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رئیس جمهور حین تقدیم الیحه بودجه  99در مجلس:

بودجه  99بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم است
مانند امسال ،بودجه ایستادگی و
رئیس جمهوری گفت :بودجه سال  ۹۹
کند که به رغم تحریم
استقامت در برابر تحریم است این بودجه به دنیا اعالم می 
ما کشور را اداره خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی  17آذر هنگام
تقدیم الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹کشور به مجلس شورای اسالمی در جمع
نمایندگان با بیان اینکه بودجه سال آینده ،بودجه استقامت و مقابله با تحریم
اقتصاد ایران اسالمی ناکام مانده اند
خواهد بود ،گفت :دشمنان در طرح شکست 

اقتصاد کالن گامهای قابل مالحظهای
و دولت طبق خواست مردم و مجلس در 
برداشته و کشور در مسیر توسعه و رونق است.
رئیس جمهوری با تشکر از هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای
همانند  ۲سال گذشته ،امسال در

اوند بزرگ را سپاسگزارم که
اسالمی ،گفت :خد 
سومین بودجهای که تقدیم مجلس میشود ،دولت توانست الیحه بودجه را در
موعد قانونی مشخص آماده و تقدیم مجلس شورای اسالمی کند.

روحانی همزمانی تقدیم الیحه بودجه سال  ۹۹با ایام شعف ملت و نمایندگان
آنان برای حضور در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسالمی را به فال
کرد با حضور پرشور مردم بهترینها برای مجلس
نیک گرفت و اظهار امیدواری 
شوند و مجلس یازدهم همانند
شورای اسالمی توسط ملت شریف انتخاب 
خود را که قرآن مشخص کرده است ،اجرا
بتواند مسیر و راه 
مجالس گذشته 
و عملیاتی کند.
رئیس جمهوری افزود :همه نمایندگان مجلس میراثدار شخصیتهایی
شهید مدرس،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،شهدای عزیز مجلس شورای
چون 
بود که طی این  ۱۰دوره در مجلس
خواهند 

اسالمی و همه خادمان و مخلصانی
کردهاند.
خدمت 
روحانی با بیان اینکه سال گذشته و هنگام تقدیم الیحه بودجه سال  ۹۸در
سختترین شرایط تحریم بودیم ،خاطرنشان کرد :در محضر شما وعده دادیم که
خواهد گرفت و در کنار استواری ملت بزرگ
خود را بکار 
دولت همه توان و امکان 
خواهد توانست بودجه
ایران و ارکان دیگر نظام از جمله مجلس شورای اسالمی ،
سازد و تا امروز چنین بوده است.
را محقق 
در ۹ماه گذشته بودجههای جاری به موقع پرداخت شده است
رئیس جمهوری ادامه داد :در این  ۹ماه ،بودجههای جاری به موقع پرداخت
میلیارد تومان از بودجه عمرانی نیز پرداخت شده است

شده و تاکنون  ۳۴هزار
مد نظر دولت بوده ،یا افتتاح شده و یا تا پایان
و طرحهای مهم و اساسی که 
خواهد شد.
سال افتتاح 
روحانی گفت :در شرایطی که دشمنان ما؛ آمریکاییها و صهیونیستها فکر
توانند ملت را از ساخت کشور و دولت را از
ید می 
ند که با تحریم شد 
میکرد 
ند و درآینده
ناامید شد 
کرد تا امروز 
خواهند 

اجرای قانون و بودجه مصوب ناتوان
خواهند بود.

ناامید
هم 
رئیس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد :برمبنای آنچه خواست ملت و
نمایندگان مجلس بوده است در طول  ۹ماه گذشته ،دولت توانسته است در
ارد به رغم اینکه شرایط بودجهای
قدمهای قابل مالحظهای برد 
اقتصاد کالن 

بود که در سال گذشته تا اسفندماه شرایط ما از لحاظ
اقتصاد ما به گونهای 

و
اقتصاد ما مسیر و راه درست
اسفند گذشته تقریبا 
نامساعد بود ،از 

اقتصادی بسیار
کرد و در اردیبهشت امسال آثار آن را در شاخصهای کالن اقتصادی
خود را آغاز 

مشاهده کردیم.
امیدوارم شاخص اقتصاد بدون نفت امسال مثبت باشد
رصد نقطه
روحانی افزود :همان گونه که مطلع هستید تورم  ۵۲د 
رصد رسید و رشد اقتصادی که سال گذشته منفی بود
به نقطه به  ۲۷د 
امیدواریم و عالئم این چنین میگوید برآوردها این است اقتصاد منهای
نفت ما امسال مثبت باشد و امیدوارم ما به این هدف امسال دست پیدا کنیم.
وی اضافه کرد :در سال آینده پیش بینی ما آن است که با کمک
همدیگر میتوانیم این راه را ادامه دهیم .در بخش صنعت و صنایع بورسی
ما در ماههای گذشته ،رشد  ۳.۷درصد در تولید و  ۱۴.۵نیم در ارزش و
فروش داشته و این به این معناست که مسیر صحیحی در اقتصاد کشور
آغاز شده است.
وی ادامه داد :آغاز امسال گرچه هم با رحمت و هم با نقمت توام بود.
با رحمت پربارش آسمانی و با مشکالتی برای مردم در  ۲۱استان بود .اما
در عین حال آثار آن بارندگی لطف خداوند را در آن روزها مشاهده میکنیم.
رئیس جمهور یادآور شد :آمار برداشت محصوالت خوزستان را
که وزارت کشاورزی فرستاده بود ،بسیار خوشحال کننده بود ،در همه
رشد قابل مالحظهای دارد .در
محصوالت کشاورزی نسبت به سال گذشته 
تولید شلتوک  ۹۰۰هزارتن و برنج سفید  ۵۵۰هزار تن ،ذرت و
آمار دیدم که 
رشد قابل مالحظه داشته است.
کلزا همه محصوالت نسبت به سال گذشته 
روحانی با بیان این که این رشد از برکت دو امر است گفت :یکی
بارندگی و رحمت خداوند ،دوم اجرای طرح کانالکشی آب و زهکشی در
خوزستان است ۳۰۰ .هزار هکتار برای خوزستان و ایالم که در این سایه این
طرح عظیم و بزرگ امروز از این نعمت استفاده میکنند.
روحانی افزود :چند ماه پیش که در خوزستان در کنار مزارع عزیزان
بودم همه آنها خوشحال بودند که اجرای این طرح چه مقدار توانسته بر
ارزش زمین آنها افزوده کند عالوه بر محصوالتی که در سایه این طرح
بدست بیاورند .این طرح کشاورزی را در خوزستان و ایالم ادامه خواهیم
داد .در مناطق گرمسیری قدمهای بسیار بزرگی برداشته شده و سدهای
فراوانی در طول ماههای گذشته افتتاح شده و در دولت یازدهم و دوازدهم
مجموعا تاکنون  ۳۵سد افتتاح شده که این به معنای حرکت درست اقتصاد
کشور است.
وی ادامه داد ۲۵ :تصفیهخانه و  ۶۲تصفیهخانه فاضالب در دولت
یازدهم و دوازدهم افتتاح شده که این به معنای آن است که در زمینه
کشاورزی ،آب و برق حرکت ما درست و مثبت بوده است .آنچه دشمنان
اقتصاد بوده ،ناموفق بودهاند .ملت بزرگ و

ما دنبال میکردند و آن شکست
فهمیم ما توانسته در این شرایط سخت به پیش ببرد.
رئیس جمهوری گفت :در این ماههای اخیر به هر استانی رفتم بین ۱۰
تا  ۲۰هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد و معادل آنها هم کلنگزنی شد.
این معنای آن است که همه استانهای ما در مسیر رشد اقتصادی است.
فقط در آب و برق در  ۶ماهه دوم امسال  ۳۳هزار میلیارد تومان طرح و

خواهد شد .بنابراین روند اقتصاد ما هم در کالن و هم در

پروژه افتتاح
بخشها مثبت بوده است.
سال گذشته تولید ما در پارس جنوبی
برای نخستین بار از قطر پیشی گرفت
روحانی اظهارداشت :سال گذشته برای نخستینبار در تاریخ توانستیم
در پارس جنوبی تولیدمان از قطر بیشتر شود .در حالی که سال  ۹۲تولید
تولید میکرد .این
ما نسبت به قطر نصف بوده است و قطر دو برابر ما گاز 
به معنای آن است که ما زمینه گاز و نفت حرکتمان درست بوده است.
وی ادامه داد :ما در بخش میادین نفتی مرزی غرب کارون که هفتاد
تولید میکنیم
تولید میکردیم امروز  ۳۵۵هزار بشکه 
هزار بشکه در روز 
این به معنای آن است که تولید ما حدود  ۷برابر شده است پس اقتصاد
رشد و حرکت داشته
ما در بخشهای مختلف مانند کشاورزی ،آب و برق 
است .در زمینه ارتباطات و گازکشی به روستاها در همه این زمینهها حرکت
مثبت بوده است.
رئیس دولت دوازدهم افزود :توانستیم یک مقدار کمبودی که در زمینه
ساخت مسکن داشته باشیم با طرحی که وزارت راه و شهرسازی تدوین
کرده و  ۱۸۰هزار واحد را در طول یکی دو هفته پیش آغاز کرده برای
اجرا و عملیات و  ۴۰۰هزار واحدی که قول داده تا آخر دولت اجرایی و
خواهد کرد.

عملیاتی
روحانی گفت :حدود  ۱۰۷هزار منزل مسکونی در بخش زلزله زده
ترمیم یا احداث کردیم و در بخش سیل  ۱۴۷هزار واحد مسکونی ترمیم و
یا در حال احداث است که امیدواریم تا پایان سال تکمیل شود .بنابراین در
همه این زمینهها حرکت ما درست بود و برعکس آنچه که آمریکاییها فکر
میکردند که با فشار تحریم اقتصاد ما را دچار مشکل میکنند مسیر و راه
درستی را انتخاب کردیم و پیش میرویم.
بودجه سال  ۱۳۹۹بودجه ایستادگی و استقامت در برابر
تحریم است
کرد و گفت:
روحانی در ادامه به ویژگیهای بودجه سال آینده اشاره 
بودجه سال  ۹۹مانند امسال ،بودجه ایستادگی و استقامت برابر تحریم است
این بودجه به دنیا اعالم میکند که به رغم تحریم ،کشور را مخصوصا از
لحاظ نفت اداره خواهیم کرد.
وی افزود :تقریبا بودجه سال  ۹۹با شرایطی که پیش بینی کردیم
خیلی به نفت اتکا ندارد و نمایندگان در جدولها خواهند دید که درآمدی
که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته شده است با مقداری که در بودجه
عمرانی پیش بینی کرده ایم اگر همه آنها حاصل شوند تقریب همه آنها
نزدیک هم است.
روحانی گفت :اگر هم حاصل نشود بودجه عمرانی ما جلو است۷۰ ،هزار
میلیارد تومان اعتبار بودجه عمرانی برای سال آینده مد نظر قرار گرفته است؛
از ابتدای دولت تدبیر و امید از  ۱۱هزارمیلیارد تومان اعتبار در سال  ۱۳۹۱به
تدریج به هفتاد هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده ایم.
رئیس دولت دوازدهم گفت :بودجه عمرانی کشور در  ۶سال گذشته
بیش از  ۶برابر شده است و امیدوارم در بخش عمرانی طرحهایی که مد
نظر است را اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد :همه طرحهای مهم کشور در سال آینده اجرا و
خواهد شد طرحهایی که برای غرب کشور و مناطق گرمسیری مد

عملیاتی
نظر داشتیم که بخش بیشتر آن اجرا شد و بخشی از آن باقیمانده است که
خواهد شد که به معنای یک تحول بزرگ

تا پایان دولت دوازدهم عملیاتی
در بخش کشاورزی است.
روحانی گفت :خودکفایی ما در زمینه غذایی در آغاز دولت یازدهم ۵۷
درصد بوده است و امروز باالی  ۷۳درصد است و پیش بینی ما این است تا
پایان سال آینده خودکفایی ما در مواد غذایی به  ۸۲درصد برسد.
رئیس جمهوری در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر اینکه روند
خودکفایی و خوداتکایی در بسیاری از محصوالت کشاورزی را به عنوان
یک تحول بزرگ در این بخش در سال آینده ادامه میدهیم ،گفت :ما
طرحهایی را برای سامانههای نوین آبیاری کشور داریم ،قبل از دولت
یازدهم کل سامانه آبیاری نوین کشور یک میلیون و  ۳۰۰هزار هکتار بوده
و امروز  ۲میلیون  ۳۰۰هزار هکتار از این سامانه پیاده شده است و تا آخر
دولت دوازدهم به  ۲برابر خواهد رسید که معنای انتخاب مسیر صحیح در
بخش کشاورزی و آب و سد سازی و فاضالب و در بخشهای زیرساختی
کشور است.
پنج استان را به ریل سراسری کشور متصل کردیم
روحانی اظهارداشت :در زمینه ریل سازی که در بودجه امسال و سال
تاکید شد که ریل به عنوان مسیر حمل و نقل اساسی در کشور مد
آینده 
نظر قرار گرفته است .تا پیش از دولت یازدهم کل ریل کشور حدود ۱۰هزار
و اندی کیلومتر بوده است اما امروز  ۱۱هزار و  ۳۰۰کیلومتر است و اگر
با خط دوم و سوم محاسبه کنیم طول آن حدود  ۱۴هزار کیلومتر میشود
روند ادامه
که یک حرکت سریع و خوبی داشتیم و در سال آینده نیز این 
خواهد داشت.
وی بیان کرد :در طول سال گذشته و امسال پنج استان را به ریل
سراسری کشور متصل کردیم برای سال آینده نیز امیدواریم راه آهن یزد –
اقلید و رشت – بندر انزلی و چابهار – زاهدان تکمیل شود که امسال تالش
مضاعفی انجام دادهایم تا این مسیر تا آخر دولت دوازدهم به ثمر برسد که
برای ما بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهوری با بیان این که مسیر ریل خواف – هرات نیز در دست
اجرا و فعالیت است گفت :امیدواریم به عنوان یک طرح بسیار بزرگ و مهم
زیر ساختی برای کشور نسبت به ریل گذاری تا جایی که توان داشته باشیم
این طرحها را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و این مسیر ادامه مانند سایر
طرحهایی که اعالم کرده ایم ادامه خواهد داشت.
روحانی با اشاره به این که در زمینه انرژی امروز به خودکفایی رسیده
حد مهم است که حتی در زمستان
ایم بیان کرد :خود کفایی در انرژی تا آن 
گاز را به کشورهای مختلف صادر میکنیم که در گذشته نمی توانستیم این
کار را انجام دهیم .در زمستان تقریبا قطع میشد اما امروز این صادرات به
کشورهای دیگر در شرایط سرمای زمستان ادامه دارد ،در زمینه نفت گاز و

بنزین امروز نه تنها خودکفا شده ایم بلکه صادرات هم داریم.
تولید بنزین به  ۱۱۰میلیون لیتر در روز میرسد

روحانی گفت :بر اساس آخرین گزارش وزارت نفت در پایان سال  ،۹۸تولید
رسد در حالی که در آغاز دولت یازدهم تولید
بنزین به  ۱۱۰میلیون لیتر در روز می 
آن  ۵۲میلیون لیتر در روز بوده؛ یعنی این مقدار بیش از دو برابر شده است که
امیدواریم که با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت تا سالهای آینده خودکفایی
قدمهای بسیار مهم دولت
کند و در زمینه مسائل محیط زیست 
بنزین ادامه پیدا 
روند را نیز در سال  ۱۳۹۹ادامه خواهیم داد.
برداشته است و این 
وی گفت :به غیر از مساله دریاچه ارومیه که شرایط آن بسیار امیدوار کننده
بهبود یافته
است و وضعیت تاالبها که شرایط آن نسبت به سالهای گذشته 
خواهد داشت.
روند هم ادامه 
است ،و این 
رئیس جمهوری ادامه داد :در زمینه بنزین و گازوییل بزرگترین طرحها را
ود  ۷۵میلیون لیتر بنزین و
برای مسائل محیط زیست کشور اجرا کردیم و حد 
 ۴۵میلیون لیتر گازوئیل یورو  ۴و  ۵است .بنابراین در زمینه محیط زیست دولت
قدمهای بسیار خوبی برداشته و ما این طرح را ادامه میدهیم.

تاکید کردم که برای برخی از
وی افزود :به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
طرحهای زیست محیطی مخصوصا بحث پسماندها که یک مشکل بزرگ در
شمال کشور ،البته در بقیه کشور هم مشکالتی فراوان است ،یک بودجه خاصی
بتوانند در
شود برای اینکه ما بتوانیم این مشکالت را حل کنیم و مردم 
پیشبینی 
سالمت بیشتر زندگی بکنند.
بعد طرح تحول سالمت است ،این
رئیس دولت دوازدهم بیان کرد :نکته 
مانند گذشته در سال آینده هم به حول و قوه الهی ادامه میدهیم .این
طرح را 
طرح از افتخارات بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم است و ان شاءاهلل تا پایان دولت
دوازدهم در کنار این طرح خواهیم بود.
روحانی عنوان کرد :در آغاز دولت یازدهم همه تختهای بیمارستانی اعم
از تخت بستری ،تخت اورژانس ،تخت موقت ۹۶ ،هزار تخت در سراسر کشور
وجود داشت .امروز تختهای کشور  ۱۲۳هزار تخت است و تا پایان سال  ۸هزار

تخت اضافه میشود.
وی یادآورشد:تا پایان سال  ۱۳۱هزار تخت بیمارستانی و تا پایان سال  ۹۹به
جای  ۹۶هزار ،انشاءاهلل  ۱۳۷هزار تخت بیمارستانی خواهیم داشت.
انید از لحاظ پرداخت مردم ۳۷
رئیس دولت دوازدهم گفت :همانطور که مید 
رصد و
رصد در شهر  ۱۰د 
رصد هزینه به گردن مردم بود ،امروز به جای  ۳۷د 
د 
رصد به عهده مردم است و این خدمت بزرگی است که طرح تحول
در روستا  ۵د 
هد و ما این طرح تحول سالمت را ادامه میدهیم.
سالمت انجام مید 
وی افزود :نکته دیگری که برای ما بسیار حائز اهمیت است مساله قدرت
خرید و شرایط زندگی مردم است .این موضوع هم در سال  ۹۸یک مساله اساسی

بوده و هم در بودجه سال  ۹۹یک مساله اساسی ما بوده است.
کرد :میدانیم در شرایط تحریم و فشار مردم در سختی هستند
روحانی اضافه 
خرید مردم کاهش پیدا کرده است .میدانیم در این شرایط صادرات و
و قدرت 
واردات جابجایی پول و ارز ما در دنیا با مشکالت زیادی توام است و میدانیم که
در صادرات نفت با مشکالتی مواجه هستیم .اما در عین حال تالش ما این است
سختی معیشت مردم را کاهش بدهیم.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :همه تالش ما این است که سختیها
کند و بیشتر قابل تحمل باشد .به همین دلیل ما برای
مقداری کاهش پیدا 
کاالهای اساسی ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص دادیم و برای بودجه سال  ۹۹هم
همانند اینکه در این ماه پرداخت

برای کاالهای اساسی اختصاص خواهیم داد.
میکنیم در ماه آینده هم پرداخت میکنیم ،سال آینده هم مانند ،همین آذرماه
بود و باز هم  ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی بود.
خواهد 
امسال 
وی ادامه داد :طرحهای مختلفی در این زمینه در ذهن ما و نمایندگان
مجلس بود .بحثهای فراوانی کردیم فقط به خاطر رفاه مردم و به خاطر اینکه
چند نرخی و جلوگیری از
انید ارز 
مشکالت معیشتی کاهش پیدا کند .مید 
کند به
فساد چقدر مشکل است .اما در عین حال دولت تحمل می 
سوءاستفاده و 
همانند

خاطر اینکه مردم در فشار نباشند .بنابراین کاالهای اساسی سال آینده
خواهد بود.
امروز و امسال باز هم به قیمت  ۴۲۰۰تومان 
رئیس جمهوری اضافه کرد :حتی کاالهای غیراساسی هم با ارز نیمایی
بود که در این بودجه ما ارز نیمایی را  ۸۵۰۰تومان مدنظر قرار دادیم .بنابر
خواهد 

این تالش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت :تالش کردیم حقوق و مستمری
هستند به مقداری که در توان دولت است

افرادی که در جامعه ما آسیبپذیرتر
میلیارد

افزایش بدهیم .در همین یکی دو هفته گذشته ما بیش از یک هزار
تومان  -عالوه بر آنچه که در سالهای پیش و اوایل سال پرداخت میشد -برای
کمک به معلولین اختصاص دادیم .در واقع در اجرای قانون حمایت از معلولین که
به عنوان قانون مجلس شورای اسالمی بر ما ابالغ شده است،را آغاز کردیم.
افزایش  ۱۵درصدی حقوق کارمندان و کارگران
اد :در زمینه مستمریبگیران نیز شرایط ما به شکلی است که
روحانی ادامه د 
نسبت به یکی دو سال گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است .همچنین
مانند کارمندان و کارگران ما بسیار سخت خواهد
ارند 
برای آنها که حقوق ثابت د 
رصد افزایش دادیم و مستمری ثابت و در سال آینده هم
بود ،در سال جاری  ۲۰د 
رصد بر حقوق و مستمریها
رصد افزایش بدهیم .یعنی در این دو سال ۳۵ ،د 
 ۱۵د 
هستند از فشار

اضافه کردیم و این به معنای آن است که اقشاری که تحت فشار
کمتری برخوردار بشود.
رئیس دولت دوازدهم عنوان کرد :در همین طرح اخیر هم تالش ما بر این
بوده که آنهایی که دارای فشار بیشتری روی آنها است و مشکالت بیشتری
ارند بتوانیم به آنها کمک معیشتی را هم در ماههای باقیمانده امسال پرداخت
د 
کنیم که نسبت به ماه آذر و در آخر آبان انجام دادیم و نسبت به ماههای بقیه هم
انشاءاهلل انجام میدهیم که این طرح شامل  ۶۰میلیون نفر از اعضای خانواده
ایران است .ممکن است مقداری هم در اثر درخواست مردم آنهایی که مدعی
هستند افزوده شود.

نیازمند

هستند که

رئیس جمهوری گفت :به هر حال ما این را اجرایی و عملیاتی میکنیم
روند در سال  ۹۹هم به
بگیرند این 

برای اینکه مردم ما در فشار کمتری قرار
خواهد بود
خواهد یافت .بنابراین شرایط اقتصادی ما بهتر 
حول و قوه الهی ادامه 
باشند البته
نباشد که در فشار بیشتر 
و تالش میکنیم شرایط مردم شرایطی 
هر چه ما بهدست آوردیم در سایه حمایت مجلس شورای اسالمی ،در سایه

هدایتهای مقام معظم رهبری و در سایه حضور مستمر مردم در بخشهای
خواهد یافت.
روند در سال آینده هم ادامه 
مختلف اجتماعی و اقتصادی بوده و این 
وی ادامه داد :کمک به معلوالن که اوایل سال پرداخت میشده است ،به
عنوان قانون مجلس شورای اسالمی آغاز کرده ایم .در زمینه مستمری بگیرها
به گونهای است که نسبت به یکی دوسال پیش ،بیش از  ۳برابر افزایش پیدا
کرده است.
بودجه  99بر مبنای فشار حداکثری
و ادامه تحریم آمریکا تنظیم شده است
روحانی گفت :بنابراین از لحاظ کمک به بیش از  ۷دهک جامعه دولت
حرکت خوبی را آغاز کرده است که قشر متوسط و ضعیف ما است که این حرکت
خواهد داد.
را باز هم ادامه 
تاکید کرد :مبنای بودجه ما همچنان بر مبنای فشار
رئیس جمهوری 
قدمهای
حداکثری و ادامه تحریم آمریکا است که این به آن معنا نیست که دولت 
ارد اما در عین حال مبنای ما بر این است و بر این مبنا ما بودجه
دیگری را بر ند 
 ۹۹را طراحی کردیم .وی ادامه داد :من به عنوان یک خبر خوشحال کننده به
نمایندگان و ملت بگویم که روابط ما و روابط اقتصادی ما با کشورهای همسایه
روند بهتری را طی میکند؛ امیدواریم
چند کشور غیر همسایه در ماههای اخیر 
و 
در سال آینده شرایط بهتری با این کشورها داشته باشیم.
خواهد یافت با ورود

رئیس جمهور یادآور شد :صادرات ما رونق بیشتری
موقت ما در اتحادیه اوراسیا ،صادرات ما با ارقام بهتر بدون تعرفه یا با تعرفه بسیار
هد همین طرح را با ترکیه به طور دیگر اجرا میکنیم و با آذربایجان
کم رونق مید 
کرد و با کشورهای دیگر اجرا میکنیم.
به زودی اجرا خواهیم 
وی اضافه کرد :آنچه که در سرمایه گذاری مدنظر ما بوده است از  ۵میلیارد
میلیارد آن قبال نهایی و اجرایی

دالر سرمایه گذاری روسیه در ایران که بیش از ۲
میلیارد دالر

شده است بقیه آن در سال  ۲۰۲۰عملیاتی میشود .امیدواریم ۵
سرمایه در سال بعد ،چه طرحهایی که قبال نهایی شده و چه در سال آینده نهایی
وارد کشور شود .البته مشابه این با کشورهای دیگر هم داریم بنابراین
شود 
می 
خواهد شد.
شرایط اقتصادی ما بهتر 
نباشد در فشار بیشتر
روحانی گفت :تالش میکنیم شرایط مردم به گونهای 
باشند .البته هرچه به دست آوردیم در سایه حمایت مجلس شورای اسالمی ،در
سایه هدایتهای رهبری و در سایه حضور مستمر مردم در بخشهای مختلف
خواهد یافت.
روند در سال آینده ادامه 
اجتماعی و اقتصادی بوده است و این 
کرد و گفت :ویژگیهای بودجه
وی در ادامه به رقم بودجه در سال  ۹۹اشاره 
ما اصول سیاستهای ما در بهداشت ،درمان ،ریل ،محیط زیست ،کشاورزی،
باند ما نسبت به آغاز دولت یازدهم قدرتش  ۲۰برابر شده است
آب ،برق ،پهنای 
روند را ادامه میدهیم.
بنابراین ما این 
رئیس جمهوری گفت :در زمینه این که بتوانیم شبکه ملی اطالعات داخلی
خود نیازی به خارج
نیازمندیهای 

بتوانند برای
را آنچنان تقویت کنیم که مردم 
ند که
باشند و اخیرا هم رهبر معظم انقالب در این زمینه دستوری داد 
نداشته 
در شورای عالی فضای مجاری آن را دنبال میکنیم مردم شرایط بهتری را
خواهند کرد.

لمس
روحانی افزود :در بودجه سال  ۱۳۹۹حقوق و مزایای مستمر کارکنان،
رصد افزایش پیدا میکند .همسان سازی
بازنشستگان کشوری و لشکری  ۱۵د 
حقوق بازنشستگان اجرا میشود،مساله مبارزه با فقر مطلق به عنوان یک مساله
چند سال گذشته در دولت دوازدهم آن را دنبال کردیم امسال هم
مهمی که در 
آن را با اعتباری بیشتری دنبال میکنیم .اعتبار الزم برای رتبه بندی معلمان در
این بودجه پیش بینی شده است .مدیریت طرحهای ملی را بخش بزرگ آن را به
بود که درخواست
استانها واگذار کردیم که مطالبه استانها بود .مطالبه نمایندگان 
شود بنابراین برای سال آینده  ۶۵۰طرح ملی به
اشتند که به استانها واگذار 
د 
استانها واگذار شده است .وی در ادامه گفت :یکی از دغدغههایی که برخی
ارد کردن گرمایش مدارس
نمایندگان و وزیر آموزش و پرورش نسبت به استاند 
بود که وزیر نفت این مسوولیت را بر عهده گرفت بنابراین در همه مدارس به

ارد اجرایی شود.
صورت استاند 

اجرای طرح گازسوز کردن خودروها
با بودجه دستگاههای اجرایی

روحانی افزود :مساله گازسوز کردن خودروهایی که مربوط به حمل و نقل
عمومی از طرف دولت اعالم شد .ما در سال آینده آن را اجرا میکنیم و دولت
بودجه آن را بر عهده میگیرد.
کند و بودجه دستگاههای
وی ادامه داد :طرح تحول سالمت استمرار پیدا می 
شد و همچنین دولت برای کوچک سازی و عدم
خواهد 
اجرایی برنامه محور 
مازاد در سال آینده واگذار
کند بنابراین داراییهای 
تصدی گری تالش می 
یکصد ردیف هزینهای بودجه حذف شده است و بودجه شرکتهای
میشود .
دولتی امسال یکماه زودتر تقدیم مجلس شده است.
رئیس جمهوری گفت :در بودجه سال آینده شرکتهای دولتی  ۲۰۰هزار
میلیارد هم بودجه عمرانی

کرد و  ۷۰هزار
خواهند 

میلیاردتومان سرمایه گذاری
میلیارد تومان در سال آینده اعم از دولت یا شرکتهای

است بنابراین  ۲۷۰هزار
خواهد بود.
کنند که باعث شکوفایی 
دولتی در سال آینده سرمایه گذاری می 
وی افزود :الیحه بودجه سال  ۹۹از حیث منابع و مصارف به میزان ۱۹
میلیارد ریال است که منابع بودجه عمومی دولت ۵

میلیون و  ۸۸۷هزار و ۳۷۱
میلیارد ریال است و منابع عمومی بودجه ما ۴۸۴

میلیون و  ۶۳۸هزار و ۲۹۳هزار
شود  ۴میلیون و
میلیارد تومان در سال  ۹۹در نظر گرفته شده است که می 

هزار
رآمد اختصاصی وزارت خانهها  ۷۹۲هزار و
میلیارد ریال ،د 

 ۸۴۵هزار و  ۹۶۸هزار
میلیارد

میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و بودجه شرکتهای ۱۴

 ۳۲۵هزار
میلیارد ریال مدنظر قرار گرفته که این الیحه بودجه طبق

و  ۸۳۹هزار و ۴۵۸
شد امیدواریم
خواهد 

اصل  ۵۲قانون اساسی تقدیم مجلس شورای اسالمی
هند که آیین نامه اجرایی را تا
نمایندگان امسال در نیمه بهمن بودجه را تحویل د 
قبل از پایان سال نهایی کنیم.
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جزئیات طرح گازسوز کردن خودروها

صرفهجویی  5برابری گاز طبیعی به جای بنزین
سوخت  CNGدر برابر سوخت بنزین  ۵برابر صرفه جویی
ارد و این نوع سوخت کامال از نظر اقتصادی به صرفه است.
د 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،افزایش قیمت بنزین
یکی از عوامل افزایش تقاضا برای گازسوز کردن خودروهاست.
گاز طبیعی را میتوان به عنوان سوخت جایگزین سوختهای
حمل و نقل دانست.
دوگانه سوز کردن خودرو مزایا و معایبی دارد .بسیاری از مردم
شاید برخی
نگران ترکیدن مخازن  CNGهستند؛ عالوه بر این 
بزنند چرا
مهر خشک کار کردن را بر پیشانی موتورهای گاز سوز 
که دیده شده برخی از خودروهای دوگانه دچار مشکالت فنی و
شوند که عدم رضایت مشتریان را به همراه دارد.
موتوری می 
به گفته فعاالن صنعت خودرو ،دوگانهسوز کردن براساس
شود و ایمنی و سالمت
استانداردهای مشخص ،انجام می 
ید نمیکند .تعدادی از رانندگان پس از اینکه
خودروها را تهد 
کنند از ایرادات فنی شکایاتی دارند.
خود را دوگانه می 
اتومبیل 
یکی از دالیل ایرادات فنی خودرو را میتوان مراجعه به مراکز
نامعتبر دانست که از قطعات اصلی استفاده نمی کنند.
کپسولهایی که در کارگاههای غیرمجاز روی خودروها نصب
هستند که خودرو

میشوند ،کپسولهای تاریخ مصرف گذشتهای
کنند و جان بسیاری از مردم را
را به یک بمب ساعتی تبدیل می 
به خطر میاندازد.
 ۲هزار و  ۶۰۰تومان صرفه جویی
با مصرف گاز طبیعی به جای بنزین
جواد شهبازی نایب رئیس اتحادیه سوختهای
محمد 

جایگزین و خدمات وابسته با اشاره به اینکه سوخت CNG
و سوخت بنزین مزایای متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند ،گفت:
آالیندگی سوخت بنزین نسبت به سوخت گاز طبیعی بیشتر است
و این موضوع را میتوان جزو مزایای سوخت  CNGدانست.
وی بیان کرد :سوخت  CNGهمان گاز طبیعی است که به
ارد سختگیرانه
صورت فشرده در مخازن  CNGتحت استاند 
تولید میشود.این سوخت استانداردهای بسیار معتبر جهانی دارد

مورد قبول است و استانداردها برای
که خوشبختانه در ایران هم 
ارد تهیه شده است.
سازمان ملی استاند 
نایب رئیس اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته
ادامه داد :سوخت  CNGدر مخازنی با امنیت باال قرار دارد.
ارند که مخازن  CNGبا چه
مرد این اطالعات را ند 
شاید عموم 

ارد معتبر جهانی
شود و تحت چه استاند 
تولید می 
امنیت باالیی 
تولید میشوند.

شهبازی با بیان اینکه گاز طبیعی به صورت فشرده در این
بتوانند مسافت زیادی را طی
شود تا خودروها 
وارد می 
مخزنها 
کنند ،گفت :آالیندگی گاز طبیعی به مراتب پایینتر از بنزین است
و تقریبا میتوان گفت بنزین  ۱۸برابر آالیندگی بیشتری نسبت
به گاز طبیعی دارد.
وی تشریح کرد :اولین مزیت استفاده از سوخت CNG
کاهش آلودگی محیط زیست است و با توجه به حمل و نقل
خودروهای سواری که در سطح کشور حجم زیادی دارد ،استفاده
تواند کمک به داشتن یک هوای سالم
از سوخت  CNGمی 
کند .نایب رئیس اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته
بیان کرد :مزیت مهمتر سوخت  CNGاین است که با توجه به
شرایط اقتصادی عموم مردم ،استفاده از سوخت  CNGمیتواند

خانوادهها کمک کند .قابل ذکر است که یک متر مکعب
اقتصاد 
به 
گاز  CNGاز لحاظ سوخت برای خودروهای سواری برابری با
یک لیتر بنزین میکند ،یعنی به ازای هر متر مکعب استفاده از
سوخت  CNGتوسط یک خانوار در یک لیتر بنزین صرفهجویی
میشود .شهبازی افزود :با توجه به نرخ فعلی سوخت اگر یک لیتر
مد نظر قرار دهیم ،یک لیتر
آزاد  ۳هزار تومانی 
بنزین را با نرخ 
بنزین برابر است با  ۱متر مکعب گاز  ۴۴۰تومانی ،با این حال
زیاد است.
تفاوت  ۴۴۰تومان تا  ۳هزار تومان نرخ بنزین 
خانوادهای از سوخت بنزین استفاده
وی بیان کرد :اگر هر 
نکند و سوخت گاز را جایگزین آن کند ،مبلغ  ۲هزار و ۶۰۰

تومان صرفه جویی و ذخیره میکند .حال با احتسابات اگر یک
خانواده در ماه  ۱۰۰لیتر اضافه از سهمیه مصوبی که میتواند
کند بسیار در هزینههای
بنزین استفاده کند ،از  CNGاستفاده 
خواهد کرد ،اگر بنزین  ۱۵۰۰تومانی را در نظر
خود صرفه جویی 

کند در صورتی که اگر
باید  ۱۵۰هزار تومان هزینه 
بگیریم در ماه 
باید پرداخت کند
کند  ۴۴هزار تومان 
در ماه  ۱۰۰لیتر گاز مصرف 
که این نشان دهنده قیمت پایین سوخت گاز است.
نایب رئیس اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته
گفت :مخازن  CNGتحت استانداردهای معتبر جهانی ساخته
چند پارامتر مهم بر روی مخازن  CNGبه عنوان
میشوند .
شناسنامه آن مخزن درج شده است.
شهبازی افزود :یکی از مهمترین گزینههایی که بر روی
ارد معتبر بینالمللی یا استانداردی که
مخزن هک شده ،استاند 
مورد بعدی هک
ارد ایران است .
تحت نظارت سازمان ملی استاند 
تولید و انقضای آن است.
شده روی مخزن تاریخ 
وی ادامه داد :به طور عمده مخازن  CNGبا طول عمر ۱۵
سال است و نشان دهنده ظرفیت خوب این مخازن است .گزینه
کرد گزینه ONLY FOR CNG
باید به آن توجه 
بعدی که 
باید بر روی مخازن هک شده باشد ،همچنین
است که حتما 
باید هک شده باشد.
شماره سریال مخزن با توجه به سازنده آن 
نایب رئیس اتحادیه سوختهای جایگزین و خدمات وابسته
باید بر روی آن هک شده باشد ،تا نشان
گفت :لیتراژ مخزن حتما 
چند لیتر ظرفیت دارد .ظرفیت مخازن  CNGبه لیتر
هد مخزن 
د 
باید به آن توجه کنیم.
است که حتما 
کنند که به
باید توجه 
شهبازی تصریح کرد :رانندگان خودرو 
نکنند چرا که سوابق آن
هیچ عنوان از مخازن دست دوم استفاده 
موجود نیست.
مخزن 
وی گفت :مراکز معاینه فنی در خصوص خودروهای
شدهاند ،بررسیهایی را
تولید 
گازسوزی که به صورت کارخانهای 
انجام میدهد .خودروهایی که در کارگاههای مجاز یا در سالهای
باید مجوز صدور سالمت
اند 
شده 
گذشته به صورت دولتی گازسوز 
بگیرند ،سپس به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.

اقتصادی بودن  CNGنسبت به بنزین
علی محمودیان رئیس اتحادیه کشوری سوختهای
جایگزین و خدمات وابسته گفت :سوخت  CNGدر برابر
ارد و این نوع سوخت کامال
سوخت بنزین  ۵برابر صرفه جویی د 
از نظر اقتصادی به صرفه است .وی بیان کرد :خوشبختانه با
توجه به تکنولوژی پیشرفته کیفیت تجهیزات نصب شده بر روی
سیستمهای گازسوز ارتقا یافته و مشکلی را برای مصرف کننده
صد در صدی برای تولید
ایجاد نمی کند .خوشبختانه پتانسیل 

ارد و تمام مراکز معتبر از قطعات اصلی
وجود د 
قطعات دوگانه سوز 
استفاده میکنند .رئیس اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین
و خدمات وابسته ادامه داد :برخی از تبدیل خودروهای تک سوز
شود از انجام این کار صرف
ارند که باعث می 
به دوگانه نگرانی د 
نظر کنند؛ قابل ذکر است که دوگانه سوز کردن خودرو در مراکز
ایجاد نمی کند .برخی از رانندگانی
مجهز مشکلی برای خودرو 
خود را در مراکز نامعتبر دوگانه کرده اند ،دچار
که خودروهای 
اند چرا که قطعات تقلبی و نامعتبر بر روی سیستم
مشکالتی شده 
آنها نصب شده است .محمودیان گفت :یکی دیگر از نگرانیهای
باید گفت قیمت
مردم در خصوص قیمت تبدیل به دوگانه است .
ارد که تمام مراکز
تبدیل خودرو به دوگانه سوز قیمت مصوبی د 
معتبر طبق آن مصوبه قیمت را دریافت میکنند .قیمت کیت
یک برای خودروهای عمومی  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان است.
وی تشریح کرد :برخی از مردم ترس از خرابی موتور خودروی
باید گفت با توجه به تکنولوژیها پیشرفته صنعت
خود را دارند ،اما 

رشد داشته و تجهیزاتی روی سیستم خودرو نصب
 CNG
وارد نکند.
شود که به موتور ماشین ضربهای 
می 
گاز طبیعی یکی از بهترین سوختها
به جای بنزین است
روح اهلل طالبی ،کارشناس صنعت خودرو درباره گازسوز کردن
خودروها ،گفت:گاز طبیعی یکی از بهترین سوختها به جای بنزین
شد به
است که پس از افزایش قیمت بنزین به رانندگان توصیه 
بروند و خودروهای تک سوز خود
سمت مصرف این نوع سوخت 
را به دوگانه تبدیل کنند .وی بیان کرد :از مزایای بارز گاز طبیعی
آالیندگی کمتر آن نسبت به بنزین است که متاسفانه سوخت
بنزین آالیندگی بسیاری دارد .سوخت  CNGرا میتوان کامال
اقتصادی دانست چرا که تفاوت قیمت زیادی بین سوخت بنزین و
ارد و باعث کمک به اقتصادی خانواده میشود .این
وجود د 
 CNG
کارشناس صنعت خودرو افزود :در کنار مزایای مثبت دوگانه سوزها
نباید از معایب آن غافل شد .از بزرگترین معایب دوگانه سوزها

کرد چرا که حجم
میتوان به مکان نصب مخازن  CNGاشاره 
زیادی از صندوق عقب خودرو را میگیرد .طالبی ادامه داد :این
باید گفت خودروهای گاز اکنون از تکنولوژی خوبی بهره
نکته را 
هوشمند شده است

برند چرا که سیستم گاز آنها کامپیوتری و
می 
اردECU .گاز طبق شرایط
و ضرر کمتری برای موتور خودرو د 
کند و حتی ایمنتر هم است .وی بیان کرد:
سیستم گاز را تنظیم می 
کنند چرا که
باید حتما به تاریخ انقضای خودروها توجه 
رانندگان 
تواند خطرناک باشد .خودروهای تک
در صورت اتمام این تاریخ می 
شوند ممکن است دچار مشکالت موتوری
سوزی که دوگانه می 
شود چرا که سوخت
شوند این امر موجب کوتاهی عمر قطعات می 

گاز نسبت به بنزین خشکتر است و تا حدودی موتور خودرو را
فرسوده میکند.
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بر اساس الیحه بودجه  ۹۹مالیات بر فروش و مصرف
سیگار نسبت به رقم تعیین شده در قانون بودجه سال جاری به
رصد افزایش یافته است .به گزارش ایسنا،
ترتیب  ۲۸و  ۳۳.۴د 
طبق الیحه بودجه سال  ۹۹که  17آذر رئیس جمهوری آن
را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد ،مجموع مالیات بر
میلیارد و  ۷۱۲میلیون تومان

فروش سیگار در سال آینده ۸۰۸
پیشبینی شده است .این در حالی است که در قانون بودجه
میلیارد و  ۳۱۳میلیون تومان در نظر

سال  ۱۳۹۸این رقم ۶۳۱

ود  ۲۸درصدی این
بود که حاکی از افزایش حد 
گرفته شده 
مالیات است .همچنین در بودجه سال آینده ،مالیات بر مصرف
میلیارد و  ۴۵۰میلیون تومان پیشبینی شده که

سیگار ۲۰۰۱
نسبت به رقم  ۱۵۰۰میلیاردی در قانون بودجه سال جاری
رصد افزایش داشته است .این در حالی است که
ود  ۳۳.۴د 
حد 
اخیرا بحث بر سر افزایش مالیات بر سیگار بین وزارت بهداشت
و انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی باال گرفته بود؛
ند بخشی
معتقد بود 
بهطوریکه دستاندرکاران وزارت بهداشت 

رآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین میتوانست از افزایش
از د 
 ۱۰درصدی مالیات بر سیگار تامین شود ،اما تولیدکنندگان
گفتند که این رقم کمتر است و در ضمن افزایش
سیگار می 
ورود سیگار قاچاق به کشور
مالیات بر سیگار منجر به افزایش 
رآمد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میشود .در این میان د 
(صمت) بابت حقوق انحصار و و صدور مجوز توزیع محصوالت
میلیارد تومان پیشبینی شده است که

دخانی معادل ۱۰۰
نسبت به قانون بودجه سال گذشته تغییری نکرده است

معافیت مالیاتی حقوقهای  3میلیون تومانی و کمتر
رصد در الیحه بودجه ۹۹
و مازا د به صورت پلکانی تا  ۳۵د 
دولت از حقوقهای سه میلیون تومانی و کمتر در
مازاد آن تا
نخواهد گرفت ،اما برای 

سال آینده مالیات
رصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شده است.
 ۳۵د 
به گزارش ایسنا ،آنچه در تبصره شش الیحه
بودجه سال  ۱۳۹۹اعالم شده نشان میدهد ،سقف
ود  ۳۶میلیون تومان تعیین
معافیت مالیاتی در سال حد 
شده است.

رآمد کارکنان
براین اساس نرخ مالیات بر کل د 
دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده
مازاد بر آن تا  ۱.۵برابر مشمول مالیات ساالنه
و کارانه 
مازاد  ۱.۵برابر تا  ۲.۵برابر آن
 ۱۰درصد ،نسبت به 
مازاد  ۲.۵برابر
رصد و نسبت به 
مشمول مالیات  ۱۵د 
رصد میشود.
تا چهار برابر آن مشمول مالیات  ۲۰د 
مازاد چهار برابر تا
همچنین مالیات برای نسبت به 

رصد و نسبت به مازاد
شش برابر مشمول مالیات  ۲۵د 
رصد است.
شش برابر  ۳۵د 
میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس قانون
مالیاتهای مستقیم ساالنه  ۲۸میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان تعیین شده است .در سال جاری حقوق کارکنان
بود و
تا دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان از مالیات معاف 
رصد به آن مالیات میخورد.
به طور پلکانی تا  ۳۵د 

ايران بعد از آبان 98
محمد فاضلي

شهيد بهشتي

استا د علوم اجتماعی دانشگاه

بعد از
آنقدر فرصت براي فکر کردن ،
شورشهاي بنزين ،داشتهام که آنچه مينويسم نه
باشد و نه موجسواري تلقي شود؛ از
از سر عصبانيت 
سر دردمندي براي ايران و مردمي است که آرزو دارند،
انساني ،مسالمتآميز و در خور شأن نام تاريخي ايران
زندگي کنند.
يکم .توسعهنيافتگي تاريخي (فراتر از عمر ج.ا.ا) ،ناکارآمدي حکمراني
اقتصادي که مسبب فساد ،بياعتمادي و باالخص نابرابري شده ،به عالوه
فشارهاي بينالمللي ناشي از سياست خارجي پرتنش ،اکثريت قاطع جامعه را
ناراضي و سرخورده کرده است.
دوم .سازکار دموکراسي انتخاباتي ،نتيجه دلخواه را براي اين اکثريت قاطع
بهبود زندگي
نداشته است .انتخابات منشأ اثربخشي براي اصالح حکمراني و 
مردم نشده است .اگرچه معتقدم بدون انتخابات ،وضع ميتوانسته از اين بدتر
باشد و بسيار بدتر هم بشود.

سوم .جمعيت ظرف چهل سال ،دو و نيم برابر و  84ميليون نفر شده و
رشد جمعيت ،و در يک دهه اخير بهطور
رشد اقتصادي نامتناسب با 
همزمان 
ايجاد نشده ،بهرهوري و دستمزدها افزايش
ميانگين منفي بوده است .شغل کافي 
اقتصاد ايران در رقابت با اقتصادهاي همسطح ،ناکارآمد،

نيافته و بخش عمده
منزوي و با فناوري پايين باقي مانده است.
چهارم .بيکاري گسترده در فعالترين و جوانترين بخش ،توسعه
حاشيهنشيني ،تخريب گسترده محيطزيستي و تيره شدن افق امکانپذيري
زندگي مناسب براي چندين ميليون جوان ،نارضايتي و نفرت اجتماعي را گسترده
است .مردم عصبانياند.
پنجم .فساد ،تعارض منافع ،فقدان شفافيت ،بيطرف نبودن نظام سياسي در
افراد و گروههاي خاص ،مردم را به بيگانگي
قبال همه مردم و جانبداري آشکار از 
و سرخوردگي عميق رانده است.
ششم .اصالحات اقتصادي دائم به تعويق افتاده است .اقشار ضعيف تراژدي
بحران اقتصادي مداوم به مدت چندين سال (از جمله پنجاه سال تورم دورقمي)
موجود چشمانداز روشني نميبينند.

را تجربه ميکنند .نخبگان نيز در ادامه وضع
تمايل به مهاجرت ،فرار سرمايه ،گريزان شدن از مشارکت سياسي و اجتماعي،
آمد اين وضعيت است .چرخه شوم فالکت اقتصادي شکل
افسردگي و نفرت پي 
گرفته است.
کنند و
هفتم .نخبگان صاحب قدرت دائم اين وضعيت را اِنکاردرماني مي 
خواهند مسالمتآميز و عادي ،مثل متوسطي از جهانيان

ميليونها انساني که مي
باشند ،به آرمانگرايي و زندگي قهرمانانه دعوت ميکنند.
بند پيشين است .مداخله
هشتم .شورشهاي بنزين ،محصول ترکيب هفت 
وجود
مردماش نيز در چنين شرايطي 
خارجي کثيفترين دشمنان اين سرزمين و 
دارد؛ اما اين چيزي از اهميت و ريشه داخلي نارضايتي و ناآرامي کم نميکند.
بهبود زندگي مردمان اين سرزمين ،از خشونت (شورش يا انقالب)
نهم .راه 
بعيد است که هيچ ميهندوستي ،در خاورميانهاي که عراق ،يمن،
نميگذرد .
شاهد بوده ،دل به براندازي ،انقالب خشن ،ترويج خشونت و
سوريه و ليبي را 
مداخله خارجي ببندد.
دهم .خشونت (از سوي حکومت و مردم) راه درمان دردهاي اين کشور
نيست ،اما ادامه اين وضعيت ،چيزي جز توسعه شورشهاي کور ،فرسايش
تمدني ،فرار سرمايه ،بيکاري و فقر و فالکت بيشتر و در نهايت فرورفتن در دام
منازعه داخلي و خشونت فزاينده نيست.
يازدهم .اداره کردن  84ميليون ايراني عمدت ًا باسواد ،داراي ارتباط با دنيا،
فردگرا شده که اکثريت آنها از نابرابري ،فساد ،انکار واقعيات توسط مقامات و
نداشتن چشمانداز روشني براي آينده مطمئن در رنجاند ،به شيوه گذشته ناممکن
بايد راه جديدي پيش روي
و به يقين ،نامطلوب است .جمهوري اسالمي ايران ،
مردم قرار دهد.
بايد گامهاي جدي براي التيام زخمهاي بر جا مانده از
دوازدهم .ج.ا.ايران ،
ارد
رد عميق بازماندگان کشتهشدگان شورشهاي بنزين برد 
گذشته ،و باالخص د 
ناکارآمد گذشته را ادامه دهد.

ارد مسيرهاي
قصد ند 
هد که 
و به مردم نشان د 
شدهاند ،اما راهحل کماکان صندوق رأي
نااميد 
سيزدهم .مردم از صندوق رأي 
خواهد از
هد که مي 
است ،صندوقي که حکومت با همه توانش ،صادقانه نشان د 
ايجاد کند .انتخابات مجلس ،فرصتي است که هنوز ميليونها
طريق آن گشايش 
بتوانند به آن اميدي سرد
شايد 
ايراني بيمناک و دلنگران ،مضطرب و خشمگين ،
اما راهگشا ببندند.
کند اما فضا را امنيتي نکند.
چهاردهم .حکومت ،امنيت را سخت پايش 
محصول فضاهاي امنيتي ،درازگويي و زبانگشادگي چاپلوسان ،خشونتطلبان و
لقمهچينان فساد ،و به کنج عزلت خزيدن اصحاب سالمت و ديانت و مصلحان
است.
حاضرند حتي به قيمت ناسزا شنيدن ،به شرط

پانزدهم .نخبگان بسياري
صداقت حاکمان براي درست کردن اوضاع ايران عزيز ،به حکومت کمک کنند.
بگذاريد شعلههاي

نکنيد و
اينان را قدر بشناسيد ،فريبشان ندهيد ،مرعوبشان 
اميد به آينده ايران بيش از اين تضعيف نشود.
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دﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ ،ﺍﺯ ﺁﺭﺍء ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ
ﻭ ﺍﺯ دﺍﻧﺶ دﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯾﻢ...
گروهی ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دﺭ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻭ ﺭﯾﻞ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ،ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ دﻭ ﺭﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻮد،
ﻭﻟﯽ ﺁﻥ دﯾﮕﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺮﻭﻉ
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮد ،ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮد...
ﺳﻪ ﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻤﯽﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﺎﻥﺟﺎ ﺧﻮﺍﺑﺸﺎﻥ ﺑﺮد.
ﻗﻄﺎﺭ دﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻮد ،ﻭ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﮕﯿﺮد...
ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺍدﻩ ،ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﯾﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻥ ﺳﻪ ﮐﻮدﮎ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ دﻫﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﮐﻮدﮎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮد،
ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮد ﺑﺮﻭد!!
ﺳﻮﺍﻝ:
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﺑﻮدﯾﺪ،
دﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ،ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدﻡ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﮐﺮدﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺳﻪ ﮐﻮدﮎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻮدﮎ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ...؟
دﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺁﻥ ﮐﻮدﮎ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎدﺍﻥ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ دﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ(ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ) ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد!!
ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ،ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ دﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ دﺭ ﺍدﺍﺭﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ
بخصوصﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؛ دﺍﻧﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﻣﺮدﻡ ﻋﺎدﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ!!
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﺒﻮد ،ﻃﺮد ﺷﺪ ﻭ دﺭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ
ﺍﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﺮدﯾﺪ!..
ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺨﺖ...
ﺍﻭ ﺭﯾﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎدﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮔﺶ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭد.
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﻮدﮎ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻭﻟﯽ
ﺁﻥ ﮐﻮدﮎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻮدﮐﺎﻥ دﯾﮕﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﮐﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدند!
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﮐﻮدﮎ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻋﺎﻗﻞ ،ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ
دﺳﺖ دﺍد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ،ﺯﯾﺮﺍ ﺭﯾﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎدﻩ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﮔﺮدﯾﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ
ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺳﻪ ﮐﻮدﮎ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﺒﻮد...
ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ
ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻧﺎدﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨد.
ﮔﺎﻫﯽ دﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ،ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ دﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻥ ﺻﺪﻫﺎ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺳﻪ ﮐﻮدﮎ ﺍﺳﺖ...
ﺑﻪ ﯾﺎد دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺁﻧﭽﻪ دﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ،ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ!!
دﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ ،ﺍﺯ ﺁﺭﺍء ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺍﺯ دﺍﻧﺶ دﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯾﻢ...
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ
ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ل «سربازان ماهر» پس از پایان خدمت آنها
راهاندازی «سامانه ماهرستان» برای کمک به اشتغا 
سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان
بعد از
نیروهای مسلح از راهاندازی سامانه ماهرستان برای 
پایان خدمت سربازان ماهر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی با اشاره به
برنامهریزیهای قرارگاه مهارت آموزی سربازان گفت :سامانه
سرباز ماهر که مربوط به قبل از اعزام سربازان به خدمت
سربازی است ،مدتی قبل رونمایی شد ،اما باتوجه به اینکه
یکی دیگر از سیاستهای قرارگاه حمایت از سربازان ماهر
پس از پایان خدمت است ،در همین راستا نیز برای راهاندازی
بتواند حمایتهای الزم را برای اشتغال سربازان
سامانهای که 
پس از پایان خدمت و استفاده از این مهارتها فراهم کند،
اقداماتی انجام شد.
بعد از راه اندازی سامانه
وی ادامه داد :درهمین راستا 
سرباز ماهر که مربوط به قبل ازخدمت سربازی است ،سامانه
بعد ازخدمت سربازی راه اندازی میشود.
ماهرسان برای 
کمالی با بیان اینکه جوانان قبل از اعزام به خدمت

سربازی به صورت داوطلبانه در سامانه سرباز ماهر ثبت نام
بعد از اعزام به سربازی با توجه به
افراد 
میکنند ،گفت :این 
مهارتهای کسب کرده از مشوقهای ۳۴گانه اعالم شده
برخوردار میشوند.
وی ادامه داد :با همکاری یکی از بانکهای کشور سامانه
بعد از خدمت طراحی شده است که افراد
«ماهرستان» برای 
شوند تا اوال از
بعد از پایان خدمت عضو این سامانه 
توانند 
می 
خرید لوازم خانگی و کمک هزینه
تسهیالت وام ازدواج ،وام 
کنند و در ثانی این سامانه نیازهای شغلی
اشتغالزایی استفاده 
افراد معرفی
هر استان را جمع آوری و در سامانه ثبت و به 
میکند.
به گفته سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان،
ارند میتوانند
سازمانها و افرادی که به نیروی کار ماهر نیاز د 
خود را پیدا کنند .از
مورد نیاز 
افراد 
به این سامانه مراجعه و 
سوی دیگر این سامانه به سامانههای مربوط به اشتغال مانند
سامانه وزارت کار مرتبط میشود.

کمالی با بیان اینکه در حقیقت این سامانه یک نوع بازار
مورد نیاز و نیروی کار در این
کار است ،گفت :چون مشاغل 
مورد نیاز و همچنین
میتوانند مشاغل 

افراد
بازار است است و 
خود را در آن بازار پیدا کنند.
نیروی ماهر 
مورد زمان راهاندازی این سامانه نیز گفت :به
وی در 
زودی از سامانه «ماهرستان» رونمایی شده و جزئیات آن
خواهد شد.

اعالم

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

پوشش رایگان  ۸۵درصد بیمهشدگان در طرح بیمه سالمت
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در دیدار با هیئت
پاکستانی گفت :حفاظت و صیانت مالی و افزایش
دسترسی عادالنه اقشار مختلف مردم یکی از اهداف
مهم سازمان بیمه سالمت ایران است و حدود ۴۰
میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان
هستند.
به گزارش ایسنا ،طاهر موهبتی  16آذر در دیدار
با هیئت اعزامی وزارت بهداشت کشور پاکستان که
جهت الگوبرداری از اقدامات انجام شده نظام سالمت
به ایران سفر کردند ،افزود :سازمان بیمه سالمت ایران
به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در سال  ۱۳۷۴تاسیس شد.
هدف از تاسیس این سازمان و ماموریت اصلی سازمان
بیمه سالمت پوشش حداکثری همه گروههای
نیازمند و محروم است.

کشور به خصوص گروههای
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ادامه داد۸۵ :

درصد این جمعیت تحت پوشش بیمه رایگان هستند؛
به عبارت دیگر برای پوشش بیمهای هیچ پرداختی
را انجام نمیدهند ۲۴۵۰ .قلم دارو ۴۸۰۰ ،خدمت و
 ۴۷۰۰۰لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی در بسته
خدماتی این سازمان وجود دارد .موهبتی گفت۹۰ :
درصد هزینههای بیماران بستری در بیمارستانهای
طرف قرارداد و  ۷۰درصد هزینههای بیماران جهت
خدمات سرپایی طبق تعرفه دولتی توسط سازمان
بیمه سالمت پرداخت میشود .مدیرعامل سازمان

بیمه سالمت اظهارداشت :در سال  ۱۳۹۶بیمهشدگان
تحت پوشش سازمان بیمه سالمت ۱۹۰ ،میلیون بار
مراجعه به مراکز تحت پوشش این سازمان در سراسر
کشور داشتهاند .وی افزود :مسئولیت سیاستگذاری و
نظارت در نظام سالمت و بیمه سالمت توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد و
شورای عالی بیمه مسئولیت تعرفهگذاری را دارد.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت،
موهبتی اظهار داشت :توسعه جمعیت از جهت کمی
و کیفی صندوق بیمه ایرانیان اجرای راهنمای بالینی،
رفع همپوشانی و استقرار سازمان الکترونیک و
مهمترین پروژههای سازمان الکترونیک اجرای نسخه
الکترونیکی و پروندههای الکترونیک بستری است.
آخرین اقدام ما نیز پوشش اجباری بیمه سالمت برای
همه افراد و اقشار مردمی است که هیچ گونه پوشش
بیمهای ندارند.

وام ازدواج  ۳۰میلیون تومانی برای هر یک از زوجین در الیحه بودجه 99
در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده وام
ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و
همان  ۳۰میلیون تومان اعالم شده است.
به گزارش ایسنا ،هر ساله در الیحه بودجه
شرایط وام ازدواج نیز اعالم میشود .این در
حالی است که برای سال آینده و در تبصره ۱۶
الیحه بودجه رقم وام ازدواج  ۳۰میلیون تومان
برای هر یک از زوجین تعیین شده است.

براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج
جوانان بانک مرکزی موظف است از محل
پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی،
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که
عقد آنها بعد از فروردینماه سال ۱۳۹۶
تاریخ 
است و تاکنون وام ازدواج نگرفتهاند با اولویت
نخست پرداخت کند .براین اساس تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در

سال آینده  ۳۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت
پنج ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته
چند سال اخیر معموال
اجرایی میشود .البته در 
بعد از بررسی الیحه بودجه
رقم وام ازدواج 
در مجلس دستخوش تغییراتی شده است؛ به
گونهای که در سال گذشته از  ۱۵به  ۳۰میلیون
بعید نیست
تومان افزایش یافت و در این حالت 
پیشنهاد دولت دوباره تغییر کند.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر:
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تشریح کرد

جزئیات سهمیه بنزین معلوالن

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی درباره جزئیات سهمیه بندی
بنزین معلوالن توضیحاتی داد.
محمد نفریه درباره سهمیه بنزین برای

به گزارش باشگاه خبرنگاران،
مددجویان سازمان بهزیستی اظهار کرد :چند سال گذشته که بحث
سهمیه بندی بنزین مطرح شد ،برای افراد دارای معلولیت سهمیه خاصی
ید مکاتباتی
در نظر گرفته شده بود و امسال نیز با توجه به شرایط جد 
انجام دادیم تا سهمیهای برای سازمان بهزیستی کشور دریافت کنیم.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد :سهمیه
باید برای مراکز روزانهای
بنزین نه تنها برای مددجویان سازمان ،بلکه 
ارند و سرویسهای بهزیستی آنها را جابهجا میکنند و
د د 
که ترد 
افراد دارای معلولیت
همچنین مراقبان بهزیستی که روزانه به خانه 
میروند ،افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد :سهمیه پیشنهادی سازمان بهزیستی برای بنزین
مددجویان  ۲برابر سهمیه خودروهای شخصی است ،چراکه یک مددجو
به  ۲۰۰تا  ۳۰۰لیتر بنزین نیاز دارد.

آمار ثبت نشده طالقهای عاطفی
نگرانکننده است

بوشهر معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
بوشهر عنوان کرد :آمار ثبت نشده از طالقهای عاطفی
خانوادههای میانتهی در جوامع خطرناک و نگرانکننده
و 
است.
مجید خورشیدی در همایش ملی
به گزارش ایسنا ،
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت :استان بوشهر
مفتخر است که مدرسه مقدسه سعادت  ۷سال پیش از
بلند فرهنگی
ک میراث 
صدور فرمان مشروطیت به عنوان ی 
شد و هنوز ه م در حال تربیت نسل
اینجا بنیان گذاشته 
مانند منوچهر
ارزشمند 

ید است و بسیاری از شعرای
جد 
شدهاند.
آتشی در همینمدرسه یعنی سعادت تربیت 
وی ادامه داد :این مواریث گرانقدر آموزش و پرورش
باید نمادی را برای مدارس باالی ۱۰۰
کشور است که 
سا ل کشور طراحی کنند ،اگر میخواهی م نظام آموزش
باید به سرمایههای کهن
و پرورش نوینی داشته باشی م 
احترا م بگذاریم.
این مسئول اظهار کرد :همایش کشوری پیشگیری
نماد و یاریگران
از آسیبهای اجتماعی با محور دو طرح 
زندگی برگزار شده است که امیدواریم با تالش اولیای

شاهد کاهش و به صفر رساندن آسیبها در نسل
مدارس 
آینده باشیم.
به گزارش ایسنا ،معاون سیاسی استاندار بوشهر گفت:
تاکید کنی م یقینا ناتوان خواهیم
هر چقدر بر عنصر مقابله 
ورود هر نوع آسیب از جمله مواد
باید بازار مصرف 
بود بلکه 

مخدر ،را به خصوص برای جامعه دانش اموزی ناامن کنیم.
تاکید کرد :اگر دانش آموز ما عزت نفس کافی
خورشیدی 
باشد کافی است و دیگر به مقابله و عوامل بیرونی
داشته 
ک نخواهد
خود را با چنین مسائلی ناپا 
نیازی نیست و 
کرد .وی اظهار کرد :تا زمانی که دانش آموز عزت نفس،
باشد احتمال
ک نوع نگهداری درونی نداشته 
خوداتکایی و ی 
برود باال است.
اینکه به سمت آسیب 
معاون استاندار بوشهر عنوان کرد :مسئوالن و به
باید نهایت تالش را صرف این نکته کنند
خصوص معلمان 
کنند تا خودش را
ک 
که عوامل درونی دانش آموز را تحری 
کند و در کنار تمام زحمات معلمان
از هرگونه آسیب حفظ 
نقش پرورش نیز اهمیت دارد.
مجید خورشیدی با اشاره به زحمات و تالشهای

معلمان تصریح کرد :ممکن است هر کدا م از ما به هر

خود فراموش کرده
ی 
موارد را در زندگ 
عنوانی خیلی از 
باشیم ولی هر یک از ما ۴یا  ۵معل م در طول زندگی داریم
ن قشر -معلمان -در کنار
که شخصیت ما را ساخته؛ پس ای 
امر آموزش حتما به نقش شخصیت سازی را برای دانش
آموزان توجه داشته باشند.
د ثبت طالق خاطرنشان
وی با اشاره به آمار و عد 
کرد :اگر بتوانم خودم را کارشناس اجتماعی نا م بگذارم
ارد
وجود د 
باید بگویم یک نکته نگران کننده و خطرناک 

د ثبت
شود و آن هم عد 
که معموال در آمارها ثبت نمی 
خانوادههای میانتهی در جوامع
نشده طالقهای عاطفی و 
ما است.
این مسئول یادآور شد :طالق عاطفی یک آسیب
پنهانی است که وظایف اولیای امور را در مدرسه سنگین
باید
کند و اولیای امر به خصوص متولیان تربیتی 
تر می 
ن
باشند و به کودکانی که درگیر چنی 
به آن توجه داشته 
هستند بیشتر توجه داشته باشند.

مسئلهای
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ابالغ مصوبه نظام رتبهبندی معلمان از سوی معاون اول رئیس جمهور
معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه موضوع
نظام رتبهبندی معلمان را برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت
دولت ،هیئت وزیران در جلسه  ۳آذر  ۱۳۹۸به
استناد

پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،نظام رتبهبندی
معلمان را تصویب کرد .مطابق این تصویبنامه،
فرآیند تعیین رتبههای پنجگانه

رتبهبندی به مفهوم
مند صالحیتها
معلمان براساس سنجش نظام 
و عملکرد آنان اطالق میشود .مشموالن طرح
طبقهبندی مشاغل معلمان ،شامل آموزگار ،دبیر،
هنرآموز ،مربی امور تربیتی ،مشاور واحد آموزشی،
مراقب سالمت ،مدیر و معاون واحدهای آموزشی و
تربیتی هستند .بر اساس نظام رتبهبندی ،سنجش
صالحیت معلمان طبق شایستگیهای عمومی،
تخصصی و حرفهای انجام میشود .شایستگیهای
عمومی شامل شرایط عمومی استخدام براساس
مورد عمل ،شایستگیهای

مقررات استخدامی
تخصصی شامل رشته ،مدرک تحصیلی ،دانش

موضوعی مرتبط با محتوای تخصصی دروس
آموزشی و امور تربیتی ،روشها و فنون تدریس
و هدایت و نظارت آن و شایستگیهای حرفهای
شامل اخالق حرفهای ،تواناییها و مهارتهای
آموزشی ،پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسئله
محور) براساس آزمونهای الکترونیکی میشود.
مشموالن در صورت کسب صالحیتها و
توانند به رتبه باالتر ارتقا
داشتن شرایط مربوط ،می 
یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع
این تصویبنامه برخوردار شوند.
همچنین ،به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی

که براساس ضوابط و مقررات مربوط ،آخرین طبقه
و رتبه شغلی را اخذ نموده یا مینمایند ،به ازای
بعد از تاریخ الزم االجرا
هر سال سابقه تجربی که 
شدن این تصویبنامه کسب میکنند مشروط بر
اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد ساالنه آنان نیز کمتر
از  ۹۰درصد نباشد ،مشموالن شاغل دوره ابتدایی
و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل ()۱۰۰
و ( )۵۰امتیاز ضربدر ضریب ریالی ساالنه برخوردار
میشوند .افزون بر این ،به منظور نظارت بر حسن
اجرای این تصویبنامه و شناخت مزایا ،موانع و
مشکالت مربوط ،کارگروهی مرکب از نمایندگان
وزارت آموزش و پرورش ،سازمانهای برنامه و
بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور تشکیل
میشود تا ظرف یک سال ،بررسیها و اقدامات
الزم را انجام دهد و راهکارهای پیشنهادی را در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق وزارت
آموزش و پرورش به هیئت وزیران ارائه نماید.
گفتنی است ،این تصویبنامه از تاریخ  ۱مهر
 ۱۳۹۸الزم االجرا است.

علی پروین ،پیشکسوت فوتبال ایران:

اگر من مربی تیمملی بودم ،عراق و بحرین را میبردیم
گوید اگر او مربی
پیشکسوت فوتبال ایران می 
تیم ملی بود ،میتوانستیم عراق و بحرین را در
مقدماتی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر شکست دهیم.
به گزارش ایسنا ،علی پروین پیشکسوت
فوتبال ایران در حاشیه مراسم پیشکسوتان
باشگاههای استقالل و پرسپولیس اظهار کرد:
ما با همه استقاللیها رفیق و در زمین رقیب
هستیم .ما بعضیها مثل علی جباری را هم به
این مراسم دعوت کردیم اما کار داشتند و به این
مراسم نیامدند .ما اینقدر فشار آوردیم که یک
شرکت دیگر به نام استقالل ایران ثبت کنند چون
ما هر جا میرفتیم قرارداد ببندیم میگفتند که
هستند و فکر میکنم با اتفاقی که

استقاللیها هم
افتاده است و حضور استقاللیها موجب میشود
که مجموع ه ما خیلی قشنگتر بشود .امیدوارم که

آنها هم حضور پیدا کنند .پروین در خصوص بازی
تیم پرسپولیس مقابل ذوبآهن در هفته سیزدهم
لیگ برتر گفت :پرسپولیس مقابل ذوبآهن خوب
بازی کرد و امیدوارم این روند ادامه پیدا کنند .به
نظر من از سه تیم استقالل پرسپولیس و سپاهان
یک تیم مقام قهرمانی را به دست میآورد.
او درباره شرایط تیم ملی ایران خاطرنشان
کرد :به نظر من باید مربی ایرانی به تیم ملی
بیاید .ما این همه مربی ایرانی خوب داریم .هر
بیاید راحت به جام جهانی
کسی باال سر تیم ملی 
بعد جام جهانی صعود
میرود .ما باید به مرحله 
کنیم .در دوران بازیگری ما در جام جهانی در گروه
خود چهارم شدیم .در زمان کیروش هم چهارم
شدیم و هر کسی رفت چهارم شد .امیدوارم که
بعد جام جهانی
با مربی ایرانی بتوانیم به مرحله 

صعود کنیم.
او درباره گمانهزنیهایی که درباره حضور برانکو
شود گفت :اگر او به تیم ملی بیاید.
در تیم ملی می 
گویند او
دو دستگی پیش خواهد آمد .یک عده می 
گویند او
نباید در تیم ملی باشد و بعضی دیگر می 
باید در تیم ملی حضور پیدا کند .اگر مربی ایرانی
باشد ،از جنس خودمان است .چرا باید  ۴۰میلیارد
مربی خارجی بیاوریم تا به جام جهانی برویم؟ آخر
هم تیم ملی به عراق و بحرین ببازد؟ من اگر
مربی تیم ملی بودم ،در زمین عراق ،میتوانستم
تیم ملی عراق را شکست دهم .قول میدهم اگر
من مربی تیم ملی بودم با سه مهاجمی که در
ترکیب میگذاشتم ،بحرین و عراق را میبردیم.

هزینه صدور گذرنامه ،کارت ملی و گواهینامه در الیحه بودجه 99
طبق الیحه بودجه سال آینده ،هزینه صدور گذرنامه ۱۲۵
هوشمند  ۵۰هزار تومان و هزینه

هزار تومان ،هزینه گواهینامه
هوشمند از  ۲۵تا  ۱۰۰هزار تومان متغیر است.

کارت ملی
به گزارش ایسنا ،بر اساس الیحه بودجه سال  ،۱۳۹۹درآمد
ید گذرنامه ،واگذاری و تعویض
حاصل از صدور ،تعویض و تمد 
رامد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه،
پالک وسایل نقلیه ،د 
هوشمند ملی نسبت به

انگشت نگاری و ثبتنام و صدور کارت
پارسال تغییری نداشته است .طبق آنچه در الیحه سال آینده
ید گذرنامه شامل
رآمد حاصل از صدور ،تعویض و تمد 
آمده ،د 

ید گذرنامه برای کلیه سنین ۱۲۵
تعرفه صدور ،تعویض و تمد 
رآمد حاصل از واگذاری و تعویض پالک وسایل
هزار تومان ،د 
نقلیه برای خودرو  ۱۵۰هزار تومان و برای موتور سیکلت ۵۰
هوشمند ۵۰

رآمد حاصل از صدور گواهینامه
هزار تومان ،د 
رآمد حاصل از تعویق در تعویض
هزار تومان است .همچنین د 
گواهینامه شامل تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد
اعتبار به ازای هر سال  ۲۵هزار تومان پیشبینی شده است.
رآمد حاصل از انگشت نگاری برای اتباع ایرانی
در این الیحه د 
 ۱۵هزار تومان و برای اتباع خارجی  ۶۰هزار تومان تعیین شده

معتاد در کمپهای درمان اجباری تهران از ابتدای امسال تا پایان شهریور

پذیرش بیش از ۳۴۰۰
سرپرست معاونت توسعه پیشگیری و درمان
بهزیستی استان تهران آخرین آمارها از پذیرش
معتادان در کمپهای درمان اجباری اعتیاد (ماده
 )۱۶و همچنین تبصره  ۲ماده  ۱۶که بر اساس آن
فرد معتاد برای درمان
قانونگذار فرصتی را در اختیار 
میگذارد ،را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،محسن فتاپور با بیان اینکه
افراد پذیرش شده تا پایان شهریور ماه امسال
تعداد 
در مراکز موضوع ماده ( ۱۶کمپهای درمان اجباری
اعتیاد) بیش از  ۳۴۰۰نفر بوده است افزود :تعداد افراد
پذیرفته شده در مراکز موضوع تبصره «( ۲فرصتی»
که از سوی قانونگذار با اخذ قرار یا تأمین مناسب از

بنزین و منشور حقوق شهروندی

مهدی ذاکریان
استاد روابط بینالملل دانشگاه علوم و تحقیقات

سال ۱۳۹۲تنها سه ماه پس از انتخاب آقای روحانی ،منشور
بعد نهایی شد.
حقوق شهروندی تهیه و سه سال 
استاد حقوق بشر با پیشینه نزدیک به
بماند اینکه من به عنوان 

سه دهه تدریس و پژوهش حقوق بشر از آغاز با صرف هزینه برای
تهیه و تدوین آن مخالف و اسراف وقت و پول بیت المال میدانستم.
افسوس که بخشی از جامعه علمی به جای پایین کشیدن
کند و اعتراض ما
کرکره دکانهای پوچ و بی حاصل برای ملت ایران ،از همان دکانها ارتزاق می 
خود را نشان داد
نشد تا امروز که فرضیه ما آزمایش 
شنیده 
برای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی قوانین مصوب الزم داخلی و ضروری بین المللی
قواعد بین المللی از سوی دولت ایران به منزله حقوق
وجود دارد .برابر ماده  ۹قانون مدنی تصویب 

قواعد الزام آور داخلی است
و 
کرد که...
باید همانهایی را اجرایی می 
بود 
اگر اراده و نیت دولت رعایت حقوق بشر و شهروندی 
ببرید که دولت آن را به
بند از منشور حقوق شهروندی آقای روحانی را نام 
معذالک فقط یک 
درستی اجرایی کرده باشد؟! کدام حق اجرایی شد؟ صیانت از حقوق شهروندی؟ کرامت انسانی؟
برخورد قانونی با سوء استفاده از قدرت ،کدام حق؟

طرح آسان اعتراضات؟
ماده  ۲۴منشور آقای روحانی آشکارا پایمال شد:
متعهد به ...راستگویی...مشورت ،حفظ بیت
باشند که 
حق شهروندان است از دولتی برخوردار 
المال ،رعایت حق الناس ،توجه به وجدان و افکار عمومی ،اعتدال و تدبیر و پرهیز از  ...شتابزدگی،
خودسری ،فریبکاری ،مخفیکاری و دستکاری در اطالعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و
اقدامات خود ،عذرخواهی از مردم در قبال خطاها ،استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و  ...باشد
آیا دولت به این ماده عمل کرد؟
شد و قبل از
چرا سه سال وقت کارکنان دولت و پول مردم صرف تهیه و تصویب منشور 
عدهای هم برای آن کف زدند؟!
شد و 
انتخابات رونمایی 
عملکرد قوه مجریه و سایر قوا نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها از استانداردهای حقوق

البته
قواعد کافی هزینه اضافی برای منشور شد؟
وجود 
بشر فاصله دارد .ولی چرا با 
پایبند نیست؟
اند خودش به آن 
خود مید 
ستاورد 
چرا اکنون که منشور را دولت د 
خود نوشت ،خود
شد که دولت 
مفاد آنچه نقض 
در اعتراضات اخیر به گرانی بنزین عموم 
خود نقض کرد.
کرد و 
تصویب 
آزادیهای عمومی نیز پایمال شد
مفاد قانون اساسی ،حقوق بشر و 
البته بسیاری دیگر از 
همه کشورها به دادگاه قانون اساسی یا دیوان حقوق بشر ملی یا منطقهای و یا سازوکارهای
بین المللی پاسخگ و هستند
ما ایرانیان مسلمان فقط در برابر قانون یا جامعه بین المللی قرار نداریم .عالم محضر خداست و
چگونه به او جواب خواهیم داد؟

معاون وزیر بهداشت خبر داد

جان باختن  27نفر بر اثر آنفلوآنزا
طی یک هفته گذشته
شیب نزولی میزان ابتال به آنفلوآنزا

رآمد حاصل از ثبتنام و صدور کارت ملی
است .بر این اساس ،د 
هوشمند ملی (اولین بار)  ۲۵هزار تومان،

هوشمند شامل ثبتنام

هوشمند ملی مجد د ناشی از فقدان (نوبت اول)،

صدور کارت
هوشمند ملی مجد د ناشی از فقدان(نوبت دوم)،

صدور کارت
هوشمند ملی مجد د ناشی از فقدان (نوبت سوم و

صدور کارت
پس از آن) به ترتیب  ۷۰ ،۵۰و  ۱۰۰هزار تومان است.
هوشمند ملی(ناشی از تغییر

هزینه تعویض کارت
مشخصات سجلی یا خرابی و ۴۰ )...هزار تومان و فعالسازی
امضای الکترونیک  ۳۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی استان تهران خبر داد
فرد معتاد ،در اختیار او قرار داده میشود تا وی وارد
فرایند درمان شود) نیز بیش از  ۴٢٠٠نفر بوده است .از

مرد بودند.
مجموع این تعداد  ۱۱۲تن زن و  ۷۶۲۴نفر 
وی با اشاره به اینکه مجموع تعداد افراد پذیرفته
شده نیز بیش از  ٧۶٢٣نفر بوده است ،اظهار کرد :این
افراد در دو مرکز دولتی و هشت مرکز غیردولتی استان
شدهاند.
تهران پذیرش 
فتاپور با بیان اینکه تعداد مراکز زیر نظر سازمان
بهزیستی  ١٠مرکز است ،اظهار کرد :مرکز فشافویه با
 ۵هزار نفر ،مهر سروش با  ۶٠٠نفر و شهید زیادیان با
 ۴۰۰نفر تحت نظارت سایر دستگاهها در استان تهران
فعالیت میکنند .سرپرست معاونت توسعه پیشگیری

یادداشت

و درمان بهزیستی استان تهران در خصوص مراکز
ماده  ۱۵نیز توضیح داد :طبق ماده  ۱۵قانون مبارزه با
اند برای ترک به مراکز
شده 
مواد مخدر معتادان مکلف 

مجاز دولتی یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای
مردمنهاد درمان و کاهش آسیب که توسط مراجع
رسمی و متولی درمان کشور تعیین میشوند ،مراجعه
کنند .تعداد مراکز فعال اقامتی بهبود و بازتوانی افراد
دارای اختالل مصرف مواد استان تهران  ١٨۴مرکز
است که تعداد مددجویان پذیرش شده و مراکز اقامتی
در شش ماهه نخست امسال نیز  ۳۵هزار و  ۷۷۲نفر
بوده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از شیب نزولی میزان ابتال به آنفلوآنزا در کشور
خبر داد .به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی ضمن اعالم این خبر افزود :از روز
اد  ۸۳۳۳نفر از هموطنان به دلیل این بیماری به مراکز
نهم الی شانزدهم آذرماه تعد 
افراد به دلیل شدت بیماری تنفسی نیاز به بیش
ند که نیمی از این 
درمانی مراجعه کرد 
از دو روز بستری شدن در بیمارستان داشته و بقیه با مداوای سرپایی و یا بستری
شدهاند .معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :متاسفانه طی یک
موقت ترخیص 
افراد دارای بیماری زمینهای
مورد فوتی داشتیم که اغلب این 
اد  ۲۵
هفته گذشته تعد 
اند و خوشبختانه مرگ مادر باردار بر اثر این بیماری ثبت نشده است .بنابر اعالم
بوده 
روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،رئیسی نمودار همه گیری آنفلوآنزا
خواند و افزود :از هموطنان عزیز خواهشمندیم توصیههای
در کشور را روبه کاهش 
وزارت بهداشت شامل رعایت بهداشت فردی بویژه شستشوی مکرر دستها با آب و
صابون و در صورت ابتال به عالیم آنفلوآنزا ،استراحت کافی ،نوشیدن مایعات فراوان،
خودمحدودسازی و پرهیز از حضور در جمع را به دقت رعایت کرده و از مصافحه،
دست دادن و روبوسی خودداری کنند .معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تاکید
مورد وضعیت آنفلوآنزا شنبه هر هفته گفت:
بر روال اطالع رسانی وزارت بهداشت در 
شود که با توجه به کاهش شیوع بیماری ،هفته جاری و هفته آینده
پیش بینی می 
موارد ابتال با کاهش چشمگیر همراه باشد.
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جامعه

ید شماره ( -95شماره پیاپی )801
سهشنبه  19آذر  - 1398دور جد 

یادداشت

ارزیابی اولیه از ثبتنامها؛
قالیباف رئیس میشود؟
غالمعلی دهقان
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
اولین مرحله از انتخابات مجلس یازدهم ،مرحله ثبتنام به
پایان رسید .نگاهی به وضعیت کالن سیاسی کشور و همچنین،
هد شکلگیری مجلسی
اسامی ثبتنامکنندگان نشان مید 
با گرایش اصولگرایی انقالبی به ریاست محمدباقر قالیباف و
همچنین ،شکلگیری فراکسیونی اقلیت از طیف میانه با اضالع
سهگانه اصالحطلبان ،اعتدالیون و اصولگرایان معتدل دور از انتظار نیست.
هد فضای انتخاباتی در آستانه انتخابات مجلسیازدهم شباهتی
شواهد نشان مید 
قرائن و 
زیاد با فضای انتخاباتی مجلسهفتم در نیمهدوم سال ۱۳۸۲دارد .در آن موقع ،جامعه ایرانی

اد زیادی
برد و از سوی دیگر ،تحصن تعد 
به جهت زلزله بم در یک شوک فوقالعاده بهسر می 
از نمایندگان مجلسششم به جهت موضوع ردصالحیتها ،سبب فضای نومیدی از عرصه
سیاسی کشور شده بود.
اسفند سال قبلش در انتخابات شورای دوم به جهت
همچنین ،شکست اصالحطلبان در 
کارکرد شورای اول سبب انفعال در میان حامیان اصالحات شده بود.

انتقاد مجلسدهم از سوی جامعه و نیز شوک
عملکرد پر از 

هماینک هم به جهت
مورد حمایت اعتدالیون و
ناشی از اجرای نابخردانه تصمیم مربوط به بنزین از سوی دولت 
شاهد نوعی یاس از حضور در انتخابات از سوی مردم هستیم .تصمیمی که اگر
اصالحات ،
طی۷۵روز آینده تغییر نکند؛ سبب مشارکت درحدپایین در شهرهای بزرگ بخصوص تهران
شود که نتیجه آن ،پیروزی
رصد در کالن کشور می 
و در کل ،مشارکت کمی باالتر از ۵۰د 
طیف اصولگرایان انقالبی و ارزشمدار میشود .دلیل آنهم ،داشتن رای پایه ثابت از سوی
حد دوونیم میلیون به باال بوده ،موفقیت
اصولگرایان است .در شهر تهران ،هرگاه مشارکت در 
از آن اصولگرایان نبوده است .همانندمجالس سوم ،ششم و دهم .و اگر مشارکت کمتر از
دومیلیون باشد؛ آنگاه لیست اصولگرایان با سقف یک میلیون تا یک میلیون و دویستهزار
رای برای سرلیست به موفقیت رسیده است .نگاهی به اسامی ثبتنامکنندگان نشان میدهد
عدمتغییر فضای انتخاباتی تا دوم اسفند ،بخت قالیباف برای ریاست مجلس یازدهم،
در صورت 
بیش از دیگران است؛ البته اگر اصولگرایان دچار اختالفات بینطیفی نشوند .بهنظر میرسد
نماد جبهه پایداری ،موتلفه ،جریان نزدیک
آقاتهرانی ،میرسلیم ،روحاالمینی و قالیباف هرکدام 
به محسن رضایی و نواصولگرایی هستند.تشکیل فراکسیونی از طیف میانه که حدفاصل
امید را برای آینده
تواند زمینههای 
براندازان و اصولگرایان انقالبی است ،در مجلس آتی می 
کند و با انسجام تشکیالتی و پشتسر گذاشتن اختالفات گذشته ،موقعیت این طیف را
حفظ 
بهبود ببخشد .شکست و در موقعیت اقلیت قرار داشتن در گذشته
در میانمدت و درازمدت 
هم مسبوق به سابقه بوده است که نتیجه آن ،موفقیت در آینده بوده است .فراکسیون اقلیت
مجالس چهارم و پنجم فراموش نمیشود.

آگهی تغییرات شرکت آتیه گستران بارشین با مسئولیت محد 
ود
به شماره ثبت  364708و شناسه ملی  10320158465به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  12/02/1398تصمیمات
ید و ماده
شد  - :عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق گرد 
ذیل اتخاذ 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :تولیدوواردات وصادرات انواع فیبر
،نئوپان،تخته نیمه فشرده شامل MDF-HDF-LDFچوب پالست
ابعاد وضخامتهای مختلف بطور خام ،ساده
وسایر مصنوعات چوب در 
تولید وواردات وصادرات انواع روکش از جمله
،رنگی وروکش شده ،
مانند کاغذی ،مالمینه وفرمیکا ،آکرلیک
روکشهای طبیعی ومصنوعی 
،پی وی سی ،CPL،HPL،PETپلی گالس وپلی مات ونیز تولید
وواردات وصادرات انواع چسب ،الک ،روغن جآل،سمباده ،بتونه وکلیه
تولید وواردات وصادرات انواع درب ،پنجره ،کابینت،مبلمان
مواد مرتبط 

خانگی واداری ،خانههای پیش ساخته وانواع محصوالت چوبی در
صنایع باال دستی وپایین دستی اعم از خام ،نیمه ساخته وساخته شده
نماسازی داخلی وخارجی محیطهای اداری ومسکونی بااستفاده از
محصوالت فوق انجام کلیه خدمات انبار داری وتمامی امور مرتبط با
آن از جمله تخلیه وبارگیری وهر گونه فعالیتی که بنحوی با موضوع
باشد ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس
شرکت مرتبط 
از اخذ مجوزهای الزم ) سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()689513
____________________

آگهی تغییرات شرکت ستاره پرواز آسیا با مسئولیت
ود به شماره ثبت  371749و شناسه ملی
محد 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی

 10320210145به
فوق العاده مورخ  05/05/1398و مجوزهای شماره
 33565مورخ  13/07/1398سازمان هواپیمایی
کشوری و  20944/982303مورخ 01/07/1398
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

دبیرکل جمعیت هالل احمر خبر داد

تولید ساالنه  2/5میلیون فیلتر صافی دیالیز در شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران

د خط تولید
دبیرکل جمعیت هالل احمر از راهاندازی مجد 
فیلتر صافی دیالیز در شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران
تولید میتواند ساالنه  ۲.۵میلیون
اد و گفت :این خط 
خبر د 
تولید کند.
فیلتر صافی دیالیز 
به گزارش ایسنا ،دکتر محمودرضا پیروی در مراسم افتتاح
تولید فیلتر صافی همودیالیز ،گفت :راهاندازی مجدد این
خط 
خط تولید کار بزرگ و بسیار ارزشمندی است .باید توجه کرد
که بیماران کلیوی یکی از گروه بیمارانی هستند که در طول
شوند و زجر
عمرشان ممکن است صدمات زیادی را متحمل 
بسیار کشند .نهایت ًا برخی از این بیماران به مراحل حاد بیماری
رسیده و نیازمند دیالیز میشوند؛ به طوری که باید در طول
زندگیشان همواره دیالیز شوند.
وی افزود :البته خوشبختانه با افزایش پیوند کلیه در

کشور ،شاهدیم که سالمتی به بخشی از بیماران کلیوی
بازگشته ،اما در برخی بیماران ،پیوند کلیه پس میزند و بیمار
مجددا نیازمند دیالیز است.

پیروی با بیان این که در دنیا  ۱۰.۵میلیون نفر بیمار
نیازمند دیالیز وجود دارد ،گفت :تعداد این بیماران در ایران ۳۱
اد
هزار و  ۵۰۰نفر است که البته پیشبینی میشود این تعد 
طی  ۱۰سال آینده به  ۵۰هزار نفر افزایش یابند .بنابراین
تولید فیلترهای دیالیز همت بزرگی در
د خط 
راهاندازی مجد 
تولید بوده و بسیار ارزشمند است.
سال رونق 
تولید
تاکید کرد :این خط 
دبیرکل جمعیت هالل احمر 
تواند در  ۲۴ساعت ۱۰ ،هزار فیلتر صافی دیالیز و در سال
می 
تولید کند که بیش از  ۴۵درصد
 ۲.۵میلیون فیلتر صافی دیالیز 
از سهم بازار را هم تامین میکند .بر همین اساس برای همه
گذاشتند

تولید
کسانی که قدم در راه افتتاح مجدد این خط 
آرزوی سالمتی دارم و امیدوارم بیماران دیالیزی هم سالمتی
خود را بازیابند.

سازمان اورژانس کشور طی گزارشی اعالم کرد

جان باختن  ۱۱نفر در اصفهان 11 ،نفر در آذربایجان شرقی و  10نفر در فارس بر اثر گازگرفتگی

مسمومیت هزار و  969نفر با گاز  COاز ابتدای مهر تا  15آذر در  ۳۱استان
سازمان اورژانس کشور گزارشی از گازگرفتگی
و مسمومیت با  COدر پاییز  ۱۳۹۸منتشر و اعالم
کرد که از اول مهر لغایت  ۱۵آذرماه جاری ۹۷

کردهاند.
نفر بر اثر مسمومیت با گاز  COفوت 
بیشترین فوتی ناشی از مسمومت با  COدر
استانهای اصفهان با  ۱۱نفر ،آذربایجان شرقی
با  ۱۱نفر و فارس با  ۱۰نفر بوده است.
سرد شدن هوا و
به گزارش ایسنا ،همزمان با 
نصب وسایل گرمایشی در منازل ،اماکن تجاری
و اداری و استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشی
بدون دودکش ،نقص در دودکش و نشت گاز به
فضای مسکونی ،استفاده از وسایل خوراکپزی
نبود تهویه درست و مناسب
برای گرمایش و 
محیط منجر به مسمومیت با گاز  COمیشود؛
مهمترین اماکن شایع تجمع گاز مونوکسید
کربن را میتوان در حمام ،کابین وسایل نقلیه و

فاقد تهویه مناسب اشاره
مکانهای سرپوشیده و 
کرد.
گاز مونوکسیدکربن گازی بدون رنگ و بو
تولید این گاز سوختن ناقص
عمدهترین منبع 
است .
نفت و گاز است ولی اصوال در اثر احتراق هر نوع
ماده سوختنی خصوصا در محیطهای در بسته و
تولید شود.
فاقد اکسیژن ممکن است 

استفاده از آبگرمکن یا بخاریهای مستعمل
فاقد دودکش یا دارای
یا دارای نقص فنی و 
عملکرد مناسب در منزل بیشترین

دودکش بدون
موارد ابتال به مسمومیت را تشکیل میدهند .از آن

جا که تمایل این گاز برای ترکیب با هموگلوبین
خون ما  ۲۵۰برابر بیش از اکسیژن است لذا با باال
رصد آن در هوای اتاق ،به سرعت باعث
رفتن د 
شد و اکسیژن رسانی
خواهد 

ایجاد مسمومیت

به بافتهای مختلف بدن از جمله مغز و قلب را

شد  :محل شرکت به نشانی
تصمیمات ذیل اتخاذ 
استان تهران  -منطقه  ،19شهرستان تهران ،بخش
مرکزی ،شهر تهران ،محله امانیه ،بلوار نلسون ماندال،
واحد 19
خیابان تندیس ،پالک  ،0طبقه پنجم ،
کدپستی  1915613479تغییر یافت و ماده مربوطه
اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()689514
____________________

آگهی تغییرات شرکت ستاره پرواز آسیا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  371749و شناسه ملی  10320210145به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  05/05/1398و مجوزهای شماره
 22453/982303مورخ  13/07/1398وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی و  33565مورخ  13/07/1398سازمان
شد  :آقای فرشاد فوالدی به
هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ 
شماره ملی  0059998091با پرداخت مبلغ  2،400،000،000ریال به
صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت .آقای علی فوالدی به شماره
ملی 0060147067 :با پرداخت مبلغ  2،300،000،000ریال به صندوق
شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت .آقای سهیل گل پور با پرداخت مبلغ
خود را ازمبلغ
 2،124،000،000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
 276،000،000ریال به مبلغ  2،400،000،000ریال افزایش دادند .خانم
مریم عاشوری با پرداخت مبلغ  2،035،500،000ریال به صندوق شرکت
خود را ازمبلغ  264،500،000ریال به مبلغ 2،300،000،000
سهم الشرکه 
ریال افزایش دادند .آقای حسین سروی با پرداخت مبلغ 577،000،000
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را ازمبلغ  23،000،000ریال
به مبلغ  600،000،000ریال افزایش دادند .سرمایه شرکت از مبلغ
 1،150،000،000ریال به مبلغ  10،586،500،000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .فهرست و میزان
سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد:

کند که به علت بی رنگ و بی
دچار اختالل می 
وجود آن در محیط
بو بودن این گاز ،ممکن است 
مورد توجه
ید 
ایجاد عالیم مسمومیت شد 
تا زمان 
حاد با این گاز شامل
واقع نشود .عالئم مسمومیت 
سردرد ،سرگیجه ،تهوع و استفراغ و احتماال درد
شکمی و سپس حالت بیهوشی ،تشنج و اغما
است .در بیماران مبتال به ناراحتیهای قلبی
ید بیماری یک عالمت هشدار
ممکن است تشد 
دهنده باشد .از سایر عالئم مسمومیت میتوان به
اد تنفس ،کاهش فشار
سفتی عضالت ،افزایش تعد 
باید توجه
خون و گاه تنگی مردمکها اشاره کرد .
داشت که اگر فردی در اثر ابتال به مسمومیت با گاز
هد ممکن
خود را از دست ند 
مونوکسید کربن جان 

است دچار نواقص عصبی و روانی پیشرفته نظیر
فلج عضوی یا اختالل قوای مغز بشود .مسمومیت
تواند کشنده باشد.
ید با این گاز می 
شد 

خدمات اورژانس پیش بیمارستانی از  ۱مهر
لغایت  ۱۵آذر  ۱۳۹۸به این شرح است:
مسمومیت با گاز  ۱۹۶۹ COنفر در ۳۱
استان کشور :بیشترین مسمومیت با  COدر
استانهای تهران با  ۴۱۳نفر ،خراسان رضوی
با  ۲۴۴نفر ،فارس با  ۱۹۹نفر ،آذربایجان شرقی
با  ۱۳۹نفر بوده است .همچنین  ۱۴۳۸مسموم
توسط آمبوالنسهای اورژانس پیش بیمارستانی
اند که بیشترین مسموم
به مراکز درمانی اعزامشده 
اعزامی در استانهای خراسان رضوی با  ۲۱۰نفر،
تهران با  ۱۸۵نفر ،فارس با  ۱۳۶نفر ،آذربایجان
شرقی با  ۱۲۸نفر بوده است .همچنین  ۹۷نفر بر
کردهاند .بیشترین
اثر مسمومیت با گاز  COفوت 
فوتی ناشی از مسمومت با  COدر استانهای
اصفهان با  ۱۱نفر ،آذربایجان شرقی با  ۱۱نفر و
فارس با  ۱۰نفر بوده است.

آقای سهیل گل پور  0055030092دارنده مبلغ 2،400،000،000
ریال سهم الشرکه آقای فرشاد فوالدی  0059998091دارنده مبلغ
2،400،000،000ریال سهم الشرکه آقای علی فوالدی 0060147067
دارنده مبلغ  2،300،000،000ریال سهم الشرکه  -خانم مریم عاشوری
 0061691070دارنده مبلغ  2،300،000،000ریال سهم الشرکه  -آقای
حسین سروی  0451271785دارنده مبلغ  600،000،000ریال سهم
الشرکه  -آقای مجید قاسمی  0066262739دارنده مبلغ 586،500،000
میباشد و ماده مربوطه

ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره  5نفر
در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()689515
____________________

ود به
آگهی تغییرات شرکت ستاره پرواز آسیا با مسئولیت محد 
شماره ثبت  371749و شناسه ملی  10320210145به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  05/05/1398و
مجوزهای شماره  22453/982303مورخ  13/07/1398وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و  33565مورخ
 13/07/1398سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ
مجید قاسمی  0066262739دارنده  586500000ریال سهم
شد  :

خود از صندوق شرکت از ردیف
الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه 
شرکاء خارج گردید .سرمایه شرکت از مبلغ  10586500000ریال
به مبلغ 10000000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه
اصالح گردید .فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد
از کاهش سرمایه  :آقای سهیل گل پور  0055030092دارنده مبلغ
فرشاد فوالدی 0059998091
 2400000000ریال سهم الشرکه آقای 
دارنده مبلغ 2400000000ریال سهم الشرکه آقای علی فوالدی
 0060147067دارنده مبلغ  2300000000ریال سهم الشرکه خانم
مریم عاشوری  0061691070دارنده مبلغ  2300000000ریال سهم
الشرکه آقای حسین سروی  0451271785دارنده مبلغ 600000000
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()689516
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جامعه

ید شماره ( -95شماره پیاپی )801
سهشنبه  19آذر  - 1398دور جد 

جزئیات بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه با ابالغ «طرح میثاق »6
ضوابط نهایی بخشش اضافه خدمت سنواتی
کارکنان وظیفه اعالم شد.
به گزارش جام جم آنالین ،پیش از این
تغییراتی در نحوه بخشش اضافه خدمت سنواتی
سربازان اعمال شده بود که اخیرا بخشنامه مربوط
به آن نیز تحت عنوان طرح میثاق  6از سوی
نیروهای مسلح صادر شده است.
در این بخشنامه که در آن تاکید زیادی روی
سیاستهای قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیز
شده ،آمده است :ضمن تأکید و نظارت بر حسن
اجرای مقررات جاری ،از ضوابط بخشش اضافه
خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در راستای تقویت
انگیزه سربازان برای خدمت در سرپنجه ها،
مشارکت فعال در دورههای آموزشی و مهارت
آموزی ،خوشایندسازی خدمت سربازی و کادر
سازی برای نظام جمهوری اسالمی ایران و
افزایش کارآیی و بهره وری کارکنان وظیفه بطور
بهینه استفاده شود.
مشموالن غایبی که به خدمت اعزام میشوند
در صورتی که حین خدمت ،از وضعیت انضباطی
خوبی برخوردار بوده و دارای حسن اخالق و رفتار
و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند ،یا در
عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری کرده یا
مورد گواهی
باشند و مراتب 

دارای شرایط خاص
فرماندهان و مدیران ذیربط باشد « تمام یا بخشی
از اضافه خدمت سنواتی» آنان به تشخیص مقامات
ذیصالح مذکور مقامات جایگاههای سرلشکری و
باالتر یا همطراز مورد بخشودگی قرار میگیرد.
آنطور که قرارگاه مهارت آموزی سربازان این
بخشنامه را منتشر کرده 24 ،محور برای بهره
مندی از این کسرخدمتها اعالم شده که در ادامه
آمده است:
-۱کارکنان وظیفهای که برابر ضوابط سازمان
محل خدمت ،به عنوان سرباز نمونه در یگانهای
خدمتی به نیروی مربوط یا ردههای همطراز جهت
معرفی به جشنوارههای سازمانی و نیرویی مانند
جشنواره حضرت علی اکبر(ع) ،مراسم گرامیداشت
روز سربازی برتر دورههای آموزش شامل رزم
مقدماتی ،تخصصی ،مهارت آموزی  ...انتخاب
شده باشند.
-۲کارکنان وظیفه که در عین رعایت نظم و
انضباط ،در طول خدمت موفق به ثبت ابتکار منجر
تولید محصول ،مقاله علمی مهم و معتبر  ...قبل
به 
از ورود به خدمت و یا حین خدمت شده باشند.

-۳کارکنان وظیفه نفرات اول تا سوم مسابقات
فرهنگی ،ورزشی ،علوم قرآنی و علمی  ...در سطح
یگانی ،استانی ،نیرویی شوند.
-۴نفرات حائز رتبه برتر اول تا دهم مسابقات
فرهنگی ،ورزشی ،علوم قرآنی و علمی  ...نیروهای
که در سطح سازمانهای نیروهای مسلح برگزار
میشود.
-۵کارکنان وظیفه حافظ حداقل یک جزء قرآن
-۶کارکنان وظیفه حافظ حداقل یک پنجم نهج
البالغه ،صحیفه سجادیه یا اصول کافی
 -۷کارکنان وظیفه فعال در امور فرهنگی از
قبیل در مراسمات هفتگی دعای کمیل ،زیارت
عاشورا ،دعای توسل ،دعای ندبه و  ...در طول
مدت خدمت دوره ضرورت برابر مقررات شامل
نخواهد بود.

ورود
مشموالن آموزشی در بدو 
-۸کارکنان وظیفهای که در حین خدمت و
انجام مأموریت ،بنا به هر دلیل دچار حادثه منجر
به معلولیت یا جانبازی یا از کار افتادگی شوند در
صورتی که منجر به معافیت نشود.
-۹کارکنان وظیفهای که در راستای ترویج
فرهنگ علوم قرآنی ،برگزاری نماز جماعت و
ترویج تفکر بسیجی ،انجام وظایف محوله در بین
کارکنان وظیفه شاخص و تاثیر گذار مثبت و الگو
باشند.
-۱۰کارکنان وظیفهای که با تالش وافر برای
تقویت اعتقادات دینی و اسالمی و انجام وظایف
سازمانی در طول مدت خدمت پیشرفت قابل
مالحظهای داشته باشند.
مانند

-۱۱حسن نگهداری اموال در اختیار
رانندگان و سربازان ساعی  ...به تایید فرمانده
یگان و نیروی انسانی محل خدمت.
-۱۲افراد دارای شرایط خاص مانند کارکنان
وظیفه یتیم ،فرزند ایثارگران ،کارکنان وظیفه
متأهل ،پدر در حبس مشروط به اینکه محکومیت
امنیتی نباشد ،فوت اعضای درجه یک خانواده در
طول خدمت ،کارکنان وظیفه تحت پوشش کمیته

آگهی تغییرات شرکت نواندیشان ویستا سپنتا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  439036و شناسه ملی 14003480721
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 08/07/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حامد عشوریون
جوزدانی  1285018575با پرداخت  1164567570ریال به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 20164,567570
ریال افزایش داد .سپیده نیک فام  0068307500با پرداخت
 61293030ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به
 1061293030ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از
 20000000000ریال به  21225860600ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید محل شرکت به
آدرس استان اصفهان ،شهرستان فالورجان ،بخش مرکزی،
دهستان اشترجان ،روستا منطقه صنعتی اشترجان ،محله
شهرک صنعتی اشترجان ،خیابان فرعی  ،2خیابان چهارم،
پالک  ،35طبقه همکف به کد پستی  8465196353تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .لیست شرکا
بشرح فوق است سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()689517
____________________

امداد و یا سازمان بهزیستی و ...
-۱۳خدمت در مناطق امنیتی درگیر حداقل به
بعد از اتمام
مدت شش ماه در صورتی که بالفاصله 
آموزش رزم مقدماتی به مناطق معرفی شده باشند
افراد
یا هشت ماه متناوب در طول خدمت برای 
بومی و غیر بومی.
-۱۴خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی در
مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر حداقل به
مدت  ۱۰ماه.
-۱۵خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی در
مناطق محروم و بد آب و هوا حداقل به مدت
 ۱۲ماه.
-۱۶خدمت در مشاغل سخت و زیان آور مانند
امور حفاظت فیزیکی ،دژبانی ،رانندگی در مناطق
کم برخوردار ،خدمات پشتیبانی در مناطق محروم
بد آب و هوا ،عملیاتی و امنیتی ...برابر مقررات
و 
ابالغی مربوط حداقل به مدت  ۱۲ماه.
-۱۷خدمت کارکنان وظیفه در مناطقی بیش
از  ۳۰۰کیلومتر خارج از محل سکونت حداقل به
مدت  ۱۲ماه
-۱۸کارکنان وظیفه شاغل در مناطق عادی که
حداقل یک سال را در یگان پاسداری خدمت کنند.
 -۱۹نفرات اول تا سوم منتخب دورههای
آموزشی مهارت آموزی شاغل در مناطق کم
برخوردار ،در در صورت بکارگیری در مهارت
کسب شده در یگان خدمتی.
-۲۰کارکنان وظیفهای که دارای توانایی و
مهارت مورد نیاز یگان «ن.م» بوده و در طول
خدمت در مشاغل مرتبط با تخصص بگونهای
مؤثر بکارگیری شده باشند.
-۲۱نفرات اول تا سوم هر گروهان ،گردان
و تیپ در دورههای آموزش رزم مقدماتی و
تخصصی.
 -۲۲کسب نمرات  ۹۰از  ۱۰۰به باالتر در دوره
آموزش رزم مقدماتی و تخصصی.
-۲۳کارکنان وظیفهای که در طول خدمت
وظایف محوله به آنان عمدتا در محیطهای خارج
از ساختمانها باشد و به واسطه انجام شغل عموما
در معرض شرایط جوی در سرما و گرما حضور
دارند.
 -۲۴فرزندان کارکنان نیروهای مسلح مشروط
به خدمت در خارج از محل سکونت و به صورت
غیربومی

آگهی تغییرات اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان ری
به شماره ثبت  122240و شناسه ملی  10101657431به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/07/1398
و مجوز شماره  849/342/3/7/205مورخ  08/08/1398اداره
شد  :سرمایه
تعاون روستایی شهرستان ری تصمیمات ذیل اتخاذ 
اتحادیه از مبلغ  2700000000ریال به مبلغ  3450000000ریال
سود و زیان سال مالی 1397
افزایش یافت .ترازنامه و حساب 
به تصویب رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()689518
____________________

آگهی تغییرات شرکت پترو گاز گیتی پارس سهامی خاص
به شماره ثبت  409960و شناسه ملی  10320613367به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شد  :علی رفیعی به
مورخ  11/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ 
شماره ملی  2293011194و مهدی عبدوس به شماره ملی
 0058348158به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .ترازنامه و حساب
سود و زیان شرکت منتهی به سال  97مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()689519

رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی خبر داد

کنترل آثار هنری مسروقه با استفاده از بانک
اطالعاتی اینترپل در عرصه بینالملل
رئیس پلیس بین الملل ناجا از امکان
کنترل آثار هنری مسروقه در سطح
بینالملل با استفاده از بانک اطالعاتی
اینترپل خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار هادی شیرزاد
افزود :استفاده از بانکهای اطالعاتی
سازمان اینترپل یکی از مهمترین ابزار
مبارزه با سرقت و قاچاق آثار هنری و
فرهنگی است.
وی افزود :این بانک اطالعاتی شامل توضیحات و عکسهایی از بیش
از  ۵۰هزار اثر و تنها پایگاه داده در سطح بینالمللی برای ارائه اطالعات
ثبت شده پلیس درباره آثار هنری سرقت یا گمشده است.
رئیس پلیس بین الملل ناجا تصریح کرد :کشورهای عضو سازمان
اینترپل اطالعات مربوط به این اهداف را ارائه و کارشناسان سازمان آنها
را به پایگاه داده اضافه میکنند .بر اساس سیستم پردازش داده سازمان
اینترپل ،فقط نهادهای معتبر دفاتر مرکزی ملی و سازمانهای خاص
مانند یونسکو ،شورای بینالمللی موزهها و مرکز بینالمللی
بینالمللی 
مطالعه و حفاظت از امالک فرهنگی میتوانند اطالعات ارائه شده را
در این پایگاه بارگذاری کنند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی پلیس وی
خاطرنشان کرد :عالوه بر روشهای داده سنتی ،کاربران میتوانند با
بارگیری و تأیید تصویری از هر اثر هنری و با استفاده از نرم افزار تطبیق
تصویر بانک اطالعاتی اینترپل جست و جوی خود را ارتقا دهند.

کشف  ۲۷۰کیلوگرم تریاک
از وانت نیسان حامل گوجهفرنگی
از هرمزگان به قص د بوشهر در حاجیآباد
بوشهر فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف محموله  ۲۷۰کیلوگرمی
تریاک در پوشش بار گوجه فرنگی طی عملیاتی مشترک با پلیس
هرمزگان خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار خلیل واعظی با اعالم این خبر
اظهار کرد :مأموران مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با انجام اقدامات
مواد مخدر توسط یک
فنی و اطالعاتی از اقدام قاچاقچیان مبنی بر انتقال 
دستگاه وانت بار نیسان از استانهای جنوبی کشور به سمت استان بوشهر
مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام ارشد انتظامی افزود :با اقدامات خاص پلیسی و تبادل
اطالعات به موقع با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان ،خودرو
مذکور با پوشش بار گوجه فرنگی در محور خروجی شهر "حاجی آباد
هرمزگان" شناسایی و توقیف شد.
وی بیان کرد :مأموران در بازرسی از این خودرو  ۲۷۰کیلو تریاک
کشف ،و همچنین راننده و سرنشین آن را دستگیر کردند.
____________________

آگهی تغییرات شرکت توسعه تفکر روش آفرین با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  305497و شناسه ملی 10103423924
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

به
شد  :اعضای هیئت
مورخ  15/08/1398تصمیمات ذیل اتخاذ 
مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیر رودی با کدملی  0010435905به عنوان عضو
احمد پورحیدر با کدملی
هیئت مدیره و مدیرعامل  -آقای 
 4989937236به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره  -آقای
عمار جاللی منش با کدملی  3873475030به عنوان عضو
و نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای علی سروشیان با کدملی
سید علی
 1263433421به عنوان عضو هیئت مدیره  -آقای 
رضوی باکدملی  0640419860به عنوان عضو هیئت مدیره
تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته
کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
منفرداً همراه مهر
برات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
()689520
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جامعه
یادداشت

در دانشگاههای ایران چه میگذرد؟
مهران صولتی
جامعه شناس
چند سالی است که پرسش از ماهیت حرکتهای

دانشجویی به سکه رایج بحثهای منتهی به  ۱۶آذر
تبدیل شده است .جنبش دانشجویی داریم یا خیر؟!
مراسمی هم به مناسبت این روز در دانشگاههای
مختلف برگزار میشود .آیینهایی که به دلیل بیم از
خالی ماندن سالنها به دنبال بی اشتیاقی دانشجویان نسبت به شنیدن مباحث
شاد و سرگرم کننده تبدیل شده اند! اما در کنار این فراز
سیاسی به جشنوارهای 
و فرودها میتوان پرسید که در دانشگاهها و فضای دانشجویی امروز ایران چه
میگذرد .به نظر میرسد امروزه با ویژگیهایی از جمله آن چه در زیر میآید
مواجه هستیم:
پویش به جای جنبش :درست بر خالف دهه هفتاد خورشیدی که با حضور
جنبش اجتماعی قدرتمندی مواجه بودیم که بر نقش دانشجوی سیاسی در تحقق
جامعه مدنی ،توسعه سیاسی و پاسخگو کردن حکومت پای میفشرد ،امروزه
مجموعهای از پویشهای دانشجویی بر مسائلی همچون محیط زیست ،تجاری
شدن دانشگاه ،کاالیی شدن آموزش ،حقوق شهروندی و آزادی اکادمیک دانشگاه
تمرکز یافته و میکوشند تا با برانگیختن حساسیتهای عمومی نوعی تغییر
همزمان در جامعه و حکومت را پیگیری نمایند!
صنف به جای سیاست :با افزایش هزینههای فعالیتهای سیاسی دانشجویی
هم اکنون بخش قابل توجهی از دانشجویان حمایت از فعالیتهای صنفی را به
برگزیدهاند .اینکه بتوانند با پرداخت هزینه

عنوان روشی کم خطر تر و فراگیرتر
بهبود زندگی ملموس دانشگاهی موثر باشند .اعتراض به پولی شدن

کمتر در
آموزش عالی ،سنوات آموزشی ،کیفیت نازل غذا و خوابگاه ها ،آیین نامههای
پوشش و لغو برخی از مراسم دانشجویی از محور فعالیتهای جدید صنفی در
دانشگاههای ایران محسوب میشود!
آکادمی به جای دانشگاه :در حالی که در دهههای پیشین دانشگاه به عنوان
شد کمرنگ شدن جذابیتهای سیاست در
کانون فعالیتهای سیاسی معرفی می 
ایران امروز دانشجویان را به سمت و سوی تقلیل دانشگاه به آکادمی سوق داده
است .رونق گرفتن فعالیت انجمنهای علمی ،کم رنگ شدن جلسات سیاسی،
تالش برای ارتقای رتبه علمی دانشگاه ها ،برگزاری نشستهای علمی مختلف
تاکید بر اصل ضرورت استقالل آکادمی از قدرت و سیاست موجب
در کنار 
بزرگنمایی مقوله علم پژوهی در دانشگاههای امروز شده است .هر چند که دوری
از سیاست موجبات اسارت آموزش عالی در کمند بازار و مناسبات آن را نیز فراهم
آورده است!
فضای مجازی به جای فضای حقیقی :در حالی که جنبشهای اجتماعی دهه
هفتاد بیشتر به دنبال حضور در میدانهای اجتماعی همچون اعتراضات خیابانی،
تحصنهای سیاسی ،جلسات سخنرانی و اجتماعات حقیقی بودند ،گسترش
اینترنت و ظهور شبکههای اجتماعی امکان متفاوتی را برای شکل گیری نوعی
فضای دانشجویی مجازی فراهم آورده است .فرصت نوینی که اگر چه از گرمای
روابط چهره به چهره کنش گران تهی است ولی به دلیل فراگیری و آزادی نسبی
توانسته به کانونی برای شکل گیری کمپین ها ،دعوت از روشنفکران و رونق
گفت و گوهای مجازی تبدیل شود!
جامعه به جای دولت :برخالف دورهای که سیاست ورزی محور دانشگاه تلقی
میشد و حتی لیستهای انتخاباتی از آن بیرون میآمد ،امروزه شاهد فاصله
گرفتن دانشگاه از جناحهای سیاسی و نزدیک شدن به جامعه مدنی هستیم.
حمایت از اعتراضات صنفی کامیون داران و معلمان ،ایستادن در کنار دغدغههای
زنان و فرودستان ،خطاب قراردادن روشنفکران و نگاه انتقادی به اصالح طلبی
دولت محور از مهمترین شاخصههای دورانی محسوب میشود که میتوان آن را
عصر گذار از دولت به جامعه نامید!
نکته پایانی :سیر تحوالت دانشگاه در دو دهه اخیر نشان میدهد که گذار
از سیاست به بازار(دهه هشتاد) و عبور از بازار به جامعه(دهه نود) نتوانسته به
سرگردانی و بالتکلیفی دانشگاه در ایران خاتمه دهد .در روزگاری که تنها یک
تواند افقی جهت برون
آوانگارد با تلفیق دو ساحت روشنفکری -آکادمیک می 

نهاد
رفت از بحرانهای موجود پیش روی جامعه بگشاید متاسفانه دانشگاه ایرانی
همچنان روزهایی سرشار از سرگردانی و بالتکلیفی را تجربه میکند!

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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سهشنبه  19آذر  - 1398دور جد 
مواد مخدر خبر داد
ستاد مبارزه با 
دبیرکل 

رصد از کل جمعیت  2میلیون و  ۸۰۰هزار نفری معتادان
زنان معتا د ؛  ۶د 
مواد مخدر

زنان  3برابر مقاومتر از مردان در برابر پیشنها د مصرف
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه
معتاد داریم که۱۵۶ ،
در کشور  2میلیون و  ۸۰۰هزار 
هستند گفت :جمعیت معتادان نسبت به

هزارنفر بانوان
جمعیت فعال کشور  5/4درصد است که البته این آمار در
رصد است.
مقایسه با کل جمعیت فعال  6دهم د 
به گزارش مهر ،سردار اسکندر مومنی در مراسم
انعقاد تفاهم نامه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری با بیان اینکه در جهان  ۲۸۰میلیون نفر مصرف
کننده موادمخدراند که ۳۳درصد این آمار مربوط به زنان
است گفت :آمار اعتیاد زنان در جوامع سنتی و آسیایی
حدود  ۱۰درصداست.
وی افزود :در کشور دو میلیون و  ۸۰۰هزار معتاد
داریم که ۱۵۶ ،هزارنفر بانوان هستند .در مقایسه با ۳۳
درصد آمار جهانی ،فاصله زیادی داریم و جمعیت زنان
معتاد  ۶درصد از کل جمعیت معتادان است .جمعیت
رصد است
معتادان نسبت به جمعیت فعال کشور  5/4د 
که البته این آمار در مقایسه با کل جمعیت فعال 0/6
درصد است .وی با بیان اینکه بیشترین مبتالیان در گروه
رصد جمعیت
ارند گفت 4/7 :د 
سنی  ۲۳تا  ۴۴سال قرار د 
دانشجویان ما مصرف مواد دارند که این آمار در زنان
رصد است.
 2/1د 
وی با بیان اینکه زنان نسبت به مردان در برابر
مصرف مواد مخدر مقاومتر هستند ،ادامه داد :در شیوع
رصد اعالم آمادگی
شناسی ما از کل جمعیت کشور  ۶۶د 
برای مشارکت در امر پیشگیری کردهاند و آمار زنان در
این باره  ۶۸درصد است .بیش از  ۳۰درصد دانش آموزان
که مصرف داشتهاند ،گفتهاند نتوانستهاند پاسخ منفی به
پیشنهاد مصرف بدهند که این رقم در دختران دانشآموز

سه برابر است .وی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از
شود خانواده بالفاصله مطرح میشود و زنان
زنان می 
رکن و ستون اصلی خانواده در پیشگیری از مواد هستند
اند اصال
گفت :بیش از  ۳۰درصد زنان معتاد میگفته 

معتاد بشوند .از این حیث
اند که روزی 
فکر نمی کرده 
توانند در امر پیشگیری نقش موثر و ویژه داشته
زنان می 
باشند .قبول داریم بخش زنان کمی مغفول مانده و باید
توجه بیشتری به این جمعیت داشته باشیم.
وی ادامه داد :این تفاهم نامه با معاونت زنان باید
شود و کمیت پذیر
منتج به یک دستورالعمل اجرایی 
ستاد و
شود ظرف دو سال چه کارهایی 
و مشخص 
چه کارهایی معاونت باید انجام دهد؟ و قرار است چه
جمعیتی در چه بخشهایی تحت پوشش قرار بگیرند؟
مومنی در حاشیه این مراسم نیز با اشاره به طرح
یاریگران زندگی که با حضور رئیس جمهور تصویب
ارد و تفاهم نامه در
شد گفت :این طرح ابعاد مختلفی د 

راستای آن طرح کلی است .زنان به عنوان بخش فعال
جامعه و رکن اساسی جامعه نقش تعیین کننده دارند و
ید مابقی
شود بدون ترد 
اگر زن خانوادهای دچار آسیب 
اعضا کم و زیاد گرفتار این آسیب خواهند شد.
وی افزود :این تفاهم نامه ناظر بر دو موضوع است؛
نخست اگر زنی آسیب دید درمان شود ،دوم نیز رویکرد
نشوند و بعد

پیشگیرانه است تا زنان ما دچار آسیب
از آن به پیشگیری کمک کنند .این طرح یک گام
بزرگ و شروع یک کار است که نتیجه آن را در جامعه
خواهیم دید.

توصیههای مهم بهداشتی به دانشآموزان
برای پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا
شیوع موج آنفلوآنزا امسال زودتر از سالهای قبل در
کشور آغاز شد؛ بیماریای که بر اساس اعالم مسئوالن
وزارت بهداشت تاکنون جان تعدادی از مبتالیان را گرفته
و رعایت نکردن نکات بهداشتی خطر ابتال به این بیماری
را افزایش میدهد .با توجه به گزارشهای رسیده مبنی بر
ابتالی برخی از دانشآموزان به این بیماری ،برخی مناطق
آموزش و پرورش نیز به منظور جلوگیری از شیوع بیماری،
خود گرفتند.
تصمیم به تعطیلی مدارس 
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،حسن ضیاءالدینی ،مدیرکل
دفتر سالمت آموزش و پرورش برای پیشگیری از شیوع
آنفلوآنزا توصیههایی برای دانش آموزان داشت:
 -۱عالئم و نشانههای آنفلوآنزای  H۱N۱در انسان شبیه
نشانههای آنفلوآنزای معمولی انسانی بوده و شامل تب،
سرفه ،گلو درد ،بدن درد ،سردرد ،لرز و خستگی است؛
افراد اسهال و استفراغ نیز داشتهاند .مهمترین
بعضی 
نکته بهداشتی در پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزای فصلی
شستشویدستهاست.
 -۲رعایت آداب تنفسی بسیار مهم است و افرادی که
باید زمان سرفه
شوند 
دچار عالئم شبیه این ویروس می 
بگیرند و پس

خود
وعطسه ،دستمالی را جلوی دهان وبینی 
از استفاده دستمال را در پالستیک گذاشته و به سطل
زباله بیندازند.
خود درمانی در مبتالیان به ویروس آنفلوآنزای
 -۳
ید بیماری و بستری شدن آنها در
فصلی ،موجب تشد 
بیمارستانهامیشود.
 -۴مصرف آنتی بیوتیکها و داروهای کورتوندار برای
ارد و توصیه نمیشود ،چون
این بیماران هیچ جایی ند 
خود به
آنفلوآنزای فصلی یک عفونت ویروسی است و 
بهبود مییابد.
خود 

 -۵استفاده از استامینوفن ساده ،مایعات گرم و استراحت
شود و نیاز به مصرف
در منزل به این بیماران توصیه می 
داروی دیگری نیست.
فرزند مبتال به آنفلوآنزا در مدرسه
 -۶والدین از حضور 
کنند و بدون نظر پزشک اقدام به بردن فرزندان
جلوگیری 
خود به مدرسه نکنند ،چون این ویروس در ترشحات


ارد و ممکن است دیگر دانش آموزان
وجود د 
تنفسی بیمار 
را نیز به این ویروس مبتال کند.
 -۷رعایت نکات دقیق بهداشتی از سوی دانش آموزان،
کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان موجب فروکش
کردن موج آنفلوآنزای فصلی میشود.
خود و ایمن شدن در
 -۸دانشآموزان برای حفظ سالمت 
برابر آنفلوآنزای فصلی هر شب هشت ساعت خواب آرام
باشند تا سیستم ایمنی بدن در بهترین وضعیت برای
داشته 
مقابله با ویروس باشد.
 -۹دانش آموزان به اندازه کافی و هر روز هشت تا ۱۰
شود و مخاطهای
بنوشند تا سموم از بدنشان دفع 

لیوان آب
مجاری هوایی و سینوسها به اندازه کافی مرطوب باشد.
 -۱۰تغذیه مناسب (شیر ولبنیات کم چرب) و آمادگی
برای مقابله با عفونت ،در پیشگیری از آنفلوآنزا مهم است.
بنابراین دانش آموزان با غالت ،سبزیجات رنگدانهدار و
میوههای غنی از ویتامین تغذیه کنند.
باید حتما از نظر جسمی فعالیت داشته
-۱۱دانش آموزان 
تواند سیستم ایمنی را از طریق
باشند .ورزش مالیم می 
افزایش گردش خون و اکسیژن رسانی به بدن تقویت کند؛
برای مثال پیاده روی سریع برای مدت  ۳۰تا  ۴۰دقیقه سه
تا چهار بار در طول هفته به طور بارز ایمنی بدن را بهبود
بخشد (البته نه در هوای آلوده).
می 
 -۱۲زمانی که ذرات تنفسی منتشر شده به هوا از طریق
فرد دیگر برسد ،ویروس
فرد بیمار ،به بینی 
عطسه و سرفه 
باید از
یابد بنابر این دانش آموز بیمار 
آنفلوآنزا انتقال می 
تماس فیزیکی اجتناب کند.

سرپرست اداره نظارت و بازرسی
اداره کل تجهیزات پزشکی خبر داد

کشف  ۳میلیارد تومان
ایمپلنت تقلبی!
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل
تجهیزات و ملزومات پزشکی از کشف حدود ۳
میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت،
مهندس مودت همایی گفت :به دنبال برنامه
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در تشدید
نظارتها بر بازار توزیع و عرضه ،اداره نظارت و
بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با
همکاری تیم نظارتی تجهیزات پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی ایران و پلیس امنیت اقتصادی،
موفق به شناسایی یک شرکت متخلف در توزیع
ایمپلنتهای تقلبی در حجم وسیع در سطح
عرضه شدند.
وی افزود :در این عملیات بازرسی ،بالغ بر
فاقد اصالت
۳میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی و 
که تحت عنوان برندهای معتبر به بازار عرضه
میشد در محل از قبل شناسایی شده ،کشف و
فرد خاطی
با همکاری پلیس امنیت اقتصادی ،
بازداشت و پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
سرپرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و
تاکید کرد :شناسایی متولیان

ملزومات پزشکی
پخش و توزیع اقالم پزشکی غیر مجاز در
سطح کشور در برنامه فوریتی اداره نظارت و
بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی قرار دارد.
وی تاکید کرد :عموم مردم در صورت مشاهده
موارد مشکوک و اقالم تقلبی در سطح
هرگونه 
توانند مراتب را به مدیریتهای
عرضه ،می 
تجهیزات و ملزومات پزشکی مستقر در
معاونتهای غذا و دارو در دانشگاههای علوم
پزشکی کشور و یا ادارات سازمان تعزیرات
حکومتی اطالع دهند و همچنین میتوانند با
شماره تلفن  ۱۹۰تماس بگیرند.

دستگیری۳زنقاچاقچیحین
تالشبرایانتقال 31کیلوگرم
موادمخدربهمقص داستانبول
در فرودگاه تبریز
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از دستگیری
سه زن که به صورت باندی اقدام به قاچاق مواد
مخدر کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش مهر ،سردار حسن مهری گفت:
مواد مخدر پلیس فرودگاه تبریز
مأموران مبارزه با 
در راستای انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر موفق
به شناسایی سه زن از مسافران خروجی به مقصد
استانبول که به صورت تیمی اقدام به حمل قاچاق
موادمخدر میکردند ،شدند.
وی در تشریح این خبر افزود :عوامل گیت
بازرسی خواهران پلیس فرودگاه تبریز به وسایل
همراه این سه زن مشکوک و در بررسی از بار
همراه آنان موفق به کشف بیش از  ۳۱کیلوگرم
مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده پلیس فرودگاههای کشور تصریح کرد:
با توجه به مقدار و نحوه جاسازی یکسان مواد
مخدر مکشوفه در چمدانها و اینکه متهمان در
پوشش خانواده و تیمی اقدام به جابه جایی مواد
مخدر میکردند ،باند بودن آنها برای پلیس محرز
شد و در بازجوییهای فنی نیز متهمان به این

موضوع اعتراف کردند.
براساس اعالم سایت پلیس ،سردار مهری با
بیان اینکه اقدامات اطالعاتی در خصوص شناخت
باند قاچاق در دستور کار است،
سرشبکههای این 
اعالم کرد :پلیس فرودگاههای کشور در راستای
مبارزه با سوداگران مرگ و جلوگیری از ورود و
خروج مواد مخدر ،با به کارگیری نیروهای آموزش
دیده و همچنین با استفاده از تجهیزات و امکانات
مواد مخدر در مرزهای
نوین ،به جد با قاچاقچیان 
هوایی مقابله میکند.

