارند آزادی او سبب تکرار شرارت
آنها در جامعه میشود ،اقدام نمیکنند .از ابتدای امسال تاکنون و با پادرمیانی اعضای
شورای حل اختالف گلستان ۸ ،محکوم به قصاص در گلستان بخشیده شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد

رهایی دختربچه  ۵ساله از چنگال
آدمربایان  2روز بعد از ربایش در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از رهایی دختری  ۵ساله که چند روز قبل ربوده شده بود و
تحویل این کودک به خانواده توسط ماموران پلیس آگاهی اصفهان و شهرستان نجفآباد خبر
داد .به گزارش میزان،فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد :دختر  ۵ساله که چند روز قبل
ربوده شده بود،به آغوش خانواده اش بازگشت .سردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت :چند
روز پیش هنگامی که مادر فاطمه  ۵ساله در حال بردن او به مهد کودک بود ،سواری پراید
با  ۲سرنشین در کنار او توقف میکند و با زور و خشونت کودک را ربوده و متواری میشوند.
وی با اشاره به اینکه این حادثه در شهر گلدشت از توابع شهرستان نجفآباد اتفاق افتاد افزود:
از همان دقایق اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان و اصفهان وارد عمل شدند و با
انجام یک سری کارهای تخصصی و استفاده از ابزارهای علمی کشف جرم موفق شدند آدم
ربایان را شناسایی کنند .این مقام ارشد انتظامی بیان داشت :یک گروه از ماموران مجرب
پس از هماهنگیهای الزم و دریک عملیات ضربتی وارد مخفیگاه متهمان شدند و بحمداهلل
توانستند این آدم ربایان را در شهر "اصفهان" دستگیر کنند .سردار معصوم بیگی اظهار داشت:
آدم ربایان کودک را در منزلی در یکی از شهرستانهای اصفهان مخفی کرده بود که ماموران
به محل اعزام و فاطمه  ۵ساله را در سالمت کامل به خانواده اش تحویل دادند .وی با اشاره
به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند گفت :آدم ربایان
در تحقیقات اولیه پلیس انگیزه خود را خصومت با پدر کودک ربوده شده اعالم کردند .فرمانده
انتظامی استان اصفهان تصریح کرد :دعای خیر مردم ،هوشمندی پلیس ،استفاده از تجهیزات
به روز کشف جرم و عملیات منسجم و ضربتی پلیس ،فاطمه  ۵ساله را به آغوش گرم خانواده
بازگرداند ،مردم خوب ،شریف ،متدین و شهید پرور استان اصفهان بدانند نیروی انتظامی
خدمتگزار مردم است و به لطف پروردگار و در سایه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
فرزندان شما در نیروی انتظامی حافظ جان ،مال و ناموس مردم هستند .سردار مهدی معصوم
بیگی در پایان با اشاره به اینکه کارکنان پلیس آگاهی ،فاطمه  ۵ساله را همچون فرزند خود
دانستند و از همان دقایق اولیه تا  ۳۶ساعت بعد که آدم ربایان را دستگیر کردند خواب نداشتند
اظهار داشت :کارکنان نیروی انتظامی بر سر عهد و پیمان خود ایستاده اند و در این راه جان
خود را در طبق اخالص گذاشته اند.

آگهی تغییرات شرکت کهن آوای مهر با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  197054و شناسه ملی 10102389150
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 15/11/1397به موجب گواهی انحصار وراثت به
شماره دادنامه  9609970921101552و شماره پرونده
 9609980921101368مورخ 28/11/1396شعبه 12
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر تهران شرکاء
شرکت به شرح ذیل میباشند - .آقای علیرضا جنتیانی به
کد ملی  0071630147دارای  10 656 250ریال سهم
الشرکه  -خانم ندا جنتیانی به کد ملی 0060211393
دارای  9 453 125ریال سهم الشرکه  -خانم مونا
جنتیانی به کد ملی  0080530516دارای 9 453 125
ریال سهم الشرکه  -آقای محمد رضا جنتیانی به کد ملی
 3871029246دارای  19 062 500ریال سهم الشرکه
خانم لطیفه اندرجانی به کد ملی  1379566703دارای 1 375 000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()651735
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جامعه

«شناور» شدن واژهها در زبان و رابطه آن
با دموکراسی و استبداد

مصرف انواع دارو به ارزش ۲۳هزار میلیارد تومان طی سال گذشته در ایران

ید شماره ( -92شماره پیاپی )798
یکشنبه  19آبان  - 1398دور جد 
معاونکل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

ظرفیت تولید دارو در کشور ۴برابر ظرفیت مصرف است

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران

اگر به محیط زندگی مردم جامعه و رسانههای
کشور انگلستان دقت کنید ُمحال است کسی را
که «دکتر» نیست در خطاب -خواه کتب ًا و خواه
شفاه ًا« -دکتر» بخوانند یا کسی را که «مهندس»
نیست مهندس بنامند.
غرض یادآوری این نکته است که در جامعۀ
برخوردار از دموکراسی ،کلمات را بهراحتی
حیثیت
نمیتوان شناور کرد .کلمات مانند انسانها
ِ
خاص خود را دارند و کل ّ،جامعه است که میتواند
سرنوشت مفهومی کلمات تصمیم بگیرد .بنابراین اگر کسی «کشیش» است شما در
در باب
ِ
چنان جامعهای نمیتوانید بهراحتی او را «اسق ُِف اعظم» یا باالتر خطاب کنید .هم او ناراحت
بابت تجا ُوز به حدود کلمات مورد شماتت قرار خواهد داد .بر
میشود و هم جامعه شما را از ِ
همین قیاس کلماتی از نوع «استاد» و «دانشمند» و «فیلسوف» و امثال آن .ا ّما در جامعۀ
استبدادی مسائل برعکس جریان دارد.
مدارج باالی آن بهراحتی میتوانید عوض
شما جای هر کلمه را با همسایههای آن و با ِ
کنید .نه مخاطب شما از این بابت احساس شرمساری خواهد کرد و نه جامعه شما را مورد
انتقاد قرار خواهد داد که این کسی را که تو مث ً
ال فالن عنوان را به او دادهای ،او دارای چنین
مقامی نیست.
حریم کلمات در جامعۀ استبدادی چنان راحت انجام میشود که خیلی بهآسانی
تجاوز در ِ
میتوان کلمۀ «پاپ» را -که مفهومی منحصر به فرد و هیچگاه در تاریخ دو تا نبوده است-
اندکاندک بر هر دربان و کشیشی ،اطالق کرد و این تجاوز به حدود کلمات را تا آنجا
گسترش داد که در هر روستایی چندین پاپ در عرض هم وجود داشته باشند. ...
همانطور که در جامعۀ استبدادی میتوان به حقوق افراد تجاوز کرد به حدود کلمات
هم میتوان تجاوز کرد ،و همانطور که در جامعۀ برخوردار از آزادی و قانون به حقوق افراد
نمیتوان تجاوز کرد ،به حدود کلمات هم نمیتوان تجاوز کرد .از این روی زبان قلمروی
است که از مطالعۀ در آن میتوان به حدود رعایت حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی
موجود در آن جامعه پی بُرد .اکنون به یاد ندارم که در کجا خواندهام ولی یقین دارم گفتار
یکی از حکیمان بزرگ چین است که گفته است« :روزی اگر زما ِم اصالح جامعه را به من
زبان ایشان را اصالح میکنم ».گویا مقصود او نشان دادن همین رابطۀ
بسپارند ،نخست ِ
استبداد اجتماعی و شناور شدن زبان است ...هرقدر جوامع برخوردار از اندیشۀ دمکراسی
باشند زبانشان از شناوریهای تند بر کنار است و هرقدر استبدادی باشند به همان میزان
زبانهاشان شناور است.
مدایح رودکی را با مدایح ّفرخی
هرکس با شعر فارسی کوچکترین آشنایی داشته باشد و ِ
و مدایح ّفرخی را با مدایح انوری سنجیده باشد ،شناور شدن کلمات را از حوزۀ قاموسی آنها
در مسیر این سه دورۀ تاریخی آشکارا مشاهده خواهد کرد :در شعر رودکی تجاوز به حدو ِد
کلمات بسیار اندک است ،زیرا جامعۀ سامانی جامعهای است تا ح ِّد زیادی برخوردار از قانون
و آزادی. ...
در تاریخ اجتماعی ایران ،عصر سامانی و به ویژه در قلمر ِو فرمانروایی سامانیان کمتر
نشانهای از زورگوییهای اجتماعی دورۀ غزنوی وجود دارد و با همۀ استبداد غزنویان استبداد
مذهبی سالجقه بسی بیرحمانهتر از استبداد غزنویان است . ...میتوان با آمار نشان داد که
شناوری کلمات در فاصلۀ عصر سامانی تا سلجوقی به اوج خود میرسد.
ِ
شناور بودن زبان هیچ ربطی به زایندگی زبان ندارد ،شک نیست که زبان انگلیسی در
عصر حاضر -به دلیل هزار عامل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی -زایندهترین زبان جهان
است ،ولی ممکن است به اعتبار عارضۀ «شناور بودن» با زبان فالن کشور عقبماندۀ
نیم ه ُمرده در زنجیر استبداد در اعماق قارۀ سیاه قابل مقایسه نباشد؛ یعنی زبان آن کشور از
زبان انگلیسی شناورتر باشد .شناور شدن زبان اص ً
ال شاید یکی از دالیل نازایی زبان باشد .زیرا
زایایی از خواص رشد اجتماعی و فرهنگی است و شناور شدن از لوازم عقبگرد و فروماندگی.
کردن کلمات خود ،خودش را گول میزند
وقتی زبانی حرفی برای گفتن ندارد ،با شناور ِ
که من حرف تازهای دارم میزنم در صورتی که هیچ حرف تازهای ندارد.
فقدان اندیشههای فلسفی و عقالنی در زیربنای جامعه است و جامعهای
شناور شدن نشانۀ ِ
که در آن اندیشۀ حکیمان و فرزانگان نقشی نداشته باشد ،بهناگزیر بازیچۀ خودکامگان و
عوامفریبان است.

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 

معاونکل وزارت بهداشت با بیان اینکه ظرفیت تولید دارو در
کشور ۴برابر ظرفیت مصرف است ،گفت :در سال  ۹۷در کشور
حدود ۲۳هزار میلیارد تومان دارو مصرف شده است!
به گزارش خبرآنالین ،دکتر ایرج حریرچی در مراسم رونمایی
از فرآوردههای نسل جدید پروبیوتیک در پارک فناوری پردیس
اظهار کرد :محصوالت شرکتهای دانشبنیان و فناور ایرانی
میتوانند عالوه بر تأمین نیازهای داخلی کشور و بهعبارت دیگر،
تأمین نیازهای یک درصد جمعیت جهان در ایران ،به رونق
صادرات و شکوفایی اقتصادی در کشور کمک بسزایی کنند.

وی افزود :بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ،نظام
سالمت  4هدف دارد که شامل افزایش سالمت مردم ،محافظت
از مردم در مقابل هزینهها و مخاطرات مالی بیماریها ،افزایش
رضایتمندی و ارتقای کارایی است و تقاضا دارم که تولیدکنندگان
در حوزه سالمت به این  4هدف توجه کنند .معاونکل وزارت
بهداشت تصریح کرد :در سال  97در کشور حدود  23هزار میلیارد
تومان دارو مصرف شده و بهعبارتی  17درصد از کل هزینههای
سالمت ،مربوط به دارو است اما در حوزه توزیع 61 ،درصد از
داروی مصرفی کشور از جیب مردم تأمین میشود که باید در
این باره چارهاندیشی کنیم .حریرچی یادآور شد :از کل پرداختی
از جیب 18 ،درصد مربوط به خدمات بستری است اما دارو و
ملزومات مصرفی در بخش سرپایی  33درصد از کل پرداختی
از جیب را شامل میشود که حدود  2برابر هزینههای خدمات
بستری است .وی با اعالم اینکه ظرفیت تولید دارو در کشور
در حوزه سالمت 4 ،برابر ظرفیت مصرف است ،گفت :گاهی
میبینیم که یک نوع دارو توسط چند شرکت داخلی تولید میشود
بنابراین باید بازار صادراتی برای محصوالت تولیدی ایرانی را پیدا
و تقویت کنیم.

فرمانده مرزبانی خبر داد

کشف  ۵تن و  705کیلو انواع مواد مخدر
با دستگیری  7سوداگر مرگ در سیستان و بلوچستان

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی از کشف پنج تن
موادمخدر از سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان
خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار قاسم رضایی با اعالم خبر
کشف پنج تن موادمخدر در سیستان و بلوچستان،
درباره جزئیات این خبر اظهار کرد :مرزبانان سیستان و
بلوچستان هفته گذشته با اقدامات گسترده اطالعاتی در
مرزها ،از ورود اعضای یک باند کالن قاچاق موادمخدر
به کشور از مرزهای پاکستان مطلع شدند.
فرمانده مرزبانی ناجا ادامه داد :مرزبانان پس از
رویارویی با سوداگران مرگ با واکنش سریع و
موضعگیری مناسب در درگیری با قاچاقچیان ،آنها را
زمینگیر کردند.
وی تصریح کرد :مرزبانان در این عملیات ضمن انهدام
این باند ،پنج تن و  705کیلوگرم انواع موادمخدر شامل
سه تن و  700کیلوگرم تریاک و دو تن و  5کیلوگرم
مرفین از قاچاقچیان کشف کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :در این عملیات
عالوه بر دستگیری هفت قاچاقچی ،مقادیر قابل

توجهی سالح و مهمات ،بیسیم و خودرو از سوداگران
مرگ کشف شد.
رضایی ضمن قدردانی از زحمات و مجاهدتهای
مرزبانان استان سیستان و بلوچستان ،متذکر شد:
مرزداران با همکاری دلسوزانه دستگاههای اطالعاتی و
امنیتی استان و همچنین حمایتهای بیدریغ مرزنشینان
عزیز ،مناطق مرزی سیستان و بلوچستان را برای
فعالیت سوداگران مرگ و مخالن نظم و امنیت ،ناامن
کرده و با هرگونه تجاوز به مرزهای نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران مقتدرانه برخورد میکنند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد

راهاندازی  ۴۵هزار شغل با تسهیالت اشتغالزایی
در روستاها تا پایان امسال

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت :از محل
پرداخت تسهیالت بانک به طرح اشتغال روستایی
 ۳۵هزار شغل جدید ایجاد شده وچنانچه که کل
تسهیالت تا پایان سال پرداخت شود هدفگذاری
 ۴۵هزار شغل روستایی محقق خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،حجه اله مهدیان ،مجموع
تسهیالت پرداختی بانک به طرح اشتغال روستایی
را  ۱۷۰۰میلیارد تومان ذکر کرد و گفت :این رقم
نه تسهیالت مصوبه و منعقده بلکه پرداختی واقعی
ما تا پایان مهرماه بوده است ولی تکلیف ما ۲۴۳۸
میلیارد تومان است که باید مابه تفاوت این رقم را
تا پایان سال در بخش اشتغال روستایی پرداخت
کنیم.
وی میزان اشتغال ایجاد شده از محل پرداخت
این تسهیالت را  ۳۵هزار شغل جدید اعالم کرد و
گفت :تسهیالت پرداختی در بخش اشتغال روستایی
کماکان ادامه دارد و برآوردهای ما نشان میدهد
که با تخصیص  ۱۷۰۰میلیارد تومان تسهیالت ۳۵

هزار شغل جدید ایجاد شده است.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون درصورتی
که تمام تسهیالت تا پایان سال پرداخت شود به
هدفگذاری  ۴۵هزار شغل ایجادی در بخش
روستایی دست خواهیم یافت.
مهدیان درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار
نیز گفت :ما یک بانک اقتصادی اجتماعی هستیم
که در همه طرحهای ملی مشارکت داریم.در حوزه
اشتغال ،برای زنان سرپرست خانوار هم تکلیف
داریم که در دستور کار بانک قرار دارد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون درباره نظارت بر
پرداخت تسهیالت و انحراف آن نیز گفت :نظارت
بر اعطای تسهیالت تکلیف همه بانکهای کشور از
جمله بانک توسعه تعاون است و در بحث انحراف
تسهیالت نیز طبیعتا اگر بگوییم انحراف صفر است
کمی آرمانی و غیر منطقی است ولی مهم این است
که درصد انحراف کم باشد.
وی افزود :خوشبختانه تجربه طرحهای زودبازده
و طرحهای ملی قبلی را داشتیم و از تجارب آنها
استفاده کردیم لذا با اطمینان اعالم میکنم که
انحراف از پرداخت تسیهالت ما تک رقمی و ناچیز
بوده است.
به گزارش ایسنا،مجموع تسهیالت پرداختی
بانک توسعه تعاون طی هفت ماهه اخیر ۷۰۰۰
میلیارد تومان بوده و پیشبینی میشود تا پایان
سال به  ۱۳هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران تشریح کرد

جزئیاتشناسایی
و دستگیری اعضای باند
بزرگ آدمربایی در پایتخت
رئیس پلیس پایتخت از
انهدام باند بزرگ آدمربایی
خبر داد .به گزارش ایسنا،
سردار حسین رحیمی در
نشست خبری با اشاره به
بازداشت متهمان یکی از
باندهای بزرگ آدمربابی،
درباره جزئیات این خبر اظهار
کرد :این باند پس از ربایش سوژهها ،از خانوادههای
آنها مبالغ کالن درخواست میکردند.
رئیس پلیس پایتخت افزود :تاکنون چهار فقره
آدمربایی توسط این باند شناسایی شده است ،این
متهمان در آخرین اقدام ،پس از شناسایی سوژه و
ربایش وی ،درخواست  15میلیون دالر و  10میلیارد
تومان از خانواده وی کردند اما خانواده فرد ربوده
شده با کارآگاهان همکاری خوبی کردند که در
نهایت فرد ربوده شده سالم به خانواده بازگشت.
وی از بازداشت سرکرده و هفت عضو این باند خبر
داد و گفت :سرکرده برای هر ربایش گروه جدیدی
استخدام میکرد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :شاکی آخر
توسط متهمان مورد شکنجه قرار گرفته بود و
در یکی از نقاط اطراف تهران نگهداری میشد.
رحیمی با اشاره به پنج مورد سابقه کیفری جعل،
کالهبرداری و موادمخدر سرکرده باند ،خاطرنشان
کرد :این متهم حدوداً  60سال سن دارد .فرمانده
انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه از ابتدای سال
جاری تاکنون  9مورد آدمربابی در تهران به وقوع
پیوسته ،متذکر شد :تمام این  9مورد کشف شده
است.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار خبر داد

پرداخت بیمه بیکاری به
کارگران واحدهای آسیب
دیده از زلزله

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار،از پرداخت مقرری
بیمه بیکاری به کارگران واحدهای آسیب دیده ناشی
از زلرله خبر داد و گفت :درخواست کارگران در
سریعترین زمان برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری
پذیرش میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،کریم یاوری ضمن ابراز همدردی با
آسیبدیدگان حادثه زلزله آذربایجان شرقی گفت:
حسب دستور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تمام
ارکان و زیر مجموعههای مرتبط با وزارتخانه مکلف
شده اند به صورت شبانه روز نسبت به ارائه خدمات
مرتبط به حادثه دیدگان از زلزله در میانه و سراب
اقدام کنند .وی ادامه داد :تمام کارگران مشمول
قانون کار و قانون تامین اجتماعی که واحدها و
محل کار آنها در اثر زلزله دچار آسیب شده است،
مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری میشوند.
یاوری افزود :مطابق تبصره  2ماده  2قانون بیمه
بیکاری ،بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث
قهریه از جمله زلزله از کار بیکار میشوند با معرفی
واحدهای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مشمول
دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری
وزارت کار تاکید کرد :کارگران حادثه دیده از زلزله
در آذربایجان شرقی بدون در نظر گرفتن حداقل
سابقه در بند الف ماده  6قانون ،از حمایت پرداخت
ماهانه مقرری بیمه بیکاری برخوردار میشوند.
وی اعالم کرد :تمام کارکنان در تمامی
زیرمجموعههای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در استان آذربایجان شرقی به ویژه در میانه و سراب
به سرعت و با دقت و خارج از روال عادی اداری
درخواست کارگران را در سریعترین زمان ممکن
پذیرش و اقدام الزم برای پرداخت مقرری بیمه
بیکاری به کارگران به عمل میآورند.

