رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد

واگذاری ١٢٠هکتار از زمینهای مصادره شده توسط خاندان پهلوی
به مالکان واقعی در مازندران
دولت با کاهش صادرات
نفت چگونه اداره
میشود ؟
دکتر محمد حسین ادیب
پژوهشگر ارشد ریسک اقتصادی

صفحه 5

جزئیات میدان نفتی
کشف شده 53/3
میلیارد بشکهای جدید
به روایت وزیر نفت
صفحه 3

صفحه 3
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رئیسجمهور در دیدار عیدانه با برخی
اعضای دولت و مسووالن کشور:

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام ،مهمانان شرکتکننده در کنفرانس
وحدت اسالمی ،سفیران کشورهای اسالمی و جمعی از قشرهای مختلف مردم:

محو اسرائیل یعنی صاحبان اصلی فلسطین
اعم از مسلمان ،مسیحی و یهودی بتوانند
دولت را انتخاب کنند

صفحه 2

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات ثبتنام از متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن

صفحه 4

بازگرداندن ابربدهکار بانکی
و سلطان فوالد به کشور
صفحه 8
بازداشت  3مدیر سابق وزارت
بهداشت به اتهام ارتکاب تخلف
در شرکتهای آوای سالمت
و پاالیشگاه نفت اصفهان

صفحه 4

رئیس کل بیمه مرکزی:

 ۹میلیون موتورسیلکت و یک میلیون
خودرو فاقد بیمهنامه هستند صفحه 5

هشدارپلیسمبارزهباموادمخدرتهران
نسبتبهاستعمالمخدرهایجدید
با نامهای «تینا و جیب»
صفحه 7

افزایش نرخ بنزین
به نفع اقشار تحت
فشار جامعه بوده
و میتواند مفید
و موثر باشد

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

منابع حاصل از
اصالح قیمت بنزین،
عینا به حساب
سرپرستان  18میلیون
خانوار واریز میشود
صفحه 3

صفحه 2

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پرشکی خبر داد

پوشش بیمهای  ۹میلیون جمعیت فاقد بیمه در کشور

صفحه 5

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان مشمول تشریح کرد

متولدین  ۵۵به بعد
باید تکلیف نظام وظیفه خود
را مشخص کنند

صفحه 6

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشریح کرد

جزئیات تسهیالت دولت
بهزلـزلـهزدگـان
آذربایجان شرقی

صفحه 8

دستبرد میلیاردی
نوجوان  15ساله بوشهری
به  ۴۰۰حساب بانکی!
صفحه 7

هشدار حراست سازمان بیمه سالمت
نسبت به کالهبرداریهای شیادان حرفهای
از عنوان بیمه اجباری سالمت
صفحه 4

بازداشت همزمان تعدادی
از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد
به اتهام اخذ رشوههای کالن و جعل
و همکاری با افراد سودجو برای
تصرف اموال عمومی و خصوصی

صفحه 4

جریمه بیش از  2میلیون و  580هزار
خودرو به علت نداشتن معاینه فنی
از ابتدای امسال در تهران
صفحه 5

هشدارپلیسفتانسبتبه کالهبرداریهای
اینترنتیشیادانحرفهای بهبهانهطرح
معیشتیدولتوسهمیهبنزین
صفحه 8

2

سیاسی
یادداشت

ِ
تحوالت
سی ویژگی که عموماً از
 ۴۵سال اخیرآموخته ایم
دکتر محمود سریعالقلم
استاد علوم سیاسی
دانشگاه شهیدبهشتی

 -1تخصص در
حکمرانی ،پیچیده ترین
تخصص هاست؛
 -2مهم ترین وجه
شناخت ظرف و
حکمرانی،
ِ

دینامیک جهانی است؛
 -3شناخت این ظرف به نظر میرسد سه پیش نیاز
دارد :مطالعه وسی ِع متون اجتماعی ،سیاسی واقتصادی،
تسلط به زبان انگلیسی و فهم ریاضی گونه و واقعی
های داخلی؛
ظرفیت ِ
 -4خیلی نفت و گاز صادر نکنیم بلکه از آنها برای
صنعتی شدن و تولید/صادرات کاال استفاده کنیم؛
 -5هر فردی فقط باید یک شغل داشته باشد؛
 -6سیاست یعنی به فکر آینده باشیم :از گذشته فقط
باید درس گرفت؛
 -7خاورمیانه ایها خیلی با ما تفاهم و تجانس
ندارند؛
 -8کشور در حال توسعهای که نرخ رشد زیر سه
درصد داشته باشد ،از زندگی معقول محروم است؛
 -9خارج از مدارهای دولتی ،ثروتمند شویم؛
 -10مؤثرترین روش نفوذ در کشورهای دیگر ،ورود
در بازارهای آنهاست؛
 -11جامعهای به شدت متکثر هستیم ،تا میتوانیم
برای یکدیگر جا باز کنیم؛
 -12تحقیر دیگران مجانی نیست؛
 -13نیاز عجیب خود را برای "خودنمایی" کم کنیم؛
 -14خود را مرکز ثقل قلمداد کردن ،ناشی از مطالعه
نکردن است؛
 -15مفهوم "ثبات اقتصادی" و ملزومات آن را
کانون حکمرانی بدانیم؛
 -16بدون همکاری شهروندان ،کشوری ساخته
نمیشود؛
 -17مدارهای بردباری خود را وسیع ترکنیم تا
میلیونها نفر مهاجرت نکنند؛
 -18هیچ فضیلتی باالتر از داشتن "یک شخصیت"
نیست؛
 -19مهمترین دو موضوع برای مبارزه درح ِّد فردی:
غرور و عصبانیت؛
قلم مسئوالنه،
با
خبرنگاران
و
ها
ه
رسان
ُ -20بگذاریم
ِ
مانع از تکرار اشتباهات مجریان شوند؛
 -21اگر یک مدیر بیش از هشت سال در یک پروژه
بماند ،کارآمدی خود را از دست میدهد؛
 -22درگیری با قدرتهای بزرگ خیلی هزینه دارد:
… ۱۳۹۰ ،۱۳۵۹ ،۱۳۵۵ ،۱۳۳۰ ،۱۳۲۰؛
 -23زندگی فقط قدرت نیست بلکه مملو از
زیباییهای هنری ،طبیعت و همزیستی است؛
 -24طبیعت ،به شدت دروغگو را مجازات میکند؛
 -25قابل اتکاءترین روش برای مبارزه با فساد
مالی :قدرتمند کردن قوه مقننه است؛
 -26خیلی حرف هایمان را عوض نکنیم :اخالق
یعنی وفای به عهد؛
 -27با مطالعه و خودشناسی به مبارزه با غرور و
خودبزرگ پنداری برویم؛
 -28از باغبانی به همان اندازه لذت ببریم که از
وزارت؛
 -29مراقبت از محیط زیست را یک اصل درزندگی
بدانیم؛
 -30گنجینه گرانقدری به نام تجربه بشری وجود
دارد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام ،مهمانان شرکتکننده در کنفرانس
وحدت اسالمی ،سفیران کشورهای اسالمی و جمعی از قشرهای مختلف مردم:

محو اسرائیل یعنی صاحبان اصلی فلسطین اعم از مسلمان،
مسیحی و یهودی بتوانند دولت را انتخاب کنند
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار مسئوالن نظام ،مهمانان شرکتکننده در کنفرانس
وحدت اسالمی ،سفیران کشورهای اسالمی و جمعی از
قشرهای مختلف مردم ،علت مصائب امروز دنیای اسالم
بویژه وضع تأسفبار فلسطین را ضعف اتحاد اسالمی
دانستند و با تأکید بر اینکه محو اسرائیل به معنای محو
رژیم جعلی صهیونیستی و حاکم شدن دولت منتخب
صاحبان اصلی فلسطین اعم از مسلمان ،مسیحی و یهودی
است ،خاطرنشان کردند :دشمنان اسالم و در رأس آنها
آمریکا ،با اصل اسالم و همهی کشورهای اسالمی مخالفند
و سالح اصلی آنها در منطقهی ما «نفوذ در مراکز حساس
و تصمیمگیر»« ،ایجاد تفرقه در ملتها» ،و «القای تسلیم
مقابل آمریکا بهعنوان راهحل مشکالت» است که نسخهی
عالج در مقابل این نقشهها ،روشنگری و ایستادگی در راه
حق است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار با تبریک
نبی مکرم اسالم (صلیاهللعلیهوآله)
خجسته میالد باسعادت ّ
و حضرت امام جعفر صادق (علیهالسالم) ،پیامبر بزرگوار
«قرآن مجسم»« ،برترین و باعظمتترین مخلوق
اسالم را
ِ
پروردگار» و «نور و وسیلهی حیات و روشنایی جوامع
انسانی» خواندند و گفتند :بشریت بتدریج این حقایق را
درک خواهد کرد و امیدواریم شاهد روزی باشیم که در ایام
متبسم باشد و غم و
والدت این وجود مقدس ،دنیای اسالم ّ
اندوه بر لبان آن ننشسته باشد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نامگذاری  ۱۲تا
۱۷ربیعاالول بهعنوان هفتهی وحدت در جمهوری اسالمی،
وحدت را نه یک حرکت سیاسی و تاکتیکی ،بلکه «اعتقاد و
ایمان قلبی به لزوم اتحاد امت اسالمی» دانستند و افزودند:
این اعتقاد ریشهدار ،حتی قبل از تشکیل جمهوری اسالمی
نیز طرفداران مهمی از جمله مرجع بزرگ کل عالم شیعه،
آیتاهلل بروجردی داشت.
ایشان با برشمردن مراتب وحدت ،پایینترین مرتبه و
اولین قدم در اتحاد دنیای اسالم را «پرهیز جوامع ،دولتها،
اقوام و مذاهب اسالمی از تعرض و ضربه زدن به یکدیگر»
و «اتحاد در مقابل دشمن مشترک» خواندند و گفتند :در
مراتب باالتر ،کشورهای اسالمی باید با یکدیگر در علم،
ثروت ،امنیت و قدرت سیاسی در جهت دستیابی به تمدن
نوین اسالمی همافزایی و تالش کنند که جمهوری اسالمی
نیز همین نقطه یعنی رسیدن به تمدن نوین اسالمی را
هدف نهایی خود قرار داده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای مصائب موجود در دنیای
اسالم از جمله قضیهی فلسطین و جنگهای خونین در یمن،
غرب آسیا و شمال آفریقا را ناشی از پایبند نبودن به اصل
پرهیز از معارضه و اتحاد در مقابل دشمن مشترک دانستند
و خاطرنشان کردند :امروز بزرگترین مصیبت دنیای اسالم،
قضیهی فلسطین است که ملتی را از خانه و وطن خود
آواره کردند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مواضع روشن امام
بزرگوار از آغاز نهضت اسالمی در اعالم خطر علیه نفوذ،
دخالت و ظلم صهیونیسم ،موضع جمهوری اسالمی ایران
در قضیهی فلسطین را موضعی قطعی و اصولی خواندند و
گفتند :از ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز همچنان بر این
موضع باقی هستیم ،یعنی بدون مالحظه و رودربایستی به
فلسطین و فلسطینیها کمک کرده و خواهیم کرد و این کار
را وظیفهی همهی دنیای اسالم میدانیم.
ایشان با اشاره به تالش دشمنان برای تحریف معنای
تأکیدات مکرر امام راحل و مسئوالن نظام اسالمی
درخصوص «محو اسرائیل» گفتند :ما طرفدار فلسطین و
استقالل و نجات آن هستیم و محو اسرائیل به معنای محو
مردم یهودی نیست ،چراکه ما با آنها هیچ کاری نداریم
همچنان که در کشور ما نیز جمعی از یهودیان در کمال
امنیت زندگی میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،محو اسرائیل را به معنای
نابودی حکومت و رژیم تحمیلی صهیونیستی خواندند و
تأکید کردند :مردم فلسطین چه مسلمان چه مسیحی و چه
یهودی که صاحبان اصلی آن سرزمین هستند باید بتوانند
خودشان دولت خود را انتخاب ،و بیگانهها و اراذل و اوباشی
مانند نتانیاهو را بیرون و کشورشان را اداره کنند که البته
این اتفاق خواهد افتاد.
دشمنی آمریکا ،رژیم
رهبر انقالب اسالمی در ادامه،
ِ
صهیونیستی و دشمنان وحدت اسالمی را متوجه همهی
کشورهای اسالمی دانستند و افزودند :ماهیت اسالم ،نفی
ظلم و استکبار و سلطه است ،بنابراین آنها با اصل اسالم و
همهی کشورهای اسالمی مخالفند و این تصور که دشمنی

آنها فقط با جمهوری اسالمی است ،صحیح نیست.
ایشان با اشاره به تعابیر توهینآمیز آمریکاییها دربارهی
سعودی گفتند :اینکه آنها صریح ًا میگویند سعودیها غیر
از پول چیز دیگری ندارند ،یعنی باید برویم و آنها را غارت
کنیم که این دشمنی آشکار با یک کشور و ملت است و
طرفهای آنها باید بفهمند که در مقابل چنین توهینهایی ،با
غیرت عربی و شرف اسالمی چه وظیفهای دارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای حضور آمریکا در منطقه را
موجب ایجاد شر ،فساد ،ناامنی و تشکیل گروههایی از
قبیل داعش دانستند و با تأکید بر لزوم آشنا شدن ملتهای
مسلمان با چهرهی واقعی و نفاقآلود آمریکا افزودند :امروز
سالح اصلی آمریکا در منطقهی ما «نفوذ در مراکز حساس
و تصمیمگیر»« ،ایجاد تفرقه و تزلزل در عزم ملتها»،
«ایجاد بیاعتمادی میان ملتها و دولتها»« ،دستکاری در
محاسبات تصمیمگیران و وانمود کردن این مطلب است که
ّ
حلل مشکالت ،رفتن زیر پرچم آمریکا و تسلیم شدن»
است که این سالح از سالح نظامی و سخت نیز خطرناکتر
است.
رهبر انقالب اسالمی راه مواجهه با دشمنان را عمل
به فرمان پروردگار یعنی ایستادگی در راه حق خواندند و
افزودند :البته این ایستادگی سختیهایی نیز خواهد داشت
اما تحمل این سختیها عمل صالح است و نزد خداوند اجر
تسلیم دشمن شدن ،سختیهای
خواهد داشت ،ضمن اینکه
ِ
بیشتری دارد و خداوند کسانی را که تن به ظلم دهند،
مجازات خواهد کرد.
ایشان در بخش پایانی سخنانشان ،هر سخن ،حرکت و
اقدام در دنیای اسالم در جهت «استقالل سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی ملتهای مسلمان»« ،وحدت و اقتدار امت
اسالمی»« ،کمک به مردم و مستضعفان»« ،تبلیغ حقایق
و مقابله با موهومات» و «ترویج علم و تحقیقات از جمله
انرژی هستهای» را حسنه و عمل صالح دانستند و گفتند:
انرژی صلحآمیز هستهای نیاز ملتها است اما انحصارطلبان
غربی به دنبال آن هستند که این انرژی را در انحصار خود
نگه دارند و در مقابل شرف و استقالل ملتها ،آن را قطره
قطره به آنها بدهند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :غربیها میدانند ما از
لحاظ مبنایی و اعتقادی به دنبال سالح هستهای نیستیم،
بنابراین علت مخالفت آنها با حرکت هستهای جمهوری
اسالمی ،بازداشتن ایران از دانش ،صنعت و توانایی هستهای
است.
رهبر انقالب اسالمی ،وظیفهی روشنفکران و علمای
دنیای اسالم را بسیار مهم دانستند و تأکید کردند :با قدرت
از حق دفاع کنید و از دشمن نترسید و بدانید دنیای اسالم
به فضل الهی در آیندهی نه چندان دور ،تحقق آرزوهای
درخشان خود را خواهد دید.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم
والمسلمین روحانی رئیسجمهور گفت :پیامبر بزرگوار اسالم
در شرایطی پا به عرصهی وجود گذاشت که جهان سراسر
تبعیض ،جنگ و خونریزی بود.
آقای روحانی افزود :پیامبر عزیز با خود کتاب آسمانی،
میزان ،صداقت ،علم ،ایمان و وحدت و یگانگی را به ارمغان
آورد و بهترین الگو را برای جهان و جامعه ارائه کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه نفوذ جمهوری اسالمی در
منطقه به دلیل دعوت انقالب اسالمی است ،گفت :نفوذ
انقالب است که دلها را به خود جذب کرده و اگر امروز
ملتهای سوریه ،لبنان ،یمن ،عراق و بحرین با جمهوری
اسالمی احساس نزدیکی میکنند ،به دلیل پیام انقالب
است.
آقای روحانی با اشاره به اینکه فرزندان ایران اسالمی
در راه دفاع از ملتهای سوریه و عراق بهعنوان مستشار جان
خود را در طبق اخالص گذاشتند ،تأکید کرد :اگر فرزندان ما
در سوریه ،عراق و لبنان حضور پیدا کردند ،برایشان آزادی
انسانها و گام نهادن در مسیر پیروی از رسول اهلل معیار بود
و امروز نیز آنچه میخواهیم وحدت ،برادری و پیروی از راه
پیامبر گرامی اسالم است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه در دنیای امروز تنها
راه نجات از تفرقه ،ارتجاع و تجاوزگری آمریکا و رژیم
صهیونیستی ،پیروی از رسول اهلل (صلیاهللعلیهوآله) است،
افزود :در روز میالد پیامبر عزیز اسالم میخواهیم که دنیای
اسالم ،متحد و برادرانه در برابر ظلم و تجاوز بایستد و به
پیروزی دست یابد.
در پایان این دیدار جمعی از مهمانان کنفرانس وحدت
اسالمی از نزدیک با رهبر انقالب اسالمی دیدار و گفتگو
کردند.

روحانی در دیدار عیدانه با برخی
اعضای دولت و مسووالن کشور:

افزایش نرخ بنزین به نفع
اقشار تحت فشار جامعه بوده
و میتواند مفید و موثر باشد
رئیس جمهور با تاکید بر
ضرورت و اهمیت اقدام دولت
در افزایش نرخ بنزین و کمک
به خانوارهای ضعیف و متوسط
کشور از محل درآمد حاصل از
آن ،اظهار داشت :این کار به نفع
مردم و اقشار تحت فشار جامعه
بوده و میتواند در حل مشکالت آنان مفید و موثر باشد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
در دیدار برخی اعضای دولت و مسووالن کشور به مناسبت
میالد پیامبر گرامی اسالم (ص) و امام جعفر صادق(ع) ،با اشاره
به اقدام اخیر دولت در افزایش نرخ بنزین که از  24آبان اجرا
شده است ،گفت :دولت مدت ها به دنبال آن بود تا از طریقی
بتواند از اقشار ضعیف کشور که بواسطه شرایط اقتصادی در
فشار هستند،حمایت و به آنها کمک کند ،اما به دلیل کمبود
منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز اقشاری در جامعه
هستند که در زندگی خود با مشکالت مواجه هستند ،گفت:
فشارهای اقتصادی شدید در سال  97و  98به زندگی مردم وارد
شد و دولت می خواهد در حد تامین نیازمندی های ضروری،
حمایتی از مردم کرده و به خانواده هایی که احساس می کنیم
در فشار بیشتر هستند کمکی کرده باشیم.
روحانی با بیان اینکه برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز به
آمار و ارقام دقیق داریم اما در همین حدی که امکان تشخیص
وجود دارد می توانیم جامعه را به دو بخش تقسیم کنیم ،گفت :بر
این اساس حدود  75درصد در شرایط فشار قرار دارند و حدود 25
درصد هم شرایط زندگی شان خوب است و بر مبنای محاسبات
 18تا  19میلیون خانوار و جمعیتی در حدود  60میلیون نفر
مشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک
به فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار می رود.
رئیس جمهور افزود :تالش ما این است بتوانیم این مبلغ را
ماهیانه به حساب خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل آذر ماه اولین
نوبت آن پرداخت شود.
روحانی اظهار داشت :این اقدام برای اقشار مستضعف جامعه
کمک کوچکی به شمار می رود و در مجموع اصل این کار
ضروری است .رئیس جمهور اظهار داشت :برخی معتقد بودند
که قیمت انرژی در ایران با قیمت آن در کشورهای منطقه
فاصله زیادی دارد که البته این موضوع موجب ایجاد مفاسدی
از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم این معضل را از بین
ببریم باید به گونه ای قیمت را افزایش دهیم که تقریبا با قیمت
انرژی در کشورهای همسایه برابری داشته باشد و ما با آن
مخالفت کردیم.
روحانی افزود :البته این اقدام از سوی دولت انجام نشد به
خاطر این بود که معتقد بودیم این افزایش قیمت به نرخ هایی
مثل  5هزار تومان برای هر لیتر بر زندگی مردم تاثیر مستقیم
داشته و موجب افزایش تورم خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور و
تاثیر آن بر آلودگی هوا  ،ادامه داد :انرژی که در ایران مصرف
می شود با سایر کشورهای دنیا متفاوت و مقدار زیادی است
که اصالح این کار البته نیاز به فرهنگ سازی و تولید خودروی
خوب دارد .روحانی تصریح کرد :هدف اصلی از این اقدام این
بود که از یک طرف فشار زیاد به مردم وارد نشود و از سوی
دیگر برای کسانی که مصرف روزانه معمول دارند نرخ بنزین
گران نشود .به همین دلیل  60لیتر را با یک نرخ و نرخ آزاد را به
گونه دیگر تعیین کردیم.
روحانی از وزرا و مسووالن ذیربط خواست تا به طور شفاف
اهمیت این اقدام را برای مردم به خوبی توضیح دهند و افزود:
 4سال است که دولت نسبت به تغییر نرخ بنزین اقدامی نکرده
است و  24آبان بعد از  4سال این اقدام انجام شده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :باید این را برای مردم توضیح
دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت علیرغم
مشکالت اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول
را نداشته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوارها
بازخواهد گشت .روحانی افزود :هیچ کس تصور نکند چون
شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است
تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز اینطور نیست و ریالی
از این پول به خزانه نخواهد رفت .رئیس جمهور گفت :این کار
به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و می تواند مفید و
موثر باشد .پیش از سخنان رئیس جمهور دکتر جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور گزارشی از سفر خود به دو استان آذربایجان
شرقی و غربی و بازدید از مناطق زلزله زده ارائه کرد.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه:

منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین،
عینا به حساب سرپرستان  18میلیون خانوار واریز میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه به ارائه توضیحاتی درباره
سهمیهبندی و اعالم قیمت جدید بنزین پرداخت.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت با اشاره به اطالعیه
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره
سهمیهبندی قیمت بنزین و اصالح قیمت آن اظهار کرد:
این اطالعیه در راستای اجراییشدن مصوبه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سه قوه صادر شده است.
وی گفت :در سالهای اخیر با افزایش مصرف فزاینده
بنزین ،کارشناسان اظهار نظر میکردند که اگر بنزین
سهمیهبندی شود و قیمت آن نیز اصالح شود ،میتواند
باعث کنترل مصرف شود اما دولت در شش سال گذشته
فقط دو مرتبه این اصالح قیمتها را انجام داد و منابع
حاصل از آن نیز عمدتا صرف پرداخت به خانوادههای
نیازمند و تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی شد .رئیس
سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد :این مرتبه آقای
رئیس جمهوری در نظر داشت که اگر قرار است اصالحی
در قیمت بنزین انجام شود ،حتما همه منابع آن عینا به
خود مردم پرداخت شود؛ در این زمینه تعریفی که صورت
گرفت و در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید،
این است که با این اصالح قیمت ۱۰۰ ،درصد منابع حاصل
از سهمیهبندی و اصالح به صورت حمایت معیشتی به
خانوارهای مورد نظر توزیع شود.
نوبخت با بیان اینکه بیش از  ۱۸میلیون خانوار متشکل از
 ۶۰میلیون نفر از جمله دریافت کنندگان بستههای حمایت

معیشتی محسوب میشوند افزود :در این راستا شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی موظف شد که همه منابع حاصل
از این برنامه را در یک حساب مشخصی که با همین عنوان
در خزانه افتتاح میشود ،واریز کند؛ همچنین وزارت رفاه
موظف شد که لیست  ۱۸میلیون خانوار را آماده کند .وی
خاطرنشان کرد :سازمان برنامه و بودجه موظف شده است
که عینا همه مبالغی را که به حساب واریز میشود ،میان
خانوارها اعم از یک نفره تا پنج نفره بین  ۵۵هزار تومان
تا  ۲۰۵هزار تومان ماهانه پرداخت کند؛ بنابراین میتوانیم
بگوییم که از این به بعد سازمان برنامه و بودجه در ماه
سه پرداختی خواهد داشت؛ یک پرداختی حقوق و مزایا و
پرداختهای مربوط به طرحهای عمرانی است که هر ماه
انجام میشود ،پرداخت دیگر مربوط به یارانهها است که
معموال  ۲۶هر ماه انجام میشود و پرداخت دیگری وجود
دارد که بابت حمایتهای معیشتی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :طوری
برنامهریزی کردهایم که قبل از اینکه یک ماه از این
تاریخ بگذرد ،حداکثر ظرف یک هفته تا  ۱۰روز آینده
همه این وجوه به حساب سرپرستهای خانوارها واریز
شود .همچنین وزارت رفاه موظف شده که مازاد بر آن
 ۱۸میلیون خانوار ،هر کسی که خود را متقاضی دریافت
این مبلغ میداند ،با ساز و کارهایی که تدارک دیده
اعتراضاتشان را بررسی کند و آن دسته از افرادی که
مشمول پرداخت میشوند ،پرداخت را انجام دهند حتی
اگر بعد از آغاز طرح مشخص شود که معترضان از افراد
حائز شرایط هستند ،مبنای محاسبه از روز اجرای طرح
خواهد بود .نوبخت اظهار کرد :انشاءاهلل در این رابطه
هم سخنگوی دولت جزئیات بیشتری را طی روزهای
آینده خواهند گفت و هم مسئوالن محترم دستگاههای
ذیربط در صورت لزوم توضیحات بیشتر خواهند داد .وی
در پایان خاطرنشان کرد :امیدواریم در آینده نزدیک آثار
مثبت این اقدام که با مصوبه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سه قوه در حال انجام است و در چهارچوب
سیاستهای حمایتی دولت است ،در جامعه مشاهده
کنیم .وضعیت میزان حمایت ماهیانه خانوارها در طرح
جدید دولت مشخص شده است :خانواده یک نفره55 :
هزار تومان ،خانواده  2نفره 103 :هزار تومان ،خانواده سه
نفره 138 :هزار تومان ،خانواده  4نفره 172 :هزار تومان،
خانواده  5نفره 205 :هزار تومان.

یادداشت

دولت با کاهش صادرات نفت
چگونه اداره میشود ؟
دکتر محمد حسین ادیب
پژوهشگر ارشد ریسک اقتصادی

نرخ دالر به ضرورت های بودجه ای دولت
هم بستگی دار.
دولت ماهانه  ٩هزار میلیارد تومان به شاغلین
حقوق پرداخت می کند.
بخشی از حقوق بازنشستگان هم از محل
کمک دولت تامین میشود دولت در ماه  ۴هزار
میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کمک

می کند.
قاعده بودجه نویسی دولت بر یک اصل استوار بود  ،حقوق شاغلین و
کمک دولت به بازنشستگان باید از محل صادرات نفت پرداخت شود و بعد
اگر چیزی ماند در بقیه قسمت ها هزینه شود.
با کاهش سنگین صادرات نفت  ،حقوق شاغل و بازنشسته از کجا باید
پرداخت شود ؟ اگر دولت می خواست حقوق را از محل منابع بانک مرکزی
پرداخت کند نرخ دالر سر به فلک می کشید.
در مهر ماه دولت  ١٢هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد و مجموعا
 ١٣هزار میلیارد تومان حقوق به شاغل و بازنشسته پرداخت کرد که فقط
هزار میلیارد تومان کسری داشته است یعنی حقوق را از محل مالیات
پرداخت کرده است.
دولت بقیه هزینه های خود را منهای حقوق  ٧٠ ،درصد کاهش داده
است لذا دولت بدون اینکه تورم درست کند خود را با کاهش صادرات
نفت تطبیق داده است .

جزئیات میدان نفتی کشف شده  53/3میلیارد بشکهای جدید به روایت وزیر نفت
وزیر نفت گفت :حجم نفت درجای میدان کشف شده
 ۵۳.۳میلیارد بشکه است که نام جدید آن «نامآوران» است.
به گزارش ایسنا ،بیژن زنگنه در مراسم اعالم خبر کشف
میدان نفتی نامآوران با اشاره به جزییات این مخزن ،اظهار
کرد :این مخزن دومین مخزن نفتی بزرگ کشف شده در
تاریخ ایران است و اسم این مخزن را به پاس خدمات همه
افرادی که در گوشه و کنار کشور به خدمت میپردازند،
بهویژه کارکنان مدیریت اکتشاف که نامآوران گمنام صنعت
نفت هستند و در شرایط سخت کاری کار میکنند ،نام آوران
گذاشتهایم.
وی با بیان اینکه این نامآوران ،همان گمنامان نامآور
افتخارآفرین کشورند ،گفت :مخزن کشف شده  ٥٣میلیارد
بشکه ذخیره نفت درجا دارد و احتمال گسترش آن به سمت
جنوبی مخزن وجود دارد.
به گفته وی فعالیتهای اکتشافی مربوطه از سال

 ۱۳۹۵آغاز شد و با توجه به اینکه حدود  ٣١میلیارد بشکه
اکتشافهای پیشین بوده است ،حدود  ٢٢میلیارد بشکه به
ذخایر نفت درجای کشور و  ٢.٢میلیارد بشکه به ذخایر نفت
قابل استحصال کشور افزوده میشود.
وی با بیان اینکه این دومین مخزن نفتی بزرگ کشف
شده در ایران است ،گفت :نخستین الیه بزرگ ،الیه آسماری
گچساران با  ٥٤میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا بوده است.
وزیر نفت با بیان اینکه میدان نامآوران در وسعت ۲۴۰۰
کیلومتر و عمق  ۳۱۰۰متر و با ضخامت نفت  ۸۰متر یک
مخزن به اندازه  ۵۳میلیارد بشکه کشف شده است ،اظهار
کرد :قبال در این منطقه میادین منصوری ،سوسنگرد ،آب
تیمور ،سپهر ،جفیر و دارخوین را داشتیم که زیر این میادین
الیه نفتی کشف شده بود.
وی با بیان اینکه احتمال گسترش این میدان به سمت
جنوب غربی و شرقی نیز وجود دارد ،گفت :با توجه به اینکه

یک فعال حوزه کار و کارگری پیشنهاد داد

بخشش جریمه دیرکرد؛ راهکار اصلی
ترغیب کارفرمایان به بیمه کارگران

این نفت فشرده است با تکنولوژی فعلی ،ذخیره بازیافت ۲.۲
میلیارد بشکه به تولید اضافه میشود و این در شرایطی است
که ضریب بازیافت  ۵۳میلیارد بشکه در هر یک درصد اضافه
برداشت به معنای  ۳۲میلیون بشکه اضافه تولید است.
زنگنه با اشاره به برنامههای توسعهای اظهار کرد :برنامه
توسعه این میدان در قالب آب تیمور ،منصوری ،سپهر و
جفیر است.

 6میلیون و  400هزار تومان هزینه خرید اوراق تسهیالت مسکن
برای اخذ وام  80میلیون تومانی ویژه مجردها
قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن که
در فرابورس معامله میشود در روزهای اخیر نوسان
چندانی نداشته است.
به گزارش ایسنا ،طی هفتههای اخیر قیمت
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن با نوسانات
زیادی همراه نبوده برخی از این اوراق باالتر از ۴۰
هزار تومان و برخی کمتر از  ۴۰هزار تومان داد و
ستد میشود .به عنوان نمونه قیمت پایانی اوراق
مرداد ،شهریور ،مهر ،آبان و آذر ،دی ،بهمن و اسفند
ماه  ۱۳۹۷بیش از  ۴۰هزار تومان است.
همچنین اوراق فروردین  ۱۳۹۸نیز بیش از ۴۰
هزار تومان معامله میشود .در عین حال قیمت
اوراق اردیبهشت خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور و مهر
ماه  ۱۳۹۸کمتر از  ۳۹هزار تومان است.
برخی از اوراقهایی که تا سررسیدشان مهلت
زیادی نمانده نیز با قمیتهای پایینتر داد و ستد
میشود ،اما به دلیل پراکندگی قیمت اوراق ،هزینه
وام مسکن با متوسط قیمت  ۴۰هزار تومان محاسبه
شده است.
با توجه به اینکه زوجهای تهرانی برای دریافت
وام  ۱۰۰میلیون تومانی مسکن باید  ۲۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند ،هزینه این تعداد
اوراق برای آنها هشت میلیون تومان میشود.

به این مبلغ با احتساب  ۲۰میلیون تومان
وام جعاله که بابت خرید آن باید  ۴۰برگ تسه
خریداری شود ،یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
اضافه میشود.
در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰
میلیون تومانی مسکن حدود  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان هزینه شود .همچنین زوجهای غیر تهرانی
که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار
نفر جمعیت زندگی میکنند ،میتوانند تا سقف ۸۰
میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ
باید  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند.
با این حساب باید حدود شش میلیون و ۴۰۰
هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با
احتساب یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان برای خرید
اوراق وام جعاله ،در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰
میلیون تومانی باید هشت میلیون تومان پرداخت
کنند .عالوه بر این ،زوجهای ساکن در سایر
شهرهای با جمعیت زیر  ۲۰۰هزار نفر میتوانند
برای گرفتن  ۶۰میلیون تومان وام مسکن۱۲۰ ،
برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.
همچنین برای دریافت  ۲۰میلیون تومان دیگر
بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و  ۶۰۰هزار

تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰
میلیون تومانی ،حدود شش میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف ۶۰
میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز استانهای
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰
میلیون تومان و در نهایت غیر زوجهای ساکن در
سایر مناطق تا سقف  ۴۰میلیون تومان وام دریافت
کنند که به ترتیب هر کدام باید  ۱۰۰ ،۱۲۰و ۸۰
برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس
ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید
این اوراق چهار میلیون و  ۸۰۰هزار تومان ،افراد
ساکن در مراکز استان باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
مبلغ چهار میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان پرداخت کنند.
البته درصورت تمایل برای دریافت وام ۲۰
میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰
هزار تومان دیگر هم بپردازند.
یعنی مجردهای تهرانی میتوانند تا سقف ۸۰
میلیون تومان وام مسکن و جعاله بگیرند که برای
خرید اوراق آن باید شش میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
بپردازند.

یک فعال حوزه کار با تاکید بر تشویق کارفرمایان به بیمه نیروهای
کار خود از کارگران بدون بیمه خواست که برای بهرهمندی از مزایای
بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا ،رحمت اله پورموسی درباره شناسایی کارگران فاقد
بیمه اظهار کرد :این دسته افراد چنانچه در محیط کارگاهی یا زیرپلهای
مشغول کارند و از مزایای بیمه محروم هستند باید به سازمان تامین
اجتماعی مراجعه و عدم بیمه خود را گزارش کنند.
وی گفت :این موضوع نیازمند بازرسی است و باید به بازرس تامین
اجتماعی گزارش شود تا بازرس برود محل کار مربوطه را شناسایی و
کارگران را نام نویسی کند .بدیهی است بعد از شناسایی و مشخص
شدن سابقه کارگران ،حق بیمه ازکارفرما مطالبه میشود.
برخورد قانونی با کارفرمایان بیمه گریز

این فعال حوزه کار درباره آن دسته کارگران فاقد بیمه که به دلیل
اخراج اقدام به معرفی خود نمیکنند ،گفت :متاسفانه بعضا میبینیم که
برخی از کارگران فاقد بیمه از ترس اینکه مبادا کار خود را از دست
بدهند به تامین اجتماعی مراجعه نمیکنند در حالی که با این کار
حقشان ضایع میشود بنابر این یا باید دنبال حقشان باشند یا تا پایان
عمر از مزایای بیمه محروم بمانند.
پورموسی با بیان اینکه بیمه کارگران یک الزام قانونی است گفت:
کارفرمایانی که با وجود صراحت قانون از بیمه نیروهایشان خودداری و
از پرداخت حق بیمه فرار میکنند در حقیقت بیمه گریزی میکنند که
باید با تخلفات آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
تشویق کارفرمایان به بیمه کارگران فاقد بیمه

این فعال حوزه کار در پایان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی
میتواند در خصوص شناسایی کارگران فاقد بیمه فراخوان بدهد،گفت:
تامین اجتماعی میتواند جداول تشویقی به منظور ترغیب کارفرمایان
به بیمه کارگران بگذارد به این نحو جریمه دیرکرد را نگیرد تا
کارفرمایان خودشان برای بیمه نیروهای کار مراجعه و اقدام کنند.
بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از سه و نیم میلیون کارگر
فاقد بیمه در کشور درحال فعالیت در کارگاهای زیرزمینی هستند که
از حداقلهای قانون کار محرومند .کارشناسان راهاندازی یک سامانه
ملی توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تامین اجتماعی در مراجعه
کارگران فاقد بیمه را موجب شناسایی و بیمه این دسته کارگران
میدانند.
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تحریم و زجر پروانهها در سکوت
دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
بیماری آزاردهنده است ولی برخی بیماریها
بهواسطه عوارض ،هزینهها و آسیبهایی که برای
زندگی جسمی ،روحی و اجتماعی بیمار ایجاد میکنند،
دشوارترند .بیماری «ایبی» یا «پروانهای» از این
دسته است .بیماری «ایبی» در هر یک میلیون نفر
 50نفر را درگیر میکند در ایران به این بیماری مبتال
هستند.
پوست بیماران «ایبی» بسیار شکننده همانند بالهای لطیف و نازک
پروانه به شدت شکننده است (دلیل پروانهای خواندن این بیماری) و با اندکی
تماس دچار تاولهای آبکی یا خونی شده و با پیشروی زخم ،به تدریج بافت
پوست از بین میرود (برگرفته از سایت مؤسسه خیریه خانه ایبیhttps:// ،
 .)/ebhome.irدرد مبتالیان به این بیماری گاه با درد شدیدترین سوختگیها
برابر است (.)2rGTfe4/https://bit.ly
«ایبی» به شدت هزینهزاست .گفته میشود هزینه هر بیمار ماهیانه تا 12
میلیون تومان است .پانسمان زخمهای این بیماران ساخت شرکت سوئدی
مولنلیکه (بسیار پیشرفته و دارای الیه سیلیکونی نچسب و آنتیمیکروبیال)
است و هر برگ آن بین یک تا دو میلیون تومان قیمت دارد.
پرویزی پزشک متخصص میگوید ریزش مو ،تاول چشمی ،مشکالت
گوارشی و بیماریهای دهان و دندان از جمله عوارض «ایبی» است و
ن تکرار پذیر است .او میگوید تعویض پانسمان بیماران ٢
زخمهای بیمارا 
ساعت طول میکشد و استحمام آنها  6ساعت زمان نیاز دارد (https://
.)2KdU30r/bit.ly
تراژدی انسانی
غمبار است که شرکت سوئدی به دلیل تحریمها ،مدتی است ارسال پانسمان
«ایبی» را که در پنجاه کشور دنیا مصرف میشود ،قطع کرده است.
مدیر عامل «خانه ایبی» تنها مؤسسه حمایت از این بیماران گفته است
شرکت سوئدی اعالم کرده به دلیل تحریمهای آمریکا روابط تجاری با ایران
را قطع میکند .در ضمن ،حتی در صورت تداوم رابطه ،تحریمهای بانکی مانع
نقل و انتقال پول و واردات پانسمان است.
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر به عنوان اصلیترین نهاد نظارت بر نقض
حقوق بشر در جهان ،گزارشی در رابطه با تاثیر تحریمها بر سالمت مردم ایران
منتشر کرده است که در آن به مشکالت تحریم پانسمان بیماران پروانهای نیز
به طور صریح اشاره شده است (.)2KdU30r/https://bit.ly
مبتالیان به ایبی بخش کوچک – اما بسیار پر درد – بیمارانی هستند که
بهواسطه تحریمهای غیرانسانی آمریکا زجر میکشند و اخیرا به علت نبودن
پانسمان ،پانزده نفر از آنها فوت کردهاند .تحریمها بهواقع بیوتروریسم و نشانه
گرفتن زندگی ایرانیان است.
کمک کنیم
بیماران «ایبی»  -باالخص کودکان پروانهای – به شدت نیازمند کمک
هستند .رسانهها و شاید بیش از همه #ایرانیان_خارج_از_کشور ،بتوانند نیرویی
برای پایان دادن به تراژدی انسانی صادر نکردن پانسمان مخصوص «ایبی»
به ایران و البته سایر داروها و تجهیزات پزشکی باشند .تحریم غیرانسانی است.
تحریم ،سیاست نیست ،فاجعه انسانی است .مؤسسه خانه ایبی نیز برای تداوم
حمایت از بیماران پروانهای نیازمند کمک است.
زندگی بیش از حد طاقت برای بیماران پروانهای و خانوادههایشان سخت و
تلخ است .نگذاریم تنهایی و بیحمایتی نیز بر این تلخی افزوده شود.
اگر مایل باشید به بیماران «ایبی» کمک کنید میتوانید از این اطالعات
تماس زیر استفاده نمایید :خانه «ایبی» ،تهران ،خیابان مالصدار ،خیابان
شیرازی جنوبی ،بنبست بهاران ،پالک  – 3تلفن  .02141143سایت:
/https://ebhome.ir

بازداشت  3مدیر سابق وزارت بهداشت
به اتهام ارتکاب تخلف در شرکتهای
آوای سالمت و پاالیشگاه نفت اصفهان

 3مدیر سابق وزارت بهداشت به دلیل تخلفات انجام شده در شرکتهای
آوای سالمت و پاالیشگاه نفت اصفهان بازداشت شدند .به گزارش مهر 3 ،تن از
مدیران وزارت بهداشت به دلیل تخلفات پروندههای شرکتهای آوای سالمت
و سهامداری پاالیشگاه نفت اصفهان توسط دستگاههای امنیتی بازداشت شدند.
این افراد از مدیران سابق وزارت بهداشت بودهاند که پس از نشستن سعید نمکی
برکرسی وزارت بهداشت برکنار شده بودند .شرکت آوای پردیس سالمت که در
سال  93و در دوران وزارت قاضی زاده هاشمی تشکیل شد ،سهامی خاص بود
که از چند شخصیت حقیقی و حقوقی تشکیل شده بود و حدود  ۵۰دانشگاه علوم
پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهام دار معرفی شده بودند.

ید شماره ( -93شماره پیاپی )799
یکشنبه  26آبان  - 1398دور جد 
معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات ثبتنام از متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن
معاون وزیر راه ضمن تشریح جزئیات ثبت نام از متقاضیان در
طرح اقدام ملی مسکن ،گفت :از جمله شروط ثبتنام ،عدم استفاده
از هیچ یک از تسهیالت از اول انقالب تا کنون است.
به گزارش مهر ،محمود محمودزاده ،شنبه  ۱۸آبان در نشست
خبری اعالم جزئیات آغاز ثبت نام متقاضیان مسکن در طرح اقدام
ملی مسکن ،اظهار داشت :در این طرح ۴۰۰ ،هزار واحد مسکونی
برای متقاضیان البته با بررسی شرایط آنها ،ساخته میشود.
وی افزود :بر اساس قانون باید چهار شرط برای متقاضیان در
طرح اقدام ملی برای مسکن در نظر گرفته شود که شامل نداشتن
واحد مسکونی به نام خود ،اعضای خانواده و سایر افراد تحت تکفل
در هنگام ثبت نام و نیز عدم استفاده از هیچ یک از تسهیالت از
اول انقالب تا کنون میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،با بیان اینکه
در شهرهای کوچک مشکل زمین داریم و واگذاریهای  ۹۹ساله
ادامه دارد ،گفت :بخشی دیگر از پروژهها به صورت پروژههای
مشارکتی خواهد بود که بخش کمی را در برمی گیرد.
وی یادآور شد :هزینه ساخت این واحدها پرداخت شده و به
صورت مرحلهای از پروژهها دریافت شود که بخشی از آن ،به
صورت وام بانکی و بخشی به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
محمودزاده خاطرنشان کرد :پرداخت اقساط زمین پس از دو
سال تنفس آغاز خواهد شد که پول آن به صورت اقساطی ،از
متقاضیاندریافت میشود.
دریافت  ۳۰درصد از هزینه ساخت
از متقاضیان در مرحله اول
وی افزود :یکی دیگر از وامهایی که به متقاضیان پرداخت
میشود ،با استفاده از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز
منابع داخلی بانکها خواهد بود؛ به نحوی که بانک عامل مسکن

و سایر بانکها نیز ،به مرور به چرخه تسهیالت خواهند پیوست؛
ضمن اینکه زمان باز پرداخت  ۱۲سال در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :همه مراحل ثبت نام
از طریق سامانه انجام خواهد شد؛ به نحوی که سامانهای برای ۴
استان سیستان و بلوچستان ،قم ،خراسان شمالی و خراسان جنوبی
تا صبح سه شنبه باز خواهد بود و از ابتدای هفته آینده نیز ،در
کردستان و لرستان ثبت نام در سامانه آغاز خواهد شد و در مرحله
بعدی نیز استانهای همدان ،یزد و چهارمحال و بختیاری میتوانند
در سامانه ثبت نام کنند.
وی گفت :ثبت نام به صورت مرحلهای است و از سوی دیگر
قرار نیست در یک استان ،تنها یک بار ثبت نام داشته باشیم؛ بلکه
به دفعات امکان ثبت نام در سامانه وجود دارد.
به گفته محمودزاده ،در صورت آماده شدن منابع بیشتر برای
ملک و زمین ،در مرحله بعدی امکان ثبت نام در استانهایی که
نام برده شد ،وجود خواهد داشت.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود :در مرحله
اول ۳۰ ،درصد هزینه ساخت از متقاضیان دریافت میشود که این
مبلغ ،بسته به تعداد طبقات و متراژ زمین متفاوت است.
وی ادامه داد :اراضی  ۹۹ساله برای آن دسته از متقاضیانی
است که آورده کمتری دارند و واحدهای مشارکتی مربوط به آن
دسته از متقاضیانی است که در دهک ششم به باال هستند.
هزینه یک واحد  ۱۰۰متری ۲۰۰ ،میلیون تومان
وی قیمت تمام شده ساخت و ساز را از متری یک و نیم
تا دو نیم میلیون تومان عنوان کرد و گفت :این دامنه قیمتی
به نیاز متقاضیان وابسته است و اگر متوسط آن را متری دو
میلیون تومان بدانیم ،هزینه تمام شده یک واحد  ۱۰۰متری،

 ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود.
محمودزاده در خصوص اراضی مرتبط با برنامه اقدام ملی،
افزود :اراضی مرتبط با این طرح ،زمینهای داخل محدوده
شهرها را شامل میشود که اکثرا خدمات شهری به آنها تعلق
میگیرد؛ ولی معلوم نیست آیا خدمات روبنایی برای این اراضی
تأمین شده باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعداد ۲۴
هزار واحد از  ۴۰۰هزار واحد را مشارکتی عنوان کرد و گفت:
قرارداد را در اختیار انبوه سازان قرار داده ایم که نماینده انبوه
سازان لیستی از موارد مورد توقع خود را در اختیار ما قرار دادند؛
به عنوان مثال دولت حق دارد  ۱۰درصد از واحدها را در پایان
ساخت به انبوه ساز تحویل ندهد تا اگر تعهدات خود را عملی
نکند ،در اختیار متقاضیان قرار دهد.
محمودزاده منبع قرارداد مشارکتی را بر اساس قانون
مناقصات عنوان کرد و اظهار داشت :انبوه ساز معتقد است
اختالفات را به اتاق اصناف ارجاع دهد؛ در حالی که قانون اجازه
نمیدهد قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد ،به داوری
ارجاع داده شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

 ۹میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند ثبتنام نکردهاند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت ۹ :میلیون
نفر برای کارت ملی هوشمند ثبت نام نکرده اند.
به گزارش ایسنا ،سیفاهلل ابوترابی با اشاره به آخرین
آمار صدور کارتهای ملی هوشمند اظهار کرد :بر اساس
آخرین آمار تا به امروز  ۵۴میلیون و  ۱۵۰هزار نفر برای
دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل ثبتنام کرده اند.
وی تصریح کرد :از تعداد ثبتنام کنندگان برای دریافت
کارت ملی هوشمند ۴۶ ،میلیون کارت ملی هوشمند صادره
شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه
این سازمان ظرفیت دارد که ماهیانه  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار
کارت ملی هوشمند صادر کند ،اضافه کرد :البته این مسئله

مستلزم اینست که کارت خام مورد نیاز در اختیار سازمان
ثبت احوال کشور قرار بگیرد.
ابوترابی تصریح کرد :در ماههای گذشته جلسات
متعددی با مسئوالن چاپخانه دولتی در خصوص کارت خام
مورد نیاز سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده است و آنها
نیز قول دادهاند که کارت خام مورد نیاز را در اختیار سازمان
ثبت قرار بدهند که امیدواریم آنها به وعده خود عمل کنند.
وی همچنین به تعداد افرادی که هنوز برای ثبتنام
کارت ملی هوشمند اقدام نکردهاند اشاره کرد و افزود :بر
اساس آمار بدست آمده حدود  ۹میلیون نفر از هموطنان
برای ثبتنام کارت ملی هوشمند اقدام نکردهاند که توصیه
میشود هر چه سریعتر اقدام به ثبتنام برای دریافت کارت

ملی هوشمند کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این
پرسش که با توجه به در پیش بودن یازدهمین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی آیا سازمان ثبت احوال
آمادگی همکاری برای برگزاری این دوره از انتخابات را
به صورت الکترونیکی دارد یا خیر ،گفت :البته در ارتباط
با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و یا به شکل
سابقه از اختیارات سازمان ثبت احوال نیست ولی در کل
احراز هویت افراد در این دوره از انتخابات از طریق کارت
ملی هوشمند انجام نمیشود و همچنان شرکت در این
دوره از انتخابات هم با در دست داشتن شناسنامه انجام
خواهد شد.

بازداشت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد به اتهام اخذ رشوههای
کالن و جعل و همکاری با افراد سودجو برای تصرف اموال عمومی و خصوصی

تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور به صورت همزمان دستگیر شدند.
به گزارش فارس ،در ادامه اقدامات قوه قضائیه در
زمینه سالم سازی و برخورد با متخلفین درون سازمانی

به صورت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور دستگیر شدند .بر اساس این
گزارش با اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز حفاظت
اطالعات قوه قضائیه ،تعدادی از کارکنان سازمان ثبت
که مبادرت به تخلفات گستردهای علیه منافع مردم
میکردند؛ دستگیر شدند .اقدام مذکور با هماهنگی و
پیگیری ریاست سازمان سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش اخد رشوههای کالن ،جعل و

همکاری با افراد سودجو در جهت تصرف اموال عمومی
یا خصوصی ،سوء استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص
حقیقی و حقوقی ،ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرایند
کار جهت اخذ رشوههای کالن از جمله تخلفات صورت
گرفته توسط این افراد بوده است.
الزم به ذکر است ،همکاری مدیریت سازمانهای
دولتی مسوول موجب از بین رفتن زمینه فساد و تسریع
در شناسایی و دستگیری متخلفین تمامی سازمانها
خواهد شد.

هشدار حراست سازمان بیمه سالمت
نسبت به کالهبرداریهای شیادان حرفهای از عنوان بیمه اجباری سالمت

مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت از سوء استفاده
کالهبرداران از «بیمه اجباری سالمت» خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمد منتقمیراد
مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت ضمن هشدار
نسبت به شیوههای جدید کالهبرداری با استفاده از نام و
اقدامات این سازمان بیمهگر ،گفت :با توجه به اطالع رسانی
گسترده درباره پوشش اجباری بیمه سالمت برای افراد فاقد
پوشش بیمه درمانی ،سودجویان از همین کلمه «اجباری»
استفاده کرده و با افراد تماس گرفته و میگویند پوشش
بیمه سالمت ،اجباری شده و باید هزینهای پرداخت کنید
تا بیمه شوید و اگر خودتان را بیمه نکنید ،یارانه شما قطع
میشود .منتقمی راد درباره سوء استفاده برخی شرکتها و
تماس با افراد برای اخاذی و پوشش بیمهای افزود :همواره

سودجویی از طرف برخی افراد وجود دارد .وقتی قرار است
نفعی به بخشی از جامعه برسد ،عدهای به دنبال منافع و
سودجویی خودشان هستند .تا قبل از آغاز طرح پوشش
اجباری بیمه سالمت ،موضوع کارت بیمه سالمت توسط
سودجویان و با تماس تلفنی مطرح بود و حاال با آغاز این
طرح ،شیوه سودجویی تغییر پیدا کرده است.
وی ادامه داد :البته در حال حاضر میزان شکایتها
در سامانه  ۱۶۶۶سازمان بیمه سالمت با توجه به اطالع
رسانیهای گسترده روابط عمومی سازمان بیمه سالمت در
راستای آگاهی مردم ،نسبت به گذشته کاهش یافته است.
زیرا وقتی اطالع رسانی گسترده و مناسب انجام میشود،
تعداد شکایتها با توجه به افزایش آگاهی جامعه ،کاهش
پیدا میکند.

منتقمی راد بیان کرد :بخشی از موفقیت سودجویان،
برخورد تحکمی با افراد است .به طور مثال با داشتن
اطالعات فردی ،تماس گرفته و خودشان را از سازمان
بیمه سالمت یا وزارت بهداشت معرفی کرده و اطالعات
شناسنامهای افراد را ارائه کرده و به شکل حرفهای
کالهبرداری میکنند.
مدیرکل حراست سازمان بیمه سالمت اظهار داشت:
البته ما آگاهی کامل داریم که این سودجویان چطور این
اطالعات را کسب میکنند و به محض سوء استفاده
با این کالهبرداریها و سودجویان برخورد شده و به
مراجع قضایی معرفی میشوند .اگر تمام خدمات سازمان
بیمه سالمت الکترونیکی شود ،بخش زیادی از این سوء
استفادهها کاهش یافته و به حداقل میرسد.

5

جامعه

ید شماره ( -93شماره پیاپی )799
یکشنبه  26آبان  - 1398دور جد 

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پرشکی خبر داد

پوشش بیمهای  ۹میلیون جمعیت فاقد بیمه در کشور
امسال پرونده سالمت  ۸۰میلیون جمعیت به سرانجام خواهد رسید

آذربایجان غربی وزیر بهداشت گفت :امسال پرونده
سالمت  ۸۰میلیون جمعیت به سرانجام خواهد رسید.
به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در مراسم افتتاح
فاز دوم بیمارستان فاطمه الزهرا(س) با تاکید براینکه
دستاوردهای بزرگی در نظام سالمت رخ داده است ،از
پوشش بیمه  ۹میلیون جمعیت فاقد بیمه خبر داد و تصریح
کرد :امسال پرونده سالمت  ۸۰میلیون جمعیت به سرانجام
خواهد رسید.
وی با بیان اینکه پیش از انقالب پوشش واکسیناسیون
در کشور ۲۵درصدو آمار مرگ و میر زنان باردار و نوزادان
باال بود ،افزود :امروز پس از انقالب ،پوشش واکسیناسیون
به  ۱۰۰درصد و تعداد خانههای بهداشت نیز به  ۱۹هزار
واحد رسیده و گامهای تاثیر گذاری در حوزه سالمت

برداشته شده است.
وی با اشاره به ریشه کنی فلج اطفال در کشور ادامه
داد :طی ماههای گذشته گواهی حذف سرخک در کشور
نیز صادر شد.

نمکی با اشاره به توجه دولت تدبیرو امید بر نظام
سالمت خاطر نشان کرد :تالش برای کاهش هزینه
پرداخت تدسط بیمار ،بهبود زیرساختها در مناطق کم
برخوردار ،اعزامپزشک به این مناطق و رسیدگی مشکالت
درمانی به بیماران صب العالج از اقدامات دولت تدبیر و
امید در حوزه بهداشت و سالمت است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه با وجود مشکالت اقتصادی
و کمبود اعتبار تکمیل پروژههای مناطق محروم و مرزی
در اولویت قرار دارد ،افزود :امنیت پایدار با ایجاد زیرساخت
مناسب برای مرزنشینان فراهم میشود.
وی با تاکید بر توجه و حمایت از بخش خصوصی
برای سرمایه گذاری در حوزههای مختلف گفت :امید است
مراکز جامع سالمت میاندوآب امسال به اتمام برسد.

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد

واگذاری  ١٢٠هکتار از زمینهای مصادره شده توسط خاندان پهلوی به مالکان واقعی در مازندران
رئیس بنیاد مستضعفان از واگذاری یک میلیون و
 ٢٠٠هزار متر مربع از زمینهای مصادره شده توسط
خاندان پهلوی در استان مازندران به مالکان واقعیشان
خبر داد.
به گزارش فارس ،در مراسمی با حضور سید پرویز
فتاح رئیس بنیاد مستضعفان ١٢۵٠ ،فقره از اسناد علوی
که پیش از انقالب توسط خاندان پهلوی مصادره شده
بود ،به مالکان آن واگذار شد.
فتاح در این مراسم با اشاره به نهمین مرحله از
واگذاری این اسناد به مردم در استان مازندران گفت:
در نهمین مرحله از طرح واگذاری اسناد علوی به مردم،
 ١٢۵٠فقره سند واگذار میشود و در مجموع  ٩مرحله
واگذاریها در این استان ،نزدیک به  ١٠هزار فقره از
اسناد علوی به مردم داده شد.
وی با اشاره به فرایند واگذاری این زمینها گفت:
در این واگذاریها ،اسم مالکیت بنیاد مستضعفان یا
بنیاد علوی برداشته میشود و با نامه سلب مالکیت
بنیاد ،این عزیزان میتوانند به سازمان ثبت مراجعه
کرده و روال قانونی اخذ سند را انجام دهند.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد :مساحت زمینهای
واگذار شده در  ٩مرحله اخیر ،یک میلیون و  ٢٠٠هزار
متر مربع است و ارزشی در حدود  ٣٠٠میلیارد تومان
دارد که به صورت تقریبا رایگان به مردم مازندران
واگذار شده است و اگر هزینهای هم داشته ،هزینههای
قانونی مربوط به سازمان ثبت است.
فتاح خاطرنشان کرد :این موارد زمینهایی است که
مردم در آن ساکن بوده و یا آن را ساختهاند که شامل
زمینهای مسکونی و کشاورزی میشود.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به واگذاری  ٨۵هزار
فقره اسناد علوی به مردم در سراسر کشور گفت :آن
پدر و پسر یعنی رضاشاه و فرزندش این زمینها را
طیول خودشان کرده و به صورت غیرقانونی و تصرف
عدوانی ،به مالکیت خودشان درآورده بودند و به ما
رسیده است.
وی با اشاره به مشکالت تفکیک این زمینها
و واگذاری اسناد به مالکان خرد گفت :این زمینها
تفکیک نشده بود و تفکیک آنها کار بسیار سختی بود
چرا که تفکیک زمین در کشور تابع شرایط و قوانین

خاصی است که بحمداهلل انجام شده و اراده نظام بر این
است که مالکیت تمام اینها به مردم واگذار شود.
وی با تاکید بر تسریع روند واگذاری اسناد علوی
تحت اختیار بنیاد مستضعفان به مردم گفت :وقتی اسناد
این زمینها واگذار و سنددارشوند ،ارزش آنها بیشتر
شده و طبق قانون به ورثه منتقل شده که با اخذ مجوز
میتوانند اقدام به ساخت و ساز کنند و حتی به راحتی
خرید و فروش شوند.
وی در پایان با صدور دستور تسریع در روند
واگذاری این زمینها خواست ،هرچه سریعتر این
امالک به کسانی که حقشان است واگذار شود.

رئیس کل بیمه مرکزی:

 ۹میلیون موتورسیلکت و یک میلیون خودرو فاقد بیمهنامه هستند
رانندهمحور شدن صدور بیمه شخصثالث از سال آینده

رئیس کل بیمه مرکزی از رانندهمحور
شدن صدور بیمه شخصثالث از سال
آینده خبرداد و گفت :حدود یک میلیون
خودرو و  ۹میلیون موتورسیلکت در کشور
فاقد بیمهنامه هستند.
به گزارش ایرنا ،غالمرضا سلیمانی
درباره صدور بیم ه شخص ثالث
برای خودروها و موتورسیکلت ها،
افزود :بررسیها نشان میدهد که بیشتر خودروها و
موتورسیلکتهای فاقد بیمهنامه متعلق به حاشیه شهرها
و شهرهای کوچک و حاشیهای هستند.
وی درمورد طرح رانندهمحور شدن بیمههای شخص
ثالث از سال آینده توضیح داد :عامل حدود  ۷۵درصد
تصادفات ،اشتباهات و عملکرد انسانی است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود :بنابراین باید تالش

شود که رانندگان ناچار به رعایت بیشتر
قوانین شده و در نتیجه آمار تصادفات
کاهش یابد.
سلیمانی با بیان اینکه ساالنه حدود ۱۷
هزار کشته و  ۳۴۰هزار مجروح ناشی از
حوادث رانندگی داریم ،اضافه کرد :تلفات و
مصدومان ناشی از حوادث رانندگی ،ساالنه
خسارتهای جبران ناپذیری را به نظام
سالمت ،اقتصادی و اجتماعی کشور وارد میکند.
وی با یادآوری اقدامات انجام شده برای کاهش
خسارتهای رانندگی ،گفت :بیشتر تصادفات به گروه
سنی  ۲۰تا  ۳۰سال تعلق دارد که تجربه کمی نیز دارند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد :در زمان صدور
بیمههای جدید به عواملی مانند سن راننده ،مدت زمان
اخذ گواهینامه ،سابقه تصادفات و  ...توجه شده و حق

بیمه بر اساس این عوامل تعیین و اخذ خواهد شد.
سلیمانی با بیان اینکه در مجموع ،این طرح به سود
بیمه شدهها خواهد بود ،اظهار داشت :بر اساس این
طرح ،حق بیمه رانندههای پرخطر افزایش مییابد ،اما
در مقابل ،رانندههای کمخطر از معافیتها و تخفیفات
بیمهای برخوردار خواهند شد.
وی با بیان اینکه در سال  ۹۸اطالعات مربوط به
رانندگان تکمیل میشود ،اضافه کرد :با تکمیل اطالعات،
این طرح در سال  ۹۹اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،بر اساس برنامه ششم توسعه،
شرکتهای بیمه موظفند بر اساس رانندهمحور بودن
در بیمه شخص ثالث به هر دستگاه خودرو خسارت
پرداخت کنند که طبق آن ،رانندگان پرخطر که ریسک
باالیی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و رانندگان
قانونمدار از تخفیفهای ویژهای بهرهمند خواهند شد.

نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

جریمه بیش از  2میلیون و  580هزار خودرو به علت نداشتن معاینه فنی
از ابتدای امسال در تهران

نماینده پلیس راهور گفت :بیش از  2میلیون و 580
هزار خودرو تاکنون به دلیل نداشتن معاینه فنی جریمه
شدند.
به گزارش خبرآنالین ،نماینده پلیس راهور در جلسه
کمیته کاهش آلودگی هوا اظهار داشت :در  8ماهه امسال
تاکنون بیش از  2میلیون و  580هزار خودرو جریمه شدند
چرا که معاینه فنی نداشتند.
وی افزود :از هفته گذشته طرح برخورد با موتورسوارها
را آغاز کردیم و از میدان راهآهن تا پل پارکوی ،خیابان
مفتح ،خیابان سعدی ،بزرگراه چمران برخورد با موتورسواران

متخلف را در دستور کار داریم.
نماینده پلیس راهور بیان داشت :تردد کامیونها از
ممنوع است و اقدامات الزم را در این خصوص انجام
خواهیم داد .وی بیان داشت :براساس قانون با خودروهای
دودزا نیز با شدت بیشتری در روزهای آینده برخورد
میشود .در ادامه این جلسه ،رئیس مرکز سالمت محیط
و کار وزارت بهداشت نیز در این جلسه اظهار داشت:
پیشبینی میکنیم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میزان
آالیندگی هوا به بیش از  150برسد و تا روز پنجشنبه نیز
پایداری شدید هوا را در تهران داریم.

وی خاطرنشان کرد 10 :میلیون نفر در تهران زندگی
میکنند که سالمتیشان در مرز خطر است.
شاهسوند افزود :ما توصیه میکنیم که کودکان و
کسانی که دارای بیماری تنفسی و قلبی هستند در روزهای
آینده در محیط باز حضور پیدا نکنند و امیدواریم که با توجه
به شرایط پیش رو هیچ وقت به شرایط اضطرار نرسیم.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خبر داد

دور جدید اعزام به عتبات عالیات
از اول آذر

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت :اول آذرماه دور
جدید اعزامهای عتبات عالیات عراق آغاز میشود.
به گزارش مهر ،حجت االسالم صحبت اهلل رحمانی در خصوص
اعزامهای زمینی به عتبات عالیات گفت :اعزامهای زمینی به عتبات
عالیات متوقف نشده بود بلکه فقط با توجه به شرایط عراق ،از تعداد
اعزامها و کاروان هایی که به عراق میرفتند کم شده بود.
وی به دور جدید اعزامها اشاره کرد و اظهار داشت :دور جدید اعزامهای
عتبات عالیات از اول آذر ماه آغاز میشود و طی روزهای آینده اطالعرسانی
دقیقی از جزئیات اعزامها و زمان ثبت نام انجام خواهد شد.
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت همچنین در خصوص
اعزامهای هوایی به عتبات عالیات نیز گفت :اعزامهای هوایی به عتبات
نیز متوقف نشده و همچنان ادامه دارد و در دور جدید اعزامهای عتبات،
جزییات اعزامهای هوایی اعالم میشود.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی تشریح کرد

شرایط ابطال
کارت معافیت پزشکی

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی
انتظامی شرایط ابطال کارت معافیت پزشکی را
تشریح کرد.
به گزارش مهر ،سردار رحمان علیدوست در
تشریح شرایط ابطال کارت معافیت پزشکی اظهار
داشت :در سالهای اخیر برابر ابالغیه ستاد کل
نیروهای مسلح ،دارندگان کارت معافیت پزشکی
در صورت بهبود کامل بیماری میتوانند با ابطال کارت معافیت پزشکی
خود ،برای اعزام به خدمت اقدام کنند ،همچنین این افراد حق بهره مندی
از سایر معافیتها همچون کفالت ،موارد خاص و  ...را نداشته و تنها
میبایست به خدمت سربازی اعزام شوند.
وی با تاکید بر اینکه ابطال کارت معافیت پزشکی دارای شرط سنی
است ،گفت :شرط سنی ابطال کارت معافیت پزشکی برای افراد زیردیپلم،
دیپلم و فوق دیپلم حداکثر  ۳۰سال ،لیسانس حداکثر  ۳۳سال،کارشناسی
ارشد حداکثر  ۳۶سال و دکترا حداکثر  ۴۰سال در نظر گرفته شده است.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در توضیح فرآیند ابطال
این دسته از کارتها عنوان کرد :متقاضیان میبایست با گواهی پزشک
متخصص به وظیفه عمومی شهر محل اخذ معافیت پزشکی مراجعه کرده
و در صورت تایید شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی استان مبنی بر
بهبود کامل بیماری و عدم وجود سایر بیماری ها ،پرونده در سازمان
وظیفه عمومی ناجا بررسی و در صورت تایید نهایی،کارت معافیت پزشکی
آنان ابطال و برای اعزام به خدمت توزیع نیرو میشوند.
سخنگوی سازمان اورژانس تشریح کرد

شرایط انتقال بیمار بدحال
توسط آمبوالنسهای خصوصی

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت :آمبوالنسهای خصوصی
دارای شرایط تیپ  Bاجازه انتقال بیماران بدحال را دارند.
به گزارش ایسنا ،مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان اورژانس کشور
گفت :وزارت بهداشت بعد از آبان سال  ۹۷به آمبوالنسهای خصوصی
اجازه انتقال بیماران بدحال را منوط به داشتن شرایط الزم مانند تجهیزات
پزشکی و نیروی انسانی متخصص منطبق با شرایط تیپ  Bداده است.
در حال حاضر آمبوالنسهای خصوصی با رعایت شرایط استاندارد و
تیپ  Bمیتوانند بیماران بدحال را منتقل کنند و این موضوع به این معنی
نیست که آمبوالنسهای خصوصی در کار اورژانسهای پیش بیمارستانی
 ۱۱۵حق مداخله دارند.

6
دستگیری شیاد تبهکار
به اتهام خرید از یک غرفه در مترو تجریش
با اسکناسهای جعلی
فردی که قصد داشت با استفاده از اسکناسهای جعلی از غرفهای در ایستگاه
متروی تجریش خرید کند ،دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،مدتی قبل یکی از غرفهداران ایستگاه مترو تجریش با پلیس
مترو تماس گرفته و اعالم کرد که یکی از مشریانش به او پول جعلی داده است
که در همین راستا ماموران پلیس مترو ایستگاه تجریش برای بررسی موضوع
به غرفه اعالمی مراجعه کرده و مشاهده کردند که صاحب غرفه مشتری را نیز
دستگیر کرده است.
با حضور ماموران در محل ،شاکی به آنان اعالم کرد که متهم در ازای خرید
عطر ،پول تقلبی به وی داده است که در همین راستا وسایل و لوازم همراه متهم
مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن هشت میلیون ریال پول تقلبی شامل ۶۰
اسکناس صد هزار ریالی و چهار چک پول  ۵۰۰هزار ریالی از متهم کشف و ضبط
شد .با کشف اسکناسها ،متهم به مقر پلیس منتقل شده و در بازجوییها گفت که
کارگر ساختمانی است و پس از چند روز کارکردن در ساختمان ،این پولها را از
کارفرمایش به عنوان دستمزد گرفته و از تقلبی بودن اسکناسها اطالعی ندارد.
مرکز اطالعرسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ ،با تایید این خبر اعالم کرد
که با تشکیل پرونده مقدماتی برای متهم ،این فرد برای ادامه روند رسیدگی به
جرم روانه دادسرا شد و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری صاحبکارش نیز در
دستور کار ماموران کالنتری تجریش قرار گرفته است.

صدور مجوز افزایش کرای ه تاکسیهای
اینترنتی در روزهای آلوده و بارانی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت :براساس دستورالعملی که
وزارت کشور تصویب و ابالغ کرده است تاکسیهای اینترنتی مجازند در روزهای
بارانی و آلوده نرخ کرایه را افزایش دهند.
به گزارش ایرنا ،علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران
درمورد قیمتگذاری و نرخ تاکسیهای اینترنتی ،اظهار داشت :این مسأله یکی
از موضوعات چالشبرانگیز در زمان تدوین دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای
اینترنتی بود .وی افزود :براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابالغ
کرده است تاکسیهای اینترنتی مجازند که نرخ خود را به صورت پویا انجام دهند
و بسته به شرایط مختلف این نرخ متفاوت باشد .قنادان تاکید کرد :تاکسیهای
اینترنتی زمانی که نرخی باالتر از نرخ مصوب شورای شهر تهران برای تاکسیهای
تلفنی داشته باشند باید آن را حتما به مسافر اطالعرسانی کنند تا مسافر تصمیم
بگیرد که آیا تمایل به استفاده از تاکسی با نرخ متفاوت دراد یا خیر .مدیرعامل
سازمان تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد :گاهی مسافران به دلیل داشتن
عجله و یا اینکه خودرویی برایشان فراهم نیست حاضر هستند مبلغی اضافهتر
بپردازند ولی تاکسی اینترنتی باید حتما این موضوع را اعالم کند.
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سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان مشمول تشریح کرد

متولدین  ۵۵به بعد باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند
سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه
گفت :متولدین  ۵۵به بعد سرباز هستند و باید تکلیف نظام
وظیفه خود را مشخص کنند یا اینکه این وضع را تا سن ۵۱
سالگی ادامه دهند.
به گزارش مهر ،سردار موسی کمالی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه تکلیف افرادی که ک َِبر سن دارند و هنوز به
سربازی نرفتهاند چه میشود ،اظهار کرد :متولدین  ۵۵به بعد
سرباز هستند و باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند و
یا این که این وضع تا سن  ۵۱سالگی را ادامه دهند.
وی افزود :فردی که به سن  ۵۱سالگی برسد خود به خود
از شمول قانون خدمت خارج میشوند یعنی در شمول قانون
خدمت وظیفه نیست.
مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
کارکنان وظیفه تصریح کرد :منظور از خارج شدن از شمول
قانون خدمت یعنی دیگر خدمت (سربازی) از آن فرد برداشته

میشود نه اینکه معاف شود.
سردار کمالی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فردی
با شرایط عنوان شده بعد از سن  ۵۱سالگی باید کارت خاصی
مانند کارت پایان خدمت دریافت کند یا خیر گفت :خیر برای
این افراد کارت خاصی صادر نمیشود و شناسنامه این فرد به
عنوان همان کارت پایان خدمت تلقی میشود.
وی ادامه داد :فردی که  ۵۱سالش تمام شده باشد دیگر
هیچ ممنوعیت به دلیل نرفتن به سربازی ندارد و به عنوان مثال
حتی میتواند از کشور هم خارج شود.
مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
کارکنان وظیفه خاطرنشان کرد :هیچ کسی با این افراد کاری
ندارد اما توصیه میکنم که تمامی افرادی که متولد  ۵۵به بعد
هستند خدمت سربازی را انجام دهند.
سردار کمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خدمت
سربازی این افراد با جوانترها متفاوت است یا خیر ،گفت :هیچ

تفاوتی بین خدمت این افراد با سایر مشموالن نیست و اینها
هم باید مانند سایر مشموالن دوران خدمت را به یک شکل
سپری کنند.
وی افزود :تخفیف خاصی مثل خدمت در محل سکونت
برای این افراد در نظر گرفته نشده ،البته این افراد میتوانند در
دورههای مهارت آموزی شرکت کنند و امتیاز مناسبی کسب
کنند تا بتوانند از مشوقهای سربازی استفاده کنند و شهر محل
خدمتشان را خودشان انتخاب کنند.

رئیس سازمان بهزیستی:

افزوده شدن ساالنه  2هزار معلول ضایعه نخاعی به معلوالن کشور بر اثر حوادث و تصادفات
رئیس سازمان بهزیستی گفت :ساالنه دو هزار معلول
ضایعه نخاعی جدید براثر حوادث و تصادفات به شمار
مددجویان بهزیستی افزوده میشود.
به گزارش مهر ،وحید قبادی دانا در اختتامیه نشست
علمی کاربردی مدیران بهزیستی سراسر کشور در
بابلسربا اشاره به اینکه  ۲۲هزار نیروی شاغل در سازمان
بهزیستی با کمترین حقوق و دستمزد و با روی گشاده و
باز به مددجویان خدماتدهی میکنند افزود :سالمندان،
نیازمندان ،کودکان بدسرپرست و غیره با بیش از هزار
مرکز نگهداری جامعه هدف از گروههای حمایتی به شمار
میروند .وی با اظهار اینکه بیش از  ۴۷هزار نفر در مراکز
نگهداری تحت پوشش بهزیستی به سر میبرند ادامه
داد :بیش از  ۲۶هزار معلول ضایعه نخاعی در سراسر
کشور خدماتیدهی میشود و ساالنه دو هزار بیمار ضایع
نخاعی جدید در کشور افزوده میشود.
وی با عنوان اینکه بیش از  ۳۷۰هزار نفر ساالنه در
کشور براثر حوادث مصدوم میشوند گفت :ساالنه ۶۰
هزار معلول براثر تصادفات در کشور اضافه میشود که
دو هزار نفر معلوالن ضایع نخاعی هستند و تحت پوشش
بهزیستی قرار میگیرند..

قبادی دانا با بیان اینکه حق پرستاری ماهانه به ۲۶
هزار معلول ضایعه نخاعی پرداخت میشود تصریح کرد:
یک میلیون و  ۵۰هزار خانوار در کشور مستمری بگیری
هستند و یک میلیون و  ۴۵۰هزار فرد دارای معلولیت از
خدمات بهزیستی بهره میبرند .رئیس سازمان بهزیستی
یادآور شد ۱۵ :هزار مهدکودک در کشور تحت پوشش
بهزیستی قرار دارد و در گام دوم انقالب ،سرمایه گذاری
روی مسائل تربیتی و پرورشی میتواند تضمین کننده
آینده انقالب باشد.
وی شفافیت ،توانمندسازی و ارتقای وضعیت را از
جمله ماموریتهای سازمان بهزیستی در گام دوم انقالب

برشمرد و گفت :در حال حاضر در سامانه شفافیت
بهزیستی اطالعات دو هزار و  ۸۰۰ملک تحت پوشش
در منظر مردم قرار گرفته است .قبادی دانا یادآور شد:
همچنین میتوان با ورود به سامانه ،کلیه دریافتیها از
سال  ۹۱تاکنون شفاف سازی و بیان شود و این فعالیتها
در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته است.
وی به بخشنامه تعارض منافع اشاره کرد و گفت:
مدیران سازمان بهزیستی از فعالیتهای اقتصادی
تازمانی که به عنوان مدیر در حال خدمت هستند ،منع
شدند و تمام فعالیتهای بهزیستی در راستای پیشگیری
و توانمندسازی جامعه هدف است
رئیس سازمان بهزیستی با تاکید برحفظ کرامت
سالمندان اظهار داشت :در آینده نزدیک با موج سالمندی
در کشور روبرو خواهیم شد زیرا رشد سالمندی از رشد
جمعیت پیشی گرفته است و اگر میزان رشد جمعیت ۱.۱
درصد باشد نرخ رشد سالمندی  ۳.۳درصد جمعیت است.
وی ادامه داد :پس از  ۲۵سال آینده میزان جمعیت
سالمند کشور  ۲۵درصد جمعیت خواهد بود و از هر چهار
نفر یک نفر سالمند خواهد بود و باید شرایط از منظرهای
مختلف برای سالمندان مهیا شود.

آگهی تغییرات نمایندگی شرکت ت ج زراعت بانکاسی نصر ،خیابان سیزدهم ،کوچه ورزش ،پالک  ،10طبقه همکف ،واحد یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
آنونیم سهامی عام به شماره ثبت  2563و شناسه ملی  2کدپستی 1447613753انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
 10100193517به استناد صورتجلسه درخواست نماینده کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ( )660081موسسات غیرتجاری تهران ()660083
عمده شعبه شرکت خارجی مورخ  20/03/1398محل
دفتر نمایندگی از ادرس قبلی به ادرس بلوار میرداماد
میدان مادر خیابان شاه نظری شماره  28برج ناهید طبقه
 5واحد  4کد پستی  1547916154تغییر یافته است سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()660080
____________________

آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس الکترونیک با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  337343و شناسه ملی  10103774036به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  17/04/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :آقای غالمرضا جوان با پرداخت مبلغی به صندوق
شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ  9.800.000ریال به مبلغ
 9.800.000.000ریال افزایش داد .خانم شکوه شاه ویسی با پرداخت
مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 2.000.000
ریال به مبلغ  200.000.000ریال افزایش داد .سرمایه شرکت از مبلغ
 10.000.000ریال به مبلغ  10.000.000.000ریال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .لیست صاحبان سهم الشرکه
بعد از افزایش به شرح ذیل میباشد :شماره نام و نام خانوادگی
میزان سهم الشرکه ( به ریال)  -1آقای غالمرضا جوان به شماره
ملی  -2 9.800.000.000 3257413122خانم شکوه شاه ویسی به
شماره ملی  200.000.000 1282380826نشانی شرکت به آدرس:
استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،کوی

____________________

آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش
پردیسان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  743و شناسه
ملی  10103875238به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ - :12/09/1397تعداد اعضای هئیت مدیره
به  4نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان
ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
رودهن ()660082
____________________

آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سروش الکترونیک با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  184925و شناسه ملی
 10102270508به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  16/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران-
شهید مطهری-خیابان جهانتاب-خیابان شهید محمدعلی
نقدی-پالک -20طبقه اول-ک.پ  1576635316تغییر

____________________

آگهی تغییرات شرکت سیوان تامین پیروز با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  385450و شناسه ملی  10320354825به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :جلیل ندر خانی 1531238777به سمت
رئیس هیئت مدیره واسفندیار بابائی 2659576181به سمت مدیر
عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء )و بهنام ندرخانی
بالیسینی 1520206259به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از
شرکاء )انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء رئیس
هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()660084
____________________

آگهی تغییرات شرکت پارس فرآوری صدف سهامی خاص
به شماره ثبت  376506و شناسه ملی  10320263174به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 16/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه حسابرسی
آرشین حساب شناسه ملی  10103255283به سمت بازرس
اصلی و عباداله رحمانی به شماره ملی  4390181939بسمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()660085
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هشدار پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
نسبت به استعمال مخدرهای جدید با نامهای «تینا و جیب»
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در
خصوص مواد اعتیادآور جدید با نامهای جیب و تینا
توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ
محمد بخشنده عنوان کرد :اخیرا شنیده شده که در
برخی محافل دوستانه وشبانه ،محرکهایی با نام
«جیب» و «تینا» با هدف بیدار ماندن برای ساعات
طوالنی و تخلیه انرژی بدون وقفه با انجام حرکات
موزون مورد توجه قرارمیگیرد.
وی افزود :این مواد که صورت تدخینی و با
دودکردن استعمال میشود ،شکلی از مت آمفتامین
(شیشه) متبلور است که بدون بو ورنگ و مثل یک
تکه یخ ،سنگ نمکی یا سنگ کوارتز است.
سرهنگ بخشنده تصریح کرد :عوارض مصرف
آنها مشابه آمفتامینها میباشد ،ولی متاسفانه عمده
مصرف کنندگان اعتیاد آورهای جدید در سنین پایین
هستند و اکثرا اولین تجربه خود را میگذرانند ،برا
این اساس مصرفکنندگان اعتیادآورهای جدید
عمدتا کهنهکار و باسابقه نیستند .کارشناسان مدت

اثر آنها را بسیار کم و نهایتا هشت تا  ۲۴ساعت
اعالم میکنند.
او گفت :نبود آشنایی کافی جامعه نسبت به
اعتیادآورهای جدید که باترکیب یکسان ،اما نامهای
متنوع در بازار توزیع میشود ،باعث سردر گمی
جوانان و ایجاد یک بازار تبلیغاتی کاذب و مخرب در
اذهان عمومی گشده است که دائم در مورد اسامی
جدید موادی که شنیده اند وارد بازار مصرف شده
کنجکاوند و سئوال دارند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فاتب ادامه داد:
اصوال تعداد طبقههای مواد مخدر چندان زیاد نیست

و تنها نام و ظاهر این مواد متنوع و متفاوت میشود
تا هم مشتری الزم برای آنها پیدا شود وهم آنهایی
که سابقا از مواد آشنا و قدیمی سرخورده شدهاند،
به امید پیدا کردن مواد جایگزین ،به اعتیادآورهای
جدید روی آورند .وی افزود :اعتیادآورهایی که به نام
جدید در بین جوانان توزیع میشود ،عمدتا ترکیبی از
مرفین ،آمفتامین یا کوکائین هستند ،که جوانان نباید
فریب نام اعتیادآورهای جدید را بخورند زیرا تنها نام
این مواد تغییرکرده و ترکیب آنها متشکل از همان
اعتیادآورهای آشناست.
سرهنگ بخشنده اظهار کرد :ترکیب عمده
اعتیادآورهای جدید را متآمفتامین و از نوع مواد
محرک تشکیل داده واعالم این هشدار الزم است
تا هرمادهای که با مصرف شدن ،مصرفکننده را به
اصطالح عوام« ،بیخودی» شاد و شنگول کند و او
حس کند که به طور ناگهانی ،روحیهاش از این رو
به آنرو شده ،توانش یک دفعه افزایش یافته وغم
وغصههایش به طور لحظهای فراموش شود ،یک
ماده اعتیادآور است.

دستبرد میلیاردی نوجوان  15ساله بوشهری به  ۴۰۰حساب بانکی!

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :نوجوان ۱۵
ساله بوشهری که از  ۴۰۰حساب بانکی بیش از یک
میلیارد ریال برداشت کرده بود شناسایی و دستگیر
شد.
به گزارش ایسنا ،سردار خلیل واعظی با اعالم این
خبر افزود :با تالش هوشمندانه افسران سایبری پلیس
فتا استان بوشهر ،یک متهم  ۱۵ساله که با ایجاد سه
درگاه اینترنتی جعلی در پوشش فروش شارژ تلفن
همراه ،ارائه بسته اینترنتی و ابزار جعلی برنده شدن
در شرط بندی فوتبال ،اطالعات حساب هموطنان در
سراسر کشور را کپی و موجودی حساب آنها را سرقت
میکرد شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود :این متهم از ابتدای سال  ۹۷به صورت
تجربی فعالیت مجرمانه خود را آغاز ،و در منزل به دور
از چشم والدین در پیام رسان تلگرام با ایجاد درگاههای
جعلی شماره کارت و رمز دوم  ۴۰۰حساب بانکی را در

اختیار گرفته و با اسامی مستعار اقدام به خرید کاال از
فروشگاههای مجاز در سطح کشور میکرد.
به گفته فرمانده انتظامی استان بوشهر تا کنون
معادل  ۳۵۰میلیون ریال کاالی خریداری شده با
استفاده از حساب مالباختگان شامل انواع گوشی
تلفن همراه ،زیورآالت طال و نقره ،تجهیزات دیجیتال
همراه و ...از منزل متهم کشف شده است.
وی با بیان اینکه مشخصات  ۴۰۰حساب بانکی
که رمز دوم آنها در اختیار متهم بوده شناسایی شده
است ،اظهار کرد :از این حسابها بیش از یک میلیارد
ریال برداشت شده و انتظار میرود با ادامه تحقیقات
ارزش کلی وجوه برداشتی از حساب مالباختگان بیشتر
شود .این مقام انتظامی گفت :بعضی از حسابهای
بانکی  ۱۵مرحله کپی و فیشینگ شده ولی به علت
عدم فعالسازی قابلیت اطالع رسانی پیامکی ،صاحبان
حساب متوجه این اقدامات نشده اند.

سردار واعظی نظارت بیشتر والدین بر رفتار و
حرکات فرزندانشان را خواستار شد و تصریح کرد:
خانواده این متهم نوجوان به رفتار فرزند خود مشکوک
شده بودند ولی به علت ترس از واکنش منفی وی
موضوع را پیگیری نکردند ولی در حال حاضر عواقب
قضایی بیشتری متوجه فرزند آنها خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهروندان در انجام فعالیتهای
اقتصادی اینترنتی از رمز دوم یک بار مصرف استفاده
نمایند ،ادامه داد :به منظور انجام خریدهای اینترنتی و
پرداخت هر گونه وجه از باز کردن لینکهای فضای
مجازی خودداری و آدرس دقیق سایت و درگاه را
بررسی نمایند .فرمانده پلیس استان بوشهر اظهار کرد:
مردم به تبلیغات فروش کاال و ارائه خدمات با هزینه
پایین به عنوان یک فرصت اقتصادی نگاه نکنند ،به
این موضوع شک کرده و با مطالعه کامل اقدام به
خرید کنند.

شناسه ملی  10102332998به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1397
سرمایه شرکت از مبلغ 57000000000ریال به
مبلغ 84220000000ریال منقسم به 1684400سهم
 50000ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته
و مبلغ 27220000000ریال بموجب گواهی شماره
98 /383ص 1311 /مورخ 2/5/1398بانک پاسارگاد
شعبه میدان احمد آباد اصفهان پرداخت گردیده
است .ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح
وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق
الذکر تکمیل امضاء گردیده است .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()660087
____________________

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی صالح اندیشان
حسابداران رسمی به شماره ثبت  13873و شناسه ملی
 10100523660به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  01/07/1398و مجوز شماره 233128/98
مورخه  02/07/98جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :پویا مهدوی فر بشماره ملی 2002230455
با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه ،از
ردیف شرکای موسسه خارج گردید .سرمایه موسسه از
مبلغ134.420.000ریال به مبلغ  121.020.000ریال
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور
اصالح گردید .شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس
از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد :فرهاد بهزادی به
ش م 0450915859دارنده مبلغ 39.420.000ریال سهم
الشرکه .سهیل لشگری به ش م 4322895654دارنده مبلغ
آگهی تغییر محل شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش
 81.600.000ریال سهم الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران پردیسان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  743و شناسه ملی
 10103875238به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
()660086

____________________
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی صالح کاران
سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت  191332و

مورخ  - :12/09/1397محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید:
استان تهران ،شهرستان پردیس ،شهر بومهن ،خیابان شهید مصطفی
اشتیاقی ،خیابان امیرالمومنین ،پالک  ،29طبقه همکف ،کد پستی:
 1656113928انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح

دستگیری  6شکارچی غیرمجاز
و کشف  6اسلحه شکاری در استان تهران
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت :در جریان عملیات گشت
و پایش محیط بانان در مناطق تحت مدیریت استان تهران شش نفر شکارچی
غیرمجاز دستگیر شدند و شش قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد .به گزارش
ایسنا ،محمدرضا خویشتندار با اشاره به اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست
استان تهران در جریان گشت و کنترل مناطق آزاد و تحت مدیریت سازمان محیط
زیست ،به یک دستگاه خودرو رونیز مشکوک شدند ،اظهار کرد :پس از متوقف کردن
خودرو و بازرسی آن ماموران چهار اسلحه شکاری از چهار متخلف کشف و ضبط
کردند .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه با گشت ،پایش
و کنترل مستمر محیطبانان زیستگاههای حیات وحش استان برای شکارچیان ناامن
است و در صورت مشاهده تخلف شکار و صید ضمن کشف و ضبط شکار و ادوات
آن برابر قانون با متخلفان برخورد میشود ،گفت :شهروندان در صورت مشاهده
هرگونه تخلف زیست محیطی مانند شکار و صید پرندگان و حیوانات وحشی موضوع
را با شماره تلفنهای  ۷۷۳۵۹۵۶۴و سامانه  ۱۵۴۰یگان حفاظت محیط زیست استان
تهران اطالع دهند .فرشاد فیروزنیا  -سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
فیروزکوه  -نیز به ایسنا گفت :ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان
حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده کاوهده در روستای حصاربن به دو نفر از
اهالی روستا که قصد شکار داشتند برخورد کردند ،تصریح کرد :ماموران بالفاصله
اقدام به دستگیری متخلفان کردند و یک قبضه اسلحه کمرشکن و تعداد چهار تیر
فشنگ سالح مربوطه و یک دستگاه دوربین چشمی از آنها کشف و ضبط شد.
فیروزنیا با اشاره به اینکه ماموران مستقر در محیط بانی تنگه واشی نیز با همکاری
نیروی انتظامی یک قبضه سالح کمرشکن تک لول پنج تیر پران غیر مجاز را نیز
کشف و ضبط کردند ،تصریح کرد :متخلفان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی میشوند.

در گمرک بازرگان رخ داد

کشف  5کیلو و  200گرم طالی قاچاق
به ارزش ۱۰میلیارد تومان
از مسافر یک اتوبوس در مرز ترکیه
گمرک اعالم کرد :حین بازرسی از خودروهای ورودی از کشور ترکیه در گمرک
بازرگان ،از یک اتوبوس  ۵کیلو و  ۲۰۰گرم طال به ارزش تقریبی ۱۰میلیارد تومان کشف
شد .به گزارش روابطعمومی گمرک ایران ،صادق نامدار از کشف یک محموله بزرگ
قاچاق طال به ارزش  ۱۰۰میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت :مامورین گمرک بازرگان
حین کنترل خودروهای ورودی از کشور ترکیه ،به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند
و پس از کنترل اولیه ،اتوبوس برای کنترل دقیق به سرویس ایکس ری هدایت شد.
وی افزود :پس از کنترل از طریق دستگاه ایکس ری  ۵کیلو و  ۲۰۰گرم طالی ساخته
شده از قسمت تکیهگاه پشت صندلی راننده که به طرز ماهرانهای جاساز شده بود ،کشف
و ضبط شد .مدیر کل گمرک بازرگان ارزش تقریبی این محموله را  ۱۰۰میلیارد ریال
تخمین زد و گفت :در این ارتباط اتوبوس توقیف و یک نفر به عنوان متهم دستگیر و
پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

فوق اصالح گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رودهن ()660088

____________________

آگهی تغییرات شرکت پارس چین آسیا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  332655و شناسه ملی
 10103751526به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  19/04/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :سید حسین مینای هاشمی به شماره ملی
 0047131985به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره-
سید امیر مینای هاشمی به شماره ملی  0081328834به
سمت عضو هیئت مدیره -سید علی مینای هاشمی به
شماره ملی  0021050996به سمت عضو هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .امضای کلیه اوراق
واسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک و سفته
بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی اداری
با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()660089
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جامعه

هشدار پلیس فتا نسبت به
کالهبرداریهای اینترنتی شیادان حرفهای
به بهانه طرح معیشتی دولت و سهمیه بنزین

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا نسبت به سواستفاده مجرمان فضای مجازی
از طرح معیشتی دولت و سهمیه بندی بنزین هشدار داد و توصیه هایی را به
مردم ارائه کرد
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رامین پاشایی دراین باره گفت :با توجه اجرای طرح
حمایت معیشتی دولت و سهمیه بندی بنزیین احتمال وجود دارد که افراد سودجو و
مجرمان بخواهند با ارسال پیامک یا ارسال پیام در شبکه های اجتماعی شهروندان
را به سمت درگاههای جعلی و فیشینگ هدایت کرده یا از آنان کالهبرداری
کنند.
وی با بیان اینکه در این شیوه کالهبرداران اقدام به ارسال پیام هایی با موضوع
هایی نظیر «ثبت نام برای طرح معیشتی»« ،ثبت نام سهمیه یا کارت سوخت»،
«افزایش سهمیه سوخت مسافربرهای اینترنتی» و  ...کرده و در آن با قرار دادن
لینکی از کاربران می خواهند که وارد یک سامانه شود .در این سامانه نیز یا
صفحهای جعلی برای سرقت اطالعات کارت بانکی شهروندان ایجاد شده که در
این صورت از کاربر خواسته می شود تا در ازای پداخت مبلغ بسیار کم ،در سامانه
ثبت نام کند .غافل از اینکه هنگام واریز مبلغ اطالعات کارتش کپی شده و مدتی
بعد کالهبرداران تمام موجود آن را برداشت خواهند کرد.
پاشایی افزود :درحالت دیگر نیز مجرمان با ایجاد سامانه های جعلی تنها اقدام
به کالهبرداری از شهروندان کرده و در ازای مبلغ دریافت شده خدماتی به آنان
ارائه نخواهند کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا ادامه داد :در همین راستا نیز الزم است که
شهروندان به خصوص رانندگان توجه داشته باشند که به هیچ عنوان به چنین
پیام هایی توجه نکرده و در صورت مواجه شدن با چنین پیام ها و لینک هایی
به آن اعتنا نکنند ،شهروندان باید اخبار موثق را از منابع رسمی و مورد اعتماد
دریافت کنند.
رئیس اداره فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو فاش کرد

پشت پرده کبابهای ارزان قیمت!

رئیس اداره فرآوردههای
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و
دارو درباره فروش چلوکبابهای
ارزان قیمت توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،
محمد حسین عزیزی رئیس اداره
فرآوردههای غذایی و آشامیدنی
سازمان غذا و دارو درباره فروش غذاهای خیلی ارزان مثل چلوکباب اظهار
کرد:وقتی قیمت تمام شده غذایی مانند چلوکباب ارزان است ،این مسئله به معنای
آن بوده که مواد اولیه غذا ارزان استفاده شده است و این احتمال وجود دارد که
برای تهیه کباب اصال از گوشت استفاده نکرده باشند.
وی ادامه داد :البته این احتمال هم وجود دارد که برای تهیه کباب مقدار
خیلی کمی گوشت استفاده شده باشد و بیشتر کباب را سویا یا سنگدان مرغ
تشکیل بدهد.
رئیس اداره فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود :مصرف
سویا و سنگدان مرغ مشکلی برای سالمت افراد ایجاد نمیکند ولی از نظر
محتوایی مواد غیر گوشتی محسوب میشود.
عزیزی گفت :در کبابهای ارزان قیمت ،سنگدانهای مرغ معموال از
کشتارگاههای مجاز خریداری و با مقدار زیادی سویا چرخ کرده مخلوط میشود
و به همین دلیل غذای داده شده به دست مشتری ارزان تر از سایر اماکن تهیه
و طبخ غذاست.
رئیس اداره فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو یاد آوری کرد:
مردم با مشاهده هرگونه تخلفی مراتب را با سامانه  ۱۹۰وزارت بهداشت در میان
بگذارند تا در سریع ترین زمان مسائل مختلف پیگیری و ترتیب اثر داده شود.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
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پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
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بازگرداندن ابربدهکار بانکی و سلطان فوالد به کشور

رسول دانیال زاده مشهور به «سلطان فوالد» که از کشور
فرار کرده بود دستگیر و به کشور بازگردانده شد.
به گزارش فارس ،اواخر آذر ماه و اوایل دی ماه سال ۹۵
بود که خبر دستگیری یک ابر بدهکار بر سر زبانها افتاد.
در ابتدا نام این فرد «ر .د» مطرح شده بود ،اما با کمی
بررسی دقیقتر مشخص شد نام دقیق وی رسول دانیال زاده
است.
با گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی به این پرونده
مسئوالن دستگاه قضایی بازداشت این فرد را تایید کرده
و سخنگوی دستگاه قضا نیز عنوان کرد بررسی پرونده وی
آغاز شده است.
در همین راستا مشخص شد که دانیال زاده در پرونده
خود بدهی کالن بانکی را دارد که برخی رقم آن را بیش از
 ۲۶۰۰میلیارد تومان برآورد کرده بودند.
پس از آن محسنی اژهای سخنگوی وقت دستگاه قضایی
کشور در نشستی خبری و در تاریخ  ۴بهمن همان سال در
خصوص دستگیری رسول دانیالزاده و اتهاماتش و ادعاهای
برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین
فریدون گفت :من شخص ًا موافق بوده و هستم که برخی
متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانهها هم اجازه
انتشار عکس ،اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند.
اژهای افزود :چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید
چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان
بدهی دارد چهرهاش به جامعه نشان داده نشود ،ولی ما
براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را
تابع قانون میدانیم.
اژهای در همین راستا اظهارداشت :شخصی که شما
نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام
است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کام ً
ال
مشهود است ،ولی هماکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها
مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده
باشیم.

عفو ،تخفیف و تبدیل مجازات
 ۳۲محکوم امنیتی با موافقت
مقام معظم رهبری

فرار یکی از متهمان پرونده
پس از بازداشت دانیال زاده و آغاز رسیدگی به پرونده
وی و پس از گذشت قریب به  ۴ماه از دستگیری وی و
برگزاری جلسات بازپرسی و تحقیق مشخص شده است یکی
از متهمان کالن این پرونده قضایی که در چرخه فساد دانیال
زاده نقش ایفا میکرده به خارج از کشور گریخت.
فرار دانیال زاده به بهانه درمان
در ابتدای مهرماه امسال بود که خبرهایی درخصوص
فراری شدن رسول دانیال زاده از کشور گوش به گوش
میشد.
بررسیها حکایت از آن داشت دانیال زاده که با قید وثیقه
از زندان آزاد شده است به بهانه درمان بیماری اش از کشور
خارج شده و بعد از گذشت بیش از سه ماه به کشور باز
نگشته است.
همین امر فرار رسول دانیال زاده را قطعی کرده و باعث
شد موضوع فرار وی صحت پیدا کند.
بازداشت و بازگشت دانیال زاده به کشور
حاال پس از گذشت یک ماه از علنی شدن موضوع
فرار دانیال زاده اخباری به گوش میرسد که این فرد در
یکی از کشورها شناسایی شده و پس از دستگیری به ایران
بازگردانده شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشریح کرد

جزئیات تسهیالت دولت به زلزلهزدگان آذربایجان شرقی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آخرین
تصمیم گیریها در مورد اقدامات دولت
برای مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی را
تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،اسماعیل نجار ،با اشاره
به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه
های مختلف در روزهای پس از وقوع
زلزله در آذربایجان شرقی ،اظهارکرد :هماهنگی خوبی میان
دستگاه های مختلف وجود داشت و اقدامات در مناطق زلزله
زده همچنان ادامه دارد .در حال حاضر فرآیند بازسازی و
اسکان موقت زلزله زدگان آغاز شده است .وی با بیان اینکه
برای اسکان موقت هر خانواده زلزله زده ۱۰ ،میلیون تومان
به آنان پرداخت خواهد شد ،گفت :زلزله زدگان می توانند با
این پول جایی را برای خود پیدا کرده و موقتا در آن ساکن
شوند .امکان دیگری هم برایشان وجود دارد و آن این است
که به جای دریافت این  ۱۰میلیون تومان یک اتاقک ۴×۳
متر از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شرکت انبوه
سازان استان در گوشه ای از خانه شان ساخته شود تا این
افراد داخل این اتاقک ها بروند و پس از بازسازی کامل نیز
می توانند از این اتاقک ها در حیاط منازل جدید خود نیز
استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره ایکه آیا دیگر
کانکسی به زلزله زدگان اهدا نخواهد شد ،گفت :تصمیم بر
این شد که دیگر کانکسی به زلزله زدگان داده نشود ،البته در
جاهایی که ممکن است میزان تخریب بسیار باال باشد و نیاز به

کانکس باشد ،تعدادی کانکس در یک منطقه قرار
خواهد گرفت تا زلزله زدگان داخل آن بروند.
 5هزار واحد مسکونی
نیازمند نوسازی یا تعمیر
نجار درمورد تعداد واحدهای مسکونی آسیب
دیده در زلزله نیز به ایسنا گفت :حدود ۳۰۰۰واحد
مسکونی باید نوسازی شود و حدود  ۲۰۰۰واحد
هم نیاز به تعمیر دارد که یکسری تسهیالت به دارندگان این
واحدها داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه میزان تسهیالت برحسب قرارگیری واحد
مسکونی در نقاط شهری و روستایی و نیز تعمیری یا تخریبی
بودن نوع واحد متفاوت است ،ادامه داد :واحدهای روستایی ۴۰
میلیون وام چهار درصد و واحدهای شهری نیز  ۵۰میلیون وام
پنج درصد دریافت خواهند کرد .عالوه بر آن پنج میلیون تومان
نیز وام بالعوض معیشتی به زلزله زدگان داده خواهد شد.
نجار افزود :واحدهای شهری  ۱۲میلیون و واحدهای روستای
 ۱۰میلیون وام بالعوض دیگر نیز از دولت دریافت خواهد
کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به واحدهای
تعمیری نیز گفت :این واحدها نیز بر حسب میزان آسیبی که
دیده اند ،تا سقف ۱۵میلیون تومان وام برای تعمیر و  ۵میلیون
تومان وام بالعوض دریافت خواهند کرد.
به گفته نجار برای واحدهای احداثی هشت تن سیمان رایگان
و برای تعمیری ها یک تن سیمان رایگان نیز در نظر گرفته
شده است.

معاون بنیاد مسکن کشور خبر داد

نیاز ساالنه کشور به یک میلیون و  500هزار واحد مسکونی جدید
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور گفت:
ساالنه نیاز کشور در حوزه مسکن بیش از یک میلیون و
 ۵٠٠هزار واحد مسکن است.
به گزارش برنا؛ جواد حق شناس چهار شنبه در
اجالس مدیران صنعت ساختمان بیان کرد :در برنامه
ریزی اولیه در طرح اقدام ملی مسکن  ۴٠٠هزار واحد
مسکن قرار است ساخته شود و بنیاد مسکن نیز ١٣٨
هزار مسکن در کشور میسازد.
وی در خصوص ویژگیهای طرح اقدام ملی مسکن
عنوان کرد :استفاده از تجربیات مسکن مهر ،اجرای طرح
بر مبنای مشترک متقاضیان ،تامین مالی مطمئن و تقاضا
محور بودن از جمله ویژگیهای است که در طرح اقدام

ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
حق شناس با اشاره به ارائه تسهیالت  ٨۵میلیون
تومانی به این طرح افزود :این طرح تاکنون در استان
کرمان به صورت پایلوت انجام شد و در چهار استان
خراسانهای شمالی ،جنوبی ،قم و آذربایجان و در بیش
از  ١٠٠شهر تقاضای مردم جذب و ثبت نامها صورت
گرفته است.
وی در خصوص شاخصهای تعیین نیازسنجی عنوان
کرد :هزینه مسکن ،نسبت خرید مسکن به هزینههای
سبد خانوار و درصد فاقدین مسکن ملکی به تفکیک
دهکها از جمله شاخصهای است که به عنوان نیاز
سنجی در این حوزه در نظر گرفته میشود.

با موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی ۳۲محکوم
امنیتی با پیشنهاد جداگانه رئیس قوه قضاییه مشمول
عفو ،تخفیف و تبدیل مجازات شدند.
به گزارش میزان ،به مناسبت میالد پیامبراعظم(ص)
و امام جعفر صادق(ع)؛ رهبر انقالب با پیشنهاد عفو
محکومان محاکم
و تخفیف مجازات  ۳۵۵۲نفر از
ِ
عمومی و انقالب ،سازمان قضایی نیروهای مسلح و
تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
بنابراین گزارش ،در میان عفوشدگان ٣٢ ،نفر از
افرادی که دارای محکومیت امنیتی( از جمله تعدادی
از اهالی رسانه و دانشجویی) بودند ،پس از طی فرایند
قانونی در قوه قضاییه با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا،
طی نامهای مستقل به رهبر معظم انقالب و موافقت
ایشان مشمول این عفو تخفیف و تبدیل مجازات
شدند .الزم به ذکر است کمیت محکومین مورد عفو
قرار گرفته با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت
رهبر معظم انقالب مورد توجه است همچنین از دیگر
ویژگیهای نامه ارسال شده از سوی آیت اهلل رییسی
به رهبر انقالب اسالمی درخواست عفو و بخشش
تعدادی از محکومین امنیتی بوده است که برای
نخستین بار رخ داده است و مورد موافقت رهبر حکیم
انقالب قرار گرفته است.
رئیس پلیس فتای پایتخت خبر داد

دستگیری  ۷شیاد تبهکار
به اتهام کالهبرداریهای
اینترنتی از طریق راهاندازی
یک سایت جعلی به نام یک
شرکت باربری
رئیس پلیس فتای پایتخت از
دستگیری  ۷کالهبردار فضای
مجازی خبر داد که با ساخت
سایت جعلی یکی از شرکتهای
باربری ،از شهروندان کالهبرداری
میکردند .به گزارش مهر ،سرهنگ
تورج کاظمی در تشریح این خبر
اظهار کرد :نماینده حقوقی یکی از شرکتهای حمل و
نقل و باربری معروف به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت
تعدادی از شهروندان به دفتر شرکت مراجعه و از نحو ارائه
خدمات اعالم نارضایتی کرده اند و تقاضای استرداد مبالغ
واریزی به شرکت شدهاند .وی عنوان داشت :شاکی اظهار
داشت :بررسیهای اولیه حکایت از این داشت که شهروندان
تقاضای خود را در سامانه شرکت ثبت نکرده اند و مبلغی را
نیز به حساب شرکت واریز نکرده اند اما مراجعه کنندگان
پرینت هایی ارائه داده اند که شبیه رسیدهای شرکت
میباشد .این مقام انتظامی با اشاره به اینکه هنگام تحقیقات
پلیسی تعدادی از شهروندان نیز به پلیس فتا مراجعه و در
خصوص سایت جعلی شرکت اعالم شکایت کردند ،ادامه
داد :شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان پرونده در دستور
کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت .رئیس پلیس فتا پایتخت
با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم
با همکاری  ۶همدست خود اقدام به کالهبرداری از مال
باختگان میکنند ،ادامه داد :مخفیگاه متهم اصلی پرونده و
سایر همدستانش در تهران شناسایی شد .این مقام انتظامی
عنوان کرد :در عملیاتهای هماهنگ و همزمان با دستور
قضائی هر  ۷متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
کاظمی با اشاره به اینکه متهمان به جرم ارتکابی اعتراف
کردند و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی
قرار گرفتند ،از شهروندان خواست :یافتن بهترین شرکت
باربری ،تضمینکننده کیفیت جابجایی شما خواهد بود .این
روزها شرکتهای حمل و نقل نوپا زیادی را میبینیم .رقابت
باالیی برای جذب مشتری در بین این شرکتها وجود دارد.
در مرحله استعالم قیمت ،خیلی از شرکتهای حمل و نقل
کالهبردار قیمتهایی پایینی را اعالم میکنند .قطع ًا این
موضوع جای نگرانی خواهد داشت .وی در پایان گفت :توجه
کنید که در انتخاب این شرکتها اشتباه نکنید .بحث مالی
بسیار مهم است ولی هیچ ارزانی قطع ًا بدون دلیل نخواهد
بود ،پیشنهاد شرکتهای معتبر به شما عقد قرارداد رسمی
میباشد ،در این قرارداد تمامی وظایف شرکت درجشده است
تا مشکلی در آینده پیش نیاید.

