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وزیر آموزش و پرورش :

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

در بودجه  99همه
کاالهای اساسی
با همان نرخ ارز
 4200تومانی
دیده شده است

گران شدن هزینه
سرویس مدارس
ممنوع است

صفحه 5

معاون سیاسی وزیر کشور :

مدیرعامل ستاد دیه کشور:

حبـس
بدهکاران مهریه
ممنـوع شـد

صفحه 5

جزئیات طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس
برای اعطای مشوق با هدف صرفهجویی در مصرف بنزین
صفحه 6

صفحه 3

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

یارانه  ۴۵هزار تومانی حذف نمیشود
فرمانده پلیس راه خبر داد

کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای
در  ۶ماه اول امسال
صفحه 4
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل
ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف بیش از  ۵۵۰تن انواع مواد
مخدر و روانگردان
از ابتدای سال تا پایان مهر صفحه 7
کشف  ۳۰دستگاه سامانه استخراج ارز دیجیتال
و  ۳۰دستگاه پاور به ارزش  120میلیون تومان
با دستگیری یک متهم در تهران
صفحه 7
فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

رفع تصرف از 50هزار مترمربع از اراضی ملی
به ارزش ۵۰میلیارد تومان با دستگیری
یک متهم به زمینخواری در شهریار صفحه 4

آمار سازمانهای
بینالمللی درباره
کشته شدگان
حوادث اخیر
معتبر نیست

صفحه 2

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

دارایی نباید مالک پرداخت کمک معیشتی باشد
صفحه 3

صفحه 7

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:

کارت سوخت به خودروها
و موتورسیکلتهای فرسوده
تعلقنمیگیرد

صفحه 6

رئیس سازمان اورژانس کشور:

مراجعه  12هزار و  838نفر
به مراکز درمانی
بر اثر آلودگی هوا

صفحه 8

معاون بهداشت وزیر بهداشت هشدار داد

جان باختن  ۱۹نفر بر اثر آنفلوآنزا
طی هفته گذشته و احتمال تشدید
موج بیماری طی  2هفته آینده
ِ
صفحه 8

توصیههای مهم کارشناسان
برای حفظ سالمتی در شرایط آلودگی هوا
صفحه 2

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 ۲میلیون و  ۸۰۰هزار معتاد
مستمر و یک میلیون و  ۴۰۰هزار
معتاد تفننی در کشور داریم
صفحه 5

 8گام برای پیشگیری
از آنفلوآنزا

صفحه 2

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد

اجرایحکماعداممحیطبان
به جرم قتل یک شکارچی خارج از شیفت
و محدوده محیطبانی در کرمان صفحه 6
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سیاسی  -اجتماعی
یادداشت

درد را از هر طرف بنویسی ،درد است
علی ربیعی
سخنگوی دولت

ما امروز نیازمند یک تبیین برای افقگشایی ،ترمیم
جامعه و امید به آینده بهتر و درمان زخمها هستیم .راه ما
درمان دردهای داخلی است ،اگر در کنار مردم و با اجماع
در حاکمیت به تدبیر ننشینیم ،معلوم نیست اتفاقات بعدی
هم رخ ندهد.
درد را از هر طرف بنویسی  /همان درد است  /مثل درد
من  /مثل درد تو  /مثل درد همسایه / ،که دلش گرفته است
 /و چراغ خانهاش را خاموش کرده است ...در نشست سخنگویی گفتم :امروز همه ما درد داریم و این
درد ،درد همه ماست .در آبانماه  ۹۸در سرزمینمان ماجرایی تلخ رخ داد .امروز وقتی به این موضوع
میاندیشم متأسف میشوم که عدهای هنوز این درد را حس نکردهاند ،شاید دچار بیحسی شدهاند.
عدهای بیدرد در خارج نشسته با عشق رؤیای چهل ساله فروپاشی ایران روی تلی از درد و رنج
ایرانیان ،شادمانه پایکوبی میکنند که« :دیدید این تحریم چه دردی به جان جامعه افکنده است».
تعدادی دیگر هم انگار نه انگار ،آنچنان در شیرینی رؤیای سقوط دولت و نشستن بر مسند قدرت
و خط و خط بازی به سر میبرند که تلخیهای جامعه را احساس نمیکنند .آنها هم با شادمانی بر
طبل جنگ سیاسی میکوبند .کافی است نگاه کنید به تیترها ،گفتهها و تولیدات خبری و تحلیلی و
تصویریشان که چگونه با لذت فریاد میکشند .فارغ از این موارد ما امروز نیازمند یک تبیین برای
افقگشایی ،ترمیم جامعه و امید به آینده بهتر و درمان زخمها هستیم .به اعتقاد من اتفاقی که رخ داد
ورای وقوع در یک زمان و برهه خاص تا اندازهای قابل پیشبینی بود.
چندی پیش ،در سالنامه «ایران» برای سال  ،۹۸تحلیلی در مورد تحوالت اجتماعی ایران
مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی نوشتم .سال  ۹۷را تازه پشت سر گذاشته بودیم .آنجا با این عنوان
نوشتم «سال  ۹۸فقط یک سال نیست» .آن روز هم عدهای با عینکهای سیاست زده ،این نوشته
را خوانش دیگری کرده و من را نیز متهم کردند .در آن مقاله نوشته بودم« :ما در اسفند  ۹۷با تورم
باال ،کوچک شدن کیک اقتصاد کشور بهدلیل رشد منفی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در
آستانه ورود به سال نو هستیم .دیدگاه و نگرش مردم و انگاره عمومی آنها حال خوشی ندارد .جامعه
بیپناه امروزی ما با ذهنیت تزریق شدهای از یأس ،ناامیدی از فردای بهتر و حتی شاید ترس از سالی
بدتر از امسال روبهروست .به نظر من سه عامل نامالیمات در روابط خارجی ،زیرساختهای اصالح
نشده اقتصادی و برخی تصمیمات نادرست سیاستی و در کنار آن اقداماتی برای تضعیف دولت ،در
امیدزدایی و پمپاژ ناامیدی در جامعه تأثیر زیادی داشته است.
ما در حالی وارد سال  ۹۸میشویم که آثار باقی مانده از تمامی تحوالت سال  ۹۷به همراه شدت
یافتن فشارهای خارجی و افزایش تنشهای ساختاری داخلی و نزاعهای ناشی از در پیش رو بودن
انتخابات مجلس قابل پیشبینی است .متأسفانه از نیمه دوم سال  ۹۷روندی در رسانههای منتقد
دولت بخصوص صداوسیما دیده میشد که به نظر من بازی با اعصاب مردم بوده و امتداد دادن آن
به سال  ۹۸به صالح هیچیک از مردم کشور نیست .فکر میکنم اگر بر همین سیاق سال  ۹۸را
ادامه دهیم چشمانداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی
و انتقال ناآرامیهای ذهنی به ناآرامیهای فیزیکی را کام ً
ال متصورم».
همانگونه که نوشته بودم این ناآرامیها در آبان ماه  ۹۸با خساراتی تأسفانگیز رخ داد .به خاطر
داشته باشیم ناآرامیها و شورشها و اعتراضات اجتماعی در ابتدا طراحی و برنامهریزی شده به وجود
نمیآیند بلکه در اثر عوامل متعدد ،پیچیده و به هم پیوسته ابتدا در الیههای پایین اجتماعی شکل
گرفته و در آستانه تحمل جامعه با یک اثر پروانهای یا ماشهای مثل ماجرای بنزین به سطح کشیده
میشوند .البته همانگونه که در مقاله هفته پیش خود تحت عنوان «چهار روایت و سه گروه در یک
مسأله» آوردهام ،در این ناآرامیها سه گروه کنشگری میکنند« .گروه اول دست یافتن به آرزوهای
متداول انسانی و برخورداری از زندگی در سطح متوسط را برای خود دشوار میبیند .در حالی که
انتظار آنها به علت فرآیندهای ارتباطی فاصله زیادی با واقعیت زندگیشان دارد .گروه دوم ،جریانی
شبه طبقه است که در دهههای اخیر در حاشیه شهرها شکل گرفته و ناشی از مهاجرتهای صورت
گرفتهای است که من آن را جریان حاشیهنشینی نوع سوم و چهارم نامیدهام .همواره فقر و ناکامی
حاشیه نشین خشنتر از فقر و ناکامی روستایی است .اینان هر روزه فاصله طبقاتی را ادراک و مقایسه
و احساس عدم عدالت عمیقی را تجربه میکنند.
به تعبیر فوکو جنگ حاشیه علیه متن نتیجه چنین شرایطی است .گروه سوم نیز وابستگان
سازماندهی شده گروههای تروریستی هستند که هرچند کم تعدادند اما هدفمند عمل میکنند.
من نه تنها انکار نمیکنم بلکه همانگونه که رهبر معظم انقالب نیز تأکید داشتهاند ،معتقدم که
گروه سوم با هدایت خارجی در این ماجرا نقش آفرینی کردهاند و آنان ابتدا متکی بر محرکهای
ذهنی  -همانگونه که برایان هوک از سر ذوق زدگی همه این بحران ها را محصول تحریم یعنی
تحریک قهرآلود ملت به شورش وتخریب دانسته و در بیانی دیگر گفته« :من معتقدم آنچه مردم
ایران را ابتدا به خیابان آورد افزایش قیمت بنزین بود اما اعتراضات به یک جنبش علیه نظام تبدیل
شد - ».برنامهریزی میکنند .سپس با قصد موج سواری بر نارضایتی افراد دیگر ،اهداف خود را
دنبال میکنند .برای یک تحلیل درست باید نقش و میزان اثر هریک از این عوامل را به درستی
دید .بنابراین همانگونه که قب ً
ال نیز تأکید کردهام برای کاستن از احتمال بروز رخدادهای مشابه ،باید
واقعبینانهتر و منصفانهتر و دقیقتر اندیشه کرد .یکی از عالئم اینکه از این ماجرا همه ما درس
گرفتهایم این خواهد بود که از فردا جدال روایتی و تقصیریابی را فراموش کنیم و هر کدام با قبول
سهم خود برای ترمیم اجتماعی و آینده بهتر تالش کنیم».
اما اکنون که چند روز از ناآرامیها گذشته هیچ عالیمی از اجماع همگانی برای ترمیم زخمهای
جامعه نمیبینم ،انگار نه انگار که تن جامعه رنجور و زخمی است .این را به خوبی میدانیم که در یک
جامع ه متکی بر توزیع یارانه و اقتصادی وابسته به نفت که کسب رضایت اجتماعی بدون برنامه رشد
و توسعه کشور را ایجاب میکند؛ هنگامی که درآمد نفت قطعشود ،زمان برای سرمستی توده ستایانه
هم تمام خواهد شد .رسالت اجتنابناپذیر ما در میان مدت کسب رضایت اجتماعی در جامعهای بدون
اقتصاد نفتی و بدون نظام توزیع یارانه هاست؛ رسالت ما ترسیم نقشه راهی برای تقویت میانجیهای
اجتماعی به جای نادیده گرفتن آنها ،تقویت نهادها ،گروههای مرجع و شخصیتهای نمادینی که
اکنون کم اثر شدهاند ،تکیه هرچه بیشتر به مردم ساالری نه فقط در فصل انتخابات بلکه در خالل
فصول انتخاباتی و در نهایت از میان بردن موانع امید به آینده ،ایجاد روزنههای شادی و نیز بازسازی
اجتماعی با احزابی است که مرجعیتی آرام بخش برای جامعه باشند .شیطان بزرگ عصر ما ،ناآرامی و
ناامنی ذهنی شهروندان ماست؛ خطری که این احساس درخود فروماندگی برای امنیت ملی ما تولید
میکند ،قابل مقایسه با سایر تهدیدات داخلی و خارجی نیست .البته این را هم میدانیم که دولت تنها
میتواند بخش معینی از این تالش ملی باشد .اگر دولت و سایر قوا نتوانند به یک برداشت مشترک
از این صورت مسأله دست یابند ،هیچ اقدامی به ثمر نخواهد نشست .در شرایط فعلی تحریمهای
امریکا باقی است و ب ه نظر من تشدید هم خواهد شد .راه ما درمان دردهای داخلی است وگرنه اگر
از  ۹۶تا  ۹۸دوسال طول کشید ،اگر در کنار مردم و با اجماع در حاکمیت به تدبیرننشینیم ،معلوم
نیست اتفاقات بعدی هم رخ ندهد.
باید این خ َِرد فردوسی را بهخاطر آورد :ز دلها همه کینه بیرون کنید  /به مهر اندرین کشور
افسون کنید
مسیر درست امروز ما ایجاد گفتوگوی بزرگ اجتماعی برای مسائل امروزمان است .مسیری
که باید از گفتوگوی ملی ،مردمی و نخبگی آغاز شود و با شکل دادن به یک گفتوگوی درون
حاکمیتی و دستیابی به یک توافق بزرگ خاتمه یابد؛ در غیر این صورت به قول معروف :حکایت
همچنان باقی است...
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معاون سیاسی وزیر کشور :

آمار سازمانهای بینالمللی درباره کشته شدگان
حوادث اخیر معتبر نیست

وی درباره اعتبار آمار اعالم
شده از سوی نهادهای بین المللی
تصریح کرد :این آمار معتبر نیست
و آنها تعداد کشته شدگان را بیشتر
اعالم می کنند .معاون سیاسی وزیر
کشور اعالم کرد :آمار سازمانهای
بینالمللی درباره کشته شدگان حوادث اخیر
معتبر نیست .به گزارش ایسنا ،جمال عرف
در حاشیه نشست خبری خود در پاسخ به

سوالی درباره تعداد کشته
شدگان ناآرامی های اخیر کشور
اظهار کرد :قرار است دادستانی
براساس آماری که از پزشکی
قانونی می گیرد ،آمار را اعالم
کند .وی درباره اعتبار آمار اعالم
شده از سوی نهادهای بین المللی تصریح
کرد :این آمار معتبر نیست و آنها تعداد کشته
شدگان را بیشتر اعالم می کنند.

توصیههای مهم کارشناسان برای حفظ سالمتی
در شرایط آلودگی هوا

آلودگی هوا از معضالت کالنشهرها و شهرهای
صنعتی است که هر ساله با شروع فصل سرما و
پدیده وارونگی دما ،تشدید میشود و چندین سال
است که به معضلی برای سالمت شهروندان تبدیل
شده و در چنین شرایطی نیز توصیهها بویژه برای
گروههای حساس تقریبا هر روز تکرار میشود.
به گزارش ایسنا ،در شرایط هوای آلوده ،ذرات
معلق کمتر از  2.5میکرون یکی از مهمترین آالیندهها
و معضل اصلی آلودگی در فصل سرماست.
تعطیلی مدارس ،اعمال محدودیتهای ترافیکی
و تردد ،دعوت از سالمندان ،مادران باردار و کودکان
به ماندن در خانه و کاهش فعالیت در فضای باز و
 ...از جمله تصمیمات و توصیههایی است که در
شرایط هوای آلوده از سوی مسووالن مربوطه مطرح
میشود که هر چند شاید تاثیری کم و مقطعی بر
کاهش آلودگی هوا داشته باشد ،اما تالش میشود تا
خطر بروز عوارض ناشی از این پدیده را کاهش داد.
فهرستی از اقداماتی که الزم است شهروندان در
شرایط آلودگی هوا مد نظر داشته باشند ،به شرح
زیر است:
 مبتالیان به بیماریهای قلبی و ریوی،کودکان و سالمندان ،زنان باردار و همچنین کسانی
که بیماریهای زمینهای دارند از فعالیتهای طوالنی
و سنگین خارج از منزل خودداری کنند .سایر افراد نیز
فعالیتهای طوالنی و سنگین خارج از منزل را تا حد
امکان کاهش دهند.
 شهروندان فعالیتهای ورزشی را تا حد امکانکاهش دهند و یا در فضای بسته ورزش کنند.
 در شرایط ناسالم بودن شاخص کیفی هوا،والدین در روزهای آلوده کودکانشان را به بوستانها
نبرند.
 استفاده از ماسکهای استاندارد مورد تاییدوزارت بهداشت در شرایط آلودگی هواموثر خواهد
بود .افرادی که مجبورند در خارج از منزل فعالیت
کنند از ماسکهای مخصوص  P۲یا  N۹۵استفاده
کنند.
 باید توجه کرد که صرف وجود ماسک ورودآالیندهها را کاهش نمیدهد ،بلکه باید درست از
ماسک استفاده کنیم و ماسک به خوبی بر روی
صورت کیپ شود و از کنارههای آن هوا وارد نشود.
 از بردن وسایل نقلیه به بیرون تا حد امکانخودداری کرده و فعالیتهایی که منجر به آلودگی

هوا میشود ،کاهش یابند.
همچنین یکی از سادهترین روشها برای اینکه
سیستم دفاعی را تقویت و اثرات زیانبار آلودگی هوا
را کمتر کنیم ،توجه به توصیههای تغذیهای است.
برخی از این توصیهها عبارتند از:
 استفاده از مقدار زیادی مایعات که در این میانآب بهترین آنهاست.
 مصرف شیر کمچرب نیز مفید است؛ چراکهشیر مانع جایگزین شدن سرب در بدن میشود.
 مصرف شیر در کودکان و سالمندان یک تادو لیوان بیشتر توصیه میشود ،به این دلیل که
مصرف شیر در فصل سرما برای سرماخوردگی نیز
مفید است.
 در روزهای هوای آلوده فست فود ،سوسیسو کالباس ،غذاهای سرخ کردنی و غذاهای مضر
کمتر مصرف کنیم.
 ویتامین ث و مواد غذایی حاوی آن بهترینآنتی اکسیدان برای مقابله با آسیب ناشی از
مولکولهای رادیکال آزاد در اثر تماس با آالیندههای
هوا است .مرکبات ،فلفل دلمه ،گوجه فرنگی ،انواع
توت ،بروکلی و کیوی از جمله منابع غنی از این
ویتامینهستند.
 اسیدهای چرب امگا  3یک سپر دفاعی عالیدر برابر آالیندهها هستند .منابع خوراکی غنی از این
اسیدهای مفید شامل مغزهای روغنی مثل گردو،
دانهها مثل تخم کتان ،ماهیهای چرب و روغن
ماهی هستند.
 منابع خوراکی غنی از منیزیم سیستم ایمنیبدن را تقویت می کنند و همچنین در تسکین
مجاری تنفسی نقش مفید دارند .بهترین منابع حاوی
منیزیم شامل مغز خشکبار ،اسفناج ،تخم کدو ،ماست
و حبوبات هستند.
 مکملهایی که مجموعههایی از امالح وریزمغذیها از جمله ویتامین ث ،ویتامین د ،ویتامین
ای ،ویتامین ب  ،۱۲بتاکاروتن ،اسیدهای چرب امگا
 ۳و منیزیم هستند نیز برای این منظور مفیدند؛ چون
در شرایطی که بدن با فشار اکسیدیته مواجه میشود
نیاز آن به ریزمغذیها افزایش پیدا میکند.
در مجموع در روزهای آلوده الزم است که به
اندازه کافی در طول روز آب بنوشید ،میوههای آبدار
بخورید و سوپ سبزیجات را نیز در فهرست غذایی
روزانه خود بگنجانید.

 8گام برای پیشگیری از آنفلوآنزا
آنفلوانزا یکی از شایعترین
بیماری های فصل سرماست که
میتواند مرگبار باشد اما با رعایت
چند نکته میتوان خطر ایتال به این
بیماری ویروسی را کاهش داد.
به گزارش ایسنا ،هشت گام
کلیدی برای پیشگیری از آنفلوآنزا
عبارت است از:
 -1از دست دادن و روبوسی تا
حد امکان بکاهیم .به ویژه با افراد
بیمار به هیچ عنوان دست ندهیم و
روبوسی نکنیم.
 -2در صورت داشتن عالیم

سرماخوردگی از حضور در اجتماعات
بپرهیزیم تا دیگران را بیمار نکنیم و
با استراحت و خوردن مایعات گرم به
بهبودی کامل برسیم.
 -3دست های خود را مرتب و
با دقت با آب و صابون بشوییم ،به
ویژه هنگامی که از بیرون به منزل
بر می گردیم.
 -4در مدارس سعی شود دانش
آموزان مبتال به عالیم سرما خوردگی
تا زمان بهبودی کامل به منزل
هدایت شوند همچنین این اصل در
مهد کودک ها نیز رعایت شود .

 -5در صورت بروز عالیم
سرماخوردگی ،با مصرف مایعات
سبب تسریع در بهبود بیماری
شویم.
 -6در صورت شدید بودن عالیم
به پزشک مراجعه نماییم.
 -7استفاده از ماسک توسط
بیماران به منظور پیشگیری از
گسترش ویروس در جامعه توصیه
می شود.
 -8هنگام عطسه و سرفه
جلوی دهان و بینی خود را دستمال
بگیریم.

یادداشت

چرا یونانیزه شدن اقتصاد
ایران بهتر از ونزوئالیی
شدن آن است؟
پرویز گیالنی

وقایع اخیر کشور به نوعی نقطه عطف محسوب
میشود .به این معنی که از این مقطع،رفتار مردم
و سیاستمداران بهطور محسوس تغییر خواهد کرد.
اعتراضهای اخیر تا حدود زیادی بیسابقه به نظر
میرسند .میزان خشونتها و تخریبها واقعا نگران
کننده است ،شعارها فراتر از مرزهای قبلی سر داده شده
و شهرهای زیادی نیز درگیر ناآرامی بودهاند.
هرچه هست ،نتیجه برای مردم خوشایند نیست چرا
که داالن آزادیهایشان از همیشه تنگتر شده؛ کشور در
آرایش امنیتی و نظامی فرو رفته و اینترنت دیگر یک
بستر مطمئن برای کسب وکارهای جدید نیست.
ناآرامیها برای ساختار سیاسی از این جهت قابل
مطالعه است که برخالف گذشته ،تمرکز مطالبات بر
گرفتن آزادیهای سیاسی و اجتماعی بیشتر نبود و
معترضان این بار دغدغه معیشت داشتند و بیشترشان
جوانان و حتی نوجوانانی از دهکهای پایین جامعه
بودند.
سیاستگذار هم متوجه شد؛ در تله تحلیلهای غلط
گرفتار شده و به دلیل تعللی که در اصالحات تدریجی
به خرج داده ،سرمایه اجتماعیاش به شدت تنزل یافته
است.
سیاستگذار با صرف هزینه بسیار زیاد فهمید به تعویق
انداختن اصالحات اقتصادی ،چه عوارض خطرناکی به
دنبال دارد .فهمید که به شیوه قبل نمیتوان کشور را
اداره کرد و حتم ًا باید کیفیت سیاستگذاری اقتصادی ارتقا
پیدا کند.
و مردم هم متوجه شدند؛ عدالت اجتماعی در ذهنیت
ساختار سیاسی دیگر مفهوم گذشته را ندارد و اگر
سیاستمداران زمانی فکر میکردند ارزان کردن منابع به
سود اقشار ضعیف است ،امروز به این نتیجه رسیدهاند
که این روش هیچوقت به سود آنها تمام نمیشود .مردم
دریافتند توان مالی دولت تحلیل رفته و برای اداره کشور
دیگر نمیتوان به درآمدهای نفتی اکتفا کرد.
چرا همه چیز تغییر کرد؟
شنیدهها حاکی از آن است که فروش نفت ایران
به پایینترین حد تمام دورانها رسیده است .چندی
پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه
و بودجه با در نظر گرفتن امکان صادرات روزانه 300
هزار بشکه نفت خام ،کسری بودجه امسال را حدود 150
هزار میلیارد تومان تخمین زده بود .این در حالی است
که برآوردها نشان میدهد اگر دولت نتواند روزی 950
هزار بشکه نفت بفروشد ،قادر به اداره امور جاری کشور
نخواهد بود.
به همین دلیل دولت این مشکل را در شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و برای
استفاده از چهار ابزار برای جبران کسری بودجه اجازه
گرفته است که شامل فروش دارایی ،فروش اوراق،
برداشت از حساب ذخیره ارزی و برداشت از منابع
صندوق توسعه ملی میشود .اقتصاددانان میگویند دو
شیوه اخیر ،قطع ًا میتواند تورم را تشدید کند .ضمن اینکه
اگر دولت از چهار روش مورد اشاره بیشترین بهره را ببرد،
تنها میتواند  ۷۶هزار میلیارد تومان از کسریهای خود
را جبران کند.
بنابراین باید بپذیریم که دولت چارهای جز استفاده
از منابع ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش پایه
مالیاتی نداشته و ندارد .چون اگر چنین سیاستی در پیش
گرفته نشود ،ممکن است دولت به روشهایی رو آورد که
پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران را مثل
اقتصاد ونزوئال درگیر ابرتورم کند.
داستان ونزوئال و ایران با وجود شباهتهایی که
با هم دارند ،هنوز با هم متفاوت هستند .ولی ،آنچنان
که بزرگان گفتهاند ،اگر از اشتباهات دیگران درس
نگیریم ،محکوم به تکرار آنها هستیم .پس بیایید روش
خطرناک و بسیار پرهزینهای که میتواند اقتصادمان را
#ونزوئالیی کند کنار بگذاریم و درباره گزینههای فقط
کمی بهتر صحبت کنیم .من یک راه بیشتر سراغ ندارم؛
اینکه بهتر است خودمان را برای یک دوره ریاضت
اقتصادی آماده کنیم.اگر شما راه بهتری سراغ ندارید،
پس بیایید با هم به یونان سالم بگوییم.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه:

در بودجه  99هم ه کاالهای اساسی با همان نرخ ارز  4200تومانی دیده شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه کشور
در هیچ شرایطی وضع غیرعادی پیدا نخواهد کرد ،ادامه
داد :در سال آینده هر چ ه نفت میفروشیم ،کاالی اساسی
در اختیار مردم قرار خواهیم داد و در بودجه  ۹۹نیز همه
کاالهای اساسی مردم با همان نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی
دیده شده است.
به گزارش جماران ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت :اگر در سال های آینده با کمبود بنزین و ضرورت
واردات آن مواجه شویم ،آیا آمریکا اجازه وارد کردن آن را
خواهد داد؟ و در آن شرایط تمام ناوگان ما تعطیل خواهد
شد و در آن صورت آیا به ما نخواهند گفت شما محافظه
کاری کرده و شهامت انجام این کار را نداشتید؟
محمدباقر نوبخت در نشست شورای برنامه ریزی و
توسعه استان بوشهر اظهار کرد :امروز نظام جمهوری
ک محاصره بزرگ قرار دارد و به تعبیر
اسالمی ایران در ی 
آنها بی رحمانهترینتحریم های اقتصادی علیه نظام در
حال اعمال است .ما را در تحری م کامل نفتی قرار داده
اند و به نظر شما چه چیز دیگری دستشان میرسید که
در مقابل ما انجام نداده باشند؟ بانکها ،کشتیرانی ،بیمه،
خودرو و حتی فراتر و وقیحانه تر از اینها رهبر و برخی از
مسئوالن نظام را تحری م کردند.
وی اضافه کرد :با حضور رئیس حمهور راه آهن
اذربایجان شرقی افتتاح شد و پیش از آن نیز در آذربایجان
غربی ،گیالن ،همدان و کرمانشاه ...ایران یک کارگاه
است و همه این کارها در زمانی انجام میشود که بی

دریافت نکرده اند که میتوانند با استعالم وضعیت خود
را پیگیری نمایند و ما در مقابل آنان وظیفه مند هستیم.
همچنین پرداختی مستمری بگیران تحت پوشش کمیته
امداد بین  ۳تا  ۶برابر افزایش پیدا کرده است.
وی در مورد اجرای طرح اصالح قیمت و سهمیه
بندی بنزین گفت :در سالهای گذشته نیز چنین امری
انجام شده بود و یک بار از  ۳۰۰تومان به  ۷۰۰تومان و
بار دیگر از  ۷۰۰تومان به  ۱۰۰۰تومان افزایش یافت و
هیچگاه پیش از اجرا اعالم نشد .در سه سال اخیر بنای
چنین اصالح قیمتی در زمینه بنزین وجود داشت اما به
دالیلی انجام نشد .به عنوان نمونه در سال  ۹۷به دلیل
نوسان قیمت ارز شرایط اجرای این طرح وجود نداشت.
اما امسال چون نرخ تورم طی  ۳ماه گذشته روند کاهشی
پیدا کرده است ،سران سه قوه و رهبری برای پیاده کردن
این طرح در کنار هم ماندند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد :اگر در
سال های آینده با کمبود بنزین و ضرورت واردات آن
مواجه شویم ،آیا آمریکا اجازه وارد کردن آن را خواهد
داد؟ و در آن شرایط تمام ناوگان ما تعطیل خواهد شد و
در آن صورت آیا به ما نخواهند گفت شما محافظه کاری
کرده و شهامت انجام این کار را نداشتید؟
محمدباقر نوبخت عنوان کرد :سال آینده و از محل
مولّدسازی دارایی های بزرگی که در اختیار دولت هست
تبعیض پرداختی بین نیروهای قراردادی و استخدامی را
برطرف خواهیم کرد.

رحمانهترین تحریم ها صورت گرفته است.
این مسئول خاطرنشان کرد :مانند اتفاقات اخیر در
هر جایی ممکن است در واکنش به افزایش قیمت ها
رخ دهد ،این در حالی است که کوچکترین اعتراضات
اروپاییان به شدیدترین شکل ممکن پاسخ داده میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه کشور
در هیچ شرایطی وضع غیرعادی پیدا نخواهد کرد ،ادامه
داد :در سال آینده هر چ ه نفت میفروشیم ،کاالی اساسی
در اختیار مردم قرار خواهیم داد و در بودجه  ۹۹نیز همه
کاالهای اساسی مردم با همان نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی
دیده شده است .نوبخت با بیان اینکه از اشتغال و مسکن
غافل نخواهی م ماند ،یادآور شد :در حال حاضر به میزان ۲
هزار و  ۴۲۰میلیارد تومان در همین مراحل پرداختی و به
دنبال گرانی قیمت بنزین در میان مردم توزیع شده است
که بیش از  ۱۷میلیون و  ۷۰۰هزار خانوار از آن بهره مند
شده اند .حدود  ۲۴میلیون نفر هنوز این کمک حمایتی را

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

دارایی نباید مالک پرداخت کمک معیشتی باشد
کد دستوری  *۶۳۶۹#یارانههایشان هم حذف شود .مطمئنا
کسانی که از طریق نمایندگان مجلس پیگیری میکنند و
به کد دستوری پیامک میزنند به همین مبلغ اندک هم
نیاز دارند.
وزارت کار در معیارهای بسته معیشتی
تجدیدنظر کند
این مقام مسئول کارگری درباره معیار داشتن ملک و
دارایی بیش از یک میلیارد تومان برای مشموالن طرح
معیشتی گفت :وزارت کار باید در این معیارها تجدیدنظر
کند .ممکن است کسی  ۴۰سال قبل خانهای به قیمت
 ۵۰۰۰تومان خریده باشد و اکنون آن خانه دو میلیارد تومان
شده باشد ولی او با این خانه که نمیخواهد معامله کند بلکه
در آن زندگی میکند بنابر این چنین معیاری نمیتواند مالک
قطعی باشد.
کمک معیشتی به بساز بفروشها
و داد و ستدهای میلیاردی ممنوع
وی تصریح کرد :کسانی که داد و ستد و خرید و فروش
ماشین و ملک میکنند و ماشینهای میلیاردی جابه جا
میکنند یابساز بفروشند و ساخت و ساز میکنند مستحق
گرفتن بسته معیشتی نیستند و گردش مالی آنها مهم است
البته ممکن است عدهای ناخواسته حسابهایشان به واسطه
کار گردش میلیونی داشته باشد مثال کسانی در یک شرکت
مسئول مالی هستند و امور مالی شرکت را انجام میدهند و
پول به حسابشان واریز و روز بعد به بانک پرداخت میکنند
ولی حقوقشان دو میلیون تومان بیشتر نیست که این مساله
قابل تشخیص است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید اگر
قرار است در طرح معیشتی عدالت اجتماعی رعایت شود به
ی افراد باید هزینه معیشت و درآمد مالک عمل
جای دارای 
قرار گیرد و کسانی که ماشینها و ملکهای میلیاردی خرید و
فروش میکنند نباید کمک معیشتی به آنها پرداخت نشود.
به گزارش ایسنا ،فتح اله بیات ،درباره مشمول نشدن
بسیاری از کارگران در طرح کمک معیشتی اظهار کرد:
معتقدم در طرح معیشتی باید کارگران و بازنشستگان در
اولویت قرار میگرفتند ولی نمیدانیم چرا به این شکل عمل
شده و برنامه بعدی مجریان چیست؟ حقوق و دستمزدی که
کارگران دریافت میکنند یک چهارم هزینههایشان را هم
تامین نمیکند و شاید  ۱۰روز اول برج را کفاف بدهد.
وی گفت :بازنشستگان هم رفت و آمدشان زیاد است
و خیلی بیشتر از افراد شاغل گرفتاری و مشکل دارند ولی
بخش اعظمی از بازنشستگان هم کمک معیشتی نگرفتند.
کارگران و بازنشستگان
در اولویت بسته معیشتی دولت
این مقام مسئول کارگری ادامه داد :وقتی بحث عدالت
اجتماعی مطرح میشود و با مردم پیمان میبندیم که پول
حاصل از اصالح قیمت بنزین به مردم میرسد نباید پیمان
شکنی و خلف وعده کنیم چون اعتماد از بین میرود بنابر
این انتظار داریم اشکاالتی که در جریان اجرای این طرح
هست هرچه سریعتر برطرف شده و کارگران و بازنشستگان
حداقل بگیر مشمول این طرح قرار گیرند.
بیات گفت :برخی از کسانی که یارانهبگیر هستند کمک
معیشتی به آنها پرداخت نشده و نگرانند که از طریق ارسال

به جای دارایی هزینه معیشت
و درآمد فرد مالک نظر باشد
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
برخی افراد از طریق حساب شرکت یا اتحادیه حقوق
کارگری یا کارمندی میگیرند و ممکن است آن حساب
بیش از چند میلیون گردش مالی داشته باشد ولی حساب
متعلق به فرد نیست که بخواهیم او را از کمک معیشتی
محروم کنیم بنابر این اگر میخواهیم عدالت اجتماعی
رعایت شود باید هزینه معیشت و درآمد افراد مالک عمل
قرار گیرد.
با وجود آنکه واریز کمک معیشتی طی روزهای اخیر
در سه مرحله صورت گرفته و طبق اعالم سخنگوی ستاد
شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی  ۶۰میلیون نفر
از کمک معیشتی بهرهمند شدهاند اما فعاالن و مقامات
کارگری میگویند این یارانه به طور محدود و به تعداد
کمی از کارگران حداقلبگیر و بازنشسته پرداخت شده و
بخش اعظمی از کارگران شامل حال این طرح نشده اند.

مرکز آمار ایران اعالم کرد
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نرخ تورم ساالنه برای خانوارها از  ۴۲درصد در
مهر به  ۴۱.۱درصد رسیده که نسبت به ماه قبل۰.۹ ،
درصد کاهش دارد.
به گزارش موج ،براساس اعالم مرکز آمار از تغییر
شاخص کاال و خدمات ،نرخ تورم ساالنه برای خانوارها
به  ٤١,١درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۹ ،درصد
کاهش دارد.
نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری ٤٠,٣
درصد است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش
داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای
روستایی  ٤٥,١درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,٢
واحد درصد کاهش دارد.
نرخ تورم نقطهای در آبان ماه  ١٣٩٨به عدد

۲۷درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور
میانگین  ٢٧.٠درصد بیشتر از آبان  ١٣٩٧برای خرید
یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده
اند.
نرخ تورم نقطهای آبان ماه  ١٣٩٨در مقایسه با ماه
قبل  ١,٣واحد درصد کاهش یافته است .نرخ تورم
نقطهای گروههای عمده «خوراکی ها ،آشامیدنی ها
و دخانیات» و «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» به
ترتیب  ٢٨,٨و  ٢٦.٢درصد بوده و نرخ تورم نقطهای
هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته
است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای
خانوارهای شهری  ٢٧,٠درصد بوده که نسبت به ماه

قبل  ١,٣واحد درصد کاهش داشته است .همچنین این
نرخ برای خانوارهای روستایی  ٢٧,٣درصد بوده که
نسبت به ماه قبل  ١,٢واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین نرخ تورم ماهانه آبان  ١٣٩٨به  ١,٦درصد
رسیده که در مقایسه با ماه قبل ٠.١ ،درصد کاهش
دارد .تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» به ترتیب  ١.٤درصد و  ١.٧درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری  ١,٥درصد
بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٤ ،درصد کاهش داشته
است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٨
درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ١.٠واحد درصد
افزایش یافته است.

  10مهارت الزم
برای موفقیت در سال ٢٠٢٠

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود فهرست ده مهارت کلیدی الزم برای
موفقیت در سال  ٢٠٢٠را منتشر کرده است:
" .۱مهارت حل مسائل پيچيده" در سال  ٢٠٢٠مانند سال  ٢٠١٥همچنان در
رتبه اول باقی خواهد ماند و کماکان مهمترين مهارت يک فرد در دنيای پيچيده
امروز محسوب مي شود.
" .۲تفکر نقادانه" از رتبه  ٤به رتبه  ٢صعود مي کند .اين بدان معني است که
دنيای جديد در ارتباط با وضع موجود نياز بيشتری به تحليل نقادانه خواهد داشت.
" .۳خالقيت" از رتبه  ١٠به رتبه  ٣صعود مي کند.
این آیتم باالترين رتبه صعود را در جدول دارد و البته اين صعود کام ً
ال طبيعی
به نظر مي رسد .با پيچيدگی های روزافزون در دنيای امروز ،توانایی حل مسئله،
نياز روزافزونی به خالقيت خواهد داشت.
" .۴مهارت مديريت انسانها" علی رغم سقوط از رتبه  ٣به رتبه  ٤اما همچنان
در بین مهارت های برتر قرار خواهد داشت .این نشان میدهد که این مهارت ،در
دنیای آینده نیز از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود.
 " .۵هماهنگی و سازگاری اجتماعی" از رتبه  ٢به  ٥منتقل شده است .اما باز
هم جزء پنج مهارت برتر قرار دارد.
" .۶هوش احساسی/عاطفی" يک مهارت کام ً
ال جديد در  ١٠مهارت برتر است!
که با توجه به مفهوم آن طبیعی است که در بین  ١٠مهارت قرار گرفته باشد.
هوش عاطفی ،شیوه برخورد فرد با مسائل و فراز نشیبهای زندگی را نشان
میدهد و میتواند موجب شود که ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار کند و در
نتیجه قدرت سازش بیشتری با مشکالت عاطفی و هیجانی داشته باشد .این افراد
مسئولیت پذیری بیشتری دارند و در مورد خود برداشت و نگرش مثبتی دارند.
 ۷و " .۸قضاوت" و "تصمیم گیری" با وجود ورود خالقيت و هوش عاطفی به
مکان های باالتر جدول ,با کمی جابجایی در رتبه  ٧و  ٨قرار خواهند داشت .زیرا
مهارت قضاوت کردن مسائل و اتفاقات پیرامون و مهارت تصميم گيری ،برای
ساختن دنيای جديد نقشی حياتی دارد.
 .۹مهارت "مذاکره" در رتبه نهم قرار خواهد داشت.
" .۱۰انعطاف پذيری ادراکی" نیز يک مهارت جديد است و حکایت از آن دارد
که بايد در شيوه و رويکرد ادراکی خود انعطاف پذيرتر باشيم.
نگاهی عمیق به این فهرست سه پیام کلیدی برای ما دارد:
مهارت های مرتبط با "اندیشیدن" در این لیست غوغا میکند .از حل مسایل
پیچیده تا انعطاف پذیری ادراکی.
نتیجه گیری:
مسائل هر روز پیچیده تر میشوند و حل آنها با استفاده از تفکر نقادانه(توسط
دیگران بر مبنای مسئولیت اجتماعی) و خالقیت از ضرورتهاست.
منبع :مجمع جهانی اقتصاد

بانک مرکزی طی اطالعیهای اعالم کرد

دریافت رمز پویا نیاز به ارایه اطالعات
کارت ندارد

بانکها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنشهای
بدون حضور کارت ،امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و نیاز به
ارائه اطالعات کارت بانکی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
اطالعیه شماره  ۲روابطعمومی بانک مرکزی در مورد رمز پویا صادر شد.
-۱روابط عمومی بانک مرکزی به اطالع مشتریان شبکه بانکی
میرساند بانکها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت
تراکنشهای بدون حضور کارت ،امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم
کرده و برای اینکار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطالعات کارت بانکی
وجود ندارد.
-۲از آنجاییکه انجام تراکنشهای بانکی و پرداخت از ابتدای دیماه،
صرفا با رمز دوم پویا امکانپذیر خواهد بود ،لطفا هموطنان عزیز بهمنظور
پویاسازی رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه ،به سایت یا
شعبه بانک صادرکننده کارت خود مراجعه فرمایند.
-۳در راستای پیشگیری از وقوع کالهبرداریهای مرتبط در فضای
مجازی الزم است مشتریان از ارائه هرگونه اطالعات کارت خود تحت
عناوین فریبنده پویاسازی رمز دوم ،خودداری نموده و برای دریافت
اطالعات بیشتر به شعب ،سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود مراجعه
نمایند.
-۴هیچگونه فعالسازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمیشود،
ک های جعلی هوشیار باشند.
لذا هموطنان عزیز نسبت به پیام 
-۵الزم به یادآوری است نشانی سایت بانک مرکزی  cbi.irمیباشد
و توجه دقیق به این دامنه ضروری است.
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سیاستگذار و گزارش سیاست قیمت بنزین
دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

قیمت بنزین باالخره تعیین شد .من اقتصاددان نیستم
تا پیآمدهای آنچه را که اعالم شده است تحلیل کنم ،اما
میتوانم از منظر سیاستگذاری عمومی ،به سیاستگذار و
مردم پیشنهاد بدهم ،ارائه گزارشی به شرح زیر را دنبال
کنند.
سیاستگذاران گزارشی به مردم بدهند که در آن به سؤاالت زیر پاسخ روشن
داده باشند:
سیاستگذار چرا مجبور به افزایش قیمت بنزین شده است.
چرا فقط افزایش مشمول قیمت بنزین شده و کل نظام مصرف و حاملهای انرژی
را شامل نشده است.
آیا افزایش قیمت بنزین بخشی از یک برنامه «اصالحات اقتصادی» است یا فقط
اقدامی برای جبران کسر بودجه دولت است؟
چرا بنزین و نه سایر حاملهای انرژی مشمول این افزایش قیمت شدهاند؟
اگر این طرح بخشی از اصالحات اقتصادی است ،کلیت آن اصالحات چیست؟
چگونه اصالحات انجام میگیرد و شاخصهای مورد انتظار برای نتیجه اصالحات
چیست؟
سیاستگذار چه طرحهای دیگری برای افزایش قیمت بنزین و همزمان توسعه
تور حمایت اجتماعی (متفاوت از طرح دادن یارانه به  18میلیون خانوار) روی میز داشته
است؟ به چه دالیل و عللی طرح فعلی انتخاب شده است؟
تیم اصلی ارزیابی و انتخاب طرح فعلی چه کسانی بودهاند؟
محاسبات اقتصادی مربوط به اثرات این طرح را چه کسی/کسانی انجام دادهاند؟
متن قابل انتشار محاسبات و ارزیابیهای این طرح توسط چه کسی/کسانی تهیه شده
و در چه مراجعی ارزیابی شده است؟
تجارب گذشته از افزایش قیمت بنزین چگونه در این طرح لحاظ شدهاند؟
سیاستگذار درباره نسبت این طرح با اهدافی نظیر حمایت اجتماعی از خانوادههای
کمدرآمد ،بهبود محیطزیست (مشخص ًا آلودگی هوا) ،افزایش سرمایهگذاری بلندمدت
از منبع سرمای ه بیننسلی نفت ،و جلوگیری از فساد ناشی از قاچاق بنزین چه محاسبات
و ارزیابیهایی انجام داده و نتیجه آنها چیست؟
سیاستگذار چگونه نظر نخبگان اقتصادی ،بخش خصوصی ،انجمنهای حرفهای
و سایر ذینفعان متأثر از این طرح را لحاظ کرده است؟
سیاستگذار چگونه به این نتیجه رسیده است که دادن مبالغی از محل افزایش
قیمت بنزین به خانوارها به شیوهای که اعالم شده ،مؤثرترین راه – از میان راههای
روی میز سیاستگذار – برای مقابله با آثار سوء این طرح بر معیشت اقشار ضعیف
است؟
سیاستگذار چگونه منابع درآمدی کسبشده از محل افزایش قیمت بنزین را
هزینه کرده و شفاف به مردم درباره محل مصارف این درآمدها گزارش میدهد؟
نسبت این طرح با تحریمها و عواقب ناشی از آن چیست؟ تحریمها چگونه بر اثرات
این طرح نیز اثر میگذارند؟
سیاستگذار غیر از دادن یارانه به  18میلیون خانوار ،چه امتیازات دیگری از
جمله شفافیت ،پاسخگویی یا اجازه بیشتر دادن برای مشارکت سیاسی مؤثر به مردم
میدهد؟
سخن آخر
من از طرفداران اصالح قیمتهای انرژی در ایران هستم ،اما «اصالح قیمت
انرژی» بسته سیاستی بسیار بزرگی است که فقط در افزایش قیمت حاملهای انرژی
خالصه نمیشود .بدون دادن گزارشی که نوشتم – و متخصصان میتوانند سؤاالت
آنرا بیشتر کنند  -سیاستگذار هیچگاه تن به پاسخگویی نخواهد داد و تا ابد این
داستان افزایش قیمت بدون آنکه روشن باشد چشمانداز اصالحات اقتصادی چیست،
میتواند ادامه یابد.
اگر چنین گزارشی ارائه شد ،چشمانداز اصالح فرایندهای تصمیمگیری و بهبود
حکمرانی روشنتر میشود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تشریح کرد

شرایط و ضوابط معافیت تحصیلی
دانشآموزان

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ضوابط و مقررات معافیت
تحصیلی دانش آموزان را تشریح کرد .به گزارش مهر ،سردار تقی مهری در
تشریح این خبر اظهار داشت :طبق تبصره یک ماده  ۳۳قانون خدمت وظیفه
عمومی ،حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن  ۲۰سالگی تمام و
مهلت معرفی آنان برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ،حداکثر یک سال پس از
فراغت از تحصیل است.
وی ادامه داد :طبق ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب ۲۹
آبان ماه ۹۱هیئت وزیران ،دانش آموزانی که بعد از  ۲۰سالگی تمام ،یعنی در
مهلت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ،فارغ
التحصیل شوند ،امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را نخواهد داشت .رئیس
سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد :دانش آموزان میبایست با برنامه ریزی
مناسب در سنوات در نظر گرفته شده ،مقطع تحصیلی خود را به اتمام برسانند تا
برای ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی دچار مشکل نشوند.
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سخنگوی قرارگاه مهارتآموزی سربازان نیروهای مسلح:

صدور کارت پایان خدمت بدون داشتن مهارت از سال  ۱۴۰۱ممنوع است
سخنگوی قرارگاه مهارتآموزی سربازان نیروهای مسلح
اعالم کرد که از سال  ۱۴۰۱صدور کارت پایان خدمت بدون
داشتن حداقل یک مهارت برای سربازان انجام نخواهد شد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی با اشاره به بازدید
فرمانده قرارگاه مرکزی سربازان و نمایندگان شماری از
دستگاهها و نهادهای عضو قرارگاه از مرکز آموزش شهید
جوادنیا در قزوین اظهار کرد :در جریان این بازدید از شیوه
آموزش در محیط کار واقعی که به شیوه استاد شاگردی
معروف است رونمایی شد .در این شیوه سربازان در محیطی
واقعی و شبیه به کارگاه و در حضور اساتید فن ،مهارتهای
ویژه را فرا خواهند گرفت.
کمالی با بیان اینکه در جریان این بازدید سربازان امدادگر
گواهی مهارت خود را دریافت کردند ،گفت :عالوه بر آن به
طور کلی آموزش امور امدادی به سربازان از جمله مواردی
است که جمعیت هالل احمر مسئولیت آن را بر عهده گرفته

و بنا داریم تا سال  ۱۴۰۰تمام سربازان این مهارت را آموخته
باشند.
کمالی همچنین با بیان اینکه طبق چشماندازهای قرارگاه
مرکزی مهارتآموزی سربازان نیروهای مسلح ،تا سال ۱۴۰۰
باید مهارتآموزی به تمام سربازان انجام شود ،افزود :طبق
چشماندازهای ما تا این سال هر سرباز که از نیروهای مسلح
خارج میشود باید حداقل یک مهارت و گواهینامه مهارتی
داشته باشد .در همین راستا نیز فرمانده قرارگاه مهارتآموزی
سربازان اعالم کرد که از سال  ۱۴۰۱صدور کارت پایان
خدمت بدون داشتن مهارت ممنوع میشود.
سخنگوی قرارگاه مهارتآموزی سربازان نیروهای مسلح
با اشاره به فعالیت سامانه سرباز ماهر اظهار کرد :افراد دارای
مهارت پیش از انجام خدمت سربازی میتوانند با مراجعه
به این سامانه و مشاهده لیست مهارتها و فنون مورد
نیاز نیروهای مسلح و کشور که بالغ بر  ۵۰۰مورد در تمام

رشتهها است ،مهارتی را فرا گرفته و در طول خدمت نیز در
همین راستا به کار گرفته شده و یا آن را تکمیل کنند .از این
رو توصیه ما به جوانان این است که اگر هنوز به سربازی
اعزام نشدهاند مهارتآموزی را جدی گرفته و یا اگر در حال
گذراندن خدمت هستند ،حتما حداقل یک مهارت را در خود
تقویت کنند.

فرمانده پلیس راه خبر داد

کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای در  ۶ماه اول امسال

سردار تیمور حسینی گفت :میزان
تلفات تصادفات جادهای در  ۶ماه اول
سال  ،۹۸نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۴۹نفر کاهش داشته است؛بحرانیترین
زمان تصادف نیز از ساعت  ۱۲تا  ۲۰بوده
است ۷۹ .درصد تصادفات مربوط به وسایل
نقلیه سواری ۸۶ ،درصد تصادفات به لحظ
جنسیت راننده ،مربوط به مردان بوده و این تصادفات در
طول روز اتفاق افتاده است.
به گزارش میزان ،سردار تیمور حسینی  6آذر در
نشست فصلی با حوزههای امدادی و خدماتی فعال در
طرح زمستانی ،افزود ۲۷ :استان درگیر طرح زمستانه

هستند و به لحاظ پاسگاه  ۲۳۰تیم پلیس
راه در  ۱۱۱گردنه برف گیر و  ۱۱۸پایگاه
سیار مستقر هستند .وی ادامه داد :طبق
آمار به دست آمده از طرح زمستانه سال
گذشته هزار و  ۲۷نفر در تصادفات جادهای
جان خود را از دست دادهاند که نسبت به
مدت مشابه سال قبل از آن با افزایش
چهار درصدی مواجه بودیم .حسینی گفت :میزان تلفات
تصادفات جادهای در  ۶ماه اول سال  ،۹۸نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۴۹نفر کاهش داشته است؛بحرانیترین
زمان تصادف نیز از ساعت  ۱۲تا  ۲۰بوده است.
فرمانده پلیس راه کشور گفت :استانهای مرکزی،

اردیبل ،شرق استان تهران ،مازندران و زنجان بیشترین
افزایش تصادفات را در خالل طرح زمستانه داشتند.
سردار حسینی افزود :استانهای همدان ،سمنان،
گیالن ،ایالم و اصفهان کاهش سوانح را داشتند و بالغ
بر  ۴۰درصد تصادفات ناشی از عدم توجه است که عمدتا
به دلیل خستگی و خواب آلودگی اتفاق میافتد .به گفته
وی عدم رعایت حق تقدم و انحراف به چپ بیشترین علل
تصادفات بوده است .سردار حسینی ادامه داد :بحرانیترین
زمان تصادف نیز از ساعت  ۱۲تا  ۲۰بوده است ۷۹ .درصد
تصادفات مربوط به وسایل نقلیه سواری ۸۶ ،درصد
تصادفات به لحظ جنسیت راننده ،مربوط به مردان بوده
و این تصادفات در طول روز اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد

رفع تصرف از  50هزار مترمربع از اراضی ملی به ارزش  ۵۰میلیارد تومان
با دستگیری یک متهم به زمینخواری در شهریار

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از رفع تصرف
 ۵۰هزار متر از اراضی ملی به ارزش  ۵۰۰میلیارد ریال
در شهرستان شهریار خبر داد .به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،سردار محسن خانچرلی فرماندهی انتظامی غرب
استان تهران اظهار داشت :در پی کسب خبری مبنی بر
تصرف اراضی ملی در یکی از مناطق شهرستان شهریار،
بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود :در جریان رسیدگی به این پرونده،
ماموران با انجام تحقیقات پلیسی ،یک متهم را که با
محصور کردن  ۵۰هزار متر از زمینهای ملی شهرستان
شهریار را در تصرف خود در آورده بود ،شناسایی و
دستگیر کردند .این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد:
با هماهنگی مراجع قضائی و حضور عوامل یگان
حفاظت از منابع طبیعی ،حصار ایجاد شده در اطراف

زمین تخریب شد .فرمانده انتظامی غرب استان تهران
با بیان اینکه متهم در بازجوییهای تخصصی پلیس به
جرم خود اعتراف کرد ،گفت :کارشناسان ارزش زمین
رهاسازی شده از چنگ این زمین خوار را  ۵۰۰میلیارد
ریال برآورد کردند.
سردار خانچرلی در پایان خاطرنشان کرد :متهم پس
از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

اجرای طرح زمستانه پلیس از  ۲۰آذر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت :طرح
زمستانه پلیس راهور ۲۰ ،آذر امسال کلید میخورد.
به گزارش جام جم آنالین ،سردار سید کمال هادیانفر
در جلسه تشریح طرحهای ترافیکی در آستانه فصل زمستان
که با حضور نمایندگان سازمانهای امدادی و خدماترسان
برگزار شد ،گفت :در روز  ۲۰آذر ،رزمایش طرح زمستانه آغاز
خواهد شد.
هادیانفر گفت :در سالهای قبل این رزمایش در آبعلی
برگزار میشد اما امسال چند پیشنهاد شده است که یکی
از آنها دانشگاه علوم انتظامی پلیس است و پیشنهاد دیگر
بوستان والیت است.
وی ادامه داد :پیشنهادی هم وجود دارد که در همان
محل پیست آبعلی برگزار شود و البته برای ما هم جای
برگزاری فرقی ندارد .رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان
کرد :یک نکتهای وجود دارد و آن هم این است که هرچند
شاید بارشها کم باشد اما سرمای هوا نسبت به سال قبل
بیشتر است.
هادیانفر افزود :از این رو باید بدترین شرایط را در نظر
بگیریم و ابالغ کردیم تا یک قرارگاه عملیاتی ایجاد شود
تا ما در آن قرارگاه میزبان نمایندگان دستگاههای عملیاتی
و امدادرسان باشیم.
وی گفت :نکته دیگر این است که یک سری نقاط داریم
که خطرناکتر از سایر نقاط است مثل همان محور کیاسر که
ابتدای امسال مشکل جدی برای ما ایجاد کرد.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد :اوال تأکید ما این است
که شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و نکته

بعدی این است که محورهایی مثل کیاسر سمنان را مسدود
کنیم و تمرکز را بر محورهای اصلی معطوف کنیم.
هادیانفر تصریح کرد :نکته دیگر این است که در مدت
باقی مانده باید همه اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی
به اخذ معاینه فنی اقدام کنند و همه بخشهای فنی اتوبوس
نظیر آج الستیک ،تسمهها و سایر قطعات بررسی شود.
وی افزود :همچنین باید در حین صدور صورت
وضعیتها به وضعیت جوی مسیر توجه شود؛ وقتی ما
میدانیم که مسیر اردبیل بسته است نباید برای آن صورت
وضعیت صادر شود.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :توجه به وضعیت تریلیها
هم از نکات مهم دیگر است که باید توجه شود که بارنامه
تریلیها در مسیرهای پر خطر با محدودیت صادر شود زیرا
بروز حادثه برای یک تریلی منجر به یک حادثه زنجیرهای
میشود .وی با اشاره به این مطلب که سهمی ه بندی سوخت
هنوز تأثیری در میزان کاهش ترددها نگذاشته است و این
را وضعیت تردد در کشور نشان میدهد ،افزود :باید تا پایان
سال به میزان  ۱۵درصد تعداد تلفات جادهای را کاهش دهیم
که این موضوع هنوز محقق نشده است.
هادیانفر با بیان اینکه پیشبینی میکنیم حدود  ۳درصد
میزان تلفات ناشی از سهمی ه بندی سوخت کاهش پیدا کند،
ادامه داد :از سوی دیگر ما باید با اجرای تمهیدات ترافیکی
مناسب تعداد تلفات جادهای را هم  ۱۲درصد کاهش دهیم تا
به این ترتیب به همان عدد  ۱۵درصد کاهش تلفات تا پایان
سال برسیم .سردار هادیانفر با اشاره به اینکه در زمستان
گذشته بیش از  ۳۶۰۰نفر در حوادث کشته شدند ،گفت :این

حوادث بیشتر به دلیل واژگونی و خواب آلودگی و انحراف به
چپ بوده است .وی افزود :یکی از مهمترین دستاوردهای ما
این بوده است که هیچ کس به دلیل در راه ماندگی و سرما
و یخ زدگی فوت نکرده است البته همین آمار کشتهها نسبت
به سال  ۹۶به میزان  ۱.۶درصد افزایش داشته است؛ امسال
باید تالش کنیم تا نه تنها افزایش کشتهها را شاهد نباشیم
بلکه تعداد کشتهها کاهش پیدا کند.
سردار هادیانفر افزود ۴۵ :هزار کیلومتر معابر اصلی داریم
که  ۶۵درصد از کل تصادفات کشور در همین راههای اصلی
رخ میدهد و باید بر روی این معابر اصلی تمرکز بیشتری
داشته باشیم.
وی افزود :ما  ۱۱۱گردنه برفگیر و خطرناک داریم که
باید برای آن یک فکر ویژهای کرد البته ما  ۱۰۲پاسگاه هدف
را برای همین نقاط به صورت سیار در نظر گرفتهایم.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد :آن پاسگاههای
هدف زیر نظر استانهای هدف ما فعالیت خواهند کرد و ما
به آن استانها هم دستورات ویژه ابالغ میکنیم.
سردار هادیانفر با اشاره به علل وقوع تصادفات گفت :ما
یکی از مشکالتمان در اربعین امسال این بود که رانندگان
علیرغم خستگی باز اقدام به رانندگی میکردند و شاهد
واژگونی خودرو بودیم.
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مدیرعامل ستاد دیه کشور:

حبس بدهکاران مهریه ممنوع شد

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت :بر اساس مصوبه اخیر
وکالی ملت حبس حتی بازداشت موقت محکومان مالی موضوع
مهریه طبق نص قانون ممنوع شد .به گزارش مهر ،سید اسداهلل
جوالیی با تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسالمی در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه اظهار کرد:
در معیت نمایندگان مجلس شورای اسالمی و با حضور معاون
حقوقی قوه قضائیه و نمایندگانی از وزارت دادگستری ،سازمان
زندانهای کشور و سازمان ثبت امالک و اسناد کشور ضمن
بررسی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده  ۱۱قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی (مصوب سال  )۱۳۹۴حاضرین
در نشست تعیین کردند کلیات ماده واحدهای که با محوریت
کاهش حداکثری بدهکاران غیربزهکار تهیه شده است ،مورد
تایید بوده و پیرو آن دو تبصره به ماده  ۷و یک تبصره به ماده ۱۱
قانون محکومیت های مالی الحاق میشود .وی افزود :بر اساس

تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیتهای مالی ،حبس
یا بازداشت بدهکاران مالی منجمله متعهدان موضوع تادیه
مهریه ممنوع گردید ،مگر در صورتی که زوجه مالئت مالی
محکومعلیه و امتناع وی از پرداخت محکومبه را اثبات نماید.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد :عدم امکان وصول تمام یا
بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه میتواند از مصادیق تبصره
ماده  ۱۱۳۰قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابال حقوقی
برای بانوان لحاظ شده است که بر اساس آن ارائه دادخواست
طالق برای بانوان تسهیل شده است .جوالیی با اشاره به این که
بر اساس تبصره  ۲الحاقی به ماده هفت قانون محکومیتهای
مالی منبعد ماده  ۲۲قانون حمایت خانواده مورخ  ۱۳۹۱ملغی
است ،اظهار کرد :افزون بر این طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱
قانون محکومیتهای مالی آن دسته از افرادی که هماکنون در
بند حضور دارند به صرف ارایه دادخواست اعسار دادگاه حکم به

تقسیط مهریه خواهد نمود و به صرف تقاضای محکومعلیه،
صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجهای متناسب
با وضعیت مالی مرد پرداخت خواهد شد .مدیرعامل ستاد دیه
کشور گفت :به دلیل نوسان قیمت سکه در بازار که در پارهای
مواقع قیمت آن رشدی  ۲۰درصد داشت ،موضوع تعدیل هم با
عنایت به همین تغییرات اعمال میشود.

وزیر آموزش و پرورش :

گران شدن هزینه سرویس مدارس ممنوع است
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد سرویسهای مدارس
مجاز به افزایش قیمت نیستند.
به گزارش مهر ،محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و
پرورش در حاشیه دیدار صمیمانه با مدیرانکل آموزش و
پرورش شهر تهران و افتتاحیه مجموعه رفاهی و در جمع
خبرنگاران درباره تأمین بنزین سرویس مدارس ،گفت :مقرر
شد برای سرویس مدارس به ازای پیمایشی که انجام میدهند
تا سقف  ۱۲۰لیتر در ماه معادل ریالی به رانندگان سرویس
پرداخت شود که این موضوع اجرایی میشود و زمان آن هم
از  ۲۴آبان است.
او با بیان اینکه سرویسهای مدارس برای استفاده از این
سهمیه باید در سامانه سپند ثبتنام کنند ،افزود :در این صورت

کار ارزیابی پیمایش آنها انجام میشود و پس از آن مابهازای
ریالی به رانندگان پرداخت میشود که البته ممکن است این
زمان ببرد تا هماهنگیهای الزم انجام شود.

حاجیمیرزایی با بیان اینکه سرویسهای مدارس مجاز به
افزایش قیمت نیستند ،گفت :مسؤوالن این موضوع را کنترل
میکنند چرا که با سهمیه در نظر گرفته شده نیاز به افزایش
قیمت نیست .او افزود :اگر رانندگان ما بهالتفاوت را دریافت
کنند ،متوجه خواهند شد که هزینهها تفاوتی نکرده است و
افزایش قیمتها غیرقانونی است چون اتفاق خاصی نیفتاده و
فقط بنزین سهمیهبندی شده است و ما هم مابه التفاوت نیاز
رانندگان را تا سقف  ۱۲۰لیتر ماهانه واریز میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص تأمین بنزین سرویس
مدارس روستایی نیز گفت :فرقی نمیکند سرویس مدارسی که
تاکسی هستند از سهمیه سوخت تاکسی استفاده میکنند و
آنچه عنوان شد برای رانندگانی است که آزاد هستند.

سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد

بیش از  ۱۴میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی تا پایان سال 97

 ۲۴۷هزار زن خانهدار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان تامین
اجتماعی  ۲۴۷هزار زن خانهدار تحت پوشش سازمان تامین
اجتماعی قرار دارند.
به گزارش مهر ،براساس گزارش منتشر شده از سوی
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین
اجتماعی تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تأمین
اجتماعی تا پایان سال گذشته به بیش از  ۱۴میلیون نفر
رسیده است.
بیمه شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی که بر
اساس قانون کار ،کارفرمایان مکلف به بیمه کردن آنان
هستند ،تا پایان سال گذشته به بیش از  ۱۰میلیون و ۴۵۰
هزار نفر رسیدهاند که نزدیک به  ۵میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
از آنان در کارگاههای غیردولتی و نزدیک به  ۳میلیون و
 ۵۰۰هزار نفر آنان نیز در پروژههای پیمانکاری مشغول به
کار هستند .همچنین بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از
بیمه شدگان اجباری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
از کارکنان دولت هستند.
بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با آمار نزدیک به یک

میلیون نفر بخش دیگری از بیمه شدگان تحت پوشش
سازمان تأمین اجتماعی هستند که با قراردادهای مختلفی
شامل حرف و مشاغل آزاد(۴۸۰هزارنفر) ،نویسندگان و
پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان(۳۱هزارنفر) ،مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی(۶۰هزارنفر) ،مجریان طرحهای
خوداشتغالی و کارآفرینی بنیاد شهید(۵۹۰نفر) ،زنان خانه
دار(۲۴۷هزارنفر) ،زنان سرپرست خانوار(۱۳۵هزارنفر) ،مربیان
مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی(۱۶۰۰نفر)،
ایرانیان خارج از کشور(۲۸۰۰نفر) ،دانشجویان(۳۲۰۰نفر)،
مشاغل کسب و کار خانگی ،نخبگان و استعدادهای درخشان
و ...از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده میکنند.
سومین گروه از بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی
بیمه شدگان توافقی هستند که تعداد آنان بر اساس آخرین آمار
تا پایان سال گذشته  ۱۴۶هزار نفر است .طالب و روحانیون
فعال(۱۱۲هزار نفر) ،رزمندگان و بسیجیان فعال(۱۲هزارنفر)،
مداحان و شاعران تحت پوشش بنیاد فرهنگی دعبل(۲هزار
نفر) ،اعضاء جامعه راهنمایان جهانگردی و ایرانگردی
فعال(۳۱۳نفر) ،اعضاء صندوق نظام پزشکی(۲۸۴۱نفر)،

اعضاء صندوق نظام دامپزشکی(۱۶۰۳نفر) ،هنرمندان و
صنعتگران صنایع دستی(۳۱نفر) ،اعضاء نماینده بیمه ایران و
آسیا(۲۴۸۹نفر) ،معلمین حقالتدریسی(۳۲۶۲نفر) ،بیمه وکال
و کارشناسان قوه قضائیه(۹۲۵نفر) ،سازمان نظام مهندسی
ساختمان(۶۴۶۱نفر) و اعضاء افتخاری شوراهای حل
اختالف دادگستری(۱۲۳۴نفر) از جمله بیمه شدگان توافقی
سازمان تأمین اجتماعی هستند.
چهارمین و آخرین گروه از بیمه شدگان اصلی سازمان
تأمین اجتماعی بیمه شدگان خاص با حدود  ۳میلیون نفر
هستند .بافندگان(۳۲۰هزارنفر) ،رانندگان(۹۴۲هزارنفر)،
اختیاری(۸۰۶هزارنفر) ،کارگران ساختمانی(۸۰۹هزار نفر)،
باربران(۴۶هزار نفر) ،خادمین مساجد(۳۴هزار نفر) ،کارفرمایان
صنفی(۱۰۷هزار نفر) و زنبورداران و صیادان(۳۲۱۶نفر) از
جمله بیمه شدگان خاص هستند.

 ۲میلیون و  ۸۰۰هزار معتاد مستمر و یک میلیون و  ۴۰۰هزار معتاد تفننی در کشور داریم
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
در دنیا  ۳۰۰میلیون نفر معتاد وجود دارد و در
کشورمان نیز  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار نفر معتاد
مستمر و یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر معتاد
تفننی به این آسیب گرفتار هستند.
به گزارش میزان ،اسکندر مومنی در این
دیدار با اشاره به وضعیت اعتیاد در جهان
گفت :در دنیا  ۳۰۰میلیون نفر معتاد وجود
دارد و در کشورمان نیز  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار نفر معتاد مستمر
و یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر معتاد تفننی به این آسیب
گرفتار هستند.
وی افزود :همه روشهای مقابلهای و تکنیکهای درمانی
در دنیا آزمایش شده است ،به طور نمونه چند کشور مصرف
برخی موادمخدر را قانونی آزاد کردند که با انتقاد سازمان ملل
روبهرو شدند؛ سازمان ملل نیز اعالم کرد که این آزاد کردن

ضروری افزایش قیمت بنزین
 10مکمل
ِ
محمدرضا جالئیپور
جامعه شناس
 اینکه حجم عظیم یارانههای پنهان و آشکارانرژی (از جمله بنزین) باید عادالنه و موثرتر توزیع
وضعیت تا کنون که اکثر آن به دو
شود (بر خالف
ِ
دهک بهرهمندتر جامعه پرداخت میشدهاست)،
 اینکه برای کاهش قاچاق بنزین و کاهشسرانهی مصرف بسیار باالی بنزین در ایران و کاهش آسیب به محیط
زیست واقعیتر شدن قیمت بنزین ضروری است،
 اینکه چاپ پول تورمزاتر و غیرعادالنهتر از توزیع عادالنهت ِر یارانهیبنزین است،
 اینکه همهی عایدات افزایش قیمت بنزین خوب است کامال صرفحمایت موثر از دهکهای محرومتر شود،
همه قابل دفاع!
اما ،نیروهای سیاسی و مدنی ،رسانهها ،کارشناسان و شهروندان مسئول
باید از دولت مطالبه کنند که:
رفع تحریمهای اقتصادی و سایر نقصانهای ساختار سیاستگذاری
اقتصادی و اجرای سیاستهای اقتصادی که از عوامل اصلی فشار به
اقتصاد ایران و اقشار ضعیف است در اولویت باشد.
کاهش هزینههای دولت در شرایط تحریم و فشار ،از صرفهجویی خود
دولت (در حوزههای غیر از آموزش و سالمت و حمایت از شهروندان
محروم) و کاهش هزینهها و معافیتهای مالیاتی نهادهای ویژهی
حکومتی آغاز شود .در شرایطی که  ۶۰درصد خانوارهای کشور ماشین
شخصی ندارند ،عادالنهتر این است که سهمیهی بنزین به «افراد» تعلق
بگیرد و نه «ماشینها» و کسانی که ماشین ندارند (و اغلب از اقشار
فرودستتر اند) بتوانند سهمیهشان را در یک بازار متشکل بنزین به قیمت
آزاد بفروشند و از درآمدش از فشار بر خود بکاهند .خودروسازان داخلی
موظف به تولید ماشینهای بسیار کممصرفتر با قیمتهای قابل رقابت
جهانی شوندیا واردات ماشینهای کممصرفتر و ارزانتر تمهید شود.
با تشکیل خزانهی واحد و شفاف ملی و سازوکارهای شفاف نظارت
عمومی بر نحوهی هزینهی منابع عمومی ،به نحو سنجشپذیر و
اعتمادآفرینی ضمانت شود که همهی عایدات افزایش قیمت بنزین واقعا
به اقشار محروم تعلق میگیرد و در دولت حیف یا به خاطر کسری بودجه
توسط دولت میل نمیشود.
سرمایهگذاری دولت روی حمل و نقل عمومی به نحو معناداری افزایش
مییابد ،ن ه اینکه جایگزینی و افزایش ناوگان اتوبوسرانی ،خرید و نسب
فیلتر ضدآالیندگی اتوبوسها و احداث خطوط متروی جدید با وضعیت
کنونی و اسفبار کسری شدید بودجه مواجه بماند.
سهمیهی بنزین خودروهای لوکس لغو شود.
مالیات بر خودروی دوم افزوده شود.
تشکیل «بانک دادههای معتبر و جامع اقتصادی همهی شهروندان
ایران» که پیشنیاز توزیع موثر و عادالنهتر یارانهها و کاهش فرار مالیاتی
فرادستان است در دستور کار کوتاهمدت دولت قرار گیرد.
و اجرای این طرح بدون پیوست رسانهای ،زمانبندی مناسب،
آمادهسازی افکار عمومی و مکملهای ضروری آن نقد شود.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

آنفلوانزا شدیدا مسری است

انتقال طی  ۳۰دقیقه از طریق دست آلوده

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

موادمخدر نه تنها موجب کاهش جمعیت
معتادان آن کشورها نشده بلکه باعث افزایش
تولید و مصرف و خرید و فروش موادمخدر نیز
شده است.
دبیرکل ستاد بیان کرد :الگوی مصرف مواد
مخدر در دنیا و کشورمان ایران از مواد مخدر
سنتی به مواد مخدر صنعتی در حال تغییر
است و متاسفانه درمان اعتیاد نیز بسیار سخت
و طاقت فرسا است .مومنی گفت :ایران مرزهای مشترک
طوالنی را با بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر دنیا که
تولید مواد مخدرش به  ۹هزار تن رسیده است ،دارد.
وی بیان کرد :مهمترین راهکار در مبارزه با مواد مخدر،
پیشگیری است و باید تمرکز و اولویت را به این حوزه اختصاص
دهیم .دبیرکل ستاد در ادامه ،جمعآوری و ساماندهی معتادان
متجاهر را اولویت کوتاه مدت ستاد و اولویت اصلی و راهبردی

یادداشت

را پیشگیری از اعتیاد و اجرای طرح «یاریگران زندگی» خواند
و گفت :در این طرح ،اولویت نخست با آموزش و پرورش و
سپس گروههای مرجع است ،در میان گروههای مرجع نیز،
ورزشکاران در اولویت نخست قرار دارند که در این راستا ،تیم
یاریگران ورزش تشکیل شده است.
مومنی گفت :باید بازدارندگی و صیانت درونی در افراد
از طرق گوناگون همچون تبلیغات ،گروههای مرجع ،آموزش
و ...ایجاد شود تا جوانان و نوجوانان به این نتیجه برسند که
قاطعانه به اعتیاد «نه» بگویند.
وی تاکید کرد :گروههای مرجع و ورزشکاران اثرگذاری
زیادی در جامعه دارند ،ما نیز در توسعه ورزشهای محلی و
روستاها میتوانیم با کمک هم اتفاقات مثبتی را انجام دهیم
و بسیار مایلیم که هدفمند به یکدیگر کمک کنیم ،همچنین
پیشنهاد میشود که در کنار تفاهمنامه کلی ،یک برنامه اجرایی
را تدوین کنیم تا از ظرفیتهای دو سازمان استفاده شود.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ،گفت:
ویروس آنفلوانزا به شدت مسری است و حداقل در  ۳۰دقیقه از طریق دست های
آلوده منتقل میشود.
به گزارش مهر ،حسین عرفانی ،در برنامه تلویزیونی شبکه خبر ،به تشریح وضعیت
بیماری آنفلوانزا در کشور پرداخت و افزود :تب باالی  ۳۸درجه به همراه سرفه ،سر درد
و بدن درد شدید ،از عالئم ابتال به آنفلوانزا است.
وی با عنوان این مطلب که تشخیص دقیق آنفلوانزا فقط با آزمایش ترشحات گلو
امکان پذیر است ،گفت :هیچ متخصصی نمیتواند سرماخوردگی و آنفلوانزای خفیف را
تشخیص دهد و باید از طریق آزمایش ترشحات گلو صورت بگیرد.
عرفانی ادامه داد :بر اساس برنامه مراقبت سازمان جهانی بهداشت ،نیازی نیست
که همه موارد آنفلوانزا تشخیص داده شود و از طریق «پایگاه دیده ور» ،نمونه هایی
مورد آزمایش قرار میگیرد .رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت
بهداشت ،با عنوان این مطلب که ویروس آنفلوانزا شدیدا مسری است ،گفت :پایه اصلی
کنترل این بیماری ،شستشوی دست ها است .گفته میشود که حداقل ظرف  ۳۰دقیقه
این ویروس از طریق دست های آلوده میتواند به فرد دیگری منتقل شود.
وی افزود :آنفلوانزا در تمام طول سال اتفاق میافتد ،اما در فصول سرد سال شرایط
انتقال ویروس بیشتر فراهم میشود که با رعایت بهداشت فردی و عمومی ،میتوان از
انتقال این بیماری جلوگیری کرد .عرفانی گفت :اگر ما رفتارهای تنفسی خودمان را در
جامعه کنترل کنیم ،شیوع آنفلوانزا در کشور اتفاق نمیافتد.
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جامعه
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:

کارت سوخت به خودروها و
موتورسیکلتهای فرسوده تعلق نمیگیرد
رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد که خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده کارت سوخت
دریافت نمیکنند .به گزارش ایسنا ،سردار سیدکمال هادیانفر درباره تعداد خودروها و
موتورسیکلتهای فرسوده در کشور اظهار کرد :درحالحاضر در کشور ما  ۲۳میلیون و ۵۰۰
هزار خودرو وجود دارد که  ۵۳۶هزار دستگاه آن در سن فرسودگی است؛ یعنی باالی ۲۵
سال عمر دارد و براساس مصوبه ستاد سوخت کشور برایشان کارت سوخت صادر نمیشود.
وی ادامه داد :از ۱۱میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت نیز ۷میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه
باالی  ۱۰سال و  ۱۵سال سن دارند که البته برخی از آنها در پارکینگها و ...مانده است؛ اما
برای این موتورسیکلتها نیز کارت سوختی صادر نخواهد شد .رئیس پلیس راهور ناجا درمورد
آلودگی هوا در کالنشهرها نیز گفت :مساله آلودگی هوا چند بخش دارد؛ یکی شرایط جوی
و عدم وزش باد و بارش باران و ...که خیلی دست انسان نیست .یک بخش هم مربوط به
خودروهای فرسوده است که امیدوارم با استفاده از قانون و مقررات موجود که حدی زیادی
نیز آن را حل کرده ،بتوان این مساله را نیز حل کرد .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
با بیان اینکه ماموران پلیس بهصورت دستی و سیستمی در معابر و ...نیز اقدام به کنترل و
برخورد با خودروهای آالینده میکنند ،گفت :امیدواریم با افزایش قیمت سوخت ،کاهش تردد
خودروها و به تبع آن کاهش آلودگی هوا را هم داشته باشیم؛ البته آمارهای ما از روزهای
نخست سهمیهبندی نشان میدهد که کاهش ترددی صورت نگرفته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد

اجرای حکم اعدام محیطبان به جرم قتل
یک شکارچی خارج از شیفت و محدوده
محیطبانی در کرمان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از اجرای حکم اعدام محیطبان کرمانی خبر داد و
گفت :محیطبان مذکور خارج از شیفت و محدوده محیط بانی و مقابل منزل یک شکارچی او را به
قتل رسانده بود .به گزارش ایسنا ،سرهنگ جمشید محبت خانی ضمن تسلیت به خانواده مرحوم
افضلی و محیطبانان کشور گفت :با اینکه محیطبان خارج از ساعت شیفت و محدوده محیطبانی
اقدام به قتل یک شکارچی کرده بود اما در ده سال گذشته تمام تالش کارکنان و مدیران سازمان
حفاظت محیط زیست این بود که از خانواده مقتول رضایت بگیرند اما امکان این کار میسر نشد.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان محیط زیست ،وی با تاکید بر اینکه محیطبان
مذکور ،خارج از شیفت و محدوده محیط بانی و مقابل منزل یک شکارچی او را به قتل رسانده
بود ،گفت :قاضی پرونده پس از چند جلسه دادگاه و رسیدگی به پرونده ،رای به عمدی بودن قتل
داد .هرچند که تا شب قبل از اجرای حکم مدیر کل استان و دیگر محیط بانان از خانواده مقتول
طلب عفو کردند اما تالش آنان نتیجهای نداشت و صبح  7آذر حکم اعدام اجرا شد.

آگهی تغییرات شرکت صد ابزار صنعت کاسپین سهامی
خاص به شماره ثبت  439715و شناسه ملی 10320881224
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  08/07/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم زهرا
مرادی رامز به کدملی3309862984به سمت بازرس اصلی
و آقای پویا خواجه شیرانی به کدملی0082537331به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()666229
____________________

آگهی افزایش سرمایه شرکت صد ابزار صنعت کاسپین سهامی
خاص به شماره ثبت  439715و شناسه ملی  10320881224به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/07/1398سرمایه
شرکت از مبلغ18400000000ریال به مبلغ18750000000ریال
منقسم به18750سهم1000000ریالی با نام از محل آورده نقدی افزایش
یافت و مبلغ350000000ریال طی گواهی شماره 13117512مورخ
09/07/1398بانک ملت شعبه مالصدرا پرداخت گردیده است افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از
لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()666230
____________________

آگهی تغییرات شرکت الیزدام با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  390و شناسه ملی  10102355362به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  29/01/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شد- :علیرضا صدیق احمدی به شماره ملی
 0014919176به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین
صدیق احمدی به شماره ملی 0082190593به سمت مدیر
عامل و صدیقه قریشی به شماره ملی  0032985924به
سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه

ید شماره ( -94شماره پیاپی )800
یکشنبه  10آذر  - 1398دور جد 
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ:

کسانی که اموال اموال عمومی و خصوصی را تخریب کرده و آتش زدهاند اغتشاشگر و اشرار بودند
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه
افرادی که اموال عمومی و خصوصی را تخریب کردهاند
اغتشاشگر و اشرار بودند ،اظهار کرد :تعداد زیادی از این افراد
دستگیر شدهاند و آنهایی که دستگیر نشدند نیز منتظر باشند و
فکر نکنند که زدند و در رفتند.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی با تاکید بر اینکه
نیروی انتظامی از اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز مردمی
حمایت میکند ،اظهار کرد :ممکن است در کل کشور
عدهای به برخی رفتارها و اقدامات اعتراضی داشته باشند؛
کما اینکه من به عنوان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ
اعالم میکنم ما سالیانه شاهد اعتراض دهها گروه نسبت به
موضوعات مختلف هستیم مثال گروهی پولهای خود را در
موسسات مالی گذاشتند اما پولهایش برنگشته ،عدهای دیگر
پولهای خود را در تعاونیهای مسکن یا برخی وزارتخانهها

گذاشتند تا برایشان مسکن تهیه کنند ،اما حق و حقوقشان
را ندادند.
وی با بیان اینکه در طول سال گروههای مختلفی اقدام
به برگزاری تجمعات غیرقانونی میکند ،اظهار کرد :این
تجمعات با وجود آنکه غیرقانونی است ،از طریق ،مسیر و
روش مسالمتآمیز و محترمانه برگزار میشود و اتفاقا پلیس
نیز حامی آنها است و حتی متخلفین و کسانی که حق و
حقوق معترضین را پرداخت نکردند را میآورد و آنها باید
پاسخ دهند .رییس پلیس پایتخت با اشاره به برپایی برخی
تجمعات اعتراضی در روزهای گذشته در پی اعالم سهمیه
بندی و افزایش قیمت بنزین ،تصریح کرد :اینهایی که طی
روزهای گذشته به خیابانها آمدند ،اکثر قریب به اتفاقشان
معترض نبودند؛ کسانی که در نظم عمومی جامعه اخالل
ایجاد میکنند و اموال عمومی را آتش میزنند و اموال مردم

را به یغما میبرند ،جزو مردم نیستند بلکه اشرار هستند و از
نظر من این افراد معاند محسوب میشوند.
سردار رحیمی در پایان خاطر نشان کرد :طبیعت ًا باید با این
اشرار متناسب با رفتار آنها برخورد کرد؛ کما اینکه تاکنون نیز
این برخورد انجام شده و تعداد زیادی از آنها دستگیر شدهاند و
آنهایی که دستگیر نشدند نیز منتظر باشند؛ این افراد فکر نکنند
زدند و در رفتند بلکه منتظر باشند که سراغشان میآییم.

جزئیات طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس
برای اعطای مشوق با هدف صرفهجویی در مصرف بنزین

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طرحی
دوفوریتی خواهان اعطای مشوقهایی به رانندگانی
که در مصرف بنزین صرفهجویی میکنند ،شدهاند.
به گزارش تسنیم ،جمعی از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با تدوین طرحی ضمن اینکه
خواستار واریز تمامی هزینههای مابهالتفاوت مدیریت
مصرف سوخت به حساب خانوارهای مشمول طرح
هدفمندی یارانهها شدهاند ،مشوقهایی را نیز برای
رانندگانی که در مصرف بنزین صرفهجویی کنند،
تعیین کردهاند .متن کامل این طرح به شرح زیر
است :طرح دوفوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کاال
و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت
بسمهتعالی
جناب آقای علی الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
احتراما طرح..که به امضای بیش از  130تن از
نمایندگان مجلس رسیده است جهت طی مراحل
قانونی تقدیم میگردد.

مقدمه(دالیلتوجیهی):
با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم این طرح بر روی قیمت کاال
و خدمات جهت جلوگیری از افزایش غیراصولی
قیمتها و نظارت دقیق و نحوه کنترل بازار و نظارت
بر منابع و درآمدهای حاصل از مدیریت مصرف
سوخت و منابع حاصل از صرفهجویی سوخت و
نظارت بر مصارف و واریزی به حساب خانوارهای
مشمول این طرح.
عنوان طرح:
ممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات ناشی از
طرح مدیریت مصرف سوخت
موضوع طرح:
ماده  :1با توجه به طرح مدیریت مصرف
سوخت و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کاال و
خدمات هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات پس از
الزماالجرا شدن این قانون ممنوع است.
ماده  :2هرگونه افزاش قیمت کاال و خدمات

اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ،سفته ،برات ،قراردادها
و عقود اسالمی و سایر نامه های اداری و مراسالت با امضاء
هر یک از اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل منفرداً همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد حجت اله قلی تبار سرپرست
اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری رودهن ()666231
____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان
حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شماره دو به شماره ثبت
 359485و شناسه ملی  10104074003به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  28/02/1398و بموجب مجوز شماره
 58518/15/982مورخ  19/03/1398اداره کل تعاون ،کار
ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :حسن
منشی زاده به شماره ملی  0491096011به سمت رئیس هیئت
مدیره و حسین محرم خانی به شماره ملی  0051698031به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود چاالکی زبردست به
شماره ملی  0053141830به سمت منشی هیئت مدیره تعیین
گردیدند .نوراله خزایی به شماره ملی  3962057791به سمت
مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردید - .بدینوسیله
اسناد واوراق بهادار توسط امضاء آقایان -1:نوراله خزایی
بعنوان مدیرعامل  -2آقای حسن منشی زاده بعنوان رئیس
هیات مدیره وهمراه بامهر شرکت تعاونی اعتبار خواهد داشت.
واوراق عادی شرکت تعاونی باامضای مدیرعامل ومهرشرکت
معتبراست .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()666232

بدون تصویب هیئت وزیران مشمول جریمه  3تا 5
برابر مقدار قیمت افزایش یافته نسبت به قیمتهای
قبل از طرح مدیریت مصرف سوخت میباشد.
ماده  :3صدردرصد منابع و درآمدهای حاصله از
مدیریت منابع سوخت به حساب خانوارهای مشمول
قانون هدفمندی یارانهها واریز شود.
ماده  :4وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه
و بودجه مکلف است ماهانه گزارش میزان درآمد
حاصل از مدیریت مصرف سوخت و درآمد ناشی از
صرفهجویی سوخت را به نمایندگان مجلس شورای
اسالمی گزارش دهد.
ماده  :5وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف
است میزان واریزی به حساب خانوادههای مشمول
قانون هدفمندی یارانهها و میزان واریزی حاصل از
صرفهجویی مصرف سوخت به حساب خانوادههای
کمدرآمد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) و بهزیستی را ماهانه به نمایندگان
مجلس شورای اسالمی گزارش دهد.

تبصره :هرگونه تخلف در گزارش منابع و
درآمدها و همچنین واریزیهای فوقالذکر مشمول
مجازات درجه  7تعزیری میباشد.
ماده  :6تمامی مسئوالن اجرایی و قضایی مکلف
به نظارت حداکثری و برخورد قانونی با متخلفان
بوده و هرگونه کوتاهی و عدم نظارت در برخورد
با متخلفان از طرف مسئوالن اجرایی و قضایی
مشمول مجازات درجه  7تعزیری خواهد شد.
ماده  :7میزان افزایش بهای خدمات و کاالهایی
که به صورت مستقیم تحت تأثیر افزایش قیمت
سوخت(بنزین) قرار میگیرد با تصویب هیئت وزیران
مجاز میباشد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف
است قیمت کاال و خدمات را به صورت هفتگی
اعالم عمومی نماید.
ماده  :8دولت مکلف است سالیانه  100لیتر
بنزین(هر  6ماه یک بار) به عنوان هدیه کارت
سوخت خودروها ،ویژه کممصرفها را به قیمت
 1500تومان شارژ کند.

____________________

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پارت یدک تراش
پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 272487
و شناسه ملی  10103057282پیرو آگهی مکانیزه به
شماره  139830400901084991مورخ 04/08/1398
نام شرکت گروه صنعتی پارت یدک تراش پاسارگاد
صحیح میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()666233
____________________

آگهی تغییرات شرکت طراحان الگو پیشرو نوین کوشا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  468579و شناسه ملی  14004747971به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس:استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
جمالزاده ،خیابان شهید غالمرضا حمصیان ،بلوار کشاورز ،پالک
 ،105طبقه اول ،کدپستی  1418765511تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()666234
____________________

آگهی تغییرات شرکت کیفیت فراگیر ققنوس ایرانیان با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  444959و شناسه ملی
 14003712224به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  20/09/1395تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :تعداد اعضای هیات مدیره به  3نفر کاهش یافت
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()666235
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جامعه

ید شماره ( -94شماره پیاپی )800
یکشنبه  10آذر  - 1398دور جد 

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

یارانه  ۴۵هزار تومانی حذف نمیشود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که نزدیک
به  60میلیون نفر کمک دریافت کرده اند.
به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی دولت در حاشیه جلسه هیئت وزیران در
نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای حذف
افراد از دریافت بسته حمایتی معیشتی دولت یا تاکید بر
اینکه کلمه حذف در این موضوع صدق نمیکند ،اظهار
کرد :این طرح بر مبنای آزمون وسع با گرایش به افراد با
درآمد کم ،پایین و متوسط اجرایی شد.
وی گفت :در این طرح در  ۳نوبت به قریب به ۶۰
میلیون نفر پرداختها صورت گرفت.
وزیر کار خاطر نشان کرد :یارانه ها و کمک های
معیشتی ارتباطی به هم ندارد .البته تمکن مالی در هر دو
موضوع مورد توجه دولت است و برخی معیارها مشابه است
ولی اینکه با ثبت نام کمک های معیشتی یارانه ها قطع
شود چنین نیست.
وزیر کار در ادامه در پاسخ برخی تناقض ها درباره
پرداخت کمک های معیشتی نیز بیان کرد :نزدیک به 60
میلیون نفر کمک دریافت کرده اند و تردیدی در آن نیست.
در اینکه دولت حتی یک ریال از افزایش بنزین را در بودجه
عمومی مصرف نمیکند نیز تردیدی وجود ندارد.
شریعتمداری خاطرنشان کرد :ضریب خطای طرح های
اجتماعی وجود دارد و میزان همانند تمام کشورهای جهان
حدود  4درصد است .زنان سرپرست خانوار با درآمد زیر 5

میلیون تومان دریافت کرده اند و اگر هم نکرده باشند با
ثبت درخواست بررسی خواهد شد.
وی یادآور شد :البته زنان سرپرست خانوارهای بسیاری
داریم که کارآفرین هستند .در جامعه معلمان و بازنشستگان
نیز کسانی هستند که ممکن است درآمد خوبی باشند.
دولت نمیخواهد افراد دارای استحقاق از این سبد محروم
بمانند و این هدف دولت است.
وی با اشاره به این که  17میلیون و  700هزار خانواده
با جمعیت بیش از  56میلیون نفر حمایت معیشتی دریافت
کردهاند اظهار کرد :کد دستوری * #6369در نظر گرفته
شد تا مردم درخواستهای خود را مطرح کنند که کمتر از 5
میلیون نفر تقاضا دادند و این تقاضاها در حال بررسی است.
وی ادامه داد :افرادی که خودرو ،مسکن و شغل داشتند
مشمول حمایت معیشتی در مرحله اول قرار نگرفتند.
خانوادههای یک نفره با حقوق باالی  5میلیون نفر ،دو نفر

با حقوق باالی  6میلیون ،خانواده سه نفر با حقوق باالی
 7میلیون و خانوادههای  4نفره با حقوق باالی  8میلیون
و کسانی که سه سفر غیر زیارتی در یک سال گذشته یا
وسیله نقلیه باالی  300میلیون تومان یا افرادی که دو
ملک داشتند مشمول دریافت نشدند.
وی اضافه کرد :اما افرادی که به سامانه نام برده شده
پیامک بزنند ما با اجازه خود آنها وضعیت تمکنشان را
بررسی میکنیم کسانی که به این سامانه پیامک بزنند
یارانه  45هزار تومانیشان حذف نخواهد شد ما فقط با
اجازه خود آنها وضعیت تمکشان را بررسی دقیقتری
میکنیم که اگر استحقاق داشته باشند حمایت معیشتی
را از روز اول دریافت کنند ما فقط صورت حسابهای
مالی را بررسی نمیکنیم ،بلکه تمکن مالی افراد را
بررسی میکنیم .این کار را هم با اجازه خود افراد انجام
میدهیم.
شریعتمداری خاطر نشان کرد :یارانه  45هزار تومانی
را که پرداخت میکنیم حذف نمیشود و حمایت معیشتی
نزدیک به  60میلیون نفر نیز قطع یا کم نخواهد شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره
سیمکارتهایی که باید براساس آن به سامانه *#6369
پیامک ارسال شود گفت :ما اعالم کردیم پیامک از طریق
سیمکارت سرپرست خانوادهها فرستاده شود تا یک درگاه
ارتباطی مطمئن با مردم داشته باشیم هزینه هر سیمکارت
هم در حال حاضر در بازار  5000تومان است.

دستگیری زن جوان به اتهام شکستن شیشه بانکها در خیابان پیروزی در تهران

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت زنی جوان
خبر داد که در اغتشاشات اخیر شیشه بانکها را تخریب
کرده و سطلهای زبانه را سوزانده بود .به گزارش مهر،
سردار کیوان ظهیری با اعالم خبر بازداشت زنی در جریان
اغتشاشات اخیر ،درباره جزئیات این خبر اظهار کرد:
ظهر بیست و پنجم آبان  98در پی ناآرامیهای ناشی از
سهمیهبندی بنزین در شهر تهران تعدادی از شهروندان از
طریق سامانه  110گزارشهایی مبنی را بر تخریب شیشه
بانکها و سوزاندن سطلهای زبانه توسط زن جوانی در
خیابانهای پیروزی و میدان شهدا به پلیس اعالم کردند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه بالفاصله
تیمی از مأموران کالنتری برای بررسی موضوع به آدرس
اعالمی اعزام شدند ،گفت :این متهم قبل از حضور مأموران
کالنتری از محل گریخته بود .وی با بیان اینکه این فرد
شرور با تخریب اماکن عمومی و تشویق و ترغیب مردم
به ایجاد سر و صدا و عربدهکشی موجب تشویش اذهان
عمومی و رعب و وحشت شهروندان را فراهم آورده بود،
افزود :تحقیقات پلیسی برای شناسایی هویت و مخفیگاه
وی آغاز شد .این مقام انتظامی تصریح کرد :در تحقیقات
پلیسی مشخص شد مخفیگاه این خانم جوان در محله

سلیمانیه است که تیمی از مأموران کالنتری  121سلیمانیه
با دستور قضایی برای دستگیری متهم وارد عمل و موفق
شدند وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند .ظهیری افزود:
تحقیقات پلیسی حکایت از این دارد که وی با مستندسازی
از حرکات آشوبگرانه فیلمهای کوتاهمدت تهیه و به دو نفر
در کشورهای غربی ارسال میکرده است .رئیس پلیس
پیشگیری پایتخت با بیان اینکه متهم این فیلمها را به قصد
پناهندگی به کشورهای غربی ارسال میکرده است ،گفت:
وی برای تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر همدستان در
اختیار پایگاه ششم پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

احتمال نبش قبر میترا استاد برای معاینه دوباره جسد
قاضی از کارشناس پزشکیقانونی
درباره عدم آسیب به استخوان جناق میترا
استاد با وجود اصابت گلوله سؤال کرد که
وی گفت :به گفته پزشکی که اولینبار جسد
را معاینه کرد ،ممکن است بهعلت خونآلود
بودن جسد ثبت نشده باشد که میتوان با

نبش قبر آن را بررسی کرد .به گزارش
تسنیم ،دومین جلسه رسیدگی به پرونده
قتل میترا استاد؛ همسر دوم محمدعلی
نجفی ،برای تعیین عمد یا شبهعمد بودن با
حضور وکال ،متهم ،عوامل بررسی صحنه
جرم و کارشناسان رسمی دادگستری آغاز

شده است .در ادامه جلسه قاضی کشکولی
از کارشناسان پزشکی قانونی پرسید "با
توجه به صحبتهای محمدعلی نجفی چرا
استخوان جناق آسیبی ندیده است؟" که
وی پاسخ داد :بنده از دکتر میرویسی (اولین
کسی که جسد را معاینه کرد) دلیل این

اتفاق را پرسیدم که وی پاسخ داد "احتما ًال
به دلیل خونآلود بودن جسد دقت زیادی
صورت نگرفته است و ممکن است ت ََرکی
برداشته شده ،اما ثبت نشده باشد"؛ لذا
میتوان با نبش قبر و بررسی جسد ،آسیب
جناق سینه را بررسی کرد.

آگهی تغییرات شرکت کیفیت فراگیر ققنوس ایرانیان با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  444959و شناسه ملی  14003712224به
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نام آوران عصر فردا درتاریخ
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  14/08/1398به شماره ثبت  549731به شناسه ملی 14008744567
 20/09/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم ندا مهرانی به ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
شماره کد ملی  1829130013به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تصدی به
مدیره ،آقای توحید نودل کد ملی  1377353923به سمت رئیس
هیئت مدیره و خانم ژاله احدی پالچقلو کد ملی  0793446201به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی عملیات بارگیری و تخلیه و
سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .یا ترخیص کاال فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکهای فعالیت
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن اداره
سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس
غیرتجاری تهران ()666236
ها تصدی به مراکز معاینه فنی در خصوص خودرو و موتور سیکلت
____________________
تاسیس مرکز روان شناسی و امور مشاوره و روان کاوی طراحی
آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه مسجد
و توسعه بازیهای رایانهای وسرگرمی موضوعات مربوط به تجارت
مسلم ابن عقیل به شماره ثبت  2774و شناسه ملی
الکترونیک عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان
 10100199016به استناد صورتجلسه مجمع عمومی و راه و یا شبکه های آب رسانی امور مربوط به محیط زیست و
فوق العاده مورخ  27/06/1398و مجوز شماره 1444مورخ فعالیت های زیست محیطی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی
22/7/1398سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ تجاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
شد :سرمایه موسسه به 300000000ریال افزایش یافت و مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید .سازمان تهران  -منطقه  ،11شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران،
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات محله میدان شهدا ،کوچه بهنام ،کوچه ولیعصر (عج ) ،پالک ،18
طبقه دوم کدپستی  1154863814سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
غیرتجاری تهران ()666237
است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از

____________________

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

کشف بیش از  ۵۵۰تن انواع مواد مخدر
و روانگردان از ابتدای سال تا پایان مهر

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه
با مواد مخدر از کشف بیش از  ۵۵۰تن مواد مخدر و
روانگردان در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت:
 ۸۰درصد مجموع این کشفیات تریاک بوده است.
به گزارش مهر ،هشتاد و پنجمین جلسه کمیته مقابله
با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست سردار
سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی
انتظامی و رئیس کمیته مقابله با عرضه ستاد برگزار شد.
ناصر اصالنی معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر
در این جلسه ،ضمن ارائه گزارش  ۷ماهه اقدامات دستگاههای مقابلهای گفت :طی
این مدت در مجموع مقدار  ۵۵۳۱۶۶کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان در نبرد با
سوداگران مرگ کشف شده است .وی افزود :از مجموع کشفیات ذکر شده ،میزان
 ۴۴۱۶۸۹کیلوگرم تریاک (معادل  ۸۰درصد) ،مقدار  ۱۰۶۲۳کیلوگرم هرویین
(معادل  ۲درصد) ،مقدار  ۱۶۲۷۲کیلو گرم مرفین (معادل  ۳درصد) ،مقدار ۴۸۶۴۴
کیلوگرم حشیش (معادل  ۹درصد) ،مقدار  ۹۹۷۸کیلوگرم شیشه (معادل  ۲درصد)
و سایر مواد مقدار  ۲۵۹۶۱کیلوگرم (معادل  ۴درصد) از کل کشفیات حاصل شده
را به خود اختصاص دادهاند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت خبر داد

کشف ۳۰دستگاه سامانه استخراج ارز دیجیتال
و  ۳۰دستگاه پاور به ارزش  120میلیون تومان
با دستگیری یک متهم در تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف میلیاردی سامانه استخراج
ارز دیجیتال در بزرگراه نواب خبرداد و گفت :متهم هنگام جابجایی کاالی
قاچاق شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرآنالین ،سرهنگ نعمت اله علیپور با اشاره به اهمیت رصد
استخراج ارز دیجیتال ،گفت :عوامل پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ به
همراه نمایندگان سازمان تعزیرات و سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،هنگام
گشت زنی در بزرگراه نواب ،فردی را در حال جابجایی تعدادی دستگاه بیت
کوین ،از داخل یک دستگاه خودرو مشاهده کردند که برای بررسی موضوع به
این فرد نزدیک و تحت بازجوئی اولیه قراردادند.
وی بیان داشت :متهم که مدارک و مجوزهای گمرکی نداشت در تحقیقات
پلیسی ،اظهار داشت :دستگاه ها را از فردی خریداری کرده و از قاچاق بودن
آنها اطالعی نداشته و هیچگونه آدرس و مشخصاتی از فروشنده نیز ندارد.
علیپور با بیان اینکه در این رابطه  ۳۰دستگاه سامانه استخراج ارز دیجیتال
( بیت کوین ) و  ۳۰دستگاه پاور کشف شد ،خاطرنشان کرد :کاالهای به
همراه متهم برای تحقیقات تکمیلی به مقر پلیس امنیت اقتصادی انتقال
یافت .رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت ابراز داشت :کارشناسان ارزش
ریالی سامانه ها را یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال برآورده اند و متهم برای
سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

شرکا آقای احسان عسکری قاهانی به شماره ملی 0082790086
دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای احسان حسام فر به شماره
ملی  1990336541دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره آقای احسان عسکری قاهانی به شماره ملی 0082790086و
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای احسان حسام فر به شماره
ملی 1990336541و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :احسان عسکری قاهانی اختیارات مدیر عامل:
طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمیباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()666238

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ثبات ساز الند
سهامی خاص به شماره ثبت  191112و شناسه ملی
 10102330808به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  21/02/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :تعداد اعضای هیئت مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش
یافته و بدین وسیله ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()666239
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جامعه
یادداشت

پاشنه آشیل بنزین برای ایران
علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی
شاید برای بسیاری ،این سؤال مطرح باشد که
برای کشوری چون ایران که دارنده بزرگترین
ذخایر مجموع نفت و گاز دنیاست و قدمت صنعت
نفت آن به بیش از  110سال میرسد ،چرا باید
تأمین و عرضه بنزین و قیمت آن ،به معضل دیرینه اقتصادی تبدیل
شود؟ چرا این مسئله باید هرسال تنشهای جدی در رابطه دولت -ملت
ایجاد کند و با وجود توضیحات کارشناسان و اصحاب فن ،اهمیت و
حساسیت اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی آن در چندین دهه اخیر،
نهتنها تغییری نکرده که افزوده هم شده است؟ چرا نمیتوان مانند بیشتر
کشورهای دنیا ،نظامی منطقی ،پایدار ،اقتصادی و سودآور برای همه
جامعه در حوزه سوخت و بهطور خاص بنزین ایجاد و اجرا کرد؟ مسئله
حملونقل در دوران فعلی و وابستگی بسیاری از فرایندهای اقتصادی
و اجتماعی به سوخت و قیمت آن در همه کشورها و حتی کشورهای
توسعهیافته امری بااهمیت است.
حساسیت شدید دولت ترامپ به قیمت بنزین در آمریکا و تأثیر آن بر
نتیجه انتخابات اخیر و همچنین جنبش معروف به جلیقهزردها در فرانسه،
نمادی از این اهمیت است؛ اما سازوکارهای اقتصادی نهادینهشده در
کشورهای مزبور ،بروز مشکل را متوقف و حل آن را آسان و کمهزینه
کرده است .در مقابل در کشورهایی مانند ایران ،موضوع بنزین به مسئله
و چالشی دائمی و مزمن تبدیل شده و با انباشتهشدن مشکالت ،حل
مسئله سختتر ،پیچیدهتر و پرهزینهتر شده است .همه این شرایط
ریشه در اقتصاد نفتی دارد؛ اقتصادی که بهشدت سیاسی ،آسیبپذیر،
ضدتوسعه ،ناکارآمد و مغایر با عدالت اجتماعی است .میتوان اصطالح
«اقتصاد بنزینی» را برای بیان واقعیتها و بهعبارت دقیقتر مخاطرات و
چالشهای اقتصاد ایران ،مطرح کرد .وابستگی شدید تحوالت و روندهای
اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی ایران به متغیری به نام بنزین ،امری
است که بارها امتحان شده و در  10روز اخیر نیز رخ نموده است؛
متغیر تعیینکننده خطونشان و مسیر اصلی اقتصاد که حتی معیار
و شاخصی برای سیاستگذاریها و اقدامات در اقتصاد کالن است؛
مقولهای که بیش از آنکه بر منطق و علم اقتصاد ،الزامات و چارچوبهای
توسعهای و مدیریت کارآمد و بهینه اقتصادی متکی باشد ،بر مجموعهای
از متغیرها و انتظارات پوپولیستی و به بیان بهتر سیاسی مبتنی است.
نگارنده از زمانی که به یاد دارد( ،اواسط دهه  )60مسئله بنزین (قیمت
و نحوه عرضه) دغدغهای بزرگ برای دولت و مردم بود که هر سال و
در طول  30سال گذشته به شیوههای مختلف در انتظارات عمومی و
سیاستگذاریهای کالن و البته متنوع و متضاد دولتی خودنمایی کرده
است؛ زمانی عرضه کوپنی بنزین ،زمانی دیگر عرضه آزاد توأم با افزایش
تدریجی قیمت ،زمانی تثبیت قیمت با هدف پوپولیستی طرح تنفس،
زمانی هم سهمیهبندی همراه با عرضه چندنرخی و نهایت زمانی عرضه
بنزین به قیمت نیمهیارانهای در قالب طرح هدفمندی یارانهها.
هدف غایب در همه این طرحها و آزمونوخطاها ساماندهی نظام
اقتصادی و تجاری بنزین در ایران بوده است .طرحهایی که با هزینه
کالن و باال اجرا شده و با توجه به روند تصاعدی افزایش مصرف
دستاوردی جز نارضایتی پایدار در حوزه مصرف و افزایش هزینههای
تولید و عرضه بنزین در کشور ،قاچاق گسترده به خارج از کشور و در کل
تداوم و تشدید آسیبپذیری اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نداشته است.
اقتصاد بنزینی ،فرزند اقتصاد نفتی است و بین آنها جدایی نیست.

ید شماره ( -94شماره پیاپی )800
یکشنبه  10آذر  - 1398دور جد 
رئیس سازمان اورژانس کشور:

مراجعه  12هزار و  838نفر به مراکز درمانی بر اثر آلودگی هوا

رئیس سازمان اورژانس کشور از مراجعه  12هزار و
 838نفر با توجه به باال رفتن غلظت آالیندگیهای هوا
به مراکز پیشبیمارستانی و بیمارستانی خبر داد.
به گزارش فارس ،پیرحسین کولیوند رئیس سازمان
اورژانس کشور ،درباره آخرین وضعیت مراجعین بیماران
تنفسی و قلبی به دلیل آلودگی هوا به مراکز اورژانس
پیشبیمارستانی اظهار داشت :از تاریخ  3لغایت
 8آذر ماه  12هزار و  838نفر با توجه به باال رفتن
غلظت آالیندگیهای هوا به مراکز پیشبیمارستانی و
بیمارستانی مراجعه کردهاند که از این تعداد  5100نفر
بیماران مبتال به مشکالت تنفسی و  7730نفر بیماران
مبتال به مشکالت قلبی بودهاند.
وی با بیان اینکه استان اصفهان ،البرز و تهران به
ترتیب بیشترین آمار مراجعهکنندگان به مراکز درمانی را
به خود اختصاص دادهاند ،گفت :با توجه به آلوده شدن
هوا طی روزهای اخیر تمام پایگاههای اورژانس در مناطق
22گانه تهران در حال آمادهباش هستند همچنین در سایر
نقاط کشور نیز پایگاههای اورژانس برای خدمترسانی
به هموطنان از آمادگی کامل برخوردارند .رئیس سازمان
اورژانس کشور توضیح داد :با توجه به وضعیت آلودگی
شدید هوا طی روزهای گذشته به شهروندان توصیه
میشود از هر گونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی
هوا میشود خودداری کنند همچنین تا حد امکان از خروج
غیرضروری از منزل و تردد بیمورد در معابر شهری
خودداری کرده و برای سفرهای درونشهری از وسایل
حملونقل عمومی استفاده کنند .کولیوند تصریح کرد :به

بیماران قلبی و تنفسی و مبتالیان به آسم توصیه میشود
در فضاهای باز هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند و تا حد
امکان از حضور در سطح شهر خودداری کرده و در منزل
بمانند .وی با بیان اینکه ماندن در ترافیک و استنشاق هوای
آلوده سرعت ابتال به آسم را در کودکان افزایش میدهد،
گفت :به شهروندان توصیه میشود حتیالمقدور کودکان را
در منزل نگه دارند و همچنین به ورزشکاران و شهروندان
نیز توصیه میشود از هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی از
جمله دویدن و پیادهروی در سطح شهر خودداری کنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد :نوشیدن کافی
آب منجر به شستوشوی دستگاه گوارش و رفع عطش
و خشکی دهان ناشی از آلودگی هوا خواهد شد .کولیوند
در پایان گفت :مصرف شیر ،میوه و سبزیهای تازه و
مصرف کمتر تنقالت از جمله چیپس و پفک و نوشابههای
گازدار میتواند در شرایط آلودگی هوا از عوارض ابتال به
بیماریهای قلبی و تنفسی پیشگیری کند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت هشدار داد
جان باختن  ۱۹نفر بر اثر آنفلوآنزا طی هفته گذشته
موج بیماری طی  2هفته آینده
و احتمال تشدید ِ

معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن اشاره به موارد بروز
و همچنین فوتیها ناشی از انفلوآنزا طی هفته گذشته و
تاکید بر لزوم رعایت موازین بهداشتی ،در عین حال گفت:
این موج از بیماری ،حدود دو هفته دیگر ادامه مییابد و
ممکن است طی این مدت شدیدتر هم شود ،اما بعد از دو
هفته فروکش خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه مراسم
روز جهانی ایدز ،درباره آخرین وضعیت بروز و درمان
آنفلوانزا در کشور ،گفت :طبق آخرین گزارشی که به دست
ما رسیده ،طی یک هفته از دوم تا هشتم آبان ماه۲۷۳ ،
نفر به دلیل ابتال به آنفلوآنزا در بیمارستان بستری شده اند.
همچنین  ۱۳۰۰نفر به دلیل بیماریهای تنفسی به مراکز
بستری و سرپایی مراجعه کرده اند.
وی افزود :متاسفانه طی این یک هفته  ۱۹نفر به دلیل
ابتال به آنفلوآنزا فوت شدهاند که البته همه افراد فوتی یا
بستری شده ،مبتال به بیماری زمینهای اعم از بیماری
های تنفسی ،قلبی ،سرطان و ...بوده اند.
وی درباره وضعیت تامین داروی آنفلوآنزا نیز گفت :از نظر
تامین دارو هیچ مشکلی در سطح کشور نداریم .در عین
حال هفته گذشته دستوری را به سراسر کشور صادر کردم

مبنی بر اینکه حتی بیمارستان های خصوصی که بیمار
مبتال به آنفلوانزا دارند ،با معاونت های بهداشتی دانشگاه
های علوم پزشکی ارتباط گرفته و دارو در اختیارشان قرار
گیرد .یعنی عالوه بر توزیع دارو در بیمارستان های دولتی،
در این بیمارستان های خصوصی هم دارو توزیع میکنیم.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم پیشگیری و رعایت
بهداشت گفت :افراد مبتال از دست دادن ،روبوسی کردن
و حضور در جمع بپرهیزند .همچنین شست و شوی مداوم
دستها بسیار مورد تاکید است.
رئیسی همچنین گفت :این موج حدود دو هفته دیگر ادامه
مییابد و ممکن است طی این مدت شدیدتر هم شود ،اما
بعد از دو هفته فروکش خواهد کرد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد

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
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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 

 ۱۰برابر شدن درخواست دریافت کارت سوخت

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی گفت :پیشبینی میکنیم با توجه به افزایش
درخواستها سه هفته تا دو ماه از زمان درخواست
کارت سوخت طول میکشد تا کارت سوخت به
دست مالکان خودرو برسد.
به گزارش مهر ،فاطمه کاهی در پاسخ به
پرسشی درباره دلیل تأخیر در صدور کارتهای
سوخت اظهار داشت :درخواستها برای دریافت
کارت سوخت از روز سهمیهبندی نسبت به شرایط
عادی  ۱۰تا  ۱۱برابر شده است.
وی افزود :ظرفیت تولید کارت سوخت در شرایط
عادی  4تا  5برابر درخواستها بود و مشکلی از
جهت صدور به موقع کارت سوخت وجود نداشت
اما در حال حاضر دو برابر بیش از ظرفیت تولید
کارت سوخت ،درخواست دریافت میکنیم.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای

نفتی با بیان اینکه خودروهای نوشماره نیز در صف
صدور کارت سوخت قرار گرفتهاند ،گفت :پیشبینی
میکنیم با توجه به افزایش درخواستها سه هفته
تا دو ماه از زمان درخواست کارت سوخت طول
میکشد تا کارت سوخت به دست مالکان خودرو
برسد.
کاهی تصریح کرد :با این وجود تمام تالشمان
را میکنیم که ظرفیت تولید کارت سوخت را باال
ببریم و در عین حال سهمیه خودروهایی که کارت
سوخت دریافت نکردهاند محفوظ برای آنها باقی
میماند .وی در پایان گفت :با توجه به اعالم مکرر
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره لزوم
دریافت کارت سوخت از تابستان گذشته تا االن
بهتر بود شهروندان زودتر برای دریافت کارت
سوخت خودروی خود اقدام میکردند تا شاهد
تراکم درخواستها نباشیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد

ثبت بیش از  815هزار و 190
والدت طی  ۸ماه اول امسال
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از ثبت
بیش از  ۸۰۰هزار نوزاد در  ۸ماه اول سال
 ۹۸خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سیف اهلل
ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور،
با اشاره به آماروالدت در  ۸ماه نخست سال
جاری اظهار کرد :در این مدت  ۸۱۵هزار و
 ۱۹۰والدت در کل کشور ثبت شده است که
از این آمار  ۷۶درصد آن متعلق به نقاط شهری
بوده است.
او در ادامه افزود :نسبت جنسی حاصل از
ثبت این رویداد در این مدت در برابر هر ۱۰۶
رویداد والدت ثبت شده برای پسران۱۰۰ ،
رویداد والدت دختر به ثبت رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در
مقایسه میزان والدت  ۸ماه نخست سال ۹۸
با  ۸ماه نخست سال گذشته ،گفت :در مدت
مشابه برای سال  ۹۳۹ ،۹۷هزار و  ۵۰۹والدت
ثبت شده است و حدود  ۷۷درصد آن متعلق به
نقاط شهری بوده است.
ابوترابی بیان کرد :میزان خام موالید در سال
 ۱۳۹۷حدود  ۱۷هزار نفر حاصل شده که پیش
بینی میشود این شاخص برای سال  ۹۸حدود
 ۱۵هزار نفر حاصل شود.

جان باختن  5نفر
بر اثر آنفلوآنزا در یزد
کارشناس بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت
استان یزد از مرگ پنج نفر در این استان بر اثر
بیماری آنفلوآنزا خبر داد و گفت :امسال ۹۶۰
نفر مشکوک به این بیماری در استان شناسایی
شدند.
به گزارش ایرنا ،مهدی یاوری افزود :از این
تعداد  ۴۰۶نفر در بیمارستانهای استان بستری و
تحت درمان قرار گرفتند که  ۶۰نفر از این تعداد
جواب آزمایش آنها مثبت گزارش شد.
وی با بیان اینکه در سالجاری مجموعا پنج
نفر بر اثر بیماری آنفلوآنزا در استان فوت کردند
خاطر نشان کرد :اکثریت این افراد سالمند بودند.
یاوری شهروندان را به رعایت اصول بهداشتی
و فردی توصیه کرد و اظهار داشت :افراد در
فصل سرما از دست دادن و روبوسی با یکدیگر
خودداری کنند.
کارشناس بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت
استان یزد با بیان اینکه افراد با مشاهده عالئم
شبه آنفلوآنزا حتما به پزشک مراجعه کنند افزود:
آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است که با تب
ناگهانی ،لرز ،سردرد ،سرفه خشک ،گلو درد و درد
عضالنی همراه است.
وی خاطر نشان کرد :کسانی که به این
بیماری مبتال میشوند حتما از ماسک استفاده
کنند و تا زمان قطع تب و فروکش کردن عالئم
بیماری از منزل خارج نشوند زیرا موجب انتقال
بیماری به دیگر افراد میشود.
وی افراد را بر شستشوی دستها با آب و
صابون توصیه کرد و گفت :افراد از خوددرمانی و
خوردن داروهای خود سرانه پرهیز کنند و حتما
برای درمان به پزشک مراجعه نمایند .کارشناس
بیماری واگیردار مرکز بهداشت استان یزد از توزیع
 ۴۰هزار بروشور آموزشی و هشت هزار ماسک در
مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی استان خبر
داد .آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است که با تب
ناگهانی ،لرز ،سردرد ،سرفه خشک ،گلو درد و درد
عضالنی همراه است ،ویروس بیماری آنفلوانزای
فوق حاد انسانی از طریق ترشحات آلوده منتقل
میشود بنابراین باید از تماس دست با چشم و
بینی خودداری شود.

