دادستان نظامی تهران:

سربازان غایب در صورت بازگشـت داوطلبانه به خـدمـت
از طـرحهـای آمـوزشـی و حمـایـتـی برخـوردار میشـونـد

صفحه 4

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

سخنگوی ستاد بودجه تشریح کرد

جزئیات حمایت دولت
از معیشت عمومی
در الیحه بودجه ۹۹

افشا کنندگان فساد از وزارت
اقتصاد جایزه میگیرند
در وزارت اقتصاد کریدور ویژه
مبارزه با فساد ایجاد میشود

صفحه 3

صفحه 8
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صفحه 2

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت خبر داد

دادستان کل کشور خبر داد

کشف  84اسلحه
شکاری با گلولههایی
خاص از یک ماشین
پژو در جریان
اعتراضات اخیر در قم

جاسازی قرصهای مشکوک درون
کیکهای خوراکی در استانهای
وزیر راه و شهرسازی خبر داد
سیستان بلوچستان و هرمزگان
ثبتنام بیش از ۱۰۰
هزار نفر در طرح
ملیمسکن

ادامه ثبت نام در طرح ملی
مسکن در  ۱۷استان و  ۲۱۸شهر
صفحه 3

صفحه 4

معاون وزیر آموزشوپرورش خبر داد

افزایش حقوق  225هزار تومانی رتبه اول و  680هزار تومانی
رتبه پنجم با اجرای نظام رتبـهبنـدی معلمـان
صفحه 7
هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری
با ترفند دریافت رمز دوم یکبار مصرف
صفحه 4

خسارت حدود  1000میلیارد
تومانی  454شعبه بانک
در جریان اعتراضات پس از
افزایش قیمت بنزین

صفحه 5

بازداشت مدیرعامل اسبق
سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر
به اتهام ارتکاب تخلفات دارویی صفحه 5

زندگی دوباره به  5بیمار نیازمند
با پیوند اعضای بدن بیمار
مرگ مغزی فریمانی
صفحه 8

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:
قاچاقچیان درون کیکها قرص جاسازی کرده بودند

صفحه 4

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری
سایت جعلی یارانه ۹۸
صفحه 5

صفحه 5

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد

ایجاد  ۹۲هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد
با حمایت سیـستـم بانکی در سـال جـاری صفحه 5

دستگیری اعضای باند سازماندهی
شده شرط بندی آنالین
با گردش میلیاردی حساب
در ســاوه
صفحه 6
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد

وجود  ۱۶۰هزار بیسواد

در سن دانشآموزی مقطع ابتدایی
در کشــور!

صفحه 6

جزئیات بازداشت  ۱۳۵دختر
و پسر با شمایل شیطانپرستی
صفحه 8
در دماوند

اعالم نتایج ثبتنام در سایت جاماندگان
متقاضی یارانه حمایتی در آینده نزدیک

صفحه 3

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی خبر داد

دستگیری  ۳گرداننده باند بزرگ
کالهبرداری دارو و تجهیزات
پزشکی و کشف  ۸کانتینر دارو
به ارزش 7میلیارد تومان در مشهد

صفحه 5

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت:

بیمه شدگان رایگان فقط میتوانند
از خدمات بیمارستانهای دولتی استفاده کنند

صفحه 5

دستگیری سرگرد قالبی به اتهام کالهبرداری
 150میلیون تومانی از  10نفر با وعد ه فروش
خودرو سهمیهای ،استخدام در ستاد ترخیص،
کم کردن جریمههای رانندگی ،اخذ گواهینامه
و جواز ساخت منزل و ...در تهران صفحه 6
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دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

طی سه دهه اخیر ورود چین ،هند و برزیل
به فرایندهای تولید و خدمات ،اقتصاد کشورهای
غربی را دچار بحرانهای جدی کرده است .عدهای
معتقدند که اقتصاد بین الملل به واسطه جنگ
تجاری و تعرفه میان آمریکا و چین وارد دوره
«جهانی زدایی» ( )Deglobalizationشده
است .جنگ تعرفهها صرف ًا برآمده از دولت ترامپ
نیست بلکه اجماعی در دستگاه هیأت حاکمه
آمریکا اعم از مؤسسات تحقیقاتی ،نهادهای امنیتی و کنگره این کشور است.
دیپلماسی ایرانی :چندی پیش ،دولت زالندنو رسم ًا اعالم کرد که دیگر شاخص
اصلی پیشرفت کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی ( )GDPاندازه گیری نخواهد
کرد .به جای آن ،شاخص واقعی پیشرفت ( )GPIیا Genuine Progress
 Indexرا مبنا قرار خواهد داد .این تصمیم دولت زالندنو با توجه به تحوالت بین
المللی اتخاذ شده است.
طی سه دهه اخیر ورود چین ،هند و برزیل به فرایندهای تولید و خدمات ،اقتصاد
کشورهای غربی را دچار بحرانهای جدی کرده است .عدهای معتقدند که اقتصاد بین
الملل به واسطه جنگ تجاری و تعرفه میان آمریکا و چین وارد دوره «جهانی زدایی»
( )Deglobalizationشده است .جنگ تعرفهها صرف ًا برآمده از دولت ترامپ
نیست بلکه اجماعی در دستگاه هیأت حاکمه آمریکا اعم از مؤسسات تحقیقاتی،
نهادهای امنیتی و کنگره این کشور است .طی گزارشی از سوی شورای روابط
خارجی آمریکا تحت عنوان (Innovation and National Security:
 )Keeping Our Edgeموضوع تعرفه نوعی ضرورت به صورت تلویحی برای
مقابله با رشد سریع و همگانی چین مطرح شده است.
چین با آرامش و بدون سروصدا و تبلیغ به ویژه در هوش مصنوعی IT ،و ،5G
پیشرفتهای منحصر به فردی به دست آورده است .اروپا به جز چند کشور در شمال
قاره ،عموم ًا سیاست حفظ وضع موجود را پیش گرفته است .ژاپن از اقتصاد دوم
جهان به سوم و با رشد هند احتما ًال در جایگاه پایین تر قرار خواهد گرفت .یک دهه
آینده جهان بدون توجه به احزاب سیاسی و ماهیت فکری سیاستمداران ،دهه پرتنش
سیاسی و اقتصادی میان شرق و غرب و مدارهای اقتصاد جهانی خواهد بود .آمریکا
بدون توجه به اینکه چه جریانی در کاخ سفید حاکم باشد ،سیاست تهاجمی نسبت به
رقبای اقتصادی خود پیش خواهد گرفت.
اما آنچه سیاست دولت زالندنو را اهمیت میبخشد ،رشد نابرابری ها ،اختالف
عمیق در درآمدها و فاصله طبقاتی جدی در اقتصاد کشورهای غربی است .در حالی
که طی دو دهه گذشته 400 ،میلیون نفر به طبقه متوسط چین و هند اضافه شده
است ،در آمریکا حدود  25درصد از جایگاه طبقه متوسط کاسته شده و تشکیالت
عظیم و قدرتمند شرکتهای  ITدر انباشته شدن ثروت و پس انداز خود در حوزه
سیاست گذاری و قانون گذاری نقش تعیین کنندهای ایفا کرده اند .واکنش حوزه
سیاست در مبارزات انتخاباتی از طرف نامزدهای دموکرات ،افزایش مالیات و توزیع
عادالنه ثروت بوده است.
تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به طور شگفت انگیزی در دوره جهانی
شدن افزایش پیدا کرده است .اما این سطح تولید و ثروت به علت ناتوانی نهادهای
قانون گذاری موفق به توزیع عادالنه نبوده است .هم اکنون در  19کشور ،تظاهراتِ
گسترده و اعتراضات فراگیر نسبت به سیاستهای اقتصادی و تبعیض اجتماعی و
مدنی در جریان است .در کشورهایی که نهاد دولت و حاکمیت فراتر از کارتل ها،
منافع خاص و البیهای مؤثر ایستاده اند این اعتراضها و تظاهرات یا وجود ندارد
و یا در حداقل خود است .به عنوان مثال ،در آلمان عموم ًا هر تصمیمی تحت تأثیر
این دو سؤال است:
آیا این تصمیم را اکثریت مردم تأیید میکنند؟
آیا این تصمیم به نفع اکثریت مردم آلمان است یا خیر؟
دولت زالندنو با پذیرش  GPIدر پی این هدف است که :هر فردی که شهروند
زالندنو است باید طبق قانون از تمامی شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و محیط
زیستی برخوردار باشد GPI .تحقق این امر را وظیفه دولت میداند .حمایت از بخش
خصوصی ،صادرات ،سرمای ه گذاری خارجی ،تخفیف مالیاتی و عموم مسایل مربوط
به سیاست گذاری اقتصادی تحت الشعاع تأمین نیازها و منافع تک تک شهروندان،
آینده آنها بر اساس قانون گذاری و نظارت سیاستهای توزیعی و دسترسی به
امکانات است.
شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که دولت و حاکمیت زالندنو قبل از آنکه در
معرض مشکالت اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد ،خود تصمیم به تغییر استراتژی
ِ
و رهیافت گرفت تا پیشگیری کند .از این رو ،فهم روندهای داخلی و بین المللی
را مدنظر قرار داد .تبعیض و بی عدالتی یک پدیده جهانی شده است و شبکههای
اجتماعی ،اهرم قدرتمندی در اختیا ِر عامه مردم قرار داده تا اعتراض خود را سازماندهی
های جدی
کنند .طی دهههای  ،1830 – 1870نظام سرمایه داری در برابر چالش ِ
نیروی کار قرار گرفت .هم اکنون نیز ،دولتها به شرکتها و بخش خصوصی فشار
مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند تا در سایه ثباتِ مدنی و سیاسی بتوانند
میآورند تا
ِ
کار خود را ادامه دهند ( .)Corporate Social Responsibilityجلوگیری
از تبعیض ،توزیع ثروت /امکانات و پذیرفتن مسئولیت اشتباهات ،کلیدی ترین ابعاد
حکمرانی نوین شده اند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی
کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام
اصالحاتی به تصویب رساند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع
تشخیص مصلحت نظام در جلسه این مجمع
که به ریاست آیت اهلل صادق آملی الریجانی
برگزار شد ،طرح دو فوریتی تسهیل تسویه
بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ،مورد
بررسی قرار گرفت.
در این گزارش آمده است :در جلسه ۲۰
آذرماه  ۱۳۹۸طرح دو فوریتی تسهیل تسویه
بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ،مورد
بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای
اسالمی ،با اصالحاتی که با هماهنگی بانک
مرکزی صورت گرفت ،به تصویب رسید.
مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت
نظام به شرح ذیل می باشد.
ماده واحده :به منظور حمایت از رونق تولید
و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید
کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری،
چنانچه تسهیالت گیرندگانی که تمام یا
بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان
سال  ۱۳۹۷پرداخت نکرده اند ،بخواهند بدهی
غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند ،بدهی
آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
.۱در صورتی که قرارداد تسهیالت گیرنده
با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال
نشده باشد ،همان قرارداد ،مالک محاسبه
مانده بدهی تسهیالت گیرنده براساس این
قانون خواهد بود.
 .٢در مورد قراردادهایی که یک یا چند
نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ،قرارداد
جدید یا اعطای تسهیالت جایگزین ،تجدید
یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا
مؤسسه اعتباری با تسهیالت گیرنده ،قبل
از ۱۳۹۳ /۱/۱منعقد شده ،آخرین قرارداد و
یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور« ،قرارداد
مالک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی
مشتری براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از /۱/۱
۱۳۹۳منعقد شده باشد ،مالک محاسبه ،اولین
قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
 .٣مبلغی که تسهیالت گیرنده باید برای
استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی
به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد ،عبارت
است از مانده اصل و سود قبل و بعد از
سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده
از فرمول ابالغی بانک مرکزی ،براساس نرخ
سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد
مالک محاسبه» ،با حذف کلیه جرائم متعلقه
و سودهای ناشی از آن ،و با در نظر گرفتن
پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های

وی محاسبه می شود.
 .۴سقف مجاز برای برخورداری از مزایای
این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی
غیردولتی در کل شبکه بانکی ،به ترتیب ،پنج
میلیارد ( )5/000/000/000ریال و بیست
میلیارد ()20/000/000/000ریال(اصل مندرج
در «قرارداد مالک محاسبه») تعیین می شود.
تبصره :کلیه تسهیالتی که برای تولید اعطا
شده ،مشمول این قانون است .بانک مرکزی
موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیالت
تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته
از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،به بانکها و مؤسسات اعتباری
ابالغ کند.
 .۵تسهیالتی که بنا به نظر بانک مرکزی
و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل
پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده،
مشمول احکام این قانون بوده ،و در چارچوب
ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین
خواهد شد ،تعیین تکلیف می شود.
 .۶تسهیالت گیرندگان مشمول استفاده از
ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند
 ۱۳۹۸مهلت دارند درخواست خود را به بانکها
یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند.
بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف
است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه
درخواست مشتری ،کلیه دریافت ها و پرداخت
های مشتری را که مربوط به «قرار داد مالک
محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا
پرداخت ،در سامانه ای که بانک مرکزی اعالم
می کند ،ثبت نماید .تسهیالت گیرنده برای
برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر
تا پایان شهریور  ۱۳۹۹مانده بدهی خود را که
توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعالم
می شود ،نقداً تسویه نماید .حکم این قانون
قابل تمدید نمی باشد.
 .۷قراردادهای فروش و واگذاری دارایی
های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و
تسهیالت اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی
بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع ،از
شمول این قانون مستثنی هستند.
 .۸بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون
متحمل زیان شوند ،پس از تأیید بانک مرکزی،
زیان مزبور را از سال  ۱۳۹۹به بعد به تدریج
حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های
مالی خود مستهلک کنند .چنانچه سازمان امور
مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط
به تسهیالت غیرجاری را که مطابق این قانون
تسویه می شود ،در محاسبه مالیات متعلق به
بانکها و مؤسسات اعتباری ،لحاظ نکرده باشد،
موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات
سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

هدفگذاری دولت برای ایجاد
یک میلیون شغل در سال
۱۳۹۹
تولید و اشتغال از ویژگیهای الیحه بودجه ۱۳۹۹
است و در این الیحه استمرار برنامههای گذشته و تدوین
برنامههای جدید مورد توجه قرار گرفته و پیشبینی شده
 ۹۵۵هزار فرصت شغلی در سال  ۱۳۹۹محقق شود.
به گزارش ایرنا ،بیکاری و آسیبهای اقتصادی
ـ اجتماعی ناشی از آن یکی از مهمترین چالشهای
دولتهاست .بر این اساس دولت همواره در سالهای
گذشته در فرآیند رسیدگی به بودجه سالیانه  ۱۳۹۶تا
 ۱۳۹۹در قالب تبصره  ۱۸به امر اشتغال و تامین منابع و
تجهیز آن توجه الزم را داشته است.
یکی از ویژگیهای الیحه بودجه  ۱۳۹۹نیز برنامه
تولید و اشتغال است .همچنین در اهداف راهبردی
پیشبینی شده در این الیحه کاهش بیکاری با ایجاد
یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با ایجاد
رشد  ۲درصدی و خروج از رکود در نظر گرفته شده
است.
بررسی جزئیات برنامه تولید اشتغال نشان میدهد
که برنامه دقیقی برای این منظور در الیحه پیشنهادی
دولت به مجلس شورای اسالمی وجود دارد .در این
برنامه اعالم شده که هشت برنامهای که در سال ۱۳۹۸
توسط دستگاهها اجرا میشود استمرار یابد و و عالوه بر
آن برنامههای جدید نیز در حوزههایی که برنامه ندارند
همچون آب ،حمل و نقل ،بهداشت و درمان تدوین
شود.
بر اساس برنامههای ایجاد اشتغال در سال جاری که
در سالهای آینده نیز اجرا میشود ،بافت فرسوده شهری،
کشاورزی ،میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،
شرکتهای دانش بنیان ،صنعت و معدن ،فرهنگ و هنر،
حمل و نقل ریلی برون شهری ،سیاستهای فعال بازار
کار هشت بندی است که مورد توجه قرار گرفته است.
بنا بر برنامههای اعالم شده برای امسال پیشبینی
شده بود که برای  ۹۹۲هزار نفر شغل ایجاد شود که
سهم سیاستهای فعال بازار کار  ۳۲۸هزار نفر،
بافتهای فرسوده شهری  ۱۲۰هزار نفر ،کشاورزی ۶۰
هزار نفر ،میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
 ۱۲۲هزار نفر ،شرکتهای دانش بنیان  ۶۴هزار نفر،
صنعت و معدن  ۲۷۰هزار نفر ،فرهنگ و هنر  ۱۳هزار
نفر ،حمل و نقل ریلی برون شهری پنج هزار نفر شغل
ایجاد شود.
میزان اعتباری که برای ایجاد اشتغال در سال ۱۳۹۸
اعالم شده است از سه محل منابع داخلی بانکی ،صندوق
توسعه ملی و بودجه عمومی در مجموع  ۵۳۵هزار و ۴۸۷
میلیارد ریال است.
بررسی توزیع استانی برنامههای در دست اجرا نشان
میدهد که بیشترین اشتغالها به ترتیب در استانهای
تهران ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی و
کرمان است.
در جدول برنامههای تولید و اشتغال برای سال ۱۳۹۹
نیز پیشبینی شده است که در هشت بند برنامههای
ایجاد اشتغال در دست اجرا  ۶۰ ،هزار نفر در بخش
کشاورزی ۴۵ ،هزار نفر در صنعت و معدن ۳۲ ،هزار
نفر در بافت فرسوده شهری ۳۱ ،هزار نفر در بخش
سیاستهای فعال بازار کار ،یک هزار و  ۴۳۰نفر در حمل
و نقل ریلی برون شهری فعالیت کنند.
همچنین بند برنامههای جدید نیز در الیحه بودجه
سال آینده برای ایجاد  ۸۵هزار شغل پیشبینی شده
است .سرانه تسهیالت به ازای هر فرصت شغلی جدید
در این بند به طور متوسط برای هر نفر  ۵۰میلیون تومان
در نظر گرفته شده است .در مجموع در الیحه بودجه
 ۲۵۴ ۱۳۹۹هزار و  ۸۵۴میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته
شده است .پیشنهاد شده از محل منابع داخلی بانکی ۱۱۷
هزار و  ۵۶۹میلیارد ریال ،صندوق توسعه ملی  ۸۷هزار و
 ۲۸۵میلیارد ریال و بودجه عمومی  ۵۰هزار میلیارد ریال
اختصاص یابد .در الیحه بودجه سال آینده پیشبینی
شده که با توجه به پیشرفت عملکرد برنامههای در دست
اجرا ،به طور متوسط  ۳۰درصد این برنامهها تا پایان سال
آینده عملیاتی شوند .بنابراین با احتساب عملیاتی شدن
برنامههای در دست اجرا و ایجاد فرصتهای شغلی
ناشی از اجرای برنامههای سال  ۱۳۹۹در مجموع ۹۵۵
هزار فرصت شغلی سال آینده محقق خواهد شد.
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اعالم نتایج ثبتنام در سایت جاماندگان متقاضی یارانه حمایتی در آینده نزدیک
 21آذر آخرین مهلت ثبت نام در سایت جاماندگان
یارانه حمایتی بود .طبق اعالم این سامانه با توجه به
پایان مهلت ثبت درخواست بررسی مجدد شرایط بسته
حمایتی امکان ثبت جدید وجود ندارد و به زودی اطالع
رسانی برای مشاهده نتایج بررسیها انجام خواهد شد.
به گزارش جام جم آنالین ،همزمان با افزایش قیمت
و سهمیه بندی بنزین ،دولت تصمیم گرفت مابازای مبلغ
افزایش قیمت بنزین را به حساب سرپرستان خانوارهای
مشمول واریز کند .در راستای این تصمیم مبلغ حمایت
معیشتی برای خانوارهای یکنفره  55هزار تومان ،برای
خانوارهای دونفره  103هزار تومان ،خانوارهای سهنفره
 138هزار تومان ،خانوارهای چهارنفره  172هزار تومان
و خانوارهای پنجنفره و بیشتر  205هزار تومان در نظر
گرفته شد.
اولین دوره این کمک معیشتی اوایل آذر ماه به
حساب سرپرستان خانوار واریز شد ،اما تعداد زیادی
از کارگران و اقشار حقوق بگیر و کم درآمد موفق به
دریافت این بسته حمایتی نشدند ،و گالیههایی داشتند.

افزایش گالیه مندیهای مردم نشان دهنده خطای
این طرح دولت بود و همین مسئله باعث شد که ستاد
شناسایی مشموالن بسته حمایتی معیشتی دولت در
وزارت کار ساز و کاری برای اعتراض نسبت به عدم
واریز بسته حمایتی تعریف کند تا افرادی که این بسته
را دریافت نکرده اند ،بتوانند به دولت اعتراض خود را
اعالم کنند.
برای این منظورسرپرستان خانواری که بسته
حمایت معیشتی دولت به حسابشان واریز نشده بود،

میبایست برای ثبت درخواست رسیدگی به سایت
 Hemayat.mcls.gov.irمراجعه میکردند.
طبق اعالم ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت
معیشتی تا 20آذرماه آخرین مهلت ثبت نام در این سایت
را داشتند و اعالم کرده بودند که این زمان به هیچ
عنوان تمدید نمیشود.
 21آذر ماه همزمان با پایان مهلت اعتراض در
سامانه  Hemayat.mcls.gov.irپیامی مبنی بر
اینکه « با توجه به پایان مهلت ثبت درخواست بررسی
شرایط بسته حمایتی امکان ثبت اطالعات وجود ندارد.
به زودی اطالع رسانی برای مشاهده نتایج بررسیها
انجام خواهد شد» نمایان میشود.
حجم باالی اعتراضات ثبت شده در این سامانه
بیانگر این است که دولت در اجرای طرح باید دقت
بیشتری به کار گیرد ،تا کمترین خطا انجام شود .در میان
اعتراض کنندگان افراد زیادی از جامعه کارگران ،کم
درآمدها،تحت پوششهای بهزیستی و معوالن،کارگران
ساختمانی،کارمندان کم درآمد بودند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ثبتنام بیش از  ۱۰۰هزار نفر در طرح ملی مسکن
ادامه ثبت نام در طرح ملی مسکن در  ۱۷استان و  ۲۱۸شهر

وزیر راه و شهرسازی گفت :آمار ثبت نام شدگان در
طرح ملی مسکن بیش از  ۱۰۰هزار نفر بوده است.
به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی افزود :ثبت نام
در این طرح در  ۱۷استان و  ۲۱۸شهر در حال انجام
است.
وی گفت :در برخی شهرها میزان پیشبینی ما از
تقاضا کمتر بوده است و ما باید زمینهای جدیدی را
پیشبینی کنیم البته ما دنبال زمینهایی هستیم که

امکانات زیربنایی الزم را دارد تا تجربه مسکن مهر
تکرار نشود.
اسالمی در پایان گفت :البته حدود  ۴۰درصد از ثبت
نام کنندگان شرایط را رعایت نکرده و فرم آنها قرمز
است و سایت و بقیه را دچار مشکل میکند .تقاضای
ما این است کسانی که از امکانات مسکن پیش از این
استفاده کردهاند در سایت ثبت نام نکنند تا ما بتوانیم به
سایر مردم خدمات ارائه کنیم.

سخنگوی ستاد بودجه تشریح کرد

جزئیات حمایت دولت از معیشت عمومی در الیحه بودجه ۹۹
سخنگوی ستاد بودجه ضمن جزئیات حمایت
دولت از معیشت عمومی در سال  ،۹۹گفت :پرداخت
منابع حاصل از مابهالتفاوت افزایش نرخ بنزین به
۶۰میلیون ایرانی ادامه دارد.
به گزارش مهر ،مژگان خانلو در مورد اقدامات و
تمهیدات حوزه حمایت از معیشت عمومی ،سالمت
و عدالت اجتماعی در الیحه بودجه سال  ،۹۹اظهار
داشت :معیشت عمومی ،سالمت و عدالت اجتماعی
در الیحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است که
در این راستا برای تامین کاالهای اساسی ،دارو،
تجهیزات پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی
معادل  ۱۰.۵میلیارد دالر ارز با نرخ  ۴۲۰۰تومان در
نظر گرفته شده است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه
کشور با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی با اعتبار ۴۲
هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان تداوم خواهد داشت ،افزود:
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت رشد
 ۱۵درصدی خواهد داشت و همچنین سقف معافیت
مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی به سه میلیون
تومان در ماه افزایش مییابد.
وی ادامه داد :همسان سازی حقوق بازنشستگان
کشوری و لشکری با رشد  ۵۰درصدی اعتبارات به
میزان  ۶۰۰۰میلیارد تومان با اولویت دریافتکنندگان
ماهانه کمتر از سه میلیون تومان استمرار خواهد
داشت.
خانلو افزود :تمهید اعتبار الزم برای تداوم اجرای
برنامه رتبهبندی معلمان به میزان  ۳۰۰۰میلیارد
تومان نیز در الیحه بودجه  ۹۹مورد توجه قرار گرفته

است؛ همچنین اعتبارات مورد نیاز صندوقهای
بازنشستگی کشوری ولشگری و فوالد با  ۲۳درصد
رشد مواجه شده است.
افزایش  ۴۷درصدی اعتبارات
بنیاد شهید
خانلو گفت :طرح مقابله با فقر مطلق خانوارهای
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی و اجرای قانون حمایت از معلولین و قانون
جامع خدمات رسانی به ایثارگران به میزان  ۱۵هزار
و  ۵۵۰میلیارد تومان در دستور کار دولت برای سال
آینده قرار گرفته است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه
کشور ادامه داد :همچنین در الیحه بودجه  ،۹۹توجه
ویژهای به اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شده
به گونهای که شاهد رشد  ۴۷درصدی اعتبارات آن
از محل منابع جداول شماره ( )۷و ( )۹هستیم و این
اعتبار از حدود  ۱۳.۹هزار میلیارد تومان به ۲۰.۴
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت :از سویی دیگر پرداخت تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج به میزان  ۳۰میلیون تومان

برای هریک از زوجها برای سال آینده همچون سال
جاری تداوم خواهد داشت.
خانلو افزود :روند پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
برای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی کشور و زندانیان نیازمند به
میزان  ۵۰۰۰میلیارد تومان نیز در الیحه بودجه مورد
توجه قرار گرفته است.
ادامه پرداخت کمک معیشتی در سال ۹۹
وی با بیان اینکه برای استانداردسازی گرمایش
مدارس توجه ویژهای شده است ،گفت :در الیحه
بودجه شاهد افزایش سهم استاندارد سازی گرمایش
مدارس با اولویت مناطق محروم ازمحل عوارض گاز
موضوع بند «ب» ماده  ۶۵قانون الحاق ( ،)۲از ۲۰
به  ۵۰درصد هستیم .همچنین اعتبارات مورد نیاز
برای یارانه شیر مدارس به میزان  ۴۵۰میلیارد تومان
و کاغذ کتب مدارس به میزان  ۱۰۰میلیارد تومان
پیش بینی شده است.
خانلو یادآور شد :پرداخت تمامی منابع حاصل از
مابهالتفاوت افزایش قیمت بنزین (ساالنه  ۳۱هزار
میلیارد تومان) به حدود  ۶۰میلیون ایرانی در سال
 ۹۹تداوم خوهد داشت.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه
کشور افزود :استمرار اجرای طرح تحول سالمت با
اعتبار  ۱۳۶۰۰میلیارد تومان ،استمرار اجرای طرح
توسعه و توازن منطقهای با اعتبار  ۱۴۵۰۰میلیارد
تومان و تامین منابع مورد نیاز برای تغذیه و امور
رفاهی دانشجویان نیز از دیگر تمهیدات دولت برای
سال آینده است.

بر اساس دادههای آماری گمرک

 ۲۷میلیارد دالر؛ ارزش صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال تا پایان آبان
صادرات غیرنفتی کشور در پایان  ۸ماه امسال ،از لحاظ
وزنی در مقایسه با سال  ،۹۷افزایش  ۱۶درصدی نشان
میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،میزان صادرات
غیرنفتی کشور در پایان  ۸ماه امسال ،از لحاظ وزنی به بیش
از  ۸۸هزار تن رسید که در مقایسه با  ۷۵هزار تن ۸ماه سال

 ،۹۷افزایش  ۱۶درصدی نشان میدهد؛ از لحاظ ارزش نیز
صادرات غیرنفتی کشور در ۸ماه امسال به  ۲۷میلیارد دالر
رسیده است .در حوزه واردات نیز ،در ۸ماه امسال  ۲۲هزار تن
کاال به ارزش  ۳/۲۸میلیارد دالر وارد شده که این میزان در
مدت مشابه پارسال به ترتیب  ۷/۲۱هزار تن و  ۸/۲۹میلیارد
دالر بوده است ،به عبارت دیگر میزان واردات کشور در ۸ماه

امسال از لحاظ وزنی افزایش  ۵/۱درصدی و از لحاظ ارزش
نیز کاهش  ۸/۴درصدی داشته است.
گفتنی است؛ کشو ر چین ،عراق ،امارات ،ترکیه و
افغانستان پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران و چین،
امارات ،ترکیه ،هند و آلمان پنج مبدا اول واردات به ایران
بودهاند.

رئیس کل گمرک:

از  ۲۲میلیون تن کاالی وارد شده
طی  8ماه اول امسال  ۱۴و نیم میلیون تن
کاالهای اساسی بوده است
رئیس کل گمرک ایران
گفت :از  ۲۲میلیون تن کاالی
وارد شده ۱۴ ،و نیم میلیون تن
کاالهای اساسی بوده که عمدتا
شامل نهادههای دامی است و
در مجموع ۹۰ ،درصد کاالهای
وارداتی کاالهای واسط بوده اند.
به گزارش صدا و سیما ،مهدی میراشرفی اظهار داشت :در هشت ماه
گذشته آمار تجارت خارجی کشور امیدوارکننده است؛ به صورتی که امسال
تاکنون  ۱۱۰میلیون تن واردات و صادرات از طریق گمرک انجام گرفته
که از این عدد ۲۲ ،میلیون تن آن سهم واردات و  ۸۸میلیون تن هم سهم
صادرات است.
رئیس کل گمرک ایران افزود :هرچند آثار مخرب تحریمها بر کسی
پوشیده نیست ،اما تاکنون با وجود تحریمهای ظالمانه و تروریسم اقتصادی
که کشور را تهدید میکند ،هنوز دشمنان نتوانسته اند راه را بر تجارت خارجی
کشور ببندند و این به این دلیل است که ایران بزرگتر از آن است که بتوانند
با تحریم ما را زمینگیر کنند.
 ۱۱۰میلیون تن حجم واردات و صادرات تا پایان آبان
وی گفت :از آماری که طی هشت ماهه اول امسال از تجارت خارجی
استخراج میشود مشخص است که حجم واردات و صادرات  ۱۱۰میلیون تن
بوده که  ۱۶و  ۴دهم درصد در وزن صادرات افزایش را نشان میدهد که این
یعنی  ۸۸میلیون تن و این عدد نسبت به سال گذشته که  ۷۵میلیون تن بوده
است افزایش چشمگیری داشته است.
میراشرفی افزود :در واردات هم  ۲۲میلیون تن کاال وارد کشور شده که
سال گذشته این عدد  ۲۱و  ۷دهم میلیون تن بوده است که این یک و نیم
درصد افزایش وزنی در واردات کاال را نشان میدهد.
رئیس کل گمرک ایران گفت :ارزش واردات کشور به لحاظ فنی چهار و
هفت دهم درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است و در ارزش واردات
و صادرات هم  ۱۰و هشت دهم درصد کاهش را در این آمار مشاهده میکنید،
اما باید اشاره کرد که ما در صادرات ،برای کاهش آثار تحریم بر صادرکنندهها
و تولیدکنندهها میانگین در هشت ماهه نخست امسال  ۳۰درصد پایههای
ارزش صادرات را در گمرک کاهش داده ایم تا صادرکننده بتواند به راحتی ارز
خود را وارد کشور کند.
میراشرفی تاکید کرد :اگر این  ۳۰درصد را لحاظ کنیم یعنی  ۳۰درصدی
که ما از پایههای ارزش صادراتی در گمرک کاسته بودیم در میزان صادرات
ضرب کنیم به نوعی عدد صادرات  ۳۰درصد بیش از آنچه که در آمار هست
میشود پس با این محاسبه میتوان ادعا کرد اگر در شرایط عادی قرار بود
از تجارت خارجی کشور آماری گرفته شود تراز تجاری کشور در حال حاضر
مثبت میشد .وی افزود :درباره ترکیب کاالهای وارداتی از  ۲۲میلیون تن
کاالی وارد شده ۱۴ ،و نیم میلیون تن کاالهای اساسی بوده که عمدتا شامل
نهادههای دامی است و در مجموع  ۹۰درصد کاالهای وارداتی کاالهای واسط
بوده اند و کاالی مصرفی محسوب نمیشود ،یعنی کاالهایی که باید در بخش
زنجیره تولید قرار بگیرد در هشت ماهه امسال بیشتر وارد کشور شده اند.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد :ترکیب کاالهای صادراتی در هشت ماهه
امسال هم عمدتا کاالهای پتروشیمی بوده که در این فهرست خود پتروشیمی
مقام اول را در صادرات داشته و مقام دوم به میعانات گازی اختصاص یافته
است و در کنار این دو  ۵۲درصد سهم از این ترکیب را هم سایر کاالها
تشکیل میدادند .میراشرفی گفت :براساس این آمار که طی هشت ماهه اول
سال  ۹۷احصا شده با توجه به  ۱۱۰میلیون تن کاال در صادرات و واردات،
صادرات کشور چهار برابر به لحاظ وزنی بیشتر از واردات بوده است که این
یعنی در بحث حمل ،فروش و اشتغال گمرک توانسته موفق عمل کند.

بانک مرکزی اعالم کرد

 100میلیون تومان ،حداکثر تراکنش
بین بانکی غیرحضوری طی  24ساعت
برای هر نفر

از بیستم آذر ،تراکنشهای سامانههای بین بانکی به ازای هر شخص در
 ۲۴ساعت از درگاههای غیر حضوری به  ۱میلیارد ریال محدود میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در ادامه اجرای الزامات مبارزه
با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور ،از بیستم آذر ،تراکنشهای
همه سامانههای بین بانکی به ازای هر شخص در  ۲۴ساعت از درگاههای
غیر حضوری به  ۱میلیارد ریال محدود میشود .همه بانکها و موسسات
اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنشهای درون بانکی در
درگاههای غیر حضوری خود اعمال کنند .روابط عمومی این بانک تاکید
کرد که مشتریان بانکها میتوانند برای تراکنشهای باالتر از این مبلغ
همچنان به شعب بانکها مراجعه کنند.
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:

قاچاقچیان درون کیکها قرص جاسازی
کرده بودند

سردار محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره
انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر وجود قرص در کیک خوراکی
اظهار کرد :بررسیها حاکی از این است که قاچاقچیان با بهرهمندی از
جاسازیهای مختلف ،مواد مخدر را قاچاق میکنند.
به گزارش میزان ،وی درباره کیکهای کشف شده گفت :براساس
گزارش واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان از یک دستگاه
خودرو نیسان چند عدد کیک که حاوی تعداد معدودی قرص بود ،کشف
شد که برای تعیین ماهیت به آزمایشگاه پلیس مبارزه با موادمخدر ارسال
شده است؛ تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس ادامه دارد.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت خبر داد

جاسازی قرصهای مشکوک درون
کیکهای خوراکی در استانهای
سیستان بلوچستان و هرمزگان

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت
با تاکید بر اینکه گزارشات واصله به وزارت
بهداشت مبنی بر وجود قرص و کپسول در
کیکهای خوراکی ،به هیچ عنوان به خط
تولید این محصوالت مربوط نیست ،گفت:
طبق بررسیهای صورت گرفته از گزارشات
مردمی در دو استان سیستان بلوچستان و
هرمزگان ،مشخص شد این قرصها پس
از تولید و در مرحل ه عرضه داخل کیکها

گذاشته شدهاست.
به گزارش ایسنا ،دکتر کیانوش جهانپور با بیان اینکه هرگونه جاسازی
قرص در این کیکها پس از روند تولید اتفاق افتاده است ،اظهار کرد :طبق
گزارشاتی که به دست ما رسیده است و بررسیهایی که از شرکتهای
صنایع غذایی در این استانها داشتهایم ،این قرصها به هیچ عنوان هنگام
پروسه تولید درون کیکها گذاشته نشده است.
وی افزود :طی مشاهدات موجود این کار مشکوک و با انگیزه و هدفی
نامعلوم توسط فرد یا افرادی در سطح عرضه در استانهای سیستان و
بلوچستان و هرمزگان صورت گرفته است .تمام مباحثی که در حوزه
اختیارات و بازرسیهای سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است در حال
انجام بوده اما ،بررسی سایر عوامل نظیر قصد و نیت انجام این کار در حوزه
صالحیت و اختیارات وزارت بهداشت نیست و مراجع انتظامی و امنیتی باید
موضوع را بررسی کنند .سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه موارد
مطرح شدهی جاسازی قرص در کیکها مربوط به بیش از  ۱۰شرکت تولید
کیک است ،اظهار کرد :قاعدتا اینکه یک جسم خارجی در خط تولید بیش از
 ۱۰شرکت تولید کیک خوراکی طی دو هفته و به صورت همزمان جاسازی
شود ،آنهم به شکلی که این اتفاق متوجه یک یا دو استان باشد ،قطعا
مشکوک است و باید از مراجع انتظامی پیگیری شود .نکته قابل توجه اما آن
است که تولید کیک نیز در همان استانها صورت نگرفته و از خارج از این
استانها به آن جا وارد میشود.
جهانپور تاکید کرد :برخالف ادعاهای موجود مبنی بر اینکه قرصهایی
که در کیکهای خوراکی گذاشته شده است ،از نوع روانگردانها و مخدرها
بوده ،بررسیهای ما این موضوع را نشان نمیدهد و این قرصها انواع
گوناگونی داشته است.
وی با بیان این که تمام گزارشات صورت گرفته بررسیشده است،
خاطرنشان کرد :به عنوان مثال بررسیهای صورت گرفته از  ۳۰مورد
گزارش شده از استان هرمزگان نشان میدهد که موضوع مربوط به خط
تولید نیست .مردم هم میتوانند موارد مشابه را به سامانه تلفنی  ۱۹۰گزارش
دهند و با معرفی محل عرضه کیک خوراکی ما را در بررسی بیشتر واقعه
یاری کنند.

کشف  84اسلحه شکاری با گلولههایی خاص از یک ماشین پژو
در جریان اعتراضات اخیر در قم

دادستان کل کشور گفت :ما در میدان  ۷۲تن قم ،از یک
ماشین پژو  ۸۴اسلحه شکاری با گلولههای خاص آن در بحبوحه
همین حوادث کشف کردیم ،تعدادی از کشته شدههایی که ما در
سراسر کشور داریم با همین اسلحههای شکاری است .به گزارش
ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری  21آذرماه
در نشست «حدود آزادی در کرسیهای آزاد اندیشی» که در
آمفی تئاتر کانونهای فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار شد ،در
خصوص عدم ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه اظهار کرد :اعتقاد ما
بر این است که به هیچ وجه نباید فضای دانشگاه امنیتی شود.شان
دانشگاه باالتر از این است که امنیتی شود .حضور مراجع ،مقامات
و مسئوالن امنیتی و انتظامی هم در محیط علمی هیچ وجهی
ندارد .وی ادامه داد :آنچه که در حوزه دانشگاه و دانشجو است
باید کامال خالی از مسائل امنیتی باشد و هیچکس حق حاکم کردن
فضای امنیتی بر چنین محیطهای علمی را ندارد ،من به عنوان
مدعیالعموم با هر کس که این فضا را ایجاد کند برخورد میکنم.
دادستان کل کشور با اشاره به سو استفاده از فضای دانشگاه تصریح
کرد :برخی از افراد ،جناحها و جریاناتی میخواهند از محیط دانشگاه
و فضای دانشجویی سوء استفاده کنند این مساله متفاوتی است،
برخی ممکن است در دانشگاه خطوط قرمز اسالم و نظام را مورد
هجمه قرار دهند گرچه ما در اینجا هم اعتقاد به امنیتی کردن
نداریم ،خود مدیریت و رئیس دانشگاه باید به آن رسیدگی کنند.
منتظری در خصوص بحث در مسائلی مانند حجاب اضافه کرد:
بحث علمی و مباحثه هیچ اشکالی ندارد بر فرض در ذهن دختر
خانمی در خصوص حجاب ابهامی وجود دارد این مساله باید با
استدالل به بحث گذاشته شود در مسائل دیگری اعم از اجتماعی
و سیاسی نیز باید به همین صورت باشد .وی افزود :گاهی اوقات
چون مسائل در هم مخلوط میشود آسیبها و اشکاالتی را به
وجود میآورد ،فردی ممکن است در ضمن اینکه میخواهد بحث
حجاب را مطرح کند به ارزشهای دینی اهانت میکند .دادستان
کل کشور بیان کرد :خطوط قرمز باید مشخص شود .عبارات اهانت
آمیز و مفاهیمی که به حریم مقدسات اعم از اهانت به ذات احدیت
و ائمه معصومین ورود پیدا میکند باید جدا شود .ما نباید بگذاریم
محیط دانشگاه ما مرکزی برای اهانت به خدا ،قرآن و پیغمبر شود
به همین دلیل با اهانت کننده باید برخورد کرد .منتظری اضافه
کرد :اگر کسی در دانشگاه میخواهد در خصوص مبانی والیت
فقیه کنکاش کند این ایراد ندارد میتوان این مساله را از نظر علمی
کنکاش کرد و مبانی ،فواید ،آثار و مضرات آن را بیان کنند این
ایرادی ندارد اما والیت ائمه اطهار برای ما خط قرمز است.
ممکن است در اغتشاشات
افرادی بیگناه هم بازداشت شوند
وی در خصوص اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد :در
اغتشاشات ،حوادث و وقایع این چنینی مسئوالن انتظامی و

امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه برگردانند .ممکن است
در میدان اغتشاشات افرادی بیگناه بازداشت شوند .ما به دنبال
این بودیم که افراد بیگناه از گناهکاران به سرعت تفکیک
شوند .دادستان کل کشور تاکید کرد :بحث اعتراض از اغتشاش
جدا است .مردم حق دارند که اعتراض کنند .مردم میتوانند به
تصمیمی که به نظر ما هم میتوانست بهتر از این اجرایی شود،
اعتراض کنند .منتظری در خصوص این مساله که گفته میشود
افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه
قوه تصمیم گیری شده است ،تصریح کرد :اینکه در شورای عالی
اقتصاد موضوع بنزین و افزایش قیمت بنزین مطرح شد به این
صورت نبود که در حوزه صالحیت و اختیارات این شورا باشد.
قانون چهار سال پیش از آن تصویب شده بود و مسئول اجرای
آن هم دولت است .وی اضافه کرد :آن روزی که دولت در جلسه
مطرح کرد گفته شد که این از اختیارات دولت است و خودش
تصمیم بگیرد اما گفته شد که دولت میخواهد که این افزایش
درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون به ما اجازه نمیدهد،
میخواهیم اینجا این مصوبه را بگیریم و مورد تایید مقام معظم
رهبری هم قرار بگیرد و سپس آن را اجرا کنیم.
اجرای قانون افزایش قیمت بنزین ناقص بود
دادستان کل کشور افزود :نباید اینطور القا شود که سران
سه قوه این تصمیم را در خصوص بنزین گرفتند ،این مساله
اصال ربطی به قوه قضائیه ندارد .این مساله سه بار مطرح شد
و یکی ،دو بار هم آقای رئیسی گفتند که این مساله در حوزه
اختیارات دولت است .منتظری بیان کرد :اجرای قانون مرتبط با
افزایش قیمت بنزین ناقص بود .یک مشکلی که وجود داشت
این بود که این قانون از چهارسال پیش اجرایی نشد در صورتی
که اگر این قانون از همان چهارسال پیش با یک شیب مالیمی
اجرا میشد مردم خودشان را وفق میدادند و یک دفعه با این
قیمتها مواجه نمیشدند .وی با اشاره به یکی دیگر از مشکالت
اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ،افزود :یک مشکل دیگری
که در این مساله وجود داشت این بود که آقای رئیس جمهور و
مقامات عالی اجرایی کشور باید از یکی ،دوماه قبل این موضوع
را برای مردم توجیه میکردند و آنها را قانع میکردند .دادستان

کل کشور در خصوص روشهای اعتراض خاطرنشان کرد :یکی
از روشهای اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا
گروهی است .روش دیگر استفاده از رسانههای زیادی است
که ما داریم همچون صداوسیما و فضای مجازی که میتوان از
طریق آن اعتراض کرد .منتظری خاطرنشان کرد :ما اطالعاتی
در حوزه تالشهای دشمن ،آمریکا ،اسرائیل و آل سعود برای به
آشوب کشیدن کشور و هزینههایی که در این زمینه میکنند،
داریم .ما میدانیم پشت صحنه چه کسانی هستند .هیچ کس
نمیتواند نسبت به این مسائل بی تفاوت باشد .وی تصریح
کرد :ما در میدان  ۷۲تن قم ،از یک ماشین پژو  ۸۴اسلحه
شکاری با گلولههای خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف
کردیم ،تعدادی از کشته شدههایی که ما در سراسر کشور داریم
با همین اسلحههای شکاری است ،گلولههایی اخیرا اختراع شده
که ویژگی خاصی در این گلولههای اسلحههای شکاری است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص
حکومت از دیدگاه اسالم ،خاطرنشان کرد :حکومت در دیدگاه
اسالم از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی منشا
نمیگیرد بلکه خاستگاه حکومت در اسالم تبلور آرمانهای
سیاسی و اجتماعی یک ملتی هم فکر ،هم مسیر و هم کیش
است که خود را برای نیل به اهداف و مقاصدی یعنی نقطه نهایی
حرکت در یک جامعه اسالمی ،سازماندهی میکند .منتظری
اضافه کرد :ما مسلمان هستیم و اسالم با همه ابعاد و زوایای
زندگی انسان سر و کار دارد و تنها برای گوشه مساجد و محراب
عبادت زائری نیست .وی گفت :طبق تعالیم اسالم باالترین
ارزشی که یک فرد و جامعه میتواند داشته باشد علم آن است.
اسالم ارزش واالیی برای علم قائل شده است که از مکاتب
دیگر بسیار بیشتر است .دادستان کل کشور در خصوص زمینه
موجود در حوزه و دانشگاه برای برگرای کرسیهای آزاداندیشی،
بیان کرد :حوزه و دانشگاه بهترین جا برای برگزاری کرسیهای
آزاداندیشی هستند .باید در نظر داشت که اختالف نظر در مسائل
نه تنها اشکالی ندارد بلکه باعث رشد میشود .قرار نیست که
همه به یک شکل فکر کنند انسانها همانگونه که در صورت با
هم متفاوت هستند در سیرت و اندیشه نیز باهم متفاوت هستند
و همین تفاوت در اندیشه است که موجب رشد و کمال میشود.
منتظری بیان کرد :در محل تضارب آرا و کرسیهای آزاداندیشی
باید از یک چیز پرهیز کرد که در تعالیم قرآن نیز وجود دارد و
آن تعصب است ،یعنی انسان بر اندیشهای که درست نیست
پافشاری کند .خداوند به انسان عقل داده تا تجزیه و تحلیل کند
و حق را بپذیرد .وی افزود :در کرسی آزاداندیشی باید منطق را به
کار برد .باید دو نفر عاقل که قوه تشخیص خوب و بد دارند باید
با یکدیگر صحبت کنند و حرف و استدالل یکدیگر را بشنوند و
در صورتی که منطبق با عقل است ،بپذیرند.

دادستان نظامی تهران:

سربازان غایب در صورت بازگشت داوطلبانه به خدمت از طرحهای آموزشی و حمایتی برخوردار میشوند

دادستان نظامی تهران گفت :سربازان غایب در
صورت بازگشت داوطلبانه به خدمت از طرحهای آموزشی
و حمایتی برخوردار میشوند .به گزارش ایسنا ،غالمعباس
ترکی در حاشیه برگزاری دورههای آموزشی کارکنان
حفاظت فرودگاههای استان هرمزگان به میزبانی جزیره
کیش گفت :در طرح جدیدی که ستاد کل نیروهای مسلح
اعالم کرده بحث حرفه آموزی سربازان در دستور کار قرار

گرفته تا در حین خدمت سربازی ،با همکاری مراکز علمی
و کاربردی آموزش و حرفه هم بیاموزند .وی افزود :سازمان
قضایی نیروهای مسلح هم ضمن استفاده از این فرصت
برای سربازان غایبی که خودشان به صورت داوطلبانه به
خدمت سربازی مراجعه کنند ،امتیازات ویژهای را برای این
دسته از سربازان در نظر گرفته است.
دادستان نظامی تهران در خصوص این طرحهای

حمایتی گفت :در این طرح عالوه بر اینکه بسیاری از
سربازان از تعقیب کیفری معاف میشوند ،در مواردی هم
اگر محکوم شوند ،محکومیت آنها به محکومیتهای غیر
حبس و حتی تعلیقی تبدیل میشود.
ترکی تاکید کرد :حرفه آموزی ،فراگیری مهارتهای
کاربردی با هدف تامین زندگی در حین خدمت و همچنین
در آینده از اهداف اجرای این طرح است.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری
با ترفند دریافت رمز دوم یکبار مصرف
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص
کالهبرداریهای صورت گرفته با ترفند دریافت رمز دوم
یکبار مصرف به شهروندان هشدار داد و گفت :مراقب
پیامکهای جعلی ارسال شده در این خصوص باشید .
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این
خبر اظهار داشت :همزمان با اجرای طرح الزامی کردن
دریافت رمز دوم یکبار مصرف پویا یا  otpو اطالع
رسانیهای گسترده در کشور مبنی بر آگاه سازی هموطنان
از اجرای طرح مذکور از طریق رسانهها ،افراد سود جو با
سوء استفاده از موقعیت پیش آمده نسبت به ارسال پیامک
به هموطنان اقدام میکنند .
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد :کالهبرداران
با ترفند ارائه خدمات رمز یکبار مصرف متقاضیان را به
درگاههای جعلی موسوم به فیشینگ هدایت کرده و از
حساب طعمههای خود برداشت غیر مجاز میکنند .

وی افزود :با توجه به اطالع رسانی صورت گرفته،
هموطنان برای دریافت خدمات بانکی مذکور صرفا با
مراجعه به سایتهای اطالع رسانی بانکها و فروشگاههای
اینترنتی مجاز نسبت به دریافت نرم افزارهای مربوطه اقدام
وضمن مراجعه حضوری به بانکهای عامل نسبت به راه
اندازی رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند و به هیچ عنوان
به پیامکهایی که از سوی منابع نامعتبر برای آنها ارسال
میشود ،توجه نکنند .

وی بیان کرد :شهروندان آگاه باشند که مراکز
دولتی و بانکها اصوال در قالب طرح ماسک و از طریق
سرشمارههایی که نام سازمان و ارگان پیام دهنده در
سرشماره مشخص است برای متقاضیان خود پیامک
ارسال میکنند و عمدتا در هنگام ثبت نام و دریافت
اطالعات ،هیچ گونه مبلغی را دریافت نمیکنند .
براساس گزارش سایت پلیس ،سرهنگ
"پاشایی"ضمن تاکید بر اینکه هوشیاری و آگاهی
هموطنان از آسیبها ،تهدیدات و ترفندهای افراد مجرم
در ارتکاب جرم شرط اصلی پیشگیری از جرایم حوزه سایبر
است ،از شهروندان خواست :درصورت اطالع از هرگونه
فعالیت مجرمانه درفضای مجازی یا پیام رسانهای
موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس
 www.Cyberpolice.irبخش ارتباطات مردمی
گزارش کنند.
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رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد

ایجاد  ۹۲هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد
با حمایت سیستم بانکی در سال جاری

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت :با حمایت
سیستم بانکی و پرداخت تسهیالت از ابتدای امسال
تاکنون  ۹۲هزار فرصت شغلی در کشور توسط این
نهاد ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا ،مرتضی بختیاری در همایش
شبکه بانکی یاور توانمندسازی اقتصادی نیازمندان
افزود :براساس برنامه ششم توسعه ساالنه باید ۱۰۰
هزار اشتغال توسط دستگاههای حمایتی در کشور
باید ایجاد شود که  ۷۰هزار اشتغال از این تعداد سهم
کمیته امداد و  ۳۰هزارفرصت سهم بهزیستی است.
وی ادامه داد :اعتبارات تبصره  ۱۶امسال برای
اشتغال توسط دستگاههای حمایتی معادل  ۵۰هزار
میلیارد ریال است که از این میزان  ۳۵هزار میلیارد
ریال سهم کمیته امداد و  ۱۵هزار میلیارد ریال سهم
بهزیستی است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه
در سال  ۹۶تعداد  ۱۷۰هزار فرصت شغلی جدید توسط
کمیته امداد در کشور ایجاد شده است گفت :سال ۹۷
نیز  ۱۴۸هزار فرصت اشتغال ایجاد شد که از این حیث
یک سوم اشتغال کشور در آن سال توسط این نهاد
ایجاد شده است.
بختیاری افزود :از ابتدای امسال تا کنون از اعتبارات
تبصره  ۹۲ ،۱۶هزار اشتغال با پرداخت  ۲۲هزار و ۵۰۰
میلیارد ریال تسهیالت ایجاد شده است.
وی ادامه داد :از محل اعتبارات اشتغال روستایی
نیز با پرداخت  ۱۳هزار میلیارد ریال تعداد  ۳۰هزار
اشتغال در کشور ایجاد شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت :هم

اکنون  ۷۵هزار طرح اشتغال منتظر پرداخت تسهیالت
معادل  ۲۶هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال در بانکهاست که
خواهش میکنیم این تسهیالت پرداخت شود.
بختیاری افزود :در مجموع امسال  ۵۸هزار میلیارد
ریال تسهیالت از محل اعتبارات اشتغال روستایی و
تبصره  ۱۶تسهیالت سهم این نهاد است که با جذب
کامل امکان ایجاد  ۲۰۵هزار اشتغال در کشور فراهم
میکند.
وی با اشاره به اینکه در عمل با توجه به ابالغ
تسهیالت در مرداد ماه امسال ،اشتغال ایجاد شده در
کشور توسط این نهاد از شهریور ماه آغاز شده است
ادامه داد :پیشبینی میشود امسال به طور قطع ۱۷۰
هزار اشتغال در کمیته امداد ایجاد شود.
رئیس کمیته امداد گفت :هم اکنون حدود  ۷۰هزار
دانشجو و  ۳۷۵هزار دانش آموز در کشور زیر پوشش
این نهاد هستند.
بختیاری افزود :در فضای اقتصادی کنونی باید
به تولیدات خانگی و خرد بپردازیم تا بتوانیم بیشترین
بهره برداری را داشته باشیم.
همایش شبکه بانکی یاور توانمندسازی اقتصادی

نیازمندان برای مدت یک روز با حضور رئیس کل
بانک مرکزی ایران و رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره) کشور در مشهد در حال برگزاری است.
شش درصد از جمعیت  ۸۲میلیون نفری کشور زیر
پوشش خدمات کمیته امداد خمینی(ره) هستند.
 ۴۵درصد افراد زیر پوشش این نهاد به دلیل فوت
همسر ۳۵ ،درصد به دلیل ناتوانی سرپرست ۹ ،درصد
به دلیل طالق و بقیه آنها بخاطر ابتالء به بیماریهای
سخت عالج از کمکهای کمیته امداد بهره میگیرند.
در مجموع دو میلیون و  ۲۰۰هزار خانوار در قالب
مددجوی عادی ،مددجوی تک خدمتی و مددجوی و
چندخدمتی در سطح کشور زیر تحت پوشش کمیته
امداد هستند .به گفته مجید ملکشاهی مدیرکل
مرکز خدمات مددکاری کمیته امداد ،چهار میلیون
نفر از جمعیت شش میلیونی مددجویان این نهاد ،به
صورتی ویژهتر از خدمات کمیته امداد بهره میگیرند.
"زنان سرپرست خانوار نیازمند ،خانوادههای سالمند
ت بهرهمندی از
نیازمند و مردان ازکارافتاده" در اولوی 
خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.
هماینک یک میلیون و  ۲۰۰هزار زن سرپرست
خانوار از خدمات کمیته امداد برخوردارند .همچنین
یک میلیون و  ۶۴۳هزار و  ۳۰۱نفر از کل جمعیت
شش میلیون نفری زیر پوشش کمیته امداد را در
سطح کشور "سالمندان باالی  ۶۰سال سن" تشکیل
میدهند .بر این اساس  ۲۲درصد سالمندان کشور
زیر پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند .عمده
مددجویان سالمند مددجوی این نهاد در روستاها
سکونت دارند

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری سایت جعلی یارانه ۹۸

پلیس فتا نسبت به فعالیت سامانهای جعلی به
نام  yaraneh-98.comبرای اعالم نیاز یارانه
هشدار داد و از شهروندان خواست که به هیچ عنوان
اطالعات خود را در این سامانه وارد نکنند.
به گزارش مهر ،سرهنگ رامین پاشایی ،معاون
اجتماعی پلیس فتا درباره فعالیت سامانهای به نام
 yaraneh-98.comکه در آن اقدام به دریافت
اطالعات هویتی سرپرست خانوار و دریافت مبلغ
دو هزار تومان از آنان میکند ،گفت :این سامانه
جعلی بوده و شهروندان به هیچ عنوان نباید به آن

مراجعه کنند .وی با بیان اینکه در چنین مواردی
پولی از شهروندان اخذ نمیشود ،گفت :متاسفانه
در شرایط مختلف و بسته به نوع حساسیتهای
جامعه و موجهای خبری ایجاد شده ،افراد سودجو
نیز با طراحی سایتهای جعلی به دنبال کالهبرداری
از شهروندان هستند و چنین سامانههایی نیز در
همین راستا ایجاد شده است .معاون اجتماعی
پلیس فتای ناجا ادامه داد :این سایتهای جعلی
هربار به بهانههایی نظیر یارانه ،کارت سوخت و...
ایجاد میشوند و در آن از افراد خواسته میشود
که ابتدا مشخصات هویتی خود را وارد کرده و
سپس وارد صفحهای جعلی میشوند که در آن از
شهروندان خواسته میشود که مبلغی بسیار کم و
بین  ۲تا  ۱۰هزار تومان را پرداخت کنند .پاشایی
افزود :پس از پرداخت مبلغ در واقع اطالعات کارت
بانکی کاربران کپی شده و این افراد در فرصتی
مناسب اقدام به تخلیه موجودی حساب میکنند در
همین راستا نیز توصیه ما این است که شهروندان

به هیچ عنوان به چنین سایتهایی که ممکن است
لینک آن از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی
برایشان ارسال شود ،توجه نکنند و در صورتی هم
که اطالعات خود را در چنین سایتهایی ثبت کردهاند
هرچه سریعتر نسبت به تغییر رمز دوم کارت بانکی
خود اقدام کنند .وی با بیان اینکه پلیس فتا با چنین
مواردی برخورد خواهد کرد ،گفت :در مورد این سایت
نیز اقدامات الزم برای برخورد با سودجویان انجام
خواهد شد ،کمااینکه در گذشته نیز چندین مورد
سایتهای اینچنینی شناسایی و با ایجادکنندگان آن
برخورد شده است .پاشایی ادامه داد :پیامکهایی که
از سوی دولت و دستگاههای دولتی ارسال میشود،
عمدتا در قسمت شماره ،دارای نام همان نهاد است
و شماره آن وجود ندارد ،ضمن اینکه برای اعالم نیاز
یارانه ،کارت سوخت و  ...نیز هیچ وجه نقدی حداقل
در مرحله ثبت نیاز در سایت دریافت نمیشود .به
لینکهایی که در شبکههای اجتماعی ارسال
میشود هم نباید توجه کرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت:

بیمهشدگانرایگانفقطمیتوانند ازخدماتبیمارستانهایدولتی استفادهکنند
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه
سالمت گفت :بیمه شدگان رایگان که از دفترچه بیمه
همگانی سالمت استفاده میکنند ،براساس تبصره  ١٧قانون
بودجه  ٩٨فقط میتوانند به بیمارستانهای دولتی مراجعه
کنند.
به گزارش ایرنا ،محمد هاشمی افزود :کسی که توانایی
مالی دارد و میتواند به بخش خصوصی مراجعه کند و هزینه
 ۹۰ماه بیمه را بدهد ،میتواند دفترچه بیمه خود را تغییر داده
و به  ۴۴هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی مراجعه
کند .وی ادامه داد :بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت در
پنج صندوق بیمهای همگانی ،ایرانیان ،روستاییان و عشایر،
کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند .بیمه
شدگان صندوق بیمه همگانی سالمت که به اصطالح تحت
پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آنها توسط دولت

پرداخت میشود ،فقط میتوانند به بیمارستانهای دولتی
مراجعه کنند .مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان بیمه سالمت بیان کرد :البته بیمه شدگانی که
تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان قرار دارند و حق بیمه
میپردازند ،میتوانند به بیمارستانها و مراکز خصوصی
طرف قرارداد مراجعه کنند .هاشمی اظهار داشت :همچنین
پرداختیهای سازمان بیمه سالمت به بیمارستانها و مراکز
درمانی طرف قرارداد نسبت به گذشته روند منظمی دارد و
بدهیهای بیش از  ١٧یا  ١٨ماه که توسط مدیران برخی
بیمارستانهای خصوصی ذکر شده مربوط به سازمان
بیمه سالمت نیست .وی بیان کرد :در حال حاضر قرارداد
سازمان بیمه سالمت یا هیچ مرکزی در بخش خصوصی
لغو نشده و با  ٤٤هزار مرکز در بخش خصوصی قرارداد
داریم و حتی مراکزی در نوبت انعقاد قرارداد با سازمان بیمه

سالمت هستند .در نتیجه برخی موارد مطرح شده در این
زمینه دقیق نیست.
حنان حاجی محمودی ،مدیرکل دفتر مدیریت خدمات
تخصصی سازمان بیمه سالمت نیز پیش از این در همین
رابطه گفته بود :دارندگان دفترچه صندوق بیمه همگانی
سالمت مجاز به استفاده از خدمات مراکز تشخیصی و
درمانی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد بخش خصوصی
نیستند و باید خدمات خود را از طریق بیمارستانهای دولتی
دانشگاهی دریافت کنند ،در غیر این صورت هزینهای بابت
خسارت متفرقه پرداخت نمیشود.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی خبر داد

دستگیری  ۳گرداننده باند بزرگ کالهبرداری
دارو و تجهیزات پزشکی و کشف  ۸کانتینر
دارو به ارزش  7میلیارد تومان در مشهد
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از
دستگیری  ۳گرداننده باند بزرگ کالهبرداری
دارو و تجهیزات پزشکی در مشهد و کشف ۸
کانتینر دارو به ارزش  ۷۰میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش میزان ،سردار محمدکاظم تقوی
گفت :در پی اعالم شکایت فردی مبنی بر این
که افرادی با هویت جعلی از شرکت واردات و
پخش دارو و تجهیزات پزشکی وی در مشهد کالهبرداری سنگینی کرده
اند ،دستورات الزم برای بررسی این پرونده صادر شد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت :کارآگاهان پلیس آگاهی استان
در بررسیهای اولیه دریافتند متهمان پس از چند مرحله مالقات حضوری
و جلب اعتماد شاکی با تنطیم قرارداد کاری ،سند ملکی به ارزش ۹۰
میلیارد ریال را در "قائمشهر" امانت و پشتوانه قرارداد گذاشته اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شاکی بدون هیچ تحقیقی قرارداد را
امضا کرده بود ،افزود :فرد مذکور پس از آن که متهمان داروها را تحویل
میگیرند ،با انجام تحقیقات متوجه میشود با  ۲کالهبردار روبه رو شده
و ارزش ملک آنها خیلی کمتر از مبلغی است که در قرارداد ذکر شده و
اسناد آن هم مشکل دارد.
سردار تقوی یادآور شد :کارآگاهان پلیس آگاهی پس از تحقیقات
گسترده و با اشراف اطالعاتی موفق شدند ۳ ،متهم را شناسایی و تحت
تعقیب قرار دهند .این مقام ارشد انتظامی گفت :کارآگاهان پلیس آگاهی با
هماهنگی مقام قضائی  ۳متهم این پرونده را در شهرستانهای "اشتهارد،
بابل و قائمشهر" شناسایی و در چند عملیات ضربتی هر یک از آنها را در
مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه ارزش
داروهای تحویلی به متهمان  ۷۰میلیارد ریال برآورد شده ،تصریح کرد:
ماموران انتظامی در بازرسی از انبارهای متهمان مقادیر قابل توجهی دارو
را در قالب  ۸کانتینر کشف و به مشهد منتقل کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی ،گفت :متهمان همچنین به
کالهبرداری بالغ بر  ۴۰میلیارد ریالی جعل اسناد درخصوص زمینهای
مختلف در سطح کشور از دیگر شهروندان اعتراف و با هماهنگی مقام
قضائی تحقیقات پرونده در این باره نیز تا پیدا شدن شاکیهای پرونده
دوم ادامه دارد.

بازداشت مدیرعامل اسبق سازمان
تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر
به اتهام ارتکاب تخلفات دارویی

یکی دیگر از مدیران سابق سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل
احمر بازداشت شد .به گزارش جام جم آنالین ،در ادامه برخورد با مدیران
متخلف در سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هاللاحمر ،مدیرعامل اسبق
این سازمان نیز بازداشت شد .چندی قبل نیز علی فرجی ،مدیرعامل سابق
سازمان تدارکات پزشکی نیز به دلیل تخلفات دارویی بازداشت شد.

خسارت حدود  1000میلیارد تومانی
ک در جریان اعتراضات
 454شعبه بان 
پس از افزایش قیمت بنزین

یک منبع آگاه دولتی جزئیات خسارت به  454شعبه بانک دولتی در
حوادث بنزینی اخیر را اعالم کرد.
به گزارش فارس ،یک منبع آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با
اشاره به ضرر و زیان بانکها در حوادث اخیر بنزینی اظهارداشت :به غیر
از بانکهای خصوصی 18 ،بانک دولتی درگیر خسارات ناشی از حوادث
اخیر هستند و براساس آمارها در میان این تعداد بانک دولتی 308 ،شعبه
در کشور به طور کامل در آتش ،سوخته است .وی افزود 146 :شعبه
بانک نیز از  10تا  60درصد در آتش سوخته و یا آسیب دیدهاند .این
مقام مسئول تاکید کرد :البته تعدادی از شعبه بانکهای دولتی نیز فقط
با شکستگی شیشهها و درب ورودی روبرو هستند و داخل شعب خسارتی
ندیده است .وی در مورد میزان برآورد خسارت ناشی از حوادث بنزینی
گفت :کارشناسان بیمه در حال ارزیابی هستند و خسارت دقیق مشخص
نیست اما برآوردهای اولیه حدود هزار میلیارد تومان را نشان میدهد.
تخریب بانکها و اماکن عمومی مصداق بارز وارد کردن خسارت به اموال
عمومی و مردم تلقی میشود و هزینه بازسازی این اماکن نیز از پول
بیتالمال و مردم پرداخت خواهد شد.
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جامعه
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد

وجود  ۱۶۰هزار بیسواد در سن
دانشآموزی مقطع ابتدایی در کشور!

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اعالم کرد :براساس سرشماری
سال  ۹۵در گروه سنی  ۱۰تا  ۴۹سال ،دو میلیون و  ۶۰۰هزار بیسواد در کشور
داشتهایم که  ۴۰۰هزار نفر آنها از اتباع خارجی بودند.
به گزارش ایسنا ،شاپور محمدزاده در شورای آموزش و پرورش استان همدان،
با بیان اینکه آمار باسوادی کشور حدود  ۸۷.۶است ،اظهار کرد :در حال حاضر
افزون بر  ۱۶۰هزار نفر بیسواد دوره ابتدایی در کشور وجود دارد که نتوانستهایم
وارد مدارس کنیم.
وی با بیان اینکه در سال  ۵۵رتبه علمی ایران در جهان  ۵۲بوده که امروز به
رتبه  ۱۶رسیده ایم ،تصریح کرد :تا قبل انقالب هیچ دانشمند برتری نداشتیم اما
اکنون  ۲۰۸دانشمند برتر داریم.
استاندار همدان نیز با تأکید بر اینکه فرهنگسازی بحث مهمی در حوزه
سوادآموزی محسوب میشود ،گفت :فرهنگسازی ،ترویج و اهمیت سوادآموزی
بین گروههای هدف ،از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سیدسعید شاهرخی بیان کرد :با توجه به ظرفیت رسانهای استان همدان،
همکاری ائمه جماعت استان ،سازمان تبلیغات اسالمی و استفاده از ظرفیت
بخشداریها و دهیاریها میتوان برای جذب و هدایت قشر بیسواد گامهای
مثبتی برداشت.
وی با بیان اینکه باید همه امکانات استان را بسیج کرده تا آموزش و پرورش
در جهت توسعه باشد ،افزود :شرایط استان همدان در حوزه سوادآموزی از
میانگین کشور مطلوب تر است اما براساس سیاستی که دنبال میکنیم ،به دنبال
جایگاه باالتری در کشور هستیم.
شاهرخی با اشاره به اینکه شهرستانهای کبودراهنگ ،رزن و اسدآباد بیشترین
آمار بیسوادی را در استان دارا هستند ،اظهار کرد :این سه شهرستان باید تحت
طرح شتاببخشی قرار گرفته تا بتوانیم با برنامهریزی آنها را به میانگین کشور
برسانیم و در مجموع آمار سوادآموزی در استان را ارتقاء دهیم.
استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه جمعیت بیسواد استان همدان بیش
از  ۴۰هزار نفر است ،یادآور شد :توجه به مناطق روستایی و عشایری از اهمیت
زیادی برخوردار است و با بررسی جامعه آماری آنها میتوان برنامه مدونی ارائه
کرد.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه سوادآموزی باید موانع بررسی ،شناسایی و
برداشته شود ،گفت :با همکاری دستگاههای مرتبط میتوانیم برنامه عملیاتی با
تعیین توقعات و انتظارات و نقشآفرینی در جهت برداشتن گامهای موفق داشته
باشیم .شاهرخی در پایان درباره حوزه نماز ،با توضیح اینکه در سالهای متوالی
همدان جزء استانهای اول کشور بوده است ،گفت :آموزش و پرورش استان
همدان با همکاری حوزه علمیه استان همواره در جهت ارتقاء نماز تأثیرگذار
بوده است.

ید شماره ( -96شماره پیاپی )802
یکشنبه  24آذر  - 1397دور جد 

دستگیری اعضای باند سازماندهی شده شرط بندی آنالین با گردش میلیاردی حساب در ساوه
مرکزی فرمانده انتظامی استان از شناسایی و
دستگیری اعضای یک باند شرط بندی آنالین
در تحقیقات کارشناسان پلیس فتا در ساوه خبر
داد و گفت :در بررسی دو حساب بانکی این افراد
 22میلیارد ریال گردش مالی نامشروع به دست
آمد.
به گزارش ایسنا ،براساس اعالم پلیس،
سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی در بیان
جزئیات این خبر گفت :چندی پیش با اعالم
گزارشی از برداشتهای غیرمجاز از حساب
بانکی شهروندی در شهرستان ساوه ،تحقیقات
تخصصی کارشناسان پلیس فتا این شهرستان
برای بررسی موضوع آغاز شد.
وی افزود :در روند رسیدگی به این پرونده،
سرنخهایی از فعالیت یک باند سازماندهی شده

شرط بندی آنالین به دست آمد و مشخص
شد که اعضای این باند برای فرار از قانون،
کارتهای بانکی دیگر افراد را با مبالغی اجاره
کرده و از آن سوءاستفاده میکنند.
وی افزود :این افراد که در شبکه اجتماعی
تلگرام برای اجاره کارتهای بانکی دیگر افراد
تبلیغ میکردند ،بعد از شناسایی و تطمیع افراد
و واریز مبالغی به حساب بانکی آنان ،مدیریت
حساب بانکی آنان را در اختیار گرفته و با
استفادههای غیرقانونی از این حسابهای بانکی،
برای صاحبان حساب مشکالت عدیدهای را
ایجاد میکردند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه با
اشاره به بررسیهای تخصصی کارشناسان پلیس
فتا شهرستان ساوه در شناسایی و دستگیری این

دستگیری سرگرد قالبی به اتهام کالهبرداری  150میلیون تومانی از  10نفر
با وعد ه فروش خودرو سهمیهای ،استخدام در ستاد ترخیص،
کم کردن جریمههای رانندگی ،اخذ گواهینامه و جواز ساخت منزل و ...در تهران
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
پایتخت ،از دستگیری فردی که مدعی بود سرگرد
پلیس راهور است خبر داد و گفت :این مامور قالبی
یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال اخاذی کرده بود.
به گزارش مهر ،سرهنگ کارآگاه احمد نجفی،
بیان داشت :بیست و چهارم شهریور امسال ماموران
دژبان ناجا در یکی از خیابانهای جنوب تهران
متوجه فردی شدند که لباس کارکنان راهور را با
درجه سرگردی بر تن داشت و در حال اخذ جریمه
از شهروندان بود؛ با توجه به اینکه این فرد بدون
صدور قبض ،جریمه را به صورت نقدی درخواست
میکرد و قسمتهایی از لباس فرم وی نیز با لباس
فرم کارکنان پلیس تفاوت داشت از وی تقاضای
مدارک شناسایی کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این فرد
که فاقد مدارک شناسایی بود دستگیر شد افزود:
متهم هنگام انتقال به کالنتری موفق به فرار شد
اما خودرو سواریش به کالنتری  ۱۷۹خلیج تحویل
و سپس پرونده تشکیل شده برای شناسایی وی به

پلیس آگاهی ارجاع شد.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
پایتخت ،افزود :در بازرسی از خودرو متهم تعداد
زیادی گواهینامه افراد مختلف کشف که با دعوت
از آنان مشخص شد که این رانندگان وجوه مختلفی
را به متهم پرداخت کرده اند تا کار آنها را در راهور
انجام دهد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارآگاهان
موفق شدند هویت این فرد به نام سعید را شناسایی
کنند ،اضافه کرد :در تحقیقات پلیسی مشخص
شد که متهم پیش تر با عناوین مجرمانه سرقت
مسلحانه ،غصب عناوین و کالهبرداری دستگیر
شده است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
پایتخت با بیان اینکه با هماهنگیهای قضائی تیمی
از کارآگاهان اداره پنجم برای دستگیری متهم به
مخفیگاه وی اعزام شدند ،گفت :متهم در همان بدو
ورود به پلیس آگاهی لب به اعتراف گشود و اظهار
داشت :در تهران و قم با پوشش افسر راهور تردد

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سورین صنعت آزما درتاریخ

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران  -منطقه  ،19شهرستان

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت

خیابان تابان غربی ،پالک  ،67طبقه اول ،واحد  2کدپستی 1968948455

 19/08/1398به شماره ثبت  549799به شناسه ملی 14008749635
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید ،فروش ،توزیع ،تولید،

بسته بندی ،واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز

بازرگانی .اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ
وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات
مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت

نزد بانک ها ،ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی

در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی
و خارجی و بین المللی ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی
و بین المللی ،طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژههای آب و فاضالب
و نشت یابی آب و اندازه گیری ،امور پیمانکاری مربوط به بندها ،سدها و
ساختمان نیروگاه آبی ،سازههای هیدرولیکی و تونل و شبکهها و مخازن
آب و لوله کشی ،تاسیسات و تجهیزات تصفیههای آب و فاضالب و انتقال
فاضالب ،خطوط و وکانالهای انتقال آب ،عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه

خانههای آب و فاضالب -اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها و
موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و

افراد ،اظهار کرد :سرانجام با تکمیل تحقیقات
پلیس 5 ،نفر از اعضای این باند در شهرستان
ساوه شناسایی و در عملیاتی دستگیر و تجهیزات
آنها با هماهنگی مرجع قضائی توقیف شد.
وی اضافه کرد :در مراحل رسیدگی به
این پرونده 13 ،حساب بانکی اجاره شده که
برای گردشهای مالی نامشروع از سایتهای
شرطبندی استفاده میشد ،مشخص شد و در
بررسی تنها دو حساب بانکی در حدود  22میلیارد
ریال گردش مالی به دست آمد .سرهنگ مفخمی
شهرستانی با بیان روشهای پیچیده و حرفهای
اعضای این باند برای برداشت از حسابهای
بانکی مورد استفاده ،ادامه داد :متهمان دستگیر
شده در این عملیات برای برخورد قانونی به
مرجع قضائی معرفی شدند.

تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله کاووسیه ،بلوار نلسون ماندال،

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم تقدیر فاطمی شریعت پناهی
به شماره ملی  0040151492دارنده  90000000ریال سهم الشرکه خانم

لیال قربانی برزگر به شماره ملی  0062041215دارنده  10000000ریال
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تقدیر فاطمی شریعت پناهی به شماره
ملی 0040151492و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم

لیال قربانی برزگر به شماره ملی 0062041215و به سمت نایب رئیس

هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی باامضاء رئیس هیئت مدیره به
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین کلیه نامههای عادی

و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()692706

____________________

آگهی تغییرات اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور به شماره ثبت
مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی -درصورت  18118و شناسه ملی  10100624750به استناد صورتجلسه
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ مجمع عمومی عادی مورخ  21/06/1398و مجوز شماره

داشته و خود را رئیس ستاد ترخیص و یا کارشناس
ایران خودرو از راهور و یا سرگرد شاغل در پلیس
راهور معرفی میکرده و به بهانههایی چون فروش
خودرو سهمیهای ،استخدام در ستاد ترخیص ،کم
کردن جریمه و اخذ گواهینامه و جواز ساخت منزل
و ،...از مردم مبالغ زیادی پول گرفتم.
این مقام انتظامی عنوان کرد :متهم در ادامه
اظهاراتش گفت با وجود زن و  ۳فرزند ،چند ماه
پیش تحت عنوان سرگرد راهور با خانم جوانی
ازدواج کرده و وی و خانواده اش را فریب داده
و از باجناق ،خواهر زن و همسایهها و هر کسی
که احساس میکردم میشود با کالهبرداری مبالغی
پول از او گرفت پول میگرفتم و قول کمک دادهام.
نجفی با بیان اینکه تا کنون  ۱۰تن از شاکیان به
پلیس آگاهی دعوت و در مواجهه حضوری متهم را
شناسایی کرده اند ،افزود :متهم از مال باختگان بالغ
بر یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال اخاذی کرده
است و با دستور بازپرس شعبه ۷دادسرای ناحیه ۳۴
روانه زندان شد.

 232533/98مورخ  19/08/1398وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :افراد ذیل به سمت اعضای اصلی هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .1 :سید علی محمد
سرسرابی به شماره ملی .2 0930680014الله افتخاری به شماره
ملی .3 4591027112حسن محمدی علویجه به شماره ملی
.4 0063532468پیمان سلیمی به شماره ملی 3255306061
.5محمدرضا فراهانی به شماره ملی .6 0940632314سید روح
اهلل طاهری به شماره ملی .7 0793584086سید محمد موجانی
قمی به شماره ملی .8 0370317475زهرا زندی به شماره ملی
.9 3732573893محمدرضا پور معین به شماره ملی 0050458035
.10محمدرضا پیرزاده به شماره .11 2130417809حبیب اهلل
عزیزی به شماره ملی  1551791080همچنین افراد ذیل به
سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند.1 :علی فرهادی نیا به شماره ملی .2 2971207218مجتبی
حسن زاده نجاری به شماره ملی .3 1261956648منصور برزگر
به شماره ملی  5159709339افراد ذیل به سمت بازرسان اصلی
برای مدت دو سال انتخاب شدند :بازرسان اصلی.1 :یداهلل مشهور
به شماره ملی .2 1860950256قاسم جهان آرا به شماره ملی
.3 3874381048سعید ملکوتیان به شماره ملی 4459658933
همچنین خانم زهرا کنعانی به سمت بازرس علی البدل برای
مدت دو سال انتخاب شدند  .ترازنامه منتهی به 29/12/1397
به تصویب رسید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()692707
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یکشنبه  24آذر  - 1397دور جد 

معاون وزیر آموزشوپرورش خبر داد

افزایش حقوق  225هزار تومانی رتبه اول و  680هزار تومانی رتبه پنجم
با اجرای نظام رتبهبندی معلمان

معاون وزارت آموزشوپرورش با اشاره به اینکه کمتر از ۴۵روز دیگر احکام
معلمان براساس نظام رتبهبندی اصالح میشود ،گفت :نیروهای اداری فع ً
ال تا
مهر  ۹۹مشمول رتبهبندی میشوند.
به گزارش جام جم آنالین ،علی الهیار ترکمن درباره رتب ه بندی معلمان
اظهار کرد :در نظامهای آموزشی ارتقای حرفهای و مهارتهای تدریس از
اصلیترین مولفههایی است که یک معلم باید از آنها برخوردار باشد تا بتواند
کیفیت آموزش را تضمین و به بهترین وجه معلومات و دانش را به دانشآموزان
منتقل کند .وی افزود :یکی از اصلیترین ابزارهای رتب ه بندی معلمان براساس
سطح دانش ،تواناییهای تخصصی ،حرفهای و عمومی است که از اصلیترین
ابزارهای مدیریت در آموزشو پرورش محسوب میشود .قب ً
ال در وزارت
آموزشوپرورش این موارد را به شکلهای مختلف اجرا میکردیم اما در ماده
 63برنامه ششم توسعه به صراحت بر تهیه و اجرای نظام رتبهبندی مبتنی بر
شایستگیهای حرفهای ،رقابت و مهندسی نیروی انسانی تاکید شده و این
وظیفه بر عهده دولت است که این کار را انجام دهد .معاون برنامهریزی و
توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش گفت :با پیگیری در یک سال گذشته و
بررسی تجارب مختلف ،نظام رتب ه بندی معلمان را تعریف و به تصویب هیئت
وزیران رساندیم ،در این طرح که مشموالن طبقهبندی مشاغل معلمان را
شامل میشود ،معلم ،آموزگار ،دبیر ،هنرآموز ،مربی امور تربیتی ،مشاور ،مراقب
سالمت ،مدیر و معاون واحد آموزشی مشمول هستند که براساس صالحیت
در حوزههای عمومی ،حرفهای و تخصصی براساس شاخصهایی ارزیابی
میشوند ،در یکی از طبقات پنجگانه نظام رتبهبندی قرار گرفته و متناسب با
امتیازات کسب شده مابه ازای مالی در احکام حقوقی آنها اعمال میشود.
دو سال سابقه کار مالک ورود به رتبهبندی
الهیار ترکمن بیانکرد :افرادی که مطابق طرح طبق ه بندی مشاغل معلمان
باالی دو سال سابقه کار داشته باشند وارد فرآیند رتبهبندی میشوند ،رتبه
نخست برای افرادی است که دو سال سابقه دارند 120 ،ساعت دوره ضمن
خدمت را طی کرده و  60درصد امتیازات مربوط به ارزیابی عملکرد را کسب
کردهاند .وی ادام ه داد :برای ورود به رتبه دوم باید  4سال بگذرد یعنی سابقه
خدمت افراد به  6سال برسد ،کسب  70درصد از نمرات ارزیابی عملکرد و
کسب حدنصاب شاخصهای صالحیتهای عمومی حرفهای و تخصصی
نیاز است از طبقه سوم تا طبقه پنجم هر  6سال یک بار ارتقای طبقه اتفاق
میافتد؛ به عنوان مثال افراد بعد از  12سال وارد رتبه سوم ،بعد از  18سال
وارد رتبه چهارم و بعد از  24سال وارد رتبه پنجم خواهند شد و امتیازات به
آنها تعلق میگیرد .معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش
درباره تفاوت رتبهها بیا ن کرد :سالهای سنوات ،درصدی که افراد باید در
نمرات ارزیابی کسب کنند و شاخصهایی که در سه صالحیت عمومی،
حرفهای و تخصصی بدست میآورند مالک کسب رتبهها است .الهیار ترکمن
درباره رتبهبندی نیروهای اداری اظهار کرد :در وزارت آموزش و پرورش به
استناد مصوبه شورای انقالب در سال  58اجازه داشتیم از نیروهای آموزشی
در مشاغل اداری استفاده کنیم و بخشنامهای به نام  230در آموزش و پرورش
وجود دارد که میتوانیم نیروهای آموزشی را در مشاغل اداری به کار بگیریم و
حضور آنها در مشاغل اداری نافی سنوات قابل قبول در حوزه آموزش نمیشود
و میتوانیم انتقال را بین بخش اداری و آموزشی انجام دهیم.
رتب ه بندی نیروهای اداری فقط تا مهر 99
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش افزود :با توجه به
اینکه نیروهای نظام آموزشی باید تفکیک شوند و ساختار منسجم و مشخصی
داشته باشند که بتوان روی نیروها سرمایهگذاری و زمینه ارتقای حرفهای آنها
را فراهم کرد ،در مصوبه تصریح شده است که وزارت آموزش و پرورش باید

تفکیک نیرو را بین بخش اداری و آموزشی انجام دهد یعنی نیرو باید انتخاب
کند که به عنوان نیروی اداری در ستادهای وزارت آموزش و پرورش در مراکز
و استانها فعالیت میکند یا اینکه به مدارس برگشته و به شغل تدریس
ادامه میدهد.
وی بیانکرد :به نیروهای اداری اجازه دادیم تا مهر سال آینده از مزایای
رتبهبندی برخوردار شوند ولی تا مهر باید انتخاب کنند که نیروی اداری مانده
و از مزایای شغل اداری بهرهمند میشوند یا به مدارس برگشته و به تدریس
مشغول شده و از امتیازات این حوزه بهرهمند میشوند و همکاران اداری ما
باید این انتخاب را انجام دهند .وی عنوانکرد :برای اینکه بتوانیم امتیازات
رتبهبندی را به روزآوری کرده و چک لیستی که از شاخصهای صالحیتهای
عمومی تخصصی و حرفهای نیاز است را تهیه و به هیئتهای ممیزه در سطح
شهرستانها و استانها ارسال کنیم ،مقدمات کار آغاز شده است و بخشنامههایی
را به استانها ارسال کردهایم که بتوانیم براساس آن معلمان را وارد بحث امتیاز
بندی کنیم ،پیش بینی ما این است کمتر از  45روز بتوانیم احکام معلمان را
براساس نظام رتبهبندی اصالح کرده و امتیازات را به روز کنیم.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش در شبکه خبر
گفت :این نکته قابل توجه است چون تاریخ اجرای مصوبه رتبه بندی از اول
مهر ماه  98است هر زمان که حکم افراد اصالح شود پرداخت آن از اول مهر
است و معوقات به آنها پرداخت میشود.
وی ادامهداد :شیوه نامه اجرای رتبهبندی تهیه شده است و به وزارت
آموزش و پرورش ابالغ شد و آن را این هفته به استانها ارسال خواهیم کرد
گرچه مقدمات کار آماده شده و برای اجرا نگرانی نداریم ،با توجه به اینکه حدود
 870هزار نفر باید وارد این فاز شوند سنگین بودن عدد کمی زمان میبرد اما
هیچ مانع اجرایی نداریم.
الهیار ترکمن ادامهداد :سعی میکنیم کمتر از  1.5ماه رتبهبندی را در فرآیند
اجرا قرار دهیم اما هر زمان که احکام اصالح شد تاریخ اجرا را از اول مهرماه
 98قرار خواهیم داد.
اجرای فاز نخست رتبهبندی
با  5هزار میلیارد تومان در سال 94
وی با اشاره به اینکه سال  94با تصویب هیئت وزیران آموزشوپرورش
مجاز شد با افزایش امتیازاتی که در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
وجود دارد معلمان را رتبهبندی حرفهای کند و این کار انجام شد ،افزود :نقد
به آموزشوپرورش این است که رتبهبندی را در بستر قانون مدیریت خدمات
کشوری انجام داد و این افزایش حقوق است نه رتبهبندی اما واقع ًا اینگونه
نیست ،اگر وزارت آموزشوپرورش بخواهد رتبهبندی را اجرا کند باید در بستر
قانون این کار را انجام دهد و رتبهبندی مجزا از قانون نیست چرا که به نظام
جبران خدمت و پرداخت پرسنلی وصل میشود که قوانین حدود و صغور آن
را مشخص میکند.
ارزیابیمعلماندشوارترینمرحلهرتبهبندی
الهیار ترکمن در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند هماکنون یعنی
ارزیابی معلمان ،سختترین مرحله رتبه بندی است ،گفت :بله ،واقع ًا کار سخت
و پیچیدهای است و ارزیابی جامع و گستردهای باید انجام شود ،در  6ماهه
دوم سال جاری سعی میکنیم روی افزایش امتیازات و سنوات خدمتی که
معلمان دارند و میتوانیم افزایشها را براساس شواهد موجود انجام دهیم
متمرکز شویم و از ابتدای سال  99زمانی که تمام کمیتههای ارزیابی در سطح
کشور ،استان و شهرستان تشکیل شد میتوانیم دقیق ًا وارد فاز صدور گواهینامه
صالحیت معلمی شویم که تمام موارد را شامل شده و هر چند سال یکبار به
روز میشود و مرحله ارزیابی را با دقت و صحت پشت سر خواهیم گذاشت.

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش افزود :طبیعی
است اولین مرحله ارزیابی معلمان بسیار سخت است ،هم پذیرش آن از سوی
جامعه مخاطبان و هم اینکه ما بتوانیم دقت و صحت را رعایت کنیم ،دشوار
است اما بعد از اینکه کار شکل گرفت ،خیلی راحتتر ادامه مییابد.
وی درباره شیوه انتقاد معلمان به نتایج ارزیابیها گفت :در کمیتههای
شهرستانها و مناطق کار انجام میشود و هر اعتراضی که وجود دارد باید
به کمیتههای استانی منتقل شود ،اعتراض به کمیتههای استانی نیز به سطح
کشور منعکس میشود ،در آئیننامه رتبهبندی پیشبینی شده است یک گروه
ناظر متشکل از وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی ورود
پیدا کرده ،عملکردها را ارزیابی و گزارشها را به مراجع ذی صالح ارائه دهند
ما سعی کردیم نظارت بر اجرای کار را به حد اعال افزایش دهیم.
معلمان به عوامل امتیازآور توجه داشته باشند
الهیار ترکمن بیانکرد :خواهشم از فرهنگیان این است که به عوامل
امتیازآور توجه زیادی داشته باشند و این عوامل به عنوان شواهد عینی ما
را مجاز میکند که آنها را در یکی از رتبهها قرار دهیم .فرهنگیان مجموعه
عملکرد خود را مستندسازی کرده و در درجه اول روی عملکرد خود یک
خودارزیابی دقیق داشته باشند و بدانند که واقع ًا به کدام یک از رتبهها میتوانند
اختصاص پیدا کنند و اینگونه نباشد که فکر کنند چون معلم هستند میتوانند
به باالترین رتبه بروند؛ ما حتم ًا براساس شواهد عینی و مستندات معلمان را
در یکی از رتبهها طبقه بندی میکنیم تا هر فردی بتواند در جایگاه واقعی
خود رتبهبندی شود.
وی گفت :تالش میکنیم با خود فرهنگیان مرحله اول این کار را که ارائه
امتیازات است ،انجام دهیم و طبیعی است که در مرحله اول اعتراضات بیشتر
است و به تدریج که مستندات کاملتر شود و فرهنگیان سوابق و مستندات خود
را کامل کنند اعتراضات کمتر خواهد شد اما طبیعی است که اعتراضات در هر
زمانی اتفاق بیفتد ما نیز پاسخگو هستیم .با کمک فرهنگیان و مساعدتی که در
این زمینه اتفاق میافتد و تالش همکاران ما در ادارات کل آموزش و پرورش
استانها امیدواریم تا قبل از مهرماه  99رتبهبندی را در فاز کامل و صحیح
خود قرار داده و هر کدام از فرهنگیان را متناسب با امتیازات و صالحیتها در
جایگاه واقعی خود قرار دهیم.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش در پاسخ به این
پرسش که آیا در کشورهای دیگر نیز رتبه بندی معلمان انجام میشود ،افزود:
پایه کار ورود به معلمی در بیشتر کشورها براساس صالحیتهای حرفهای
تدریس است ،معلمی که از دانشگاه تربیت معلم یک کشور فارغالتحصیل
میشود و به شغل معلمی ورود پیدا میکند با گواهینامه صالحیت یا پروانه
کار وارد این حوزه میشود و باید تمام صالحیتهای خود را در عمل به اثبات
برساند و به ناظرهایی که در مدارس هستند اثبات کند که از صالحیتها
برخوردار است ،این اولین مرحله ورود به رتبهبندی در بیشتر کشورهای دنیا
است و بعد از آن با سابقه و تجربهای که به مرور زمان اتفاق میافتد و
صالحیتهایی که برای خود ایجاد میکنند از طریق دورههای ضمن خدمت
یا شرکت در دورههای تخصی و کارگاههای آموزشی ،نوآوریها ،ترجمه،
تألیفات و کارهای علمی امتیازاتی را فراهم میکنند که معلم را ارتقا میدهد و
میتوانند جایگاه خود را تثبیت و از امتیازات بیشتری بهره مند شوند.
الهیار متذک ر شد :رتبه بندی روشی برای ایجاد انگیزه در معلمان است
تا از درون مکانیزم کنترلی برای خود ایجاد کنند و صالحیتها را در خود
ارتقا دهند تا از آن طریق به امتیازات دست پیدا کنند .هدف اولیه رتبهبندی
ایجاد کیفیت است و هدف افزایش حقوق نیست گرچه از طریق رتبهبندی به
افزایش حقوق هم دست پیدا میکنیم چون یکی از مشوقها ،مالی است و

آگهی تغییرات شرکت جراح درمان یکتا با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  514443و شناسه ملی
 14007028922به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
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بهجت رحیم حالج سیچانی با کدملی  1282664360با
پرداخت  750000000ریال به صندوق شرکت در زمره
شرکاء درآمد .سرمایه شرکت از مبلغ  1500000000ریال
به  2250000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک
بعد از افزایش سرمایه :آقای میالد نعمتی باغ ابریشمی با
کدملی 1270170759دارای  750000000ریال سهم
الشرکه خانم پریسا کریمی با کدملی  0321690621دارای
 750000000ریال سهم الشرکه خانم بهجت رحیم حالج
سیچانی با کدملی  1282664360دارای ____________________ 750000000
آگهی تغییرات شرکت ایده حامی سازه امن با مسئولیت محدود
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره به شماره ثبت  437246و شناسه ملی  14003426033به
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()692708
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

در تمام دنیا نیز این اتفاق میافتد به همین دلیل از تمام فرهنگیان میخواهم
در مسیر رتبهبندی به ارتقای کیفیت کمک کنند و از طریق ارتقای کیفیت
بحث مشوقهای مالی شکل میگیرد .وی ادامهداد :با رتبهبندی در روشهای
یاددهی و یادگیری ،عملکرد و کیفیت آموزش و پرورش ،ارتقا رخ میدهد حتی
در سند تحول بنیادین بحث رتبه بندی معلمان در راستای ارتقای کیفیت و
بهبود صالحیتهای حرفهای تعریف شده است.
رتبه اول  225هزار تومان افزایش حقوق؛ رتبه پنجم 680
هزار تومان
الهیار ترکمن درباره افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبهبندی گفت:
براساس جدولی که ضمیمه مصوبه دولت است و امتیازاتی که برحق شغل،
شاغل و فوقالعاده شغل افراد مشمول اعمال میشود اولین رتبه ما که رتبه
یک است 225 ،هزار تومان افزایش حقوق و رتبه  5که باالترین رتبه است
حدود  680هزار تومان افزایش حقوق را شامل و افزایش سنواتی بر روی آن
اعمال میشود و با سایر موارد از جمله طرح معلم تمام وقت که در آن شرکت
میکنند نیز افزایش دیگری بر حقوق معلمان اتفاق میافتد که در مجموع
عدد پایینی نیست ،یکی از برنامههای اصلی وزارت آموزش و پرورش تغییر
در معیشت فرهنگیان است اما یک برنامه تدریجی است چرا که در ظرفیت
دولت و آموزش و پرورش نیست که یکباره این کار اتفاق بیفتد و باید در یک
فرآیند تدریجی به این هدف دست پیدا کنیم .وی تأکیدکرد :رتبهبندی بدون
کمک فرهنگیان و نگاه علمی به موضوع امکان پذیر نیست و ما در کنار هم
با کمک معلمان میتوانیم نظام رتبه بندی را کامل اجرا کنیم و هر خبری
درباره رتبهبندی را صرف ًا از طریق وزارت آموزش و پرورش دنبال کنند؛ برخی
دخالتهای بیرونی که در وزارت آموزش و پرورش اتفاق میافتد برای شتاب
زدگی در اجرای طرح رتبه بندی ،مخل و آفت سالمت اجرای این طرح است
به همین دلیل در داخل مجموعه آموزش و پرورش همه کمک کنند تا به
هدف نهایی رتبهبندی برسیم.
طرح ویژه برای معلمان ابتدایی و
وام 50میلیون تومانی مسکن به فرهنگیان
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش گفت :با تقدیم
بودجه سال  99به مجلس پیشبینی افزایش حقوق برای سال  15 ،99درصد
است و غیر از آن موارد ویژهای که در وزارت آموزش و پرورش دنبال کردیم
بحث معلم تمام وقت بود که اجرا شده است و حدود  64هزار نفر از معلمان
وارد این طرح شدهاند همچنین طرحی را برای معلمان ابتدایی دنبال میکنیم
تا آنها هم بتوانند از برخی مزایای معلمان تمام وقت استفاده کنند.
وی افزود :اقدام دیگر در راستای معیشت فرهنگیان ،مبادله تفاهم نامه
با وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن  170هزار نفر از فرهنگیان
فاقد مسکن بود و تمام زمینههای اجرا دنبال شده است ،سامانه مسکن در
وزارت آموزش و پرورش فعال شده و متقاضیان برای ثبت نام باید به پورتال
این وزارتخانه مراجعه کنند عالوه بر تسهیالت مسکن که از طریق بانک
مسکن به متقاضیان داده میشود ما نیز دنبال این هستیم که وامهای ثانویه
برای فرهنگیان داشته باشیم ،یعنی وامهایی که بانک مسکن به پروژههای
شهرسازی میدهد هرچقدر که بود تا  50میلیون تومان از بانکهای عامل
دریافتی داشته باشیم و با سود کمتر از سودهای متعارف به فرهنگیان فاقد
مسکن ارائه شود.

سعید آرزه گر به شماره ملی ،0451371666محمدحسین نجاریان
به شماره ملی ، 4569653359سید کاظم میری زاده به شماره ملی
، 0050368151ایرج قاضی وکیلی به شماره ملی 0321249542
،علی اکبر سخائی به شماره ملی ، 1219616771منوچهر گل نراقی
به شماره ملی، 0043568785خانم الهام عباسی زین جناب به شماره
ملی  0069603741همگی بسمت اعضای هیئت مدیره (خارج از
شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقد قرارداد و
عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس
هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()692710

به شماره ملی  0043207812به سمت مدیرعامل و عضو
هئیت مدیره -نصرت اله جعفری به شماره ملی6159574914
بعنوان رئیس هئیت مدیره  -مصطفی جعفری به شماره ملی
 0063647605بعنوان عضو هئیت مدیره  -کمال محزون به
شماره ملی 2297155042بعنوان عضو هئیت مدیره  -رامین
محزون به شماره ملی  0057735182بعنوان عضو هئیت مدیره
 رویا فرهمندی به شماره ملی 0030740924بعنوان عضو هئیتمدیره -مجتبی جعفری به شماره ملی 0067891012بعنوان عضو
هئیت مدیره و سعید حدادیان به شماره ملی 3873895064بعنوان
عضو هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها وعقوداسالمی اسناد و اوراق عادی و ادارای با امضا
مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ____________________
آگهی انتقال شرکت یکان تجهیز ماهان امین شرکت سهامی خاص
میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()692709
به شناسه ملی  10260687696به موجب نامه شماره 140/131/98

____________________

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی ارام ازمون با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  128866و شناسه ملی 10101722328
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  07/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سعید پور متین

 19/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای حمید حاجی شفیعی
به شماره ملی 0451360621بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
(خارج از شرکا) ،خانم آزاده احسان به شماره ملی 2721552899
بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم بهاره عاشری به
شماره ملی 0010159150بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و

مورخ  21/3/98اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اصفهان و مستند
به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 30/2/98مرکز اصلی
شرکت به نشانی تهران ،استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی،
شهر تهران ،بهار ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان بهار جنوبی ،پالک ،37
برج بهار ،طبقه سوم ،واحد  565کدپستی  1561636453انتقال یافت و
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره  545064به
ثبت رسیده است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()692711
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جامعه

ید شماره ( -96شماره پیاپی )802
یکشنبه  24آذر  - 1397دور جد 
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای خبر داد

پیمایشی شدن عوارض آزادراهی

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حملونقل
جادهای اعالم کرد :طرح پیمایشی شدن عوارض
آزادراهی باید در راستای عدالت اجتماعی اجرایی شود؛
بنابراین در سال جاری چهار آزادراه دولتی که طرح
عوارض الکترونیکی در آنها اجرایی شده ،پیمایشی
خواهد شد.
به گزارش مهر ،خداداد اظهار کرد :پیمایشی شدن عوارض آزاد راهی
طرحی است که در زمینه عدالت اجتماعی اثر گذار بوده و باید اجرایی شود چرا
که پیش از این هر کس که وارد آزادراهها میشد باید کل عوارض آن مسیر
را پرداخت میکرد اما عدالت اجتماعی میگوید رانندگان به اندازهای که از
آزادراهها استفاده میکنند باید عوارض پرداخت کنند.
وی افزود :در حال حاضر مشکلی در اجرای طرح پیمایشی شدن عوارض
آزاد راهی وجود ندارد و زیر ساختها و تجهیزات آن آماده است ،بنابراین در
مرحله اول باید عوارض آزادراهها الکترونیکی شود و پس از آن نسبت به
تجهیزات پیمایشی شدن عوارض اقدام کنیم.
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد:
در مرحله نخست آزادراههای دولتی که طرح عوارض الکترونیکی در آنها
اجرایی شده است مانند آزاد راه تهران -قم ،تهران -ساوه ،تهران -قزوین
و قزوین -زنجان ،طرح پیمایشی شدن عوارض نیز درآنها اجرایی میشود
سپس دیگر آزادراهها نیز به این طرح میپیوندند.
مقبلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که از نظر تعداد و چگونگی نصب
دوربینها و تجهیزات مورد نیاز چگونه طرح پیمایشی شدن عوارض آزادراهی
به دقت اجرایی میشود ،گفت :در حال حاضر دوربینهای بسیاری در آزادراهها
وجود دارد که ضمن خواندن پالک وسایل نقلیه مختلف ،سرعت آنها را
محاسبه کرده و براساس فرمولهای مختلفی که دارند خودروهایی که مرتکب
تخلفات رانندگی شده باشند ،را جریمه خواهند کرد اما برای پیمایشی شدن
عوارض آزادراهی دوربینها و تجهیزات دیگری نیاز است که این تجهیزات در
همه ورودی و خروجیهای اصلی و فرعی آزادراهها نصب میشود و به محض
ورود و خروج خودرو ،عوارض آن را براساس کلیومتر پیمایش شده محاسبه
میکند .وی گفت :با توجه به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مجری و سرمایه
گذار این طرح ،در ابتدا  ۴آزادراه دولتی که عوارض الکترونیکی در آنها اجرایی
شده است ،طی امسال و ماههای پیشرو ،نحوه پرداخت عوارضشان پیمایشی
میشود و پس از آن در دیگر آزادراهها این طرح را اجرا خواهیم کرد.

زندگی دوباره به  5بیمار نیازمند با پیوند
اعضای بدن بیمار مرگ مغزی فریمانی
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی ساکن شهرستان فریمان به پنج بیمار نیازمند
عضو حیاتی دوباره بخشید .به گزارش ایرنا ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نقل
از مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی این دانشگاه گزارش داد :در نهصد
و شصتمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه ،عباس
حسنی پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان
منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .دکتر ابراهیم خالقی
افزود :کلیههای این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان بوعلی سینای شیراز به دو مرد
 ۵۰و  ۵۵ساله ساکن شهرهای خرمشهر استان خوزستان و قائمیه استان فارس
که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند
شد .وی ادامه داد :کبد مرحوم حسنی در بیمارستان منتصریه مشهد به یک مرد
 ۶۵ساله ساکن تربتحیدریه پیوند زده شد و به وی زندگی دوباره بخشید .به گفته
وی قرنیههای این بیمار مرگ مغزی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ارسال شد .واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد از سال  ۱۳۸۰فعالیت خود
را آغاز کرده است.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

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

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

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

افشا کنندگان فساد از وزارت اقتصاد جایزه میگیرند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افشا کنندگان
فساد از وزارت اقتصاد جایزه میگیرند ،گفت :در وزارت اقتصاد
کریدور ویژه مبارزه با فساد ایجاد میشود.
به گزارش مهر ،فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد،
گفت :روز جهانی مبارزه با فساد بود ،فساد موریانه است و مثل
مورچهای سیاه روی در شب سیاه روی سنگ سیاه است و به
عبارتی هم پیدا کردنش مشکل است و هم اثاث را مثل موریانه
دچار ویرانی میکند.
وی افزود :شاید در مورد فساد خیلی صحبت شده اما یکی
تفاوت احساس و ادارک فساد با خود فساد است و به نظرم آنچه
مثل سم اقتصاد ایران را آسیب میرساند و در معرض خطر
جدی قرار میدهد ادراک فساد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت :باور احساس و
ادراک فساد خطرناک است  .برخی از داللها در حوزههای
مالیات و گمرک با دامن زدن به ادراک بد دنبال کاسبی برای
خودشان هستند.
دژپسند افزود :البته نمیخواهم وجود فساد را نفی کنم  .اگر
این محیط گسترش یابد همه در حوزه ترس قرار میگیریم و
دوم اینکه انعکاس این موضوع در دنیا برای ما بسیار بد است در
حالی که فساد آن قدر که گفته میشود نیست.
وی در مورد مبارزه با فساد گفت :مبارزه با فساد اینگونه
نیست که برای هر مامور ،ماموری دیگر نهاد بلکه باید همه
چیز را شفاف کرد ،.البته این اتفاق نمیافتد مگر با شکلگیری
اقتصاد هوشمند ،در یک سال گذشته بحث اقتصاد هوشمند به
خوبی در حال گسترش است و واقعا رمز نجات اقتصاد ایران
اقتصاد هوشمند است.
دژپسند بیان داشت :در اقتصاد هوشمند چنان شفافیت وجود
دارد که اساسا هیچ ماموری اساسا نیاز ندارد وجود داشته باشد که
قرار باشد به دنبال آن چیز دیگری وجود داشته باشد.

وی افزود :در اقتصاد هوشمند ارتباط رو در رو وجود ندارد و
رباطها کار خودشان را انجام میدهند و دیگر امکان مذاکره با
آن وجود ندارد .انسان در مقامی قرار میگیرد که جامعه رباطها
را هدایت میکند و مدیریت در مقیاس عالی است و ما باید به
این سمت برویم و بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی،
اصناف و تعاون باید بدانند که به این سمت بروند.
وی با بیان اینکه مالیات باید هوشمند شود گفت:
اظهارنامهها مالیاتی امسال الکترونیکی شده و باید صندوقهای
مکانیزه فروش راهاندازی شود.
وی بیان داشت :تا تحقق اقتصاد هوشمند نباید دست روی
دست گذاشت بلکه باید بخش خصوصی کمک کند .
دژپسند اظهار داشت :برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد
میکنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم .باید سیستم سوت
زنی راه اندازی کنیم و هر کس با فساد مواجه شد سوت بزند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت :باید فساد ریشه کن
شود بدون اینکه حاشیه جدید ایجاد شود و از هیچ چیزی نباید
ترس داشت و حتما در وزارت اقتصاد و دولت در رابطه با مبازه
با فساد آمادگی دارند.
دژپسند بیان داشت :هر کس فساد را افشا کند که منجر
به صدور حکم برای فرد فاسد شود افشا کننده فساد از وزارت
اقتصاد جایزه میگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

در مورد کاالهای اساسی باید ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعالم پیشبینی فروش
روزانه یک میلیون بشکه نفت ،گفت :پرداخت یارانه نقدی ادامه
دارد.
به گزارش ایسنا ،طبق سنت معمول سازمان برنامه و بودجه،
یک روز پس از ارائه الیحه بودجه به مجلس ،نشست خبری به
میزبانی سازمان با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی
معاونان وی و همچنین خبرنگاران برگزار شد.
محمدباقر نوبخت در این نشست ضمن تبیین ابعاد الیحه بودجه
 ۱۳۹۹که از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد ،به
سواالتی در این زمینه پاسخ داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه برای
سومین سال تحریم تدوین شده است ،گفت که چگونه بتوان
منابع را در شرایط تحریمی بدست آورد و چگونه مصرف کرد و
اینکه در سال آینده چه هدفی با این بودجه پیگیری میشود و
اثر آن بر زندگی مردم در این تنگنا چیست؟
پیشبینی درآمد  ۴۸هزار میلیارد تومانی نفت
در سال آینده
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده گفت:
حدود  ۴۸هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیشبینی شده است
که این منابع بر حسب یک میلیون بشکه نفت در روز و با قیمت
هر بشکه  ۵۰دالر است ،در حالی که این رقم در سال جاری ۱.۵
میلیون بشکه نفت با نرخ  ۵۵دالر بوده است.
نوبخت با اعالم اینکه نرخ تبدیل دالر به ریال در بودجه سال
بعد  ۴۲۰۰تومان است ،گفت :با توجه به اینکه تامین کاالهای
اساسی با نرخ  ۴۲۰۰تومان انجام میشود و از محل منابع نفتی
تامین خواهد شد ،نرخ تسعیر ارز نیز  ۴۲۰۰در نظر گرفته شده
است .رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی میگویند
"پیشبینی نفتی خوشبینانه است" ،اظهار کرد :این در حالی
است که در سال جاری متوسط نرخ هر بشکه نفت تا  ۶۳دالر
نیز بوده است و باید بتوانیم نفت بفروشیم و منابع ناشی از آن را
در کشور به ثروت تبدیل کنیم.
آمریکا اجازه واردات بنزین به ایران را
نمیداد
وی در رابطه با زمان اصالح قیمت بنزین در سال جاری توضیح
داد :پیشتر اصالح قیمت بنزین و افزایش آن را در الیحه بودجه
آوردیم ،ولی با توجه به شرایط خاصی که وجود داشت امکان آن
فراهم نبود .به هر حال سال  ۱۳۹۷وضعیت ارزی ثبات نداشت
و اوضاع اقتصادی چندان مساعد نبود .نوبخت با بیان اینکه
مهمترین هدف ما صرفهجویی بنزین بود ،گفت :ما همواره شاهد
افزایش مصرف بودیم؛ به نحوی که در چند سال اخیر از  ۷۳به
 ۸۸و باالی  ۱۰۰میلیون لیتر رسید که با این روال مطمئن بودیم
در آینده نزدیک نیاز به واردات بنزین داریم.
وی افزود :اما میدانیم که این دنیا و این آمریکا اجازه صادرات

بنزین به ایران را نمیداد و آنگاه باید چه میکردیم؟! پس
ضرورت داشت با سهمیهبندی بنزین مصرف را محدود کنیم.
حذف دهکهای باال و پردرآمد
باید انجام شود
اما با توجه به پیشبینی رقم حدود  ۴۲هزار میلیارد تومانی برای
پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال آینده و از سوی دیگر تاکید
بودجه بر حذف سه دهک باالی در آمدی که این موضوع را
با تناقض مواجه کرده و برنامه غربالگری به چه نحوی پیش
خواهد رفت؟ نوبخت پاسخ داد :به هر حال چند سالی است که
حذف دهکهای باال و تعداد  ۲۴میلیون نفر مطرح میشود ولی
باید به شرایط هم توجه داشت .همین چند صد هزار نفری که
حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و گلهمند شدند .حذف و
روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم میشود نمیارزد.
وی افزود :منابع برای پرداخت یارانه به  ۷۸میلیون نفر در سال
بعد پیشبینی شده ولی حذف دهکهای باال و پردرآمد هم
باید انجام شود.
نوبخت همچنین درباره اینکه چرا نرخ دالر نیمایی برای تامین
سایر کاالها حدود  ۸۵۰۰تومان اعالم شده در حالی که در حال
حاضر نرخ نیما باالتر است؟ توضیح داد :در مورد کاالهای
اساسی که باید ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین شود و طبق مصوبه
شورای امنیت ملی باید ذخایر الزم برای این کاالها که از جمله
آن برنج ،الستیک ،کاغذ و دارو است ،تامین شود.
وی گفت :برای تامین ارز کاالهای اساسی از وزارت جهاد
کشاورزی ،صمت و بهداشت خواستیم میزان منابع الزم برای
واردات در سال بعد را برآورد کنند که اعالم آنها نشان داد حدود
هفت میلیارد دالر وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت الزم
دارند و حدود سه میلیارد دالر وزارت بهداشت نیاز دارد که جمعا
 ۱۰میلیارد دالر شد و ما حدود  ۱۰و نیم میلیارد دالر در نظر
گرفتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :برای سایر کاالهایی
که دولت در کنار کاالی اساسی تامین ارز میکند ،مالک
نرخ نیمایی است .وی توضیح داد :برای اینکه کنترل قیمت
داشته باشیم حداکثر روی  ۸۵۰۰تومان حساب کردیم ربطی به
معامالت نیمایی بخش خصوصی ندارد.

شناسایی متهمان جدید
در پرونده سکه ثامن
رسول کوهپایه زاده آخرین وضعیت پرونده
سکه ثامن را تشریح کرد.
به گزارش مهر ،رسول کوهپایه زاده در
خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
گفت :تصمیم مناسبی در این پرونده اخذ شد .در
مرحله دادسرا متاسفانه در این پرونده که نزدیک
۵۰۰میلیارد تومان مال مالباختگان ربوده شده
بود ،دادسرا فقط یک نفر را متهم شناخت و نسبت
به بقیه متهمان قرار منع تعقیب صادر کرد.
وکیل شکات پرونده سکه ثامن افزود :وقوع
چنین بزههایی بدون همکاری ممکن نیست .از
سوی مالباختگان در این رابطه شکایتی ثبت
شد و خوشبختانه شعبه  ۱۰۶۴دادگاه کیفری با
بررسیها تصمیم جدیدی گرفت.
دادگاه قرار منع تعقیب را نسبت به همسر و
خواهر متهم و طراحان سایت نقض کرد و آنها را
متهم تشخیص داد.
کوهپایه زاده تصریح کرد :چندی پیش با
مسعودی مقام رئیس مجتمع امور اقتصاد ی دیدار
دو ساعته داشتیم که بسیار موثر و مفید بود.
حمیدرضا گودرزی وکیل محمد علی نجفی:

دادگاه با نگاه به قتل عمد
پس از رضایت اولیایدم
برای نجفی حکم حبس
طوالنی صادر کرد

رای پرونده محمد علی نجفی صادر شد.
به گزارش مهر ،حمیدرضا گودرزی وکیل
محمد علی نجفی از صدور حکم دادگاه برای
محمدعلی نجفی خبر داد .وکیل نجفی در رابطه
با جزییات حکم گفت :با توجه به کلیات برآورد
این است که دادگاه قتل را عمد تشخیص داده
است این در حالی است که تشخیص و ادله
ما بر غیر عمدی بودن قتل است .وی افزود:
در سامانه ثنا رأی را دیده ایم اما ابالغ نشده
است .گودرزی تصریح کرد :اگر مسایل حبس
و یا غیره مطرح باشد قطعا ما به حکم صادره
اعتراض خواهیم کرد .وکیل نجفی در پاسخ
به این سوال که تاثیر اعالم رضایت خانواده
مقتول تاثیری در حکم دارد؟ گفت :احتماال
دادگاه در رابطه با قصاص رای به موقوف
تعقیب داده است .گودرزی تصریح کرد :دادگاه
با نگاه به قتل عمد حکم داده است.

جزئیات بازداشت ۱۳۵
دختر و پسر با شمایل
شیطانپرستی در دماوند
دادستان شهرستان دماوند از دستگیری ۱۳۵
دختر و پسر در حوزه قضایی دماوند که شمایل
شیطانپرستی داشتند خبر داد.
به گزارش تسنیم ،ابراهیمی بسابی اظهار
داشت :بنابر گزارشهای مردمی و هوشیاری
پلیس  135دختر و پسر در حوزه قضایی دماوند
که شمایل شیطانپرستی داشتند دستگیر شدند.
وی ادامه داد :در حال حاضر از این تعداد  7نفر
در زندان و بقیه افراد با تعهدات الزم آزاد شدند.
دادستان شهرستان دماوند بیان کرد :این
افراد مواد روانگردان ،سالح سرد ،مواد مخدر،
چاقو ،قمه و غیره به همراه داشتند که عالوه بر
این فعالیتهای غیرمجاز مانند تتو و خالکوبی
انجام میدادند .ابراهیمی بسابی خاطرنشان
کرد :در حال حاضر در حال بررسی پرونده این
افراد هستیم و از مردم خواهشمندیم در صورت
مشاهده پارتیها و مهمانیهای مشکوک پلیس
را در جریان بگذارند.

