پورسيد آقايي:

22شرکت
تاکسي اينترنتي
تابع هيچ مقررات
خاصي نيستند
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معاون حمل ونقل وترافيک شهرداري تهران با تاکيد برلزوم ارتقاي فرهنگ ترافيکي
درکالنشهرتهران گفت :متاسفانه امروزبيش از 22شرکت تاکسي اينترنتي مشغول فعاليت
هستند که هريک ازآنها بيشترازسازمان مديريت ونظارت تاکسيراني شهرتهران خودرو
دراختياردارند وتابع هيچ مقررات خاصي نيستند.به گزارش ايسنا ،محسن پورسيد آقايي
درجلسه شوراي اسالمي تهران ،گفت :درحوزه قوانين با کمبودي مواجه نيستيم اما
نواقصي داريم که بايد درجهت رفع اين نواقص اقدام کنيم .وي افزود :معاونت حمل ونقل
وترافيک شهرداري تهران 9شرکت وسازمان زيرمجموعه دارد که يک سوم کارکنان
شهرداري تهران يعني حدود 19هزارنفردراين معاونت مشغول کارهستند.پورسيد آقايي
بابيان اينکه ازمجموعه اعتبارات شهرداري درسال جاري اگربه فصول ماموريتي مختلف
تقسيم شود 6000ميليارد تومان به فصل اين معاونت اختصاص داده شده که معادل يک

اجتماعي

» خبر

اختصاص رديف بودجه براي افزايش پلکاني حقوق بازنشستگان

بيمارستانهاي تهران ناامن هستند
عضوهيئت رئيسه شوراي شهرتهران نسبت به ناامن بودن بيمارستانهاي پايتخت
هشدارداد.به گزارش ايسنا ،زهرا نژادبهرام درجلسه شوراي تهران ،درخصوص
ناايمن بودن بيمارستانهاي تهران ،تذکرداد و با هشداردرخصوص فضاهاي ناايمن
بخصوص بيمارستانها ،گفت :بر اساس گزارش شهرداري در مناطق  ۱۱و۱۲
شهرتهران ۲۴۳ ،مورد فضاي ناايمن وجود دارد.نژادبهرام با مهم خواندن بحث
ايمن سازي اين نوع ساختمانها اعالم کرد :بيش از  ۹۰درصد بيمارستان هاي
تهران عمري باالي  ۴۰سال دارند و اين در حالي است که بيمارستان ها به جاي
اين که مکاني براي آالم درد باشند ،باتبديل شدن به ناامن ترين اماکن شهر،
دردي بر دردها افزوده اند.وي با اشاره به اين که اين فضاهاي ناايمن به تأييديه
آتشنشاني نياز دارند ،گفت :در اين خصوص اقدامي صورت نمي گيرد و عدم اقدام
در اين خصوص نوعي بي قانوني است که هم اکنون  ۱۹بيمارستان به لحاظ
سيستم اطفا و اعالم حريق و ساير نکات ايمني ،در اولويت قرار دارند.نژادبهرام
با بيان اينکه پلمب بيمارستان ها به راحتي امکان پذير نيست ،از شهرداري
تقاضا کرد که با هماهنگي با وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکي،
اقدامات الزم را انجام دهند.وي درخصوص رفع تبعيض و خشونت عليه زنان نيز
گفت :بر اساس يک نگاه مشترک به موضوع جهاني رفع خشونت درمورد زنان،
در خصوص مناسب سازي برخي فضاهاي تشديدکننده بروز خشونت ،متذکر مي
شوم و از شهرداري ميخواهم که نسبت به رفع  ۵۰۰۰فضاي بي دفاع درسطح
شهرتهران ،اقدام عاجل را انجام دهد.وي اظهار کرد :بر اساس بررسي هاي
صورت گرفته ،احتمال بروز خشونت علي الخصوص درمورد زنان ،در چنين
فضايي درصد باالتري به خود اختصاص ميدهد.

رئيس سازمان مديريت بحران کشورخبرداد:

تشکيل کميتهاي درباره اجساد دفن شده
بدون گواهي در مناطق زلزله زده
رئيس سازمان مديريت بحران کشورازتداوم فعاليت کميته تحقيق درباره اجساد
دفن شده بدون گواهي فوت درمناطق زلزله زده کرمانشاه خبرداد.اسماعيل
نجاردرگفتگوبا ايسنا ،گفت :پس ازوقوع زلزله برخي خبرها حاکي از اين بود که
تعدادي از جانباختگان بدون دريافت گواهي فوت و مجوز پزشکي قانوني توسط
اقوامشان به خاک سپرده شده اند که در همين راستا کميته اي براي تحقيق
در اين خصوص و شناسايي اين اجساد با حضور نمايندگاني از پزشکي قانوني،
بخشداري ها ،ثبت احوال و ...تشکيل شد.وي با بيان اينکه با فعاليت اين کميته
در روزگذشته نيزاجساد 25نفرازافرادي که بدون گواهي فوت دفن شده بودند،
شناسايي وبرايشان گواهي فوت صادرشد ،گفت :فعاليت اين کميته همچنان ادامه
دارد و ممکن است در روزهاي آتي نيز تعداد بيشتري از اين اجساد شناسايي
شوند.نجارآخرين آمارقربانيان زمين لرزه کرمانشاه را  483نفر اعالم کرد و افزود:
احتمال دارد که چند نفري هم به اين تعداد از قربانيان اضافه شود ،اما در حال
حاضر آمار رسمي ما  483نفراست اما اين آمار ،آمارقطعي نيست.

شرايط معافيت مشموالن غايب در سال۹۷
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ربيعي خبرداد:

نژادبهرام:

سوم کل اعتبارات شهرداري تهران است ،گفت :بيشترين بودجه تهران يعني حدود70
درصد کل اعتباردرمتروهزينه ميشود که نشان ميدهد اولويت درحل معضالت ترافيکي
شهرتهران به مترواختصاص داده شده است.وي افزود :دردولت نيزرديفهايي براي توسعه
حمل ونقل عمومي شهرهاي کشوراختصاص داده شده اما پرداختيها دراين حوزه اندک بوده،
درحقيقت رديفهاي مصوب زياد داريم اما دريافتي بسيارناچيزاست .مجموعه رديفهاي
بودجهاي اختصاص داده شده ازسوي دولت 100ميليارد تومان بوده که دراين حوزه تا کنون
دريک مرحله 48ميليارد تومان به صورت غيرنقد و 24ميليارد تومان به صورت نقد پرداختي
داشتهايم .امسال نيزهيچ دريافتي نقدي ازسوي دولت نداشتهايم .به اين ترتيب يارانه بليت
مترو و اتوبوس براي سال جاري پرداختي ازسوي دولت نداشته است .درجرايم رانندگي
نيزمتاسفانه پرداخت ازسوي دولت صفربوده است.

خبر »

وزيررفاهبااشارهبهاينکهرديفخاصيبرايافزايشپلکاني
حقوق بازنشستگان دربودجه ۹۷درنظرگرفته مي شود
گفت :با تأسيس صندوقي سهام هاي سودآوربه
بازنشستگان پرداخت مي شود.به گزارش مهر ،علي
ربيعي درمراسم قرعه کشي پرداخت وام ضروري
به بازنشستگان کشوري گفت :درسال جاري سعي
مي کنيم با اختصاص رديفي درقانون بودجه ،کف
حقوق بازنشستگان را افزايش دهيم به طوري که

طي سالهاي اخيرنيز ۳هزارميليارد تومان براي افزايش
پلکاني حقوق بازنشستگان کشوري نيزاختصاص پيدا
کرده است.وي با اشاره به اينکه يک ميليون و۱۵۰
هزارتومان حقوق بازنشستگان کشوري رقم قابل
توجهي نيست گفت :امسال سعي مي کنيم درقانون
بودجه شيبي را براي افزايش پلکاني بيش ازاين عدد
اختصاص دهيم ورئيس جمهورنيزدراين موضوع تأکيد
کردند.ربيعي اظهارداشت :همچنين دوهزارو۵۰۰
ميليارد تومان نيزبراي صندوق بازنشستگي فوالد
در بودجه سال ۹۷درنظرگرفته ايم تا اين افراد براي
حقوق بازنشستگي خود دغدغه اي نداشته باشند
وبه پايداري برسيم.وزيرکارورفاه اجتماعي درمورد
وام ضروري به بازنشستگان کشوري نيزتأکيد کرد:
درسال جاري مبلغ وام پرداختي به اين افراد افزايش
پيدا کرد به طوري که ۴ميليون تومان به۳۰۰
هزاربازنشسته پرداخت مي شود.

رئيس کميته امداد:

بودجه نهادهاي حمايتي متناسب با تورم افزايش يابد
رئيس کميته امداد پيشنهاد کرد :بودجه نهادهاي
حمايتي متناسب با تورم افزايش يابد تا نيازمندان
آسيب کمتري ازافزايش قيمتها ببينند.به گزارش
مهر ،پرويز فتاح درديداربا نمايندگان کميسيون انرژي
مجلس با اشاره به اينکه مجلس قراراست بودجه سال۹۷
نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد را پنج تا ۱۰درصد
افزايش دهد گفت :اين درحالياست که قيمت برخي
ت نان حدود ۲۰درصد افزايش
کاالهاي ضروري مانند قيم 
داشته است.وي با بيان اينکه طبقات محروم جامعه
تأثيرافزايش قيمتها را بيش ازسايرمردم احساس
ميکنند ،تأکيد کرد :براين اساس بودجه نهادهاي
حمايتي متناسب با تورم افزايش يابد تا نيازمندان آسيب
کمتري ازافزايش قيمتها ببينند.فتاح بابيان اينکه
اصليترين وگرانترين نياز مددجويان تأمين مسکن
است گفت :هماکنون ۱۵۰هزارخانوارتحت حمايت فاقد
مسکن هستند که پيشنهاد داده شد ۱۴۰هزارواحد

مسکن مهرفاقد متقاضي به کميته امداد واگذارشود.
اگرنمايندگان مجلس دربودجه ۹۷واحدهاي مسکن
مهربدون متقاضي را به کميته امداد واگذارکند ،اين
نهاد ميتواند دراين زمينه مشکل مسکن اين افراد را
حل کند.وي اظهارکرد :افزايش سه برابري مستمري
مددجويان موجب شده مددجويان کمترازتسهيالت
اشتغا لزايي استقبال کنند درنتيجه خروج افراد از چرخه
حمايتي اين نهاد بهسختي انجام ميشود.

سخنگوي قوه قضائيه:

برادرجهانگيري همچنان در بازداشت است

سخنگوي قوه قضائيه گفت :برادرآقاي جهانگيري همچنان دربازداشت
است.به گزارش تسنيم ،حجتاالسالم محسنياژهاي درنشست خبري درباره
آخرين وضعيت بازداشت برادر جهانگيري گفت :اين فرد دربازداشت است
وپرونده درحال تحقيقات دادسرايي است.وي همچنين درباره بست نشيني
بقايي درحرم حضرت عبدالعظيم و کشف سکه و طال در منزل ايشان
اظهار کرد :قبال هم گفتم از بيان جزئيات پرونده معذورهستم .آن چيزي
هم که از آن آقا نقل قول شده ،مربوط به خودشان است .انشاءاهلل فکر
نمي کنم زمان زيادي ببرد تا حکم صادر شود و اگر اعتراض شود به
تجديدنظرمي رود واگرقطعي شود ،درخدمتتان خواهم بود.محسنياژهاي
درباره اينکه آيا امکان دارد دادگاه بقايي علني شود گفت :اين امکان
بر عهده قاضي است و اين را هم قانون گفته و سليقه اي نيست مگر
اينکه يک پرونده ملي شود که مکانيزمش را توضيح دادم.سخنگوي قوه
قضائيه درپاسخ به اين سوال که چرا براي رحيم مشايي که اتهام تبليغ
عليه نظام دارد ،قرارکفالت صادر شده است وبراي ديگران با همين اتهام
وثيقه چند ميلياردي صادرشده گفت :اينکه ميگويند براي کسان ديگر
به اتهام تبليغ عليه نظام وثيقه چند ميلياردي صادر شده ،سراغ ندارم.
اينکه قرار صادره ،کفالت باشد ايراد ندارد .البته نميدانم وجه الکفاله
چقدراست؟ واطالعي ندارم ونميدانم چه اتهامي به آقاي مشايي تفهيم
شده است.سخنگوي قوه قضائيه همچنين درخصوص پرونده صندوق
ذخيره فرهنگيان گفت :پرونده صندق ذخيره و بانک سرمايه مشترک

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع
عمومي فوقالعاده در شركت
آبادان كشتي نوح سهامي خاص

آگهي دعوت سهامداران شركت
آبادان كشتي نوح سهامي خاص ثبت شده به
شماره  1677و شناسه ملي 10420176328
جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده كه در ساعت  10صبح مورخ  1396/09/25به آدرس
كوي ذوالفقاري سيمتري ايستگاه  3ذوالفقار نوزده  19پالك  48به
كد پستي  6316496587و تلفن  09161311129تشكيل ميگردد حضور
به همراه رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص نقل و انتقال سهام
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره شركت
خ ش96/9/8 :

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع
عمومي عادي فوقالعاده در شركت
آبادان كشتي نوح سهامي خاص

آگهي دعوت سهامداران شركت آبادان كشتي
نوح سهامي خاص ثبت شده به شماره 1677
و شناسه ملي  10420176328جهت تشكيل
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  12صبح مورخ 1396/09/25
به آدرس كوي ذوالفقاري سيمتري ايستگاه  3ذوالفقار  19پالك  48به
كد پستي  6316496587و تلفن  09161311129تشكيل ميگردد حضور
به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار96/9/8 :
خ ش96/9/8 :
هياتمديره شركت

آگهي دعوت

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت آمل بهدانه طبرستان (سهامي خاص) ثبت شده به شماره  3653و
شناسه ملي  10760297174دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه
در ساعت  15روز شنبه مورخ  1396/09/25در محل قانوني شركت واقع در آمل جاده قديم بابل شهرك
صنعتي بابكان كد پستي  4619432932تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مديران و تعيين سمت اعضاي هيات مديره و دارندگان حق امضاء
 -2تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي 1395
 -3ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي مزبور باشد.
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره شركت
خ ش96/9/8 :
آمل بهدانه طبرستان(سهامي خاص)

برگکمپانيپژو۴۰۵شمارهشهرباني۷۹۷د ۱۳ايران ۲۱شمارهموتور۱۲۴۹۰۰۹۴۵۱۱مفقوگرديده
ازدرجه اعتبارساقط مي باشد.

است .تا االن حدود  37نفر تحت تعقيب قرار گرفتند و  8نفر شان بازداشت
هستند و بقيه با قرار آزاد شدند و پرونده هنوز به دادگاه نرفته و گزارش
تحقيق و تفحص هم هنوز واصل نشده است.وي درباره متواري بودن
يکي از متهمان پرونده صندوق ذخيره و بانک سرمايه گفت :آقاي امامي
نامي بود که يک مدتي بازداشت بود و با قرار آزاد شد و يک مدتي به
خارج رفت و بعد هم برگشت اما يک فردي که از بدهکاران اين پرونده
است ،قبل از اينکه تحقيق شود رفته خارج ازکشوروبرنگشته است.وي
درباره آخرين وضعيت پرونده پيمانکاران متخلف درحادثه زلزله کرمانشاه
گفت :در اين بحث دو کار صورت گرفته است؛ ابتدا بازرسي کل کشور
وارد شده ولي هنوز به نتيجه نرسيده است .البته قبال هم بازرسي کل
دررابطه يکي ازاين بيمارستانها که خسارت هم ديده ،گزارش داده بوده
است .دوم اينکه در ارتباط با بيمارستان اسالم آباد غرب ،افراد مختلفي
کارشناسي کردند و اجماال گفتند کوتاهي شده و پرونده قضائي تشکيل
شده و فردي که مسئول بوده ،احضار کردند و قرار صادر کردند و خود
فرد هم قبول کرده که فعال برود ترميم کند .گفتند اشکالي ندارد و برويد
ترميم کند .البته اين به معناي عدم رسيدگي نيست.سخنگوي قوهقضائيه
درباره مسکن مهر هم گفت :در ارتباط با زلزله کرمانشاه فقط درباره
بيمارستان اسالم آباد غرب پرونده تشکيل شده است وفعال گزارشي
نيامنده است.سخنگوي قوهقضائيه درباره اظهارات وزيرخارجه بريتانيا
مبني برآزادي نازنين زاغري واينکه گفته شده حاضرهستند درازاي آزادي

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي
ساليانه شركت تجارت ملك معتمد (سهامي خاص)
آگهي دعوت سهامداران شركت تجارت ملك معتمد
سهامي خاص ثبت شده به شماره  47396و شناسه ملي
 10380635230جهت تشكيل مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت
 12مورخ  96/09/18در آدرس خراسان رضوي شهرستان خواف خيابان فاطمه الزهرا  10كد پستي
 9561717636تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند .در صورت عدم حضور كليه سهامداران جلسه با
حضور اكثريت اعضا برگزار خواهد شد.
دستورجلسه:
 -1تصويب صورتهاي مالي شركت
 -2بررسي وضعيت سهام سهامداران
 -3بررسي مشكالت حقوقي و ارائه راهكار
 -4انتخاب روزنامه
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره
خ ش96/9/8 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت اول كانون صنفي حسابداران استان
آذربايجانغربي به شماره پروانه فعاليت
/42/2/546الف از وزارت كشور

بدينوسيله از كليه اعضاي كانون دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول كه از
ساعت  12ظهر روز چهارشنبه مورخ  1396/09/29در سالن آمفيتئاتر اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و
كشاورزي اروميه واقع در اروميه خيابان سربازان گمنام (برق) ساختمان اتاق بازرگاني پالك  50تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش بازرسي قانوني
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1395/12/30
 -3تصميمگيري در مورد حق عضويت اعضا
 -4انتخاب بازرس قانوني
 -5تصويب بودجه سال  1397كانون
 -6تصميمگيري پيرامون ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.
 -7انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
ضمنا وكالت اعضايي جهت حضور در جلسه مجمع عمومي فقط به يك نفر مورد قبول (ساير اعضاء) پذيرفته
خواهد بود و داشتن و ارائه معرفينامه ارسالي جهت اعضاء هنگام ورود به جلسه الزامي ميباشد.
تاريخ انتشار96/9/8 :
خ ش96/9/8 :
ولياله استادي مديرعامل كانون صنفي حسابداران
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استان آذربايجانغربي

آگهي دعوت

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت توسعه و سرمايهگذاري امين كفاف (سهامي خاص) ثبت شده به شماره
 210154و شناسه ملي  10102516446دعوت به عمل ميآيد كه راس ساعت  9صبح مورخ 1396/9/20
در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده و مجمع عمومي فوقالعاده و جلسه هيات مديره مورخ
 1396/9/20واقع در دفتر مركزي شركت تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني
 -2رسيدگي و تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه و ساير صورتهاي مالي براي دوره مالي منتهي
به 1395/12/30
 -3انتخاب بازرسين قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي
 -5تعيين و انتخاب اعضاي هيات مديره
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1تغيير اصالح اساسنامه
دستورجلسه هيات مديره:
 -1تعيين سمت اعضاي هيات مديره و تعيين وضعيت حق امضاء و اصالح ماده مربوطه و ساير مواردي كه
در صالحيت مجامع فوق باشد.
تاريخ انتشار96/9/8 :
هيات مديره شركت
خ ش96/9/8 :

مدرك فار غالتحصيلي اينجانب شراره بطحائي فرزند حميد به شماره شناسنامه0012184934
صادره از تهران در مقطع كارشناسي پيوسته رشته مهندسي كشاورزي  -علوم و صنايع
غذايي صادره از واحد دانشگاهي علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي به شماره
 179112300046مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا
ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات به نشاني تهران،
انتهاي بزرگراه شهيد ستاري ،ميدان دانشگاه ،بلوار شهداي حصارك ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات ،صندوق پستي  14515/775ارسال نمايد.

وي ،بدهي 400هزار پوندي را بدهند گفت :اين فرد برايش حکمي صادره
وقطعي شده ودرحال تحمل کيفراست .تالش آنها طبيعي است اما بايد
ديد آيا اين فرد شرايط آزادي را دارد يا خير؟ سخنگوي قوهقضائيه درباره
فيلم منتشر شده ازنحوه جاسوسي درياصفهاني گفت :ايشان يک اتهامي
داشته و اين اتهام در دادسرا رسيدگي شد و رفت دادگاه و محکوم شد
و تجديدنظرتاييد کرد اما ازجزئيات پرونده وساعت واينها اطالع ندارم
اما يک مطلب را مي دانم .ايشان ازجلساتي که شرکت مي کرده وهيئت
 5 + 1بوده ،به صورت مخفيانه گزارش تهيه کرده وضبط کرده است.
وي همچنين درباره تخلف و جرائم انتخاباتي برخي استانداران گفت:
درباره انتخابات در تهران در رابطه مسئولين  5حکم صادر شده است3 .
استاندار و يک فرماندار و يک کارمند وزارت کشور و يک نفر ديگر که به
ياد ندارم اما احکام قطعي نيست .درآنجا با توجه به نوع جرم بايد قاضي
تبديل کند .يعني نمي تواند حبس بدهد و بايد تبديل کند.سخنگوي قوه
قضائيه درباره نرمافزار ويز گفت :هنوز دستگاههاي امنيتي ما نظرواحد
وقاطعي ندادند که ازاينها دشمن چه سوء استفاده مي تواند بکند واصال
مي تواند سوء استفاده بکند يا خير .تا االن پاسخ اينها روشن نيست.
غير از استفاده احتمالي دشمن ،ممکن است در داخل هم جرمي واقع
بشود يا خير؟ اگرجرمي درداخل واقع نشود ودشمن هم نتواند استفاده
کند ،يک طور بحث مي شود و اگر احتمال وقوع جرم احراز شود ،قوه
قضائيه وارد مي شود.

درجريان بررسي تبصرههاي اليحه بودجه سال آينده ،قرار براين شده
تا کليه مشموالن خدمت وظيفه عمومي که بيش ازهشت سال غيبت
دارند،با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد واقساطي تا
پايان سال ۱۳۹۷معاف شوند.به گزارش ايسنا ،يکي ازتبصرههاي بودجه
که در چند سال گذشته در آن گنجانده ميشود مربوط به شرايط خريد
جريمه از سوي مشموالني است که بيش ازهشت سال غيبت دارند .با
وجود مخالفت هايي که درمواري دراين باره مطرح است ،اما حدود سه
سالي است که دراليحه بودجه قرارگرفته و در نهايت درمجلس تصويب
ميشود.براساس آخرين اطالعات دريافتي ازروند رسيدگي وتدوين اليحه
بودجه سال آينده ،هيئت دولت درجلسه بررسي تبصرههاي اليحه بار
ديگر با ادامه اجراي اين قانون موافقت کرده و براي سال بعد نيزاجرايي
ميشود .بنابراين تاکنون قراربراين است که شرايط معافيت مشموالن
داراي بيش ازهشت سال غيبت به روال سال جاري و آنچه در بودجه
قرارداشت باشد.شنيدهها حاکي از آن است که در جريان بررسي اليحه
بودجه براي تصويب تبصره مربوط به معافيت مشموالن ،در مواردي
مخالفتهايي از سوي وزارت دفاع مطرح بوده است ،به ويژه درباره اينکه
در اين حالت شرايط براي همه مشموالن (از نظر سطح مالي) يکسان
نيست ،اما در نهايت براي اليحه بودجه  ۱۳۹۷نيز مصوب شده است.
طبق آنچه که در قانون بودجه سال جاري وجود دارد بر اساس بند(ب)
تبصره  ۱۳۹۶که براي سال بعد نيز تکرار شده است ،دولت ميتواند کليه
ت سال غيبت دارند
مشموالن خدمت وظيفه عمومي که بيش از هش 
را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت بهصورت نقد و اقساطي که تا
پايان سال اجراي قانون بودجه تسويه ميشود ،معاف کند.ميزان جريمه
مشموالن غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه بر اساس مدرک
تحصيلي ،طبق آنچه در قانون بودچه امسال اجرايي شد از اين قرار است؛
مشموالن زير ديپلم  ۱۰ميليون تومان ،ديپلم  ۱۵ميليون تومان ،فوق
ديپلم  ۲۰ميليون تومان ،ليسانس  ۲۵ميليون تومان ،فوق ليسانس ۳۰
ميليون تومان ،دکترا عمومي علوم پزشکي  ۳۵ميليون تومان ،دکترا
تخصصي غيرعلوم غيرپزشکي  ۴۰ميليون تومان و پزشکان متخصص
و باالتر تا  ۵۰ميليون تومان بايد براي خريد جريمه بپردازند.همچنين
به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ۱۰ ،درصد به مبالغ جريمه
پايه اضافه و مدت غيبت بيش از 6ماه ،يکسال محسوب ميشود .براي
مشموالن متاهل ،پنجدرصد و براي مشموالن داراي فرزند نيز بهازاي
هر فرزند ،پنجدرصد از مجموع مبلغ جريمه کسر ميشود.مشموالن
غايبي که بهصورت اقساطي يا نقدي براي صدور کارت پايان خدمت
اقدام ميکنند ،ميتوانند گواهينامه رانندگي دريافت کنند.اما در مورد
نحوه خرج منابع ناشي از فروش جريمه خدمت سربازي بايد يادآور شد
که طبق قانون بودجه سال جاري ،تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي
معافيتهاي مشموالن ،به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل
کشور واريز ميشود و تا سقف  ۱۵۰۰ميليارد تومان به صورت مساوي به
رديفهاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه
متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص مييابد.

سازمان پزشکي قانوني کشوراعالم کرد:

رشد  ۷/۵درصدي فوتيهاي
ناشي از مسموميت با گاز
سازمان پزشکي قانوني کشوراعالم کرد :در 7ماهه نخست سال جاري
 244نفربراثرمسموميت با گاز منوکسيدکربن جان خود را ازدست دادند
که اين رقم درمقايسه با مدت مشابه سال قبل  7/5درصد رشد داشته
است.به گزارش سازمان پزشکي قانوني کشور ،اين رقم درمقايسه با
مدت مشابه سال قبل که آمارتلفات 227نفربود 7/5درصد افزايش
يافته است.درهفت ماهه اول امسال ازکل تلفات مسموميت با گاز172
نفرمرد و 72نفرزن بودند.در اين مدت استانهاي تهران با  ،55اصفهان
با  17و خراسان رضوي با  15فوتي بيشترين آمار تلفات مسموميت با
گاز را داشتهاند ،اين آمار در تعداد قابل توجهي از استانها کمتراز10
فوتي و درتعدادي ازاستانها نيزصفرگزارش شده است.

