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كيمياي كاغذ

گر و ه ا جتما عي  :مر ضيه صا حبي  -ر ا ضيه
ي
فراهان 
کاغذ اين روزها کيمياست .کيميايي که به علت «ناياب
شدن» و «گراني» ،حيات روزنامه ها را تهديد مي کند.
برخي از روزنامه هاي پرتيراژ کشور به دور از هرگونه
اغراق و مبالغه تا تعطيلي فاصله چنداني ندارند .طي
ماههاي گذشته ،اهالي مطبوعات به منظور ساماندهي
بازار کاغذ ،شيوه هايي را اتخاذ کرده اند .از کاهش
تعداد صفحات تا دريافت وجه براي نسخه آنالين اما
هيچ کدام اثربخش نبوده و اين کابوس همچنان ادامه
دارد .شايد براي آنان که دستي از دور بر آتش دارند،
اين بحران آنقدرها دامنه دار نباشد اما مثل روز ،روشن
است که اگر تدبيري در کار نباشد ،حلقه فشارها تنگ تر
مي شود .هرچند مقام هاي دولتي وعده هايي داده اند
و در جلسه بررسي وضعيت واردات کاغذ و چالش هاي
دست اندرکاران مطبوعات و کتاب کشور موافقت شد؛ «
ارز مورد نياز واردات کاغذ همانند ساير کاالهاي اساسي
همچنان اختصاص يابد» و «کاغذهاي وارداتي که در
گمرکات کشور انبار شده ،ظرف دو هفته به بازارهاي
مصرف عرضه شود» اما شايد اين وعده و وعيدها
همانند هزار وعده خوبان باشد که تاکنون يکي هم
وفا نکرده است!
طي يک سال گذشته افزايش قيمت بازار باعث شد
تا برخي از روزنامههاي مطرح کشور از جمله ايران
و همشهري مجبور به کاهش تيراژ شوند و از طرفي
تعطيلي برخي ديگر از روزنامه ها را شاهد باشيم .اخبار
و گزارشها مبني بر انتقاد مديران مسئول روزنامهها
نسبت به افزايش قيمت کاغذ بسيار افزايش پيدا کرد
اما هيچ تغييري در روند اين قيمتگذاري به وجود
نيامد .بسياري معتقدند اين افزايش قيمت کاغذ به
جهت حاکم بودن تحريمها بر ايران است اما در مقابل
بسياري معتقدند که اين موضوع کامال سليقهاي است
و برخي به جهت انتخابات پيش رو کاغذها را دپو کرده
تا بتوانند در بزنگاه سياسي از اين کاغذها براي تبليغات
خود استفاده کنند .روزنامه «همشهري» در قسمتي از
سرمقاله خود درباره کاهش صفحات روزنامهاش گفت:
«متأسفانه شرايط اقتصادي کشور و باال رفتن قيمت
نهادههاي مطبوعاتي از جمله کاغذ ،زينک ،مرکب و ...
شرايطيرابرايمطبوعاترقمزدهکهپيشازاينبارهادر
گزارشهايروزنامههايکثيراالنتشاروازجملهچندين
گزارش روزنامه همشهري درباره وقوع آنها هشدار داده
شده بود .مدتي است که نفس همشهري در کنار ديگر
رسانههاي چاپي به شماره افتاده است».
رهبرمعظمانقالبدرجريانبازديدازغرفههاوگفتوگوبا
ناشرانبيانکردند«:صورتوضعيتنشاندهندهايناست
که مردم هنوز کتاب ميخرند و براي خواندن ،ميخرند.
دنياي کتاب ،دنياي پيچيدهاي است و اين نکتهاي است
کهآقايصالحي[وزيرارشاد]بايدتوجهکند،بايدمسئله
کاغذ را حل کرد؛ اينطور نميشود .وزير فرهنگ و وزير
صنعت بنشينند و اين مسئله را حل کنند».
پس از تأکيدات مقام معظم رهبري به هنگام بازديد از
نمايشگاه کتاب تهران و دستورات الزم به وزير ارشاد،
روز گذشته حسين انتظامي رئيس کارگروه ساماندهي
کاغذ اعالم کرد که ارز مصوب براي واردات کاغذ نشر و
مطبوعات ۴۲۰۰ ،توماني باقي ميماند.
*اختصاصارز4200توماني،بخشزياديازهزينه
ها را کاهش مي دهد
حاال محمد خدادي ،معاون مطبوعاتي و اطالع رساني
وزارت ارشاد در گفتوگو با روزنامه رسالت
مي گويد :خوشبختانه در بحث کاغذ همت جدي وجود
دارد و در کوتاه مدت و بلندمدت مشکالت آن حل
مي شود ،براين اساس در کوتاه مدت با کليت اختصاص
ارز  4200توماني موافقت شد و طبعا بخش زيادي از
هزينه ها به اين واسطه پايين مي آيد .در بلندمدت هم
مصرف کاغذ راستي آزمايي مي شود تا نسبت واردات و
مصرف کاغذ ،رقمي منطقي پيدا کند .اين اقدام توسط
اداره مطبوعات داخلي در حال انجام است.
او درباره مشکل کاغذ پس از اقدامات کوتاه مدت و
بلندمدت اين گونه توضيح مي دهد :نمي توانيم بگوييم
مشکلي نخواهد بود زيرا همواره تامين کاغذ ،موضوع
مهميبودهومادرصددرفعآنهستيم،اينکهکسيبگويد
مشکل حل مي شود ،چنين چيزي نيست و هرکس ادعا
کند ،حرف درستي نزده است .داريم تالش مي کنيم که
تسهيالتبهميزانممکنفراهمشود.يادماننرودکهدر

»

محسن پيرهادي :چرا تا به اين
حد به حوزه مطبوعات و رسانه
بيمهريميشود.خيليهاميگويند
اثر تحريم هاست اما اين گونه نيست.
ما در يارانه دادن با مسئله تبعيض
روبه رو هستيم

بايد شما از رسانهها حمايت کنيد تا رسانهها هم کمک
شماباشند(چراکهرسانههايکپلارتباطيميانمردمـ
مسئوالن و مسئوالنـ مردم) هستند.
او افزود« :در حال حاضر نقش رسانه بايد پررنگتر
از گذشته باشد اما شما اين نقش را دائما کمرنگ
ميکنيد؛ به نظرم اگر غفلت نباشد قطعا خيانت است.
به هر حال برآورد ما رسانهها از اوضاع نابسامان کاغذ،
اصال خوب نيست».
*رسانهها با شرايط بسيار گنگي روبه رو
هستند
ايمانجاني مي افزايد« :به جاي آنکه دولت به تعيين
قيمت کاغذ به صورت روزانه بپردازد اما شاهد هستيد
کهداللهادربازاراقدامبهاينکاركرد هوبسيارسليقهاي
با فروش کاغذ برخورد ميکنند».
مديرمسئولفرهيختگانبابياناينکهبايدسامانهشفافي
براياينموضوعايجادشود،عنوانميکند«:اينسامانه
بايد بتواند براساس تيراژ رسانهها کاغذ تهيه کند اما در
حالحاضررسانههاباشرايطبسيارگنگيروبهروهستند
و معلوم نيست که چه کسي اين کاغذ را وارد ،چه کسي
خريد ،چه کسي دپو و چه کسي ميفروشد».
*دولت به آساني ميتواند توزيع کاغذ را
مديريت کند
او تصريح مي کند« :در گذشته به صورت رسمي براي
خريد و فروش کاغذ ،فاکتور تهيه ميشد اما متاسفانه
در حال حاضر کشور به سمت فعاليتهاي بدون فاکتور
حرکت ميکند».
ايمانجاني با اشاره به اينکه برخي در تالش هستند تا
موضوعکاغذراسياسيجلوهدهند،بيانميکند«:فضاي
به وجود آمده براي کاغذ به طور کامل يک فضاي صنفي
است چرا که اين موضوع گريبانگير اکثر رسانهها شده
است.عدممديريت،برنامهريزيوشفافيتدربارهخريدو
فروش اين موضوع را براي کاغذ به وجود آورده است ،اين
در حالي است که دولت به آساني ميتواند نحوه توزيع
آن را مديريت کند اما شاهد هستيد که آقايان براي حل
اين موضوع ورود نميکنند چرا که براي آنها مهم نيست
چه اتفاقي براي کاغذ خواهد افتاد».
مديرمسئول فرهيختگان در پاسخ به اين سوال که پس
از تذکر ويژه رهبر معظم انقالب به مسئوالن در مورد
گراني کاغذ ،آيا مسئوالن اجرايي اقدامي انجام دادند
يا خير ،عنوان مي کند« :سيستم اجرايي دولت براي
اجرايي کردن فرمايش ايشان بايد اقدام كند اما تاکنون
اتفاق خاصي رخ نداده است».
او مي افزايد« :سال جاري سال انتخابات است و اکثر
کانديداها براي تبليغات خود با مشکل مواجه خواهند
شد؛ به همين جهت آقايان احساس ميکنند که بايد

وزير بهداشت:

 ۱۵ميليون ايراني فشار خون باال دارند

رسالت ،علت گراني کاغذ را بررسي ميکند؛

جنگ تحميلي اقتصادي قرار داريم و ترامپ تالش اش
بر اين است که مشکل ايجاد کند ،طبيعتا ماهم تالش
مي کنيم تا اين مشکل را حل کنيم.
دولتيها تدبيري براي حل معضل کاغذ ندارند
مديرمسئولروزنامه«فرهيختگان»همدربارهوضعيت
نامناسب بازار کاغذ و تاثيرش بر روي مطبوعات به
«رسالت » مي گويد« :متاسفانه دولتيها هيچ تدبيري
براي يک فعاليت جدي براي ورود کاغذ به کشور انجام
نميدهند ،شايد انجام دهند اما مديريت خوبي براي
توزيعکاالنيستيعنيمديريتکاغذدرحوزهنابساماني
اقتصادي باعث شده است تا کاسبها وارد عرصه شده و
مواردي را دپو و در نتيجه داللها به دنبال سود و منافع
شخصي خود باشند».
محمدامينايمانجانيادامهميدهد«:مديريتوتدبيري
برايچرخشورسيدنکاغذبهدستمصرفکنندهوجود
ندارد؛البتهدرحوزههايديگرشبيهبهچنينموضوعاتي
مشاهده ميشود .درباره اين موضوع در چندين جلسه
با وزارت ارشاد و سازمانهاي مربوطه مشکالتمان را
عنوان و مطرح کردهايم که در حال حاضر بزنگاه است و

خبر

مقداري از کاغذها را دپو کرده و در بزنگاههاي سياسي
سود کالن خود را ببرند».
*آغاز ارز  4200و بحران کاغذ
مديرمسئولروزنامه«شرق»همدراينبارهبه«رسالت»
مي گويد« :با آغاز بحث ارز  4200توماني ،بحران کاغذ
هم آغاز شد .يک بخشي از اين بحران به تحريمها مربوط
مي شود و اتفاقي که در اين زمينه رخ داد باعث شد تا
همه کاالها تاثير بگذارد و به طور طبيعي بر روي کاغذ
هم اثر گذاشت».
مهدي رحمانيان مي افزايد« :بخش ديگر اين نابساماني
مربوطبهمسائلداخلياست،هنگاميکهيککارگروهي
براي ساماندهي وضعيت کاغذ تعيين شد ،اين کارگروه
بايد تعيين کند که ارز به چه افرادي تعلق ميگيرد ،چه
افرادي کاغذ را وارد و در نهايت اين کاغذ به چه افرادي
داده خواهد شد».

»

محمد خدادي :همواره تامين
کاغذ ،موضوع مهمي بوده و
اينکه کسي بگويد مشکل حل
مي شود ،چنين چيزي نيست و
هرکس ادعا کند ،حرف درستي
نزده است

*تصور برخي از توزيع کاغذ به کميته امداد
است
اواظهارميکند«:يکليستبلندباالييازنشرياتوجود
دارد که کاغذ دريافت ميکنند اما هيچ چاپي ندارند و در
مقابلرسانههاييهمکهچاپدارندکمترينميزانکاغذبه
آنهادادهشدهاست؛برخيتصورميکنندکهاينجاکميته
امداد است که اينگونه کاغذ را توزيع ميکنند».
*فروش کاغذ به صورت سليقهاي در بازار
مديرمسئولشرقبيانميکند«:آندستهازرسانههايي
کههيچنوعچاپينداشتند،کاغذرادريافتکردهوسپس
آنها را در بازار آزاد به قيمت آزاد فروختند ،همچنين
ارز قابل توجهي براي کاغذ هم که در نظر گرفته شد اما
شاهد بوديم که در جاي خودش مصرف نشده و وضعيت
کاغذ را به وضعيت کنوني رسانده که در حال حاضر با
آن مواجه هستيم».
رحمانيان مي گويد« :يک اتفاق ديگري که در باره کاغذ
رخ داده است بايد بگويم که دولت در تاريخ 98/1/27
مصوبهاي داشت تا ارز کاغذ را از گروه  1به گروه  2انتقال
دهديعنيارزاز4200بهارزنيماييانتقالدادهشود،اين
موضوع وضعيت نابسامان کاغذ را تشديد کرده ومشکل
به وجود آمده است».
او يادآور مي شود« :در حال حاضر با وضعيتي روبه رو
شديم که کاغذ وجود ندارد و در صورت وجود کاغذ،
قيمت بسيار گزافي خواهد داشت که براي رسانه مقرون
به صرفه نيست تا روزنامه يا مجله با اين قيمت کاغذ
منتشر شود».
*معضل کاغذ را سياسي نکنيد
ل شرق با اشاره به اين که بحث کمبود کاغذ
مديرمسئو 
بحث کامال صنفي است نه سياسي ،بيان مي کند:
«نبايد اين موضوع را سياسي کرد چرا که با سياسي
شدن اين موضوع ،هيچ مشکلي از موضوع قيمت کاغذ
حل نخواهد شد».
رحمانيان در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون درباره اين
معضل با مسئولين دولتي صحبت کرديد يا خير ،اذعان
مي کند« :بله با معاون اول رياست جمهوري تا وزراي
مربوطه در اين زمينه به صحبت پرداختيم .در تاريخ
 22ارديبهشت نامهاي براي آقاي رئيسجمهور تهيه

شده و اميد است که به دستشان برسد».
* مسئله کاغذ نشانگر بي کفايتي است
اما محسن پيرهادي ،مدير مسئول روزنامه رسالت طي
روزهاي گذشته با حضور در برنامه «سالم صبح بخير»
درباره بحران کاغذ و وضعيت چالش برانگيز مطبوعات
کشور گفته است :اين روزنامه با  35سال سابقه جلوتر
از ساير رسانه ها تعداد صفحاتش را کاهش داده و در
حال حاضر به  12صفحه رسيده است.
مابايدمطبوعاترادربحثپشتيبانيبهدودستهتقسيم
کنيم ،بعضي مطبوعات که کامال خصوصي هستند و
بعضيکهوابستهومتصلبهيکنهادانقالبيياعمومياند
که خب وضع اين ها به علت همان پشتيباني مالي
بهتر است .درآمد ما از طريق گيشه ،تک فروشي و
آگهي است لذا اين دوران براي ما سخت تر است البته
مديريت ما خصوصي بوده و متحمل فشار مضاعفي
نميشويماماکليتموضوعکاغذبررويهمهمطبوعات
و رسانه ها اثر منفي گذاشته است.
وي در ادامه مسئله کاغذ را نشانگر بي کفايتي دانسته
و تصريح کرده است :حوزه مطبوعات و رسانه يکي از
شاخصهايتوسعهيافتگياستضمناينکهروزنامهها
و رسانه ها رکن چهارم دموکراسي اند اما چرا تا به اين
حد به آنها بي مهري مي شود؟ خيلي ها مي گويند اثر
تحريم هاست اما اين گونه نيست .ما در يارانه دادن
با مسئله تبعيض روبه رو هستيم .از طرفي عده اي

»

عبداهلل گنجي 18 :ميليارد دالر ارز
 4200توماني حيف و ميل شد .بسياري
از سودجويان اين ارز را به عنوان کاغذ
گرفتهاندومتاسفانهمعاونرئيسجمهور
با عجز و ناتواني مي گويد ،قوه قضائيه
برخورد کند .درحالي که خودشان
گوشت را دست گربه داده اند

احتکار و سودجويي مي کنند و کسي به کسي نيست.
اساسا نظارت و سازوکاري وجود ندارد و حتي مقام
معظم رهبري به عنوان باالترين رده نظام به نمايشگاه
مي روند و مي گويند مسئله کاغذ حل شود.
اين بحث حاشيه هاي بسياري به دنبال داشته و حتي
در فضاي مجازي شاهد بازتاب هاي گسترده اي از آن
بوده ايم .آن هم در بزنگاهي که هريک از مديران مسئول
و سردبيران رسانه به وضع موجود معترض اند .مطابق
اخبار منتشرشده ،هشت صفحه از صفحات روزنامه
ايران هم کاهش پيدا کرده است .جواد دليري سردبير
روزنامه ايران در اين باره گفته است« :بهدليل بحران
جدي کاغذ ،از يکشنبه و تا اطالع ثانوي هشت صفحه
از صفحات روزنامه ايران را کاهش داديم».
* كاغذ عامل حيات روزنامه هاست
حسين عبدالهي ،مديرمسئول روزنامه آرمان هم
تاکيد کرده است« :کاغذ اصليترين عامل حيات
و انتشار مطبوعات است؛ روزنامه آرمان بيش از
 ۱۰روز است با دشواري و با کاغذ قرضي منتشر
ميشود؛ معلوم نيست به چه وضعيتي دچار ميشويم.
قرار است کاغذي پيدا شود که قيمت آن به  ۱۸هزار
تومان ميرسد».
او در ادامه اذعان کرده است «:فضاي امروز بينالمللي
و اقتضائات جامعه اطالعاتي ضرورت حضور گسترده و
مقتدر رسانهاي را بيش از پيش جلوهگر ساخته است.
اين امر زماني بيشتر خود را نشان ميدهد که به شرايط
تحريمهاي ظالمانه و يکجانبه عليه ايران دقت کنيم.
از اين رو کاهش حضور رسانهاي به ويژه مطبوعات

در چنين شرايط حساسي ،دادن فرصت به دشمنان
منافع ملي ايران خواهد بود .مگر ميشود سربازي را
به خط مقدم فرستاد که تفنگ ندارد و اگر تفنگ دارد
فشنگ ندارد؟ کاغذي که با ارز  ۴۲۰۰تومان وارد شده
در گمرک مانده باعث شده مطبوعات ايران به اين وضع
بيسابقه دچار شوند».
با اين حال قاسم فدايي ،مديرعامل کارخانه کاغذ کارون
گفتهاست«:اگريارانه۴۲۰۰تومانيکهسالگذشتهبراي
وارداتکاغذاختصاصدادهشددراختيارواحدهايتوليد
داخلي قرار ميگرفت ،شايد براي هميشه  ۷۰درصد نياز
کاغذ کشور حل ميشد ،اما متاسفانه اينگونه نشد».
*قوه قضائيه برخورد كند
عبداهلل گنجي ،مديرمسئول روزنامه جوان هم با انتقاد
از وضعيت موجود و تحليل بحران کاغذ به روزنامه
رسالت مي گويد 18 :ميليارد دالر ارز  4200توماني
حيف و ميل شد ،خب اين را به کاغذ مي دادند .بسياري
از سودجويان اين ارز را به عنوان کاغذ گرفته اند
و متاسفانه معاون رئيس جمهور با عجز و ناتواني
مي گويد ،قوه قضائيه برخورد کند .درحالي که خودشان
گوشت را دست گربه داده اند.
ويبيانميکند:بعدازپيروزيانقالباسالمي،هيچگاه
رسانههايمکتوبمادراينشرايطنبودهانديعنيدرحال
حاضربدترينشرايطرادارند،حالآنکهمادرجنگرواني
قرار داريم و رسانه ها به جاي اينکه در شرايط فعلي براي
پاسخگوييبهميدانبيايند،درگيرمشکلکاغذاند.متاسفانه
به دليل عدم حمايت هاي دولتي  ،فشل ترين رسانه ها،
رسانه هاي مکتوب ايران هستند.
وي درباره ضرر و زيان هاي روزنامه جوان به واسطه
بحرانکاغذتصريحميکند:ماهممثلهمهروزنامههاي
ديگر مجبور شديم ،تيراژمان را چندهزار نسخه کاهش
دهيمتابتوانيمخودمانراادارهکنيم.آنهمدرشرايطي
که مي دانيم کاغذ تحريم نيست .ما اين مسئله را به
حساب بي توجهي ،بي عرضگي ،هدر دادن ارز کشور و
عدم نظارت مي گذاريم.
فرشاد مهدي پور ،مدير مسئول روزنامه صبح نو از
ديگر منتقدان وضع موجود است ،وي در گفتوگو با
روزنامه رسالت بر اين امر تاکيد مي کند که تقريبا هر
روز با نگراني روزنامه به چاپخانه ارسال مي شود چرا که
ممکن است به دليل نبودن کاغذ ،روزنامه چاپ نشود و
اين نگراني اگر در گذشته هفتگي يا ماهانه بود ،در حال
حاضر به نگراني روزانه ما تبديل شده است و قيمت
کاغذ به لطف اقداماتي که دولت انجام نداده ،تقريبا
به سه برابر افزايش پيدا کرده و در حال حاضر حدود
 17يا  18هزار تومان است .ما به دليل اندازه و قطعي
که روزنامه دارد ،امکان کاهش صفحات را نداريم ولي
احتماال افزايش قيمت خواهيم داشت.
وي با اشاره به اينکه هيچ مشکلي بدون راه حل نيست
اما مشکل کاغذ خيلي مهم نبوده و کامال قابل حل است،
مي افزايد :مسير ما براي کاغذ مطبوعات و نشريات از
طريقوارداتميگذرد.وارداتدرگمرکثبتميشود،
اطالعاتي که در گمرک وجود دارد ،نشان مي دهد حجم
وارداتکاغذطيامسالوسالقبلکاهشچندانينداشته
ولي مصرف مطبوعات حتما به دليل قيمت باال ،کاهش
داشته است .پس چه طور نمي تواند پاسخگوي نياز ما
باشد؟ مسئله خيلي روشن است .کاغذ وارد بازار ايران
شده و يک تعداد ارز دريافت کرده اند ،حاال يا کاغذ آورده
اند يا نياورده اند ،آنهايي که ارز نياورده اند که تکليف شان
معلوماستوبايددستگاههاينظارتيوحکومتيبرخورد
کنند،همچنينايندستگاههابايدبامحتکرانيکهکاغذ
را آوردهاندودرانبارنگهداشتهاندتاقيمتشافزايشپيدا
کند هم برخورد کرده و کاغذ را به بازار بياورد.

وزير بهداشت با اعالم ابتالي حدود  ۱۵ميليون ايراني به بيماري فشار خون
باال ،گفت :حداقل  ۴۰درصد اين افراد ،از بيماري خود خبر ندارند و اين موضوع
بسيار خطرناک است.به گزارش ايسنا ،دکتر سعيد نمکي گفت :برآورد ما اين
است که  ۱۵ميليون ايراني ،مبتال به فشار خون هستند .حداقل  ۴۰درصد
از افراد مبتال به فشار خون از اين بيماري خبر ندارند که اين موضوع بسيار
خطرناک است؛ اين افراد زماني از فشار خونشان مطلع ميشوند که با سکته
مغزي يا قلبي و يا با نارسايي کليه و ...به بيمارستان مراجعه ميکنند.وزير
بهداشت افزود :فشار خون به عنوان يکي از اولويتهاي اصلي نظام سالمت
است که با توجه به آمارهاي مرگ و مير ناشي از اين بيماري ميتوانيم آن را
قاتل خاموش بخوانيم .در اين زمينه اولين گامي که بايد برداريم اين است که به
مردم هشدار دهيم که فشار خون آنها مهم است .در عين حال متاسفانه برخي
از پزشکان ما از دستگاه فشار خون در مطبهاي خود استفاده نميکنند و بايد
به طبيبان هم اهميت کنترل فشار خون را گوشزد کنيم.وي ادامه داد :دومين
موضوعي که مردم بايد از آن اگاه باشند ،اين است که هر ايراني در سن باالي
 ۳۰سال که سن ورود به بيماري پرفشاري خون است ،بايد فشار خونشان را
کنترل کنند .نمکي با بيان اينکه به صورت ناگهاني نميتوانيم الگوي تغذيه
مردم را تغيير دهيم ،گفت :بايد با شيوههاي پلکاني اين کار را انجام دهيم و
اگر بتوانيم  ۳۰درصد مصرف نمک در جامعه را کم کنيم ،اقدام بزرگي انجام
دادهايم .وي با بيان اينکه گفته شده  ۵۰درصد نمک نان تا سال  ٩٧کم شده
است ،ادامه داد :اما به نظرم هنوز نمک نان باال بوده و علت آن سست بودن آرد
است .بنابراين بايد روي کيفيت آرد کار کنيم چراکه قوت غالب مردم به دليل
باال رفتن قيمت برنج ،نان است و بايد روي کيفيت نان کار کنيم و کيفيت
طبخ و جداسازي سبوس و ...را ارتقاء دهيم.

عضو شوراي اسالمي شهر تهران:

مجبوريم به سمت سؤال از شهردار برويم
حسنخليلآباديگفت:شهرداريتهرانپاسختذکراتاعضايشورايشهررا
نمي دهند و ما مجبوريم به سمت سوال از شهردار برويم.به گزارش فارس،
عضو شوراي اسالمي شهر تهران در تذکر پيش از دستور خود گفت:
 ۱۸فروردين تذکري در خصوص برخورد با همکارانمان در روزنامه
همشهري دادم.وي افزود :تا اين تاريخ هيچ پاسخي از جانب شهرداري
داده نشده است و ما براي آنکه تذکرمان را پاسخ بگيريم بايد به
سمت سوال از شهردار برويم.محسن هاشمي در واکنش به اظهارات
خليل آبادي گفت :براي آن تذکر دو اتفاق افتاد هم شهردار و هم رئيس
همشهري در جلسه هم انديشي حضور پيدا کردند و بيش از يک ساعت
توضيح دادند.وي افزود :البته من خاطرم هست که يک پاسخ مکتوبي هم
به دست ما رسيد و من به اعضا ارجاع دادم.

مرگ ساالنه  ۱۶هزار نفر در کشور
به دليل سوانح جادهاي و ترافيکي
رئيس مرکز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها گفت:
ساالنه ۱۶هزار نفر در سوانح ترافيکي و جاده اي در کشور از بين مي روند.به
گزارش فارس ،پنجمين نشست هفته جهاني ايمني جاده اي در دانشگاه شهيد
بهشتي برگزار شد .در اين همايش اکبر اسالمي رئيس دانشکده بهداشت و
ايمني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با بيان اينکه سوانح ترافيکي در
جهان جايگاه سوم مرگ انسانها را به خود اختصاص داده است.وي ادامه داد:
مرگ روزي ۳هزار نفر در دنيا به واسطه افزوده شدن تقاضا به تردد عدد قابل
توجهي است.حميد سوري رئيس مرکز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري
از مصدوميت ها با بيان اينکه حدود ۶/۵درصد از کل درآمد ناخالص در ايران
صرف سوانح ترافيکي مي شود.وي ادامه داد۲۵:درصد از کساني که تحت
پوشش بهزيستي و کميته امداد بازماندگان قربانيان سوانح ترافيکي هستند.
سوري بيان داشت:بر اساس آخرين گزارش سازمان بهداشت جهاني نشان
داده مي شود سوانح ترافيکي روند روبه افزايش دارد.رئيس مرکز تحقيقات
ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها با اشاره به اينکه ساالنه حدود
۱۶هزار نفر در سوانح جاده اي و ترافيکي کشته ميشوند ،افزود:بيشترين سن
آسيب ديدگي در کشور مربوط به سن ۵تا ۲۹سالگي است.وي با بيان اينکه
۷۵درصد جمعيت کشور شهري هستند،بيان داشت:تعداد خودروهاي ما از
۷/۶ميليون خودرو به ۲۱/۷ميليون خودرو رسيده است.

معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا:

مشموالن غايب منتظر تمديد
قانون جريمه نباشند

معاوناحضارواعزامسازمانوظيفهعموميناجاگفت:مشموالنغايبهرچه
سريع تر براي تعيين تکليف وضعيت خدمتي خود اقدام کنند.به گزارش
مهر ،سرهنگ نجف حميدزاده اظهار کرد :مشموالن غايب منتظر تمديد
قانون جريمه نباشند و هرچه سريعتر براي تعيين تکليف وضعيت خدمتي
خود از طريق دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس  )۱۰+اقدام کنند.
وي افزود :مشموالن غايب متاهلي که خود را معرفي کنند ،در صورت امکان
در استان و يا شهرستان محل سکونت همسرشان به کارگيري ميشوند،
همچنين در صورت امکان مشموالن مجرد نيز تا شعاع  ۳۰۰کيلومتري محل
سکونتشان سازماندهي ميشوند.حميدزاده بيان کرد :مشموالن غايبي
که وضعيت خدمتي خود را مشخص نکنند برابر مواد  ۵۸و  ۶۲قانون خدمت
وظيفه عمومي با تشديد محدوديتها و محروميتهاي اجتماعي ،عدم
برخورداري از هرگونه تسهيالت دولتي و اشتغال در سازمانها و کارگاههاي
دولتي و خصوصي مواجه ميشوند.وي خاطرنشان کرد :بر اساس ماده ۱۰
قانون وظيفه عمومي هرگونه استفاده از تسهيالت دولتي مانند :دريافت
وام ،کسب پروانه کار ،کانديد شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسالمي،
استخدام به هر صورت (رسمي ،پيماني ،قراردادي ،روزمزد) به شرط تعيين
تکليف وضعيت خدمتي مشموالن است.

آگهي دعوت از بستانكاران
(نوبت دوم) شركت منحله گاز
حيات كرمان

در اجراي ماده  225قانون تجارت از كليه
بستانكاران شركت گاز حيات كرمان در حال
تصفيه (سهامي خاص) به شماره ثبت 4654
و شناسه ملي  10860263995دعوت به عمل
ميآيدتاظرفمدتحداكثر6ماهازتاريخانتشار
آگهي نوبت دوم با ارائه مدارك مثبته ادعاي خود
بهنشاني:تهران-خيابانايرانشهرشمالي-خيابان
نوشهر  -پالك  - 26كد پستي 1583755413
مراجعه فرمايند .بديهي است در مورد هر گونه
ادعاي احتمالي كه خارج از مهلت فوق به شركت
منعكس گردد مسئوليتي نخواهد داشت.
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ت98/2/25 :
شركت منحله گاز حيات كرمان

#امور–شعب–جنوب–تهران

شماره ثابت۰۲۱-۵۵۹۷۵۰۱۹:
شماره همراه۰۹۰۵۷۱۳۹۹۶۹:

#شعبه– امام– صادق
شماره ثبت 2310 :

شماره پروانه ملي 156887/83/8/1 :

با مجوز رسمي از وزارت کشور
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