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رئیسجمهور در مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد روز ملی فناوری هستهای:

هیچتوافقیراامضانمیکنیممگرآنکهدرهمانروز
اجرای توافق تمام تحریمها لغو شود
رییسجمهور تصریح کرد :اگر دنیا بگوید که برخالف مقررات بینالمللی با منطق زور میخواهد
در برابر ملت ایران بایستد تردید ندارم که تمام قدرتهای
جهان در برابر ملت ایران شکست خواهند خورد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی در مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد روز ملی
فناوری هستهای اظهار کرد :امروز روز بسیار مبارکی
برای ملت بزرگ ایران در مسیر توسعه ،علم و دانش و
پشیرفت است البته امسال روز فناوری هستهای مقارن و
همراه با ایام والدت بانوی بزرگ اسالم حضرت صدیقه
کبری(س) و والدت بنیانگذار جمهوری اسالمی امام
راحل شده است.
رییسجمهور ادامه داد :جمهوری اسالمی در مسیر
توسعه کشور هر کجا که اراده و تصمیمی را گرفت با همت جوانان و دانشمندان و ایثار و فداکاری
شبانهروزی آنان بحمداهلل به نتیجه رسید .در این بین اگر قدرتهای دنیا موافق و یا مخالفت بودند
هیچ تاثیری در اراده این ملت نداشت.
روحانی در ادامه با ارائه مثالی توضیح داد:در زمان جنگ در سیستم پدافند موشکی زمین
به هوا در المپ قدرت دچار مشکل شدیم که معموال این المپ قابل احیای مجدد نبود و باید
المپ نو خریداری میشد .سیستم آمریکایی بود و کسی در بازار سیاه حاضر به فروش المپ
نبود .خیلی از کشورهای منطقه که مشابه این سیستم را داشتند علیرغم داشتن قصد فروش
جلوی آنها را گرفتند.
وی افزود :در این شرایط از عدهای از دانشمندان این رشته که برخی از آنها در سازمان انرژی
اتمی فعالیت میکردند دعوت کرده و موضوع را به آنها توضیح دادیم .آنها در واکنش تنها سه
تا چهار ماه وقت و کارگاهی با تجهیزات خواستند ،همچنین گفتند که برای آنها در کنار این
پ قدرت احیا نشود به خانه نمیروند چون
کارگاه تختخوابی بگذارند چون تا زمانی که این الم 
میخواهند از آسمان ایران و فضای کشور دفاع کنند.
رییسجمهور یادآور شد :در آن زمان به نظر میرسید که این کار شدنی نیست اما این جوانان
به خانه نرفتند و شبانهروز کار کردند و در عرض سه ماه اولین المپ قدرت احیا شد و در سیستم
کار کرد .ما میخواستیم این سیستم را برای دفاع از کشور آماده نگه داریم .خاطرم است که
پیشنهادات مالی همچون دادن خانه و ماشین به یکی از این دانشمندان دادیم که قبول نکرد و
تنها خواست به زیارت امام برود .ایشان را پیش امام بردیم ،امام پیشانیاش را بوسید و وقتی آمد
گفت که این بوسه را با دنیا عوض نمیکند.
روحانی ادامه داد :ملت و دانشمندان ما از آغاز این مسیر را رفتهاند .روزی که گفتیم سوخت،
غنیسازی و فناوری غنیسازی برای سوخت میخواهیم اگر میآمدند و فناوری را به ما میدادند
شاید هیچ بحثی نبود منتهی آنها در ابتدا گفتند که فناوری را نمیدهیم ،این هم مهم نبود،
حرف دومشان مهم بود که گفتند نمیگذاریم ایران به غنیسازی برسد ،این حرفی بود که ملت
ما زیر بارش نرفت.
وی تاکید کرد :امروز هم در هر فناوری برای رسیدن به توسعه اگر دنیا بگوید که برخالف
مقررات بینالمللی با منطق زور میخواهند در برابر ملت ایران بایستند تردید ندارم تمام قدرتهای
جهان در برابر ملت ایران شکست خواهند خورد به همان دلیل که تمام قدرتهای دنیا پشت
صدام ایستادند تا ملت ایران را شکست بدهند اما موفق نشدند.
رییسجمهور ادامه داد :شرق و غرب عالم به عفلقیان و صدام کمک کردند و ما دست تنها
بودیم .انواع سالحهای شیمیایی ،موشکها و تانکها را به صدام دادند اما یک چیز را از ما
نتوانستند بگیرند آن هم اراده ،انگیزه و ایمان ملت ایران برای ایستادگی و مقاومت بود.
وی تاکید کرد :ما نه در برابر عراق ،بلکه در برابر عراق و همه حامیانش پیروز شدیم و حتی
نگذاشتیم یک میلیمتر مربع در اشغال اشغالگران قرار گیرد.
رییسجمهور گفت :اکثریت قاطع کشورهای دنیا با ایران و با فکر ایران و فناوری صلحآمیز
ایران همراه بودند و دهها بار در مجامع بینالمللی و غیرمتعهدها این امر را بیان کردند ولی یک
مقداری از کشورهای قدرتمند و زورگویی بودند که فکر میکردند قدرت و منطق آنها باید بر دنیا
حکومت کند و تالش کردند تا ملت ایران را در برابر خواست خودشان تسلیم کنند.
وی افزود :آنچه در مذاکرات به دست آمده این نیست که بیانیهای منتشر شده آنچه در این
مذاکرات در طول  16 ،15ماه گذشته و با تالش پیگیر به دست آمده این است که رییسجمهور
آمریکا در همین روزها به صراحت گفت که ما به این نتیجه رسیدهایم که ملت ایران در برابر
فشار و زور ،تسلیم نمیشود.
روحانی یادآور شد :پیروزی ما این است که بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی دنیا یعنی
آمریکا و رییسجمهورش این واقعیت را مورد اذعان قرار میدهد ،این یعنی ملتی که در راه
و مسیر خودش پیروز شده است .رییسجمهور آمریکا اعالم و اعتراف کرد نظام ایران قابل
سرنگونی نیست ،ماهیت مردمساالری و دینیش قابل تغییر نیست.
وی خاطرنشان کرد :ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در منطقه برای همگان قابل پذیرش
شده است ،چه چیزی بهتر از این میخواهیم ،این نکته به ما نشان میدهد که اگر ملتی ایستادگی
و مقاومت کند پیروز است و رییسجمهور آمریکا هم به همین نکته اعتراف کرد که ملت ایران
غرور ملی خودش را با همه توان حفظ کرده و هرگز تسلیم نمیشود.
رییسجمهور گفت :ما در هشت سال دفاع مقدس این واقعیت را نشان دادیم .امروز هم بعد
از حدود  14سال از سال  81تا سال  14 ،94سال است ملت ما ایستادگی و مقاومت کرده است.
امروز به اعتقاد من روزی است که دانشمندان هستهای ما یعنی اقتدار علمی سرداران بزرگ خط
دیپلماسی ما یعنی اقتدار سیاسی ،اقتدار علمی و اقتدار سیاسی در کنار هم قرار گرفته و شما امروز
میبینید این دو اقتدار ،اقتدار بزرگ ملی ما را آفریده است.
وی خاطرنشان کرد :ما امروز به جهانیان این را میگوییم که مسیر اعتدال ،منطق ،مذاکره،
صلح،آرامش و کرامت انسانها و ثبات این منطقه بر افراطیگری و منطق زور و خشونت و
تحریم غلبه کرده و پیروز شده و این چیزی است که ما به عیان میبینیم .دنیا امروز مسیر تکریم
ملت ایران را شروع کرد و مسیر تحریم ،فشار و تهدید را قدم به قدم در حال کنار گذاشتن
است.
روحانی افزود :ما هیچگاه نمیخواهیم در این مذاکرات کسی را شکست بدهیم .اشتباه نشود
ما دنبال شکست و باخت کسی در این مذاکرات نیستیم .ما دنبال احقاق حقوق خودمان و دنبال
مذاکراتی هستیم که برد برد باشد ،هم به نفع ما باشد ،هم به نفع جهان و هم به نفع مردم منطقه.
ما نمیخواهیم به دنیا بگوییم ما در یک مذاکراتی قدم گذاشتیم که ما پیروز این مذاکرات هستیم
و روبروی ما شکست خورده این مذاکرات است ،نه؛ اگر دیگران نمیدانند ما میدانیم که در
دنیایی قرار گرفتهایم که مذاکرات برد باخت استمرار نخواهد داشت و باقی نمیماند .آن مذاکراتی
باقی میماند که برد برد باشد.
رییسجمهور گفت 5+1 :میگوید ما در این مذاکرات کاری کردیم و یا خواهیم کرد که ایران
سالح اتمی نسازد .آنها اینگونه میگویند ولی ما میگوییم تحصیل حاصل محال است .ایران
از روز اول دنبال سالح اتمی نبوده و امروز هم نیست و فردا هم نخواهد بود .اگر ما به دنبال
سالح اتمی بودیم و چنین ارادهای داشتیم ساخت سالح شیمیایی به مراتب راحتتر از سالح
اتمی است .ما که خود قربانی سالح شیمیایی بودیم ،علیه ما سالح شیمیایی استفاده کردند ،نه
در میدان جنگ که در شهر سردشت ،علیه ما بمب شیمیایی استفاده کردند اما ما مقابل به مثل
نکردیم و دنبال سالم شیمیایی و ساخت آن نرفتیم بلکه به معاهده و کنوانسیون منع سالح
شیمیاییپیوستیم.
وی ادامه داد :ملت ما دنبال سالح کشتار جمعی نبوده و نخواهد بود .باالترین دلیل ما عالوه
بر معاهدات بینالمللی و عملکرد ما عالوه بر گزارش آژانس بعد از  14سال بازرسیهای مستمر
ادامه در صفحه 3
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مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بانوان ،شاعران و ذاکران اهل بیت(ع):

ازتوافق عزتمندانه کامال حمایت میکنم

رهبر معظم انقالب اسالمی ،مطالب بسیار مهمی را درخصوص
مذاکرات هستهای و همچنین تحوالت یمن بیان کردند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای پنجشنبه گذشته در
دیدار جمعی از بانوان ،شاعران و ذاکران اهل بیت علیهم السالم
ضمن تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا(س) سخنان خود
را با این مقدمه شروع کردند که «برخی سؤال میکنند چرا رهبری
درباره مذاکرات اخیر هستهای موضع گیری نکرده است؟»
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :علت موضعگیری نکردن
رهبری این است که جایی برای موضع گیری وجود ندارد؛ زیرا
مسئوالن کشور و مسئوالن هستهای میگویند هنوز کاری انجام
نگرفته و هیچ موضوعالزام آوری میان دو طرف بوجود نیامده
است.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :چنین وضعیتی نیاز
به موضعگیری ندارد.
ایشان گفتند :اگر از من سؤال شود که «شما موافق مذاکرات
اخیر هستهای هستید یا مخالف» ،میگویم نه موافق هستم و نه
مخالف ،چون هنوز اتفاقی نیفتاده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :همه مشکل بعد از این است که
باید درباره جزئیات بحث و گفتوگو شود؛ زیرا طرف مقابل ،لجوج،
بدعهد ،بد معامله و اهل از پشت خنجر زدن است و ممکن است
در دوره بحث درباره جزئیات ،کشور و ملت و مذاکره کنندگان را
در حصار قرار دهند.
ایشان گفتند :آنچه که تاکنون اتفاق افتاده نه اصل توافق ،نه
مذاکره منتهی به توافق و نه محتوای توافق را تضمین نمیکند و
حتی این موضوع را هم تضمین نمیکند که این مذاکرات به توافق
منتهی شود؛ بنابراین تبریک گفتن معنایی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند نکته را متذکر شدند و گفتند:
من هیچگاه درخصوص مذاکره با امریکا خوشبین نبودم و این
موضوع هم بواسطه یک توهم نیست بلکه بدلیل تجربهای است
که در این باره وجود دارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :اگر در آینده جزئیات مسائل
و حوادث و یادداشتهای مذاکرات هستهای این روزها منتشر شود،
همه متوجه خواهند شد که این تجربه ما از کجا نشأت میگیرد.
ایشان خاطرنشان کردند :با اینکه به مذاکره با آمریکا خوشبین
نبودم اما از این مذاکرات موردی با تمام وجود حمایت کردم و
اکنون نیز حمایت میکنم.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :من از توافقی که عزت ملت ایران
را تأمین کند ،صددرصد حمایت میکنم و اگر کسی بگوید که
رهبری با رسیدن به توافق مخالف است ،سخن خالف واقع گفته
است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه «ایشان با توافقی
که منافع ملت و کشور را تأمین کند ،کام ً
ال موافق هستند»،
افزودند :البته این را هم گفتهام که «توافق نکردن بهتر از توافق
بد است» ،زیرا قبول نکردن توافقی که بخواهد منافع ملت ایران
را پایمال کند و عزت ملت را از بین ببرد ،شرف دارد بر توافقی که
بخواهد ملت ایران را تحقیر کند.
رهبر انقالب اسالمی سپس به یک ابهام صراحت ًا پاسخ دادند
و گفتند :برخی اوقات گفته می شود که جزئیات این مذاکرات ،زیر
نظر رهبری است در حالیکه این سخن دقیق نیست.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :من نسبت به مذاکرات
بیتفاوت نیستم اما تا بحال در جزئیات مذاکرات دخالت نکردهام و
از این پس هم دخالت نخواهم کرد.
ایشان خاطرنشان کردند :من مسائل کالن ،خطوط اصلی،
چارچوبها و خط قرمزها را عمدت ًا به رئیسجمهور و در برخی
موارد محدود به وزیر امور خارجه گفتهام اما جزئیات در اختیار
آنهاست.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :بنده به مجریان مذاکرات
هستهای اعتماد دارم و تاکنون تردیدی نسبت به آنها نداشت ه ام و
ان شاءاهلل که در آینده هم ،اینچنین باشد اما درخصوص مذاکرات
هستهای ،دغدغه جدی دارم.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به طرف مقابل که اهل فریب
و دروغ و عهد شکنی و حرکت درخالف مسیر صحیح است ،علت
دغدغه جدی را این موضوع دانستند و گفتند :یک نمونه از چنین
رفتارهای طرف مقابل در مذاکرات اخیر اتفاق افتاد و کاخ سفید بعد
از گذشت حدود دو ساعت از پایان مذاکرات ،بیانیه چند صفحهای را
در تبیین مذاکرات منتشر کرد که در اغلب موارد خالف واقع بود.
ایشان افزودند :نگارش چنین بیانیهای در مدت  2ساعت
امکانپذیر نیست؛ بنابراین آنها در همان زمانی که در حال
مذاکره با ما بودند ،مشغول تدوین بیانیهای مخدوش ،غلط و
برخالف محتوای مذاکرات بودند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه «طرف مقابل ما ،طرف
بد عهد و متقلبی است» ،خاطرنشان کردند :نمونه دیگر این است
که آنها بعد از هر دور مذاکرات ،سخنان علنی بیان میکنند و
سپس خصوصی میگویند ،این سخنان برای آبروداری در داخل
و برای مقابله با مخالفان است در حالیکه این مسائل به ما ربطی
ندارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :آنها براساس همان ضرب
المثل معروف که «کافر همه را به کیش خود پندارد» میگویند
اگر رهبری ایران هم مخالفتی با مذاکرات کند ،سخن واقعی آنها
نیست بلکه برای آبروداری داخلی است در حالیکه آنها واقعیات
داخل ایران را نمیفهمند.
ایشان تأکید کردند :سخنان رهبری با مردم براساس اعتماد
متقابل است و همانطور که مردم به بنده حقیر اعتماد دارند ،من
هم نسبت به مردم اعتماد کامل دارم و معتقدم که همواره دست
خدا با این مردم است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :حضور مردم در سرمای
 22بهمن ،و در گرمای ماه رمضان در روز قدس ،همه نشانههای
دست خداست و ما هم بر همین اساس به مردم اعتماد کامل داریم
و سخن ما با آنان در چارچوب این احساس و صدق و بصیرت
مردم است.

حضرت آیتاهلل خامنه ای تأکید کردند :من نسبت به نحوه
رفتار طرف مقابل در ادامه مذاکرات دغدغه دارم.
ایشان با اشاره به برخی موافقتها و مخالفتها با مذاکرات
هستهای خاطرنشان کردند :نباید در این خصوص مبالغه و عجله
شود بلکه باید صبر کرد و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال به مسئوالن تأکید کردند
که باید مردم و بخصوص نخبگان را در جریان جزئیات قرار دهند
و آنها را از واقعیات مطلع کنند؛ زیرا هیچ چیز محرمانهای وجود
ندارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در جریان قرار دادن مردم و نخبگان
را از جزئیات مذاکرات هستهای ،مصداق همدلی مسئوالن با مردم
خواندند و تأکید کردند :همدلی یک موضوع دستوری نیست بلکه
باید آن را بوجود آورد و رشد داد که شرایط کنونی فرصت مناسبی
برای بوجود آمدن همدلی با مردم است.
ایشان در ادامه یک پیشنهاد را به مسئوالن مطرح کردند و
گفتند :مسئوالن که افراد صادق و عالقهمند به منافع ملی هستند
باید منتقدین شاخص مذاکرات را دعوت کنند و با آنان صحبت
کنند؛ اگر در مطالب آنان ،نکتهای بود ،از آن برای پیشبرد بهتر
مذاکرات ،استفاده کنند و اگر نکتهای هم نبود ،آنان را قانع کنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :این مصداق همدلی و
یکسانسازی دلها و عملها است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :ممکن است مسئوالن
بگویند بهعلت فرصت سه ماهه برای رسیدن توافق ،زمان زیادی
بمنظور بحث و شنیدن سخنان منتقدین وجود ندارد که در پاسخ
باید گفت این فرصت سه ماهه یک موضوع غیرقابل تغییر نیست
و اگر این مدت زمان افزایش یابد هیچ اشکالی ندارد همانگونه
که طرف مقابل در برههای از مذاکرات ،زمان را هفت ماه عقب
انداختند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه بار دیگر با تأکید بر اینکه
مذاکره با امریکاییها فقط در مورد موضوع هستهای است و نه
هیچ موضوع دیگری خاطرنشان کردند :البته مذاکرات درخصوص
ی
موضوع هستهای یک تجربه است .اگر طرف مقابل از کجتاب 
های خود دست بردارد ،این تجربه را میتوان در مسائل دیگر ادامه
داد اما اگر طرف مقابل به کجتابیهای خود ادامه دهد ،تجربه قبلی
ما در بی اعتمادی به امریکا تقویت خواهد شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اظهار گالیه از برخی
موضعگیریها که طرف مقابل را جامعه بینالمللی میداند افزودند:
طرف مقابل ملت ایران که بدعهدی میکند ،امریکا و سه کشور
اروپایی است و نه جامعه بینالمللی .جامعه بینالمللی همان 150
کشوری هستند که رؤسا و نمایندگان ارشد آنها چند سال پیش در
اجالس غیرمتعهدها در تهران شرکت کردند و اینکه گفته میشود
طرف مقابل ما جامعه بینالمللی است که باید به ما اعتماد کند،
سخن بیموردی است.
رهبر انقالب اسالمی سپس به مواردی که ایشان در جلسات
خصوصی از مسئوالن در موضوع هستهای مطالبه کردهاند ،اشاره
کردند و گفتند :من اصرار دارم که مسئوالن ،دستاوردهای کنونی
هستهای را بسیار با اهمیت تلقی کنند و آنها را کم ارزش و
سبک نشمارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه «صنعت
هستهای یک ضرورت برای کشور است» ،افزودند :اینکه برخی
روشنفکرنماها بگویند «صنعت هستهای را برای چه میخواهیم؟»،
یک فریب است.
ایشان با اشاره به نیاز کشور به صنعت پیشرفته هستهای
در عرصههای انرژی ،تولید رادیودارو ،شیرین کردن آب دریا ،و
کشاورزی خاطرنشان کردند :مهمترین ویژگی صنعت هستهای
کشور این است که دستیابی به این صنعت بسیار مهم ،نتیجه
انفجار استعدادهای ذاتی جوانان ایرانی بوده است؛ بنابراین روند
پیشرفت در صنعت هستهای باید ادامه یابد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ادعاهای چند کشور جنایتکار
همچون امریکا که از بمب اتمی استفاده کرده و یا فرانسه که
آزمایشهای هست ه ای خطرناک انجام داده است ،گفتند :آنها
ما را متهم به تالش برای ساخت بمب اتمی میکنند ،در حالیکه
نظام اسالمی ایران بر مبنای فتوای شرعی و همچنین بر مبنای
عقالنی ،هیچگاه بدنبال سالح هستهای نبوده و نخواهد بود ،و آن
را مایه دردسر میداند.
حضرت آیتاهلل خامنهای مطالبه بعدی از مسئوالن را ،اعتماد
نکردن به طرف مقابل خواندند و افزودند :اخیراً یکی از مسئوالن
صریح ًا گفت که ما به طرف مقابل اعتماد نداریم ،که اینگونه
موضعگیریها خوب است.
ایشان با تاکید بر اینکه «نباید فریب لبخند طرف مقابل را
خورد و نباید به وعدههای نقد او اعتماد کرد» ،گفتند :نمونه بارز
این مسئله ،مواضع و سخنان رئیسجمهور امریکا بعد از بیانیه اخیر
است.
رهبر انقالب ،لغو یکجای تحریمها را یکی دیگر از مطالبات
از مسئوالن بیان کردند و افزودند :این موضوع بسیار مهم است و

تحریمها باید در همان روز توافق به طور کامل لغو شوند.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :اگر قرار باشد لغو
تحریمها به یک فرآیند جدید مرتبط شود ،اساس مذاکرات بیمعنا
خواهد بود؛ زیرا هدف از مذاکرات برداشته شدن تحریمهاست.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بیان مطالبه بعدی به بحث
بازرسیها اشاره و تأکید کردند :مطلق ًا نباید اجازه داده شود که به
بهانه نظارت ،به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند و مسئولین
نظامی کشور نیز به هیچ وجه اجازه ندارند که به بهانه نظارت و
بازرسی ،بیگانگان را به این حریم راه دهند ،و یا توسعه دفاعی
کشور را متوقف کنند.
ایشان افزودند :الزم است توانایی دفاعی کشور و مشت
محکم ملت در عرصه نظامی همچنان محکم بماند و روز بروز
نیز محکمتر شود .همچنین به هیچ وجه نباید در مذاکرات ،حمایت
از برادران مقاوممان در نقاط مختلف مورد خدشه قرار گیرد.
رهبر انقالب اسالمی در خصوص شیوه نظارت بر برنامه
هستهای ایران نیز تاکید کردند :هیچگونه شیوه نظارت غیرمتعارف
که ایران را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارتها تبدیل
کند ،مورد قبول نیست و نظارتها باید تنها در محدوده همان
نظارتهای متعارفی که در همه دنیا انجام میشود اعمال شود،
نه بیشتر.
تذکر آخر رهبر معظم انقالب در خصوص ضرورت تداوم توسعه
فنی برنامه هستهای کشورمان بود.
ایشان تاکید کردند :توسعه علمی و فنی در ابعاد گوناگون باید
ادامه یابد البته تیم مذاکره کننده ممکن است الزم بداند که برخی
محدودیتها را قبول کند که در این زمینه حرفی نداریم اما توسعه
فنی باید حتم ًا ادامه یابد و با قدرت پیش رود.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :تأمین این
خواستهها برعهده مذاکره کنندگان است و باید با بهرهگیری از
نظرات افراد مطلع و امین و همچنین نظرات منتقدان ،شیوههای
درست مذاکراتی را پیدا و دنبال کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای سپس در بخش دیگری از سخنان
خود به تحوالت بسیار مهم یمن اشاره و تأکید کردند :سعودیها
با تجاوز به یمن ،خطا و اشتباه کردند و بدعت بدی را در منطقه
بنیان گذاشتند.
رهبر انقالب کار این روزهای دولت سعودی در یمن را مشابه
جنایت صهیونیستها در غزه خواندند و به دو جنبه مهم این
موضوع پرداختند.
ایشان اقدام علیه ملت یمن را «جنایت ،نسل کشی و قابل
تعقیب بین المللی» دانستند و افزودند :کشتن کودکان ،تخریب
خانهها و نابود کردن زیر بناها و ثروتهای ملی یک کشور ،جنایتی
بزرگ است.
رهبر انقالب تأکید کردند :یقین ًا سعودیها در این مسئله خسارت
و ضرر خواهند کرد و به هیچ وجه پیروز نخواهند شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای درخصوص دلیل پیشبینی شکست
سعودیها گفتند :دلیل این پیشبینی واضح است؛ زیرا توانایی
نظامی صهیونیستها چندین برابر سعودیها و منطقه غزه نیز یک
منطقه کوچک بود ،اما آنها نتوانستند موفق شوند ،در حالیکه
یمن ،کشوری پهناور و با جمعیت دهها میلیونی است.
رهبر انقالب تأکید کردند :سعودیها در این ماجرا قطع ًا ضربه
خواهند خورد و بینی آنها به خاک مالیده خواهد شد.
ایشان با اشاره به سوابق سعودیها در مسائل سیاست خارجی
گفتند :ما با سعودیها در مسائل گوناگون سیاسی اختالفات متعددی
داریم اما همیشه میگفتیم که آنها در سیاست خارجی متانت و
وقار نشان میدهند ،اما چند جوان بیتجربه امور آن کشور را در
دست گرفته و دارند جنبه توحش را بر جنبه متانت و ظاهرسازی
غلبه میدهند ،که این کار قطع ًا به ضررشان تمام خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به دولت سعودی تأکید کردند :این
حرکت در منطقه قابل قبول نیست و من هشدار میدهم که باید
دست از حرکت جنایتآمیز در یمن بردارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای سپس به حمایت و دفاع امریکا از
دولت سعودی اشاره کردند و افزودند :این طبیعت امریکاست که
در همه قضایا بجای اینکه از مظلوم حمایت کند ،طرف ظالم را
میگیرد ،اما آنها نیز در این موضوع ضربه خواهند دید و شکست
خواهند خورد.
ایشان با اشاره به ادعای دخالت ایران در یمن گفتند :هواپیماهای
جنایتکارشان آسمان یمن را ناامن کرده و بهانههای ابلهانهای که از
نظر خداوند ،ملتها و منطق بینالمللی مردود است برای دخالت
در یمن جور میکنند ،اما این کارها را دخالت نمیدانند و در مقابل،
ایران را متهم میکنند.
رهبر انقالب ،ملت یمن را ملتی کهن و با سابقه دیرین که
ظرفیت و توانایی تعیین دولت خود را دارد خواندند و مجدداً تأکید
کردند :الزم است دولت سعودی هرچه زودتر دست از این جنایت
های فاجعه بار بردارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای نقشه اولیه طراحی شده توسط
بدخواهان ملت یمن را ،ایجاد خأل قدرت و بوجود آوردن شرایطی
مشابه وضعیت بسیار بد و رقتبار لیبی خواندند و گفتند :خوشبختانه
در تحقق چنین هدفی ناکام ماندند؛ زیرا جوانان مؤمن ،عالقهمند و
معتقد به راه و روش حضرت امیرالمؤمنین(ع) اعم از شیعه ،سنی،
زیدی و حنفی مقابل آنان ایستادند و از این به بعد نیز ایستادگی
کرده و پیروز خواهند شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای بیانات خود ضمن
گرامیداشت یاد مرحوم آهی ،به عنوان مداحی متعهد ،پایبند،
خیرخواه و پر تالش نکاتی را خطاب به مداحان متذکر شدند.
«قدر دانستن فرصت حضور جمعیت انبوه بویژه جوانان در
مجالس اهل بیت(ع)» و «لزوم ترویج معارف دین و سبک زندگی
اسالمی و سوق دادن مخاطبان برای عمل به مسئولیتهای بزرگ
این دوران» ،اولین نکته ای بود که رهبر انقالب خطاب به مداحان
بیان کردند« .پرهیز از انحراف و خرافهگرایی و ایجاد گره در
اعتقادات جوانان» نیز از دیگر نکاتی بود که رهبر انقالب اسالمی
به آن اشاره کردند.
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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

نشاط مردم پس از توافق هستهای سرمایه نظام است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری انتخابات در
سال جاری را برای نظام بسیار مهم دانست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک سال نو و تأکید
بر حفظ و تقویت سنت دیرین ایرانیان در دید و بازدیدهای
نوروزی ،برگزاری انتخابات در سال جاری را برای نظام بسیار
مهم دانست و گفت :براساس تعالیم دینی ،قانون اساسی و اصول
دموکراسی ،نقش مردم برای دخالت در انتخاب سرنوشت خویش،
از اولویت سیاستهای کلی ،برنامهریزیها و اجرائیات در نظام
اسالمی است.
وی نشاط و شادابی اجتماعی را حق مردم در زندگی فردی
و جمعی دانست و با اشاره به شادی و خرسندی که این روزها
به خاطر تفاهم سیاسی در مذاکرات هستهای در مردم ایجاد
شده ،گفت :این نشاط و شادابی ،سرمایه ارزشمندی برای نظام،
مسؤوالن و دولت است و باید خدا را شکر کنیم که توفیق ایجاد
نشاط عمومی را به ما داده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بیانیه هستهای را
نقطه آغاز یک راه نسبت ًا مشکل تا رسیدن به تفاهم عملی خواند
و گفت :مطمئن ًا البیهای صهیونیست هر کاری را میکنند تا
بتوانند وقفهای در امضای نهایی مذاکرات ایجاد نمایند و از این
طریق بر دروغ پردازیهای خویش در خصوص ایرانهراسی و
تشدید ایران ستیزی ادامه خواهند داد.
وی پذیرش رسمی ایران به عنوان یک کشور دارای دانش
هستهای و عضو باشگاه هستهای را یکی دیگر از شاخصهای
بیانیه لوزان دانست و گفت :براساس قوانین بینالمللی ،آژانس
هستهای باید به ایران کمک کند تا مراکز هسته ای خود را
براساس دانش و تکنولوژی جدید به روز نماید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به کسانی که
در داخل اظهار نگرانی میکنند ،گفت :دانش هستهای در فکر و
اندیشه فرزندان دانشمند این مرز و بوم است و اینها سرمایههایی
هستند که همیشه خواهند ماند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،شفاف سازی را سیاست همیشگی
جمهوری اسالمی در  35سال گذشته دانست و گفت :چون
استفاده صلح آمیز از مواهب دانش هستهای را حق خود میدانیم،

پنهان کاری نداریم و خیلی شفاف و صریح میگوییم ساختن
بمب هستهای ،قتل عام مردم و نابودی زمین از نبات و جانداران
را حرام و استفاده از مواهب هسته ای در پزشکی ،کشاورزی و
دیگر ابعاد زندگی را حق ایرانیان و تالش برای زمینهسازی آن را
وظیفه مسؤوالن جمهوری اسالمی ایران میدانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش با ابراز تأسف از اوضاع
نابسامان بعضی از کشورهای اسالمی و شدید اختالفات مذهبی
مسلمانان ،گفت :جای تعجب است که پیروان مهربانترین
پیامبر تاریخ ،با تحریم دشمنان اسالم که سعی در ایجاد اختالف
میان شیعه و سنی دارند ،همدیگر را میکشند و به آن افتخار
میکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری آیاتی از
قرآن کریم که بر گفتوگوی با پیروان اهل کتاب و پرهیز از نزاع
تأکید دارند ،گفت :اختالف نظر خوب است که باعث روشن شدن
حقایق میشود و آنچه همگان از آن منع شدهاند ،نزاع است که
جامعه را فشل و دشمنان را بر مسلمانان مسلط مینماید.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر نقش وحدت ،به ویژه در
استحکام پایههای نظام ،به همدلی و همزبانی مردم در سال 57
در مقطع اعتصاب عمومی و به ویژه اعتصاب شرکت نفت اشاره
کرد و گفت :رژیم پهلوی همه عوامل داخلی و خارجی قدرت را
داشت ،اما وحدت مردم پنجههای آهنین ساواک را شکست.

ِین
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری « َوالَّذ َ
َجا َه ُدوا فِی َنا لَ َن ْه ِد َی َّن ُه ْم ُس ُبلَ َنا» به مصادیق علمی و امروزی این
آیه در سه مقطع پیروزی انقالب ،دفاع مقدس و شرایط امروز
اشاره کرد و گفت :خداوند در این آیه تأکید مینماید که راههای
متعددی برای هدایت و راهنمایی مبارزان و مجاهدان قرار داده
است.
وی با تشریح مواهب الهی و مصادیق نصرت الهی ،در مقطع
پذیرش قطعنامه  598و سرنوشت ذلیالنه دشمنان داخلی و
خارجی مردم ایران ،گفت :تحقق وعدههای خداوندی در پاسخ
به این سؤال روشن و آشکار است که حامیان خارجی حزب بعث
کجایند؟! سرنوشت صدام چه شد؟! منافقین که ستون پنجم
دشمن بودند ،چگونه زندگی میکنند؟!
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با ترسیم روند مانع تراشیهای
غربیها و آمریکا در مسیر حرکت علمی و دانش هستهای ایران،
شرایط فعلی را مصداق عملی آیه « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»
دانست و گفت :ایران در دورههای متعدد به پیروزیهای نظامی،
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی رسیده و این نشان از حقانیت ایران
است.
شهیندخت موالوردی ،معاون رئیس جمهور در امور زنان و
خانواده و معاونین به همراه برخی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی جمعی از اقشار مختلف مردم از استانهای تهران،
البرز و قم استادان دانشگاههای سراسر کشور مدیران شرکت
ایران خودرو بعضی از اعضای کانون وکال و سردفتران جمعی
از علما ،فضال و طالب حوزههای علمیه و گروهی از دانشجویان
دانشگاههای دولتی و غیردولتی طی دو دیدار جداگانه ،با آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی آغاز سال جدید را تبریک گفتند.
در آغاز این دیدارها خانم دکتر شهیندخت موالوردی ،معاون
امور زنان و خانواده رئیس جمهور حجتاالسالم والمسلمین
قدس محالتی ،حجتاالسالم والمسلمین آهنگران(فرزند آقای
صادق آهنگران) حجتاالسالم والمسلمین محمد صدوقی ،دکتر
علیرضا منادی و چند نفر دیگر از اقشار مختلف مردمی ،با تبریک
سال نو و توافقات هستهای و نزوالت آسمانی ،خواستار توفیقات
روزافزون نظام اسالمی و مسؤوالن آن شدند.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

غربیها و آمریکا بیش از ایران نیاز به توافق دارند

رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام در مورد مذاکرات
هستهای و بیانیه لوزان سوئیس اظهار کرد :شواهد بسیاری نشان
میدهد که غربیها و آمریکا بیش از ایران نیاز به توافق دارند و
باید از این فرصت در جهت تأمین منافع ملی و تحکیم پایههای
نظام استفاده کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام در دیدار با علی اکبر والیتی
رئیس و معاونین مرکز تحقیقات استراتژیک ،با اشاره به اتفاقات
یمن و تحلیل تاریخ الحوثیها و فرقههای شیعی آن کشور،
گفت :موقعیت جغرافیایی یمن با دو هزار شصت کیلومتر ساحل و
دسترسی به آبهای آزاد دنیا و تنگه  24کیلومتری باب المندب
در منطقه بسیار مهم و حمله عربستان به این کشور به دلیل
اشتباه محاسباتی مسؤوالن این کشور ،قابل تأمل است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ویرانی زیربناهای یک
کشور اسالمی را تأسفبار و باعث افزایش نا امنیهای قومی و
مذهبی در منطقه خواند و خاطر نشان کرد :اگر این جنایات ادامه
داشته باشد ،آتش آن دامان اکثر کشورهای منطقه بویژه خود
عربستان را میگیرد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به برنامه ششم و وظایف
مجمع تشخیص مصلحت و سازمانهای زیرمجموعه آن برای

بررسی دقیق بندهای آن ،اظهار کرد :با توجه به سند چشمانداز
 20ساله و سیاستهای کلی که تقریب ًا در همه بخشها داریم
و با نگاه به شرایط فعلی کشور ،باید قانونی نوشته شود که
عقبافتادگیهای سالهای اخیر جبران شود.وی با اظهار
خرسندی از وجود شخصیتهای محقق و اندیشمند در مرکز
تحقیقات استراتژیک ،گفت :انتظار نسل فرهیخته و مردم از مرکز
انجام کارهای جاودان برای تاریخ ایران است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت
کاربردی شدن تحقیقات راهبردی ،افزود :مردم و جامعه باید آثار
علم و دانش را در ابعاد مختلف زندگی خود ببینند.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تحقیق راهبردی درباره محل
نگهداری نقدینگی باالی جامعه را که به تورم لجام گسیخته
طی سالهای اخیر انجامیده مهم دانست و اظهار کرد :باید از
این موجودی که سرمایه فردی و اجتماعی مردم است ،در جهت
اتمام طرحهای نیمه تمام و احیای صنعت ،کشاورزی و اقتصاد
کشور استفاده کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری تشبیه
نقدینگی کشور و وجود آنها در بانک به منبعی که از یک طرف
نقدینگی وارد و از طرف دیگر خارج میشود ،گفت :سؤال مهم
این است که نقدینگی خروجی بانکها کجاست؟ و چرا در
زمینههای مفید و مولّد کشور بکار گرفته نمیشود.
وی با طرح این پرسش که «آیا جایی غیر از بانکها برای
وجود پولهای مردم وجود دارد؟» ،اظهار کرد :اگر سیستم بانکی
کشور موجودی خود را در اختیار کارهای زیربنایی بگذارد ،سود
بانکها در اختیار کشور و رونق اقتصادی قرار میگیرد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مورد مذاکرات هستهای و
بیانیه لوزان سوئیس نیز خاطر نشان کرد :شواهد بسیاری نشان
میدهد که غربیها و آمریکا بیش از ایران نیاز به توافق دارند و
باید از این فرصت در جهت تأمین منافع ملی و تحکیم پایههای
نظام استفاده کرد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

تفاهم هستهای اجر صبر مردم در سالهای جهاد بود

امروز ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام ،میزبان
وزرای دادگستری ،ورزش و جوانان ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،اطالعات به همراه معاونان ،استاندار البرز ،دکتر
اردکانیان ،مسؤول امور آب سازمان ملل و جمعی از مسؤوالن و
مدیران سازمانها ،نهادها و ارگانها بود که جداگانه ،برای دیدار
نوروزی با آیتاهلل هاشمی رفسنجانی آمده بودند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر یک از این دیدارها،
با تبریک سال نو ،به مالقاتهای متعدد نوروزی امسال اشاره
کرد و گفت :آنچه در تمام این دیدارها از گروههای متعدد مردمی
و مسؤوالن دیدم ،اهمیت مذاکرات هستهای و نقش آن در توسعه
کشور بود ،به گونهای که پس از تفاهم و صدور بیانیه ،شاهد
نشاط و شادابی در همه گروهها بودیم.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،بارش نسبی باران و توافق
هستهای و تقارن آن با آغاز سال را لطف خداوندی برای سعادت
دانست و افزود :توافق غربیها و آمریکا با ایران در لوزان ،اجر
صبر مردم ایران در سالهای طوالنی جهاد و مقاومت در مقابل
تحریمهای با سابقه است.
وی حفاظت از این دستاورد را مهم خواند و گفت :اگر چه تا
توافق نهایی سه ماه مانده ،ولی میبینید که موجی از امیدواری
حتی کشورهای غربی را برای گسترش روابط با ایران فرا گرفته
است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،پرهیز از سطحی نگری و دامن
نزدن به مواضع شعاری را شرط ادعای تالش برای افزایش

آگاهی مردم از مفاد توافقات هستهای دانست و گفت :تیم
هستهای ایران با هدایت و حمایتهای رهبری و پشتیبانیهای
مردم از حقوق ایران دفاع کردهاند که عملکرد آنان در  18ماه
گذشته قابل تقدیر است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در دیدار وزرای
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و اطالعات ،از عملکرد مثبت
دو وزارتخانه در دولت تدبیر و امید تقدیر کرد و گفت :آقایان
علوی و دکتر هاشمی و معاونان و همکاران آنها امنیت روانی و
درمانی مناسبی در کشور حاکم کردهاند که امیدواریم در سال
جدید هم رشد داشته باشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری شرایط
کشور و اوضاع سیاست خارجی ایران در سالهای گذشته و
مقایسه آن با شرایط فعلی ،بر اهمیت استفاده از فرصتها تأکید
کرد و با یادآوری نصایح آیتاهلل بروجردی در سالهای طلبگی،
گفت :سنت خداوند است که فرصتهایی را برای بندگانش ایجاد
میکند و عاقالن و هوشیاران باید از فرصتها درست استفاده
َحات أال َف َت َع َّرضُ وا لَها»...
کنند« .ا َِّن ل َِربِّ ُک ْم فی أ ّیا ِم َد ْه ِر ُک ْم نَف ٌ
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،تمایل کشورهای اروپایی به ایجاد
روابط اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی با ایران را براساس برداشت
درست سیاسی توصیف کرد و گفت :با سالها تجربه ،پی بردهاند
که ایران در تحریمها ساخته میشود و مصداق آن ،امنیت کامل
ایران در منطقهای است که شعلههای جنگ در اکثر کشورها
فروزان است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحلیل سخنان رئیس

جمهور آمریکا درباره ایران ،گفت :براساس عقل سیاسی متوجه
شد که مخالفت و مبارزه با ایران ،مشت بر سندان است و راه
درست ،مذاکره.
وی افزود :قدرتهای جهانی وقتی همدلی و همزبانی مردم و
مسؤوالن جمهوری اسالمی را دیدهاند ،به دوستان عرب خویش
سفارش کردهاند که به جای ایران هراسی ،از نارضایتی مردم
خود بترسند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی عصبانیت رژیم جعلی صهیونیستی
را به خاطر افزایش اعتبار بینالمللی ایران دانست و گفت :در کنار
مکتب اهل بیت(ع) ،منابع داخلی ،نیروی انسانی تحصیلکرده و
مردمی آگاه ،اعتماد بینالمللی به نظام اسالمی ،سرمایهای
ارزشمند برای ایران است که باید از آن در جهت پیشرفت و
شکوفایی کشور استفاده کرد.
در آغاز این دیدارها ،محمود گودرزی ،وزیر ورزش و جوانان
رضا اردکانیان ،مدیر دانشگاه آب سازمان ملل در ژنو ،سید حمید
طهایی ،استاندار البرز حجتاالسالم والمسلمین دکتر علوی ،وزیر
اطالعات آقای دکتر سیدحسن قاضیزاده هاشمی ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با تبریک سال نو ،گزارشی از برنامهها و
فعالیتهای وزارتخانهها و مسؤولیتهای خویش ارائه کردند.
حجتاالسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر
دادگستری نیز در مالقات جداگانه شرایط موجود را ،نتیجه
لطف و فضل خداوند دانست و پیشنهادات جدیدی برای تکمیل
سیاستهای کلی انتخابات به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ارائه
کرد.

رئیسجمهور در مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد روز ملی فناوری هستهای:

هیچ توافقی را امضا نمیکنیم
مگر آنکه در همان روز تمام تحریمها لغو شود
ادامه از صفحه 2

عالوه بر تمام اینها فتوای رهبر معظم انقالب اسالمی است که ما میبینیم رییسجمهور آمریکا
هم به این فتوا استناد میکند .این فتوا نشان میدهد این مردم از لحاظ دینی ،اعتقادی و مذهبی و
اخالقی دنبال این سالح نیستند و نخواهند بود .اگر شما در  5+1به این پیروزی رسیدید که ایران
دنبال سالح اتمی نمیرود و نخواهد رفت من معتقدم اگر این را میگویید ،من به شما میگویم پیروز
بودید قبل از اینکه بدانید پیروز بودید.
روحانی گفت :اما اگر دنبال این بودید که ملت ایران را از اراده و توسعهاش باز دارید و یا از اقتدار
علمی باز دارید دیدید که نتوانستید و نخواهید توانست .ملت ما در مسیر توسعه علمی راه خود را ادامه
خواهد داد همانگونه که مذاکرهکنندگان توانمند ،غیور و شجاع ما در صدها جلسه به صراحت گفتند
ما دست از فناوری صلحآمیز بر نمیداریم و نطنز ما به فعالیت خود ادامه میدهد و غنیسازی در نطنز
ادامه خواهد داشت .بیش از هزار سانتریفیوژ در فردو مستقر بوده و مستقر باقی خواهد ماند.
هیچ توافقی را امضا نمیکنیم مگر آنکه در روز اجرای توافق تمامی تحریمهای اقتصادی لغو
شود
رییسجمهور گفت :ما در اراک یک راکتور آب سنگین برای تولید دارو و مصارف پزشکی خواهیم
داشت .ما تغییر و توسعه را بر اساس توانمندی علمی اندیشمندان و دانشمندان خودمان و طبق اهداف
ملی خودمان ادامه میدهیم .ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق
تمامی تحریمهای اقتصادی به مورخ همان روز لغو شود .ما به حول قوه الهی در مسیری که ملت
ما تعیین کرده است و خواست ملی ما است در چارچوبی که رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده
تالش کرده و تالش میکنیم.
مدعی نیستیم که در این راه دولت پیروز میدان است ،رهبر و ملت پیروز میدان هستند
وی ادامه داد :ما مدعی نیستیم که در این راه دولت پیروز میدان است یا خواهد بود ،این ملت است
که پیروز میدان بوده و خواهد بود ،این رهبر است که پیروز میدان بوده و پیروز میدان خواهد بود ،این
اراده ملت ایران است که پیروز میدان بوده و پیروز میدان خواهد بود البته دولت هم به عنوان خادمان
مردم و از جمله تیم مذاکرهکننده به عنوان شخصیتها و چهرههایی که خود را از طرف مردم مامور
میدانند و مجری ماموریت ملت ایران هستند ،آنها هم تالش خود را انجام دادند و تالش خود را
انجام خواهند داد و ملت ما هیچگاه تالش سربازان فداکار خود و از خادمان خودش را نادیده نگرفته و
یا فراموش نمیکند و همواره تالش و تشکر و تقدیر و پشتوانه خودش را به خادمان خود ابراز میکند
و امروز هم اینچنین خواهد بود.
وی گفت :ما این مسیر را تا موفقیت نهایی ادامه میدهیم .امروز در لوزان یک گام بزرگ به پیش
برداشته شده و گامهای بعدی هم به حول قوه الهی برداشته خواهد شد .همه مذاکرهکنندگان توانمند
و شجاع از وزارت خارجه ،سازمان انرژی اتمی و تمامی اقتصاددانان و همه آنهایی که همراه هستند
و کمک میکنند و همه آنهایی که این مسیر را تا امروز هموار کردند ،از مجلس شورای اسالمی،
قوه قضاییه ،همه نیروها و همه قدرتها و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی که باعث اقتدار کشور و
اقتدار دولت هستند همه ما در سال همدلی و همزبانی منسجم بودهایم و منسجم خواهیم بود.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه ما کار زیادی در پیش داریم ،اظهار
کرد:به روان همه شهدا و شهدای هستهای درود میفرستیم و از تالش همه اندیشمندان و دانشمندان
در سازمان انرژی اتمی،دانشگاهها و سراسر کشور تجلیل میکنیم .امروز این نمونه مجتمع سوخت
نشان آن است که ما راه علمی خودمان را ادامه خواهیم داد.
وی افزود :همه دستاوردهای امروز که بیشترشان در زمینه پزشکی ،درمانی و تشخیص برای
بیماران ،صنعت و رشد و توسعه است ،نشان میدهد که اندیشمندان و دانشمندان بزرگ ما با شجاعت
کار را به پیش بردهاند همانطور که یارانشان در این راه جان خود را فدا کردند.
رئیس جمهور خطاب به قدرتهای بزرگ گفت :شما برخی از قدرتها که مدعی انسانیت هستید
چرا دانشمندان ما را کشتید؟ بأی ذنب قتلوا؟ چرا اینها کشته شدند و خونشان را ریختید؟ چرا ملت ما
را تحریم کردید؟ چرا دارو را تحریم کردید؟ چرا گندم را بر مردم ما تحریم کردید؟ چرا پول بانکی و
گردش بانکی را تحریم کردید؟ شما کار غیرانسانی کردید و مسیرتان مسیر ناصحیحی بود.
روحانی افزود :فکر میکردید با تحریم غیرقانونی و غلط و فشار میتوانید ملت بزرگ ،مسلمان،
غیور ،شجاع ،تاریخساز و فرهنگساز را تسلیم کنید .چه اشتباه بزرگی کردهاید .البته اگر میخواهید با
این ملت کار کنید دست دوستی ما به سمت شما دراز است.
حاضریم با کشورهایی که میخواهند در چارچوب احترام با ملت ایران کار کنند ،کار کنیم
روحانی گفت :حاضریم با تمام کشورهایی که میخواهند در چارچوب اصول انسانی ،قانونی و
احترام و منافع مشترک با ایران اسالمی کار کنند ،کار کنیم .ما توافق هستهای را اولین گام در مسیر
تعامل سازنده با جهان میدانیم .هدف ما تعامل سازنده است که به نفع همه خواهد بود.
رئیس جمهور تأکید کرد که تعامل سازنده به نفع شرق و غرب و منطقه خواهد بود.
با بمباران ،ملتی تسلیم نمیشود
رئیس قوه مجریه خطاب به کشورهای منطقه گفت :بیایید برادری کنیم و به ملتها احترام
بگذاریم .با بمباران ،ملتی تسلیم نمیشود .بچههای بیگناه را نکشید .با بمباران ملت بزرگی همچون
یمن تسلیم نمیشود .بیایید همه به فکر پایان جنگ ،آتشبس و کمکهای نوعدوستانه به مردم
مظلوم یمن باشیم.
وی ادامه داد :بیاییم فضا را آماده کنیم تا یمنی با یمنی در کنار میز مذاکره برای آینده خود تصمیم
بگیرند .حال چرا به کشتار مردم میپردازید؟ کشور ضعیف از لحاظ نظامی پیدا کردهاید ،البته این
کشور از لحاظ اراده کشور بزرگی است اما انگار شما به چهار تا هواپیمای خود مینازید ،نمیدانید
پایان کار چه خواهد بود؟
رئیس جمهور تأکید کرد :این راه غلط است .از این راه غلط برگردید .شما این راه غلط را در لبنان،
سوریه و عراق امتحان کردید و فهمیدید که اشتباه کردید .به زودی خواهید فهمید که در یمن نیز
اشتباه میکنید .راه درست ،راه برادری و دوستی است .بیاییم صلح و ثبات را در منطقه مستقر کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه خشونت،افراط ،آدمکشی و تروریسم راه ناصحیح است ،گفت :هر کس
به کمک تروریستها رفته در پایان ضرر کرده است .از سرنوشت صدام درس بگیرید .اگر بمباران
شیمیایی و تجاوز جواب میداد،صدام جواب میگرفت .این راه را ادامه ندهید چون آن مسیر ناصحیح
است .روحانی همه کشورهای منطقه را به دوستی ،برادری ،صلح و امنیت دعوت کرد و از همه آنها
خواست که از تجاوز دست بردارند.
آینده مردم یمن به دست مردم یمن خواهد بود
وی افزود :دست به دست هم بدهید و آتش بس را در منطقه برقرار کنید و به مردم یمن کمک
کنید .بدانید آینده مردم یمن به دست مردم یمن خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد :این که کسی از آن طرف دنیا ادعا میکند دلسوز منطقه
است ،راست نمیگوید .اگر دلسوزید چرا متجاوزان را تشویق میکنید؟ منطقه راه صحیح و درستی
دارد که قرنها این راه را ادامه داده است .مردم منطقه از شیعه و سنی و مذاهب و اقوام مختلف قرنها
با هم برادرانه و دوستانه زندگی کردند اما شما آمدید و تحریک میکنید .دنبال چه چیزی هستید؟ اگر
دنبال منافع خودتان هم هستید این راه اشتباه است .اگر میخواهید کاالیتان را در منطقه بفروشید باز
هم این راه اشتباه است .مسیر اعتدال و تعامل سازنده را در پیش بگیرد.
وی افزود :به ملتها احترام بگذارید و بدانید سرنوشت ملتها در اختیار ملتها خواهد بود.
به ملت قول میدهم که دولت گامهای بعدی را در پیش خواهد گرفت
رئیس جمهور در بخش پایانی صحبتهایش از همه اندیشمندان و دانشمندان هستهای که در
سراسر کشور برای توسعه ،کار و تالش میکنند و از همه مذاکرهکنندگان شجاع و با تدبیر تشکر و
سپاسگزاری کرد.
روحانی همچنین خطاب به ملت گفت :به ملت بزرگمان وعده و قول میدهم که دولت خدمتگزار
ی آنها قدم به قدم به کمک و همت آنها و با راهنمایی و هدایت رهبری
برای اجرای خواست مل 
گامهای بعدی را در پیش خواهد گرفت و بیتردید پایان کار موفقیت ملت ایران خواهد بود.

اقتصادی

4
رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد

آزادسازی سهام عدالت تا سال ۹۵

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت :بر اساس
قانون تا سال  ۹۵برای آزادسازی سهام عدالت زمان
داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،عبداهلل پوری
حسینی با اشاره به آغاز طرح سهام عدالت در کشور
از سال  85گفت :بر اساس این طرح درصدی از سهام
شرکتهای سود ده تحت عنوان شرکتهای سرمایهپذیر به
سبد سهام عدالت اختصاص یافته و این سهام به مشموالن تعلق گرفته است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود :سهام عدالت به صورت قسطی به مشموالن
داده شده است که اقساط آن در مدت  10سال به صورت ساالنه از محل سود این سهام
کسر و به حساب خزانه واریز میشود.
آزاد سازی پس از  10سال

وی ادامه داد :بر اساس قانون اگر پیش از  10سال از محل سود این سهام ،اقساط سهام
عدالت تسویه شود دولت ملزم به آزادسازی سهام عدالت خواهد بود اما اگر بخشی از این
سهام تسویه نشده باقی بماند ،در الیحه آزادسازی سهام عدالت که در دولت تهیه شده
پیش بینیهایی در این زمینه درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد  ،مثال مردم می توانند از طریق آورده نقدی خود ،اقساط باقی مانده را
تسویه کنند و پس از آن سهام عدالت آنها قابلیت خرید و فروش پیدا می کند و اگر این
اتفاق نیفتاد آن قسمتی از سهام عدالت که اقساطش پرداخت شده است آزاد می شود و
بقیه به عنوان وثیقه در دست دولت باقی خواهد ماند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه بر اساس قانون پس از یک دوره  10ساله ،آن بخش از
سهام عدالت که اقساط آن تسویه شده است  ،باید قابلیت خرید و فروش پیدا کند  ،گفت:
در صورتی که سال  94سال رونق بورس باشد و شرکتها از سوددهی خوبی برخوردار شود
 ،می توان امیدوار بود که درصد زیادی از اقساط سهام عدالت تسویه شود.
وی افزود :سازوکار آزادسازی سهام عدالت بسیار پیچیده و سخت است که خوشبختانه
با آغاز کار دولت یازدهم ابهامات آن مورد بررسی قرار گرفت که پس از تصویب در هیات
وزیران به مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان مهلت  10ساله آزادسازی گفت :باید تا پایان
سالجاری صبر کنیم و بر اساس قانون تا سال  95برای آزادسازی سهام عدالت زمان داریم.
وی در باره آمار مشموالن سهام عدالت نیز گفت :کار ثبت نام از مشمولین این سهام از
 9سال پیش آغاز شده است و با احتساب کارگران فصلی و ساختمانی حدود  48میلیون
سهامدار عدالت خواهیم داشت.
پوری حسینی همچنین در خصوص امکان افزوده شده مشموالن بیشتر به طرح سهام
عدالت تصریح کرد :در این خصوص نیز پیش بینی هایی در الیحه آزادسازی سهام عدالت
در نظر گرفته شده است تا بازبینی در مشموالن این طرح انجام شود که بر اساس آن
عدالت بیشتری در این سهام رعایت خواهد شد.

آغاز واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد از آغاز واگذاری سهام این بانک خبر داد.
به گزارش شبکه خبری صبح تهران ،غالمحسین تقی نتاج مدیر عامل بانک مهر
اقتصاد گفت :با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای سیاست های بانک
مرکزی ج.ا.ا و بر اساس ماه  99قانون برنامه پنجم توسعه ،مرحله دوم عرضه سهام بانک
مهر اقتصاد با نماد معامالتی« ومهر» در بازار پایه فرابورس ایران آغاز شد.
نتاج از واگذاری  5درصد از سهام این بانک خبر داد و گفت  :در روز نخست  50میلیون
سهم به عموم مردم واگذار شد که با توجه به استقبال و اشتیاق برای خرید سهام بانک مهر
اقتصاد عرضه مجدد سهام این بانک در دستور کار سهامدار عمده ی بانک قرار دارد.
وی تصریح کرد :بانک مهر اقتصاد با نماد «ومهر» از تاریخ  26اسفند  93در گروه بانک
ها و موسسات اعتباری به عنوان یکصد و هشتاد و سومین نماد معامالتی در فهرست نرخ
های بازار فرابورس ایران درج شده است و معامالت آن به صورت توافقی انجام می شود.
نتاج با اشاره به بیش از دو دهه سابقه فعالیت این بانک در عرصه پولی و بانکی کشور،
گفت :بانک مهراقتصاد با  800شعبه در سراسر کشور ،بیش از  12میلیون سپرده گذار و
صدها هزار سهامدار 5 ،درصد از نقدینگی کشور را مدیریت می کند و سبد دارایی های آن
متشکل از دارایی های مطمئن و با بازده مناسب است که برای سرمایه گذاران جذابیت
باالیی از لحاظ سودآوری پایدار فراهم کرده است .وی افزود  :این بانک از هفده سال
گذشته تا کنون تعداد  10میلیون و  500هزار فقره وام و تسهیالت بالغ بر  700هزارمیلیارد
ریال برای فعالیت های اقتصادی کشور و در جهت توسعه فضای کسب و کار پرداخت
نموده است و برای سال جاری نیز حدود  180هزار میلیارد ریال بودجه جهت پرداخت
تسهیالت در نظر گرفته است .مدیر عامل بانک مهر اقتصاد همچنین گفت :روند شاخص
های عملکرد مالی این بانک در نظام بانکی کشور از سنوات گذشته تاکنون نشان می
دهد این بانک به طور میانگین همواره در شاخص های عملکرد مالی جزو  5بانک برتر
کشور بوده و مطمئن ًا این روند با پیوستن بانک مهر اقتصاد به نظام بانکی کشور و گسترش
خدمات پولی و بانکی افزایش چشمگیری در پی خواهد داشت.

کاهش نرخ تورم به  15درصد

رییس دفتر رییس جمهوری دوشنبه هفته گذشته در دیدار با آیت اهلل ناصر مکارم
شیرازی از مراجع تقلید ،گفت :در زمان حاضر تورم به  15درصد رسیده و رفع تحریم ها
بازار صادراتی را رونق می دهد.
به گزارش ایرنا ،محمد نهاوندیان با بیان اینکه بازار بورس و سرمایه گذاری نیز رشد
یافته است ،افزود :در بازار کسب و کار نیازمند سرمایه گذاری هستیم تا رونق ایجاد شود.
وی با اشاره به وضعیت بانکها ،اضافه کرد :با توجه به کاهش تورم ،نرخ سود نیز کاهش
خواهد یافت که این خود به سرمایه گذاری مردم در بانکها و کاهش هزینه تولید منجر می
شود .وی با بیان اینکه در سالهای اخیر قدرت نظارتی بانک مرکزی کاهش یافته بود ،گفت:
این نظارت رو به بهبود است و بعضی موسسات بدون ضابطه و مجوز که تخلفات گسترده
ای را مرتکب شده بودند ،منظم شده اند .نهاوندیان ابراز امیدواری کرد :شرایط بهتری در
حمایت از تولید داشته باشیم و رفع تحریم ها بازار صادراتی را رونق دهد.
سخنان آیت اهلل مکارم شیرازی در این دیدار ،بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.
محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری ،روز دوشنبه به منظور دیدار با مراجع تقلید
و ارایه گزارش از عملکرد دولت به قم سفر کرده است
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جزئیات افزایش حقوق کارمندان
در سال ۹۴

معاون اول رئيس جمهور ،مصوبه هيئت وزيران را
درباره تعيين ضريب حقوق کارمندان و بازنشستگان براي
سال  ۱۳۹۴ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،متن اين مصوبه بدين
شرح است:
 -1ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال  1394به ميزان
 19هزار و  597ريال تعيين مي شود.
 -2ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات
کشوري ،کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطالعات و شاغلين
پستهاي سياسي وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع
بند (ج) ماده ( )50قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1394
به ميزان  1376ريال تعيين ميشود.
 -3حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان
صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح
و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي،
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ،نهادها و مؤسسات
عمومي غيردولتي در سال  1394به ميزان  14درصد
نسبت به سال  1393افزايش مي يابد.
 -4سقف افزايش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعي
وابسته به دولت ،نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي،
بانک هاي دولتي ،بيمه ها و شرکتهاي دولتي در سال
 ،1394چهارده درصد تعيين ميشود.

 –5حداقل حقوق و مزاياي مستمر (شاغلين) موضوع
تبصره ماده ( )76قانون مديريت خدمات کشوري براي
کارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير
مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين بند ( )7اين
تصويب نامه در سال  1394به ميزان  7ميليون و  500هزار
ريال و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارمندان
هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين ميشود.
 -6حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران و
مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي
مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي
به ميزان  7ميليون و  500هزار ريال و حداکثر حقوق آنان
نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين ميشود.
تبصره – اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطالعات و
ديوان محاسبات کشور و کارمندان سياسي و شاغل در
پستهاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول اين بند
مستثنا ميباشند.
 -7حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال
 1394به ميزان  5ميليون ريال و حداکثر هفت برابر حداقل
مذکور در اين بند تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ،اين مصوبه را  27اسفند
 1393براي اجرا به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
ابالغ کرد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از کشف پروندههای
سوءاستفاده برداشت از کارتهای بانکی خبر داد و گفت:
برنامهای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.
به گزارش مهر ،عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست خبری
در بانک مرکزی در مورد ابالغیه جدید انتقال پول و تعیین
سقف خرید کارتی به میزان  ۵میلیون تومان گفت :در ایران
اکثریت خریدها با کارتهای برداشت است و این کارتها
دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال
قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارتهای اعتباری و
برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه
کالن ،افزود :متوسط خرید این کارتها در دنیا  ۵۰تا  ۱۰۰دالر
است اما این قابلیت تاکنون در کارتهای بانکی ایران بوده که
مبالغ باالیی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند .این در حالی
است که برای انتقال مبالغ باال می توان از سیستم ساتنا ،حواله
جات و چک استفاده کرد.
وی گفت :بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود
 ۷صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداختها باالی
مبلغ  ۵۰میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را
برای آن تعیین کرد که این سقف  ۵۰میلیون تومان در روز
خواهد بود ،یعنی حداکثر افراد می توانند با کارتهای بانکی
خود روزانه تا مبلغ  ۵۰میلیون تومان خرید کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ،دلیل اصلی اعمال این
محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی
ذکر کرد و گفت :با این کارتها و این شیوه مقررات مبارزه
با پولشویی می توانست دور بخورد ،بنابراین برای پیشگیری
از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه
هفته جاری  ۲۰فروردین ماه بانکها موظف به اجرایی کردن
آن هستند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از  ۹۹درصد معامالت مردم حتی
با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است ،گفت :به
بانکها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در
کارتها دیده شود .بر این اساس ۳ ،دستورالعمل برای اجرای
آن به بانکها ابالغ شده است که براساس دستورالعمل اول
حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های
فروش ،اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰
میلیون تومان تعیین می شود.
ارجمندنژاد ادامه داد :براساس دستورالعمل دوم بانکهای
صادر کننده کارت باید ظرف  ۳ماه سازوکارهایی را در
روالهای اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ
تراکنش روزانه هر کارت از سقف  ۵۰میلیون تومان تجاوز کند
از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی
مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت :حداکثر مبلغ
قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی)
از تاریخ اول اردیبهشت  ۹۴معادل  ۵۰میلیون تومان در هر
روز تعیین می شود .بر این اساس ،یک فرصت زمانی  ۳ماهه
برای بانکها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در
نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر

اینکه بیش از سقف  ۵۰میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد
اجرایی شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی
مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های
بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارتهای جدید توسط
بانکها نیست؟ گفت :نیازی به صدور کارتهای جدید نیست
و بانکها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این
بخشنامه را اجرایی کنند .افرادی که جزو مجرمین و متخلفان
مالی هستند و در سیل انبوهی از معامالت این تخلفات را
مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از
این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند،
از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات
نخواهند بود.
وی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارتهای
بانکی خبر داد و گفت :این پرونده ها حدود چند مورد بوده که
به قوه قضاییه ارجاع شده است به طوری که در یکی از پرونده
ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم
زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و
نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد صدور مجوز تاسیس
بانکهای جدید توسط بانک مرکزی گفت :درخواستهایی در
مورد تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی واصل می
شود که این موارد کم نیست و به صورت روزانه بانکها،
موسسات اعتباری ،صرافی ها ،لیزینگها ،تعاونی های
اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی متقاضی دریافت مجوز هستند که طبق سیاستها
بانک مرکزی این تقاضاها را مورد بررسی قرار می دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد :برای
درخواست تاسیس بانک هم به طور مستمر با درخواستهایی
مواجه هستیم اما بانک مرکزی فعال برنامه ای برای صدور
مجوز بانک جدید ندارد.

کشف پروندههای سوءاستفاده
و برداشت از کارتهای بانکی

جزئیات دستمزد کارگران
در سال94

عضو شورای عالی کار گفت :مزد کارگران در همه
سطوح شغلی بر اساس معیارهای مختلف در سال جدید،
 17درصد افزایش یافت .به گزارش ایسنا ،محمدرضا
راهداری زاده اظهار کرد :بر اساس مصوبات جدید مزد
ماهیانه هر کارگر حداقل  712هزار و  425تومان تعیین
شده است .وی افزود :مجموع دریافتی کارگران حداقل
بگیر مجرد با احتساب مزایا  892هزار و 430تومان و
کارگران متاهل دارای یک فرزند  963هزار و  671تومان
و مزد هر کارگر با دو فرزند یک میلیون و  34هزار و 912
تومان در شورای عالی کار تصویب شده است.
راهداری زاده بیان کرد :ارزش بن خرید کاال کارگران
تا سال گذشته  80هزار تومان بوده که مبلغ بن امسال
طبق مصوبات جدید به  110هزار تومان و همچنین حق
مسکن از  20هزار تومان به  40هزار تومان در سال جدید
افزایش یافته است .وی اظهارکرد :همچنین تا پیش از
این پایه سنواتی هر کارگر روزانه  500تومان بوده که این
رقم امسال به  1000تومان رسیده است.

رشد اقتصادی ایران
در سهماهه سوم سال گذشته
با نفت  2/8درصد
و بدون نفت 2/5درصد

بانک مرکزی ،رشد اقتصادی ایران در سه ماهه سوم
سال  ۹۳را با نفت 2/8 ،درصد اعالم کرد .به گزارش
مهر ،در تازهترین گزارش بانک مرکزی از شاخصهای
اقتصادی در سه ماهه سوم سال  ،۹۳نرخ رشد اقتصادی
با نفت  2/8درصد و بدون نفت 2/5درصد اعالم شده
است .در این مدت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
 ۲۶۳۲۴۳۸میلیارد ریال گزارش شده است .پیش از این،
بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیمه اول سال گذشته را
با نفت  ۴درصد و بدون نفت  3/5درصد اعالم کرده بود،
ضمن اینکه این بانک رشد اقتصادی در سه ماهه دوم
سال  ۹۳را با نفت  3/7درصد و بدون نفت  ۳درصد
اعالم کرده بود.

افزایش سپردههای بانکی
به  781هزار میلیارد تومان

طبق آخرین آمار بانک مرکزی ،مانده سپردههای
ریالی و ارزی بانکها و موسسه اعتباری توسعه به حدود
 781هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایسنا ،بررسی تغییرات مانده تسهیالت و
سپردههای بانکها و موسسات اعتباری نشان میدهد که
تا پایان آذرماه سال  1393جمع کل سپردههای ارزی و
ریالی آنها به  780هزار و  982میلیارد تومان رسیده که بعد
از کسر سپردههای قانونی و قرار گرفتن نزد بانک مرکزی،
حدود  693هزار و  842میلیارد تومان در حساب بانکها
باقی مانده است .اما بانکها و موسسه اعتباری توسعه از
مانده سپردههای خود بعد از کسر سپرده قانونی بیش از
 642هزار و  634میلیارد تومان را به عنوان تسهیالت
پرداختهاند و این رقم به عنوان مانده تسهیالت آنها ثبت
شده است .بنا بر این گزارش ،به روال گذشته بیشترین
حجم سپردههای بانکی در بین  31استان با حدود 471
هزار و  530میلیارد تومان در تهران تجمع کرده که از
این رقم بعد از کسر سپردههای قانونی بالغ بر  398هزار
و  461میلیارد تومان به عنوان تسهیالت پرداخت شده
است .این در حالی است که کمترین میزان جذب سپرده
در بین استانهای کشور در استانهای کهگیلویه و بویراحمد
با  1773میلیارد و ایالم با حدود  1924میلیارد تومان
گزارش شده است.

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

افزایش عرضه ارز به بازار

رئیسکل بانک مرکزی اعالم کرد که دولت قصد دخالت در بازار و جلوگیری از پایین آمدن نرخ ارز را ندارد ،اکنون قائممقام
وزیر صنعت ،معدن و تجارت میگوید که برای ایجاد تعادل در بازار بعد از تک نرخی شدن ،عرضه ارز ممکن است به بازار اضافه
شود .به گزارش تابناک ،مجتبی خسروتاج در خصوص اجرای سیاست ارز تکنرخی در بازار گفت :یکی از مشکالت دو نرخی
بودن ارز ،مسائل ناشی از رانت و فسادی است که در نظام های چند نرخی ارز بوجود می آید؛ به این معنا که در چنین نظامهایی،
دولت باید سیستمهای کنترلی قیمت و ارز را اعمال کرده و بر شیوه تخصیص ارز نیز نظارت کامل داشته باشد .قائم مقام وزیر
صنعت ،معدن و تجارت افزود :از سوی دیگر ،به دلیل اینکه ارز ،چند نرخی است ،تخصیص منابع نیز به صورت بهینه صورت نمی
گیرد .یعنی برخی از کاالها ممکن است ارز دولتی بگیرند و برخی دیگر که دقیقا در همان رشته فعالیت قرار میگیرند ،از دریافت
ارز محروم شوند .وی تصریح کرد :اینکه دولت میگوید به سمت ارز تک نرخی رویم ،هدف کنترل بر عرضه و جلوگیری از بروز
مشکل در مکانیزم های قیمت گذاری را دنبال میکند؛ چراکه هم اکنون که به کاالها ارز دولتی و آزاد تخصیص مییابد ،دولت
مجبور است که کنترل قیمت کرده و نظارت بیشتری داشته باشد؛ ضمن اینکه در واردات دقت کند که کاالها با چه ارزی و چه
قیمتی وارد کشور میشوند و به چه قیمتی در بازار به فروش می رسند .خسروتاج ،خطر بیش اظهاری را یکی دیگر از مخاطرات
ارز چند نرخی دانست و گفت :واردکننده می تواند برای دریافت ارز دولتی ،در گمرکات و مبادی ورودی ،بیش اظهاری کند و
پروفرماها ،قیمت های واقعی نداشته باشند؛ بنابراین بروز این مشکالت سبب شد تا دولت سیاست ارز تک نرخی را پیش گیرد.
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان کرد :فضا بعد از تک نرخی شدن ارز مثبت است و البته دولت باید تقاضا را کنترل
کند که قیمت ارز باال نرود ،ضمن اینکه عرضه ارز را نیز اضافه کنیم.

اقتصادی
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

کارگران و بازنشستگان صاحب «مسکن ویژه» میشوند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایجاد مسکن ویژه
کارگران و بازنشستگان را یکی از برنامههای رفاهی دولت
در سال  94دانست و گفت :براساس تفاهم نامهای که
میان وزارتخانههای تعاون و راه و شهرسازی امضا شده
است طرح خانهدار کردن این گروه عظیم از جمعیت کشور
با جدیت دنبال میشود.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی از راهاندازی نخستین
سامانه ملی مشاغل ایران در سال  94خبر داد و اجرای
طرح تحول بخش تعاونی و رونمایی از مسکن اجتماعی را
از مهمترین برنامههای وزارت کار در سال جاری برشمرد.
او معرفی مشاغل ،مشاورههای شغلی و حرفهای و
تدوین فرهنگ ملی مشاغل کشور در جهت کمک به
کارجویان ،کارفرمایان ،کارآفرینان و برنامهریزان نظام
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را از مهمترین اهداف راه
اندازی این سامانه برشمرد.
وی گفت :با نگاهی به عملکرد سال گذشته وضعیت
این وزارتخانه در ارایه خدمات به ویژه در حوزه رفاهی و
بیمهای از گذشته بهتر است.
وزیر کار در ادامه به اولویتهای وزارتخانه متبوعش در
سال  94اشاره کرد و گفت :امسال دو طرح بزرگ را دنبال
خواهیم کرد که رونمایی از طرح مسکن اجتماعی از جمله
آنهاست .همچنین اجرای بیمههای اجتماعی فراگیر در
سطوح مختلف را در سال پیش رو به مرحله اجرا خواهیم
رساند که هریک از افراد جامعه با سطوح مختلف درآمدی
بتوانند از مزایای بیمه های اجتماعی بهرهمند شوند.
ربیعی در عین حال از طرح بهبودی خدمات تامین

اجتماعی کارگران در سال جاری خبر
داد و افزود :جهت گیری دولت در این
برنامه الکترونیکی شدن دفترچههای
بیمه شدگان است.
وی سال  94را سال تولید و اشتغال
دانست و با تاکید بر لزوم تحرک هرچه
بیشتر در این بخش اظهار کرد :دولت
عالوه بر اجرای سیاستهای حمایتی
برای سرمایهگذاریهای کالن ،موضوع
اشتغال را نیز در واحدهای خرد و
کوچک با جدیت دنبال میکند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دیگر ابعاد اقدامات
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار
پرداخت و گفت :در حوزه روابط کار خوشبختانه تعداد
تشکلها افزایش یافت و در تعیین حداقل مزد نیز در دو
سال گذشته شاهد افزایش آن بودیم که این موضوع
رضایت تشکلها را به دنبال داشت.
وی به افزایش  17درصدی حقوق و دستمزد کارگران
در سال  94اشاره کرد و افزود :هرچند درصد رشد حقوق
کارگران از میزان تورم جامعه پیشی گرفته است اما برای
پربار کردن سفره کارگران همچنان باید کار کرد.
به گفته ربیعی ،وزارت کار در بحث حفظ امنیت شغلی،
با دقت فعالیت پیمانکاران را زیرنظر دارد تا از اخراج
کارگران به بهانه های مختلف جلوگیری کند.
وی استخدام کارگران با قراردادهای سفید امضا
را غیرقانونی دانست و گفت :دولت با متخلفان در این

خصوص برخورد میکند.
ربیعی درباره توجه به توسعه
کارآفرینی و اشتغال نیز اظهار کرد :مقام
معظم رهبری در فرمایشات نوروزی
خود به این مساله اهتمام جدی داشتند
و این امر وظیفه ما را در توسعه اشتغال
سنگین تر میکند .وی گفت :در بخش
اشتغال خرد به طرحهای خوبی رسیدهایم
و اجرای این طرحها در بخشهای کوچک
و خرد می تواند آنان را متحول کند.
ربیعی درعین حال اجرای طرح تکاپو
در استانها با همراهی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
را گام مثبتی در جهت توسعه مشاغل کوچک دانست.
وزیر کار ابراز امیدواری کرد :با اعتباری که از محل
هدفمندی یارانهها برای اشتغال در سال  94در نظر گرفته
شده رونق بازار کار محقق شود.
ربیعی مجموع اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در
کشور را چهار هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :با
ایجاد تحرک در این حوزه بخش قابل توجهی از بیکاران
نیز جذب بازار کار خواهند شد.
وی در پایان توسعه بخش تعاون را مستلزم نگاه نو
به ظرفیتها و قابلیتهای بخش تعاونی و اتخاذ روشهای
نوگرایانه برای استفاده از این شبکه عظیم اقتصادی
اجتماعی دانست و گفت :دستیابی به اهداف توسعه بخش
تعاون از طریق هفت راهبرد اساسی در قالب طرح تحول
بخش تعاونی اجرا و دنبال خواهد شد.

راهکارهای وزیر اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی

شاید در هیچ مقطعی شاهد تفاوت  10تا  15درصدی
نرخ سود بانکی و تورم نبودهایم .درحالی که امروز تورم به
زیر  15درصد رسیده است اما نرخ سود بانکی همچنان
باالی  20درصد است ،لذا به گفته وزیر امور اقتصاد دارایی،
نرخ سود اسمی و نرخ تورم امروز به هیچ عنوان با یکدیگر
همخوانی ندارد.
به گزارش تابناک ،علی طیبنیا به راهکارهایی اشاره
کرد که بدون تعیین نرخ دستوری میتواند نرخ سود بانکی
را متعادل کند .به اعتقاد او عدم تناسب عرضه و تقاضا
در سیستم وامدهی سبب نرخهای باالی سود شده است.
درحالی که امروز با تقاضای باال برای تسهیالت مواجه
هستیم اما در عین حال بازارهای مالی موازی نیز وضعیت
انقباضی حاکم است و اعطای تسهیالت به درستی و
مطابق با تقاضا صورت نمیگیرد.
وی اضافه کرد :وقتی به این مشکل واقف هستیم پس

باید برای رفع آن اقدام کنیم و عرضه
منابع قابل وامدهی را افزایش دهیم .با
این اقدام خواهیم توانست بدون تعیین
دستوری نرخ سود بانکی که من همیشه
با آن مخالف بودهام؛ نرخ سود بانکی را
کنترل کنیم.
طیبنیا توضیح داد :پرداخت بدهی
دولت به بانکها یکی از راهکارهایی
است که میتواند منابع قابل وامدهی
را افزایش دهد .بنابراین دولت باید خود
را ملزم به تادیه بدهیهایش کند .در کنار این راهکار،
افزایش سرمایه بانکها نیز میتواند ما را به هدف مورد
نظر یعنی باال رفتن منابع و افزایش قدرت وامدهی و در
نتیجه تناسب عرضه و تقاضا برساند.
به گفته او ،فروش اموال و داراییهای مازادی که

بانکها دارند هم راهحل دیگری برای
افزایش منابع قابل وامدهی است .طیبنیا
همچنین با اشاره به موضوع مطالبات
معوق بانکی به عنوان یک مساله مهم
و اساسی سیستم بانکی متذکر شد :وجود
این حجم از مطالبات معوق ،توانایی
بانکها برای اعطای تسهیالت مجدد
را کاهش داده است لذا وصول مطالبات
معوق باید با راهکارهای عملی در دستور
کار بانکها قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد :با عملیاتی
کردن این چند اقدام می توان منابع بانکی را افزایش داد
و توان تسهیالتدهی بانکها را باال برد .در این شرایط
عرضه و تقاضا در بازار تسهیالت متعادل شده و نرخهای
سود منطقی خواهد شد.

بسته جدید دولت برای شکستن قفل بیکاری
با وجود اینکه رئیس جمهور حل مسئله بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن را از مهمترین
اولویتهای امسال دولت اعالم کرده اما کارشناسان میگویند با  ۴هزار میلیارد تومان نمیتوان
مشکل بیکاری میلیونی را حل کرد.
به گزارش مهر ،رئیس جمهور در سخنان نوروزی خود با مردم یکی از مهم ترین برنامه ها و
وعده های دولت تدبیر و امید را در سال  ،۹۴مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان دانست
و عنوان کرد در این راستا اقدامات ویژه ای از سوی دولت انجام خواهد شد.
از مردادماه سال  ۹۲که دولت یازدهم امور اجرایی کشور را در دست گرفت تاکنون ،وعده ها
و مباحث فراوانی پیرامون مقابله با بیکاری و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال جوانان داده شده
و پیرامون این مسئله نیز آمارها و ارقام گوناگونی ارائه شد .به دفعات از سوی باالترین مقامات
دولتی درباره بیکاری و خطر هجوم چند میلیونی بیکاران به بازار کار سخن گفته شده و به گفته
وزیر تعاون ،کار و رفاه آژیر بیکاری نیز بارها به صدا درآمده است .در یکی دو سال گذشته مرتبا
بر این نکته تاکید شده که به زودی بازار کار کشور با موج  ۴میلیون و  ۵۰۰هزارنفری از فارغ
التحصیالن دانشگاهی مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید در این زمینه تصمیمات فوری گرفته شود.
رئیس جمهور در بخشی از پیام نوروزی خود گفت :هدف ما در سال جدید رونق پایدار ،افزایش
ت های جدید برای اشتغال به ویژه برای جوانان عزیز ،تحصیل
صادرات غیرنفتی و ایجاد فرص 
کردگان و فار غ التحصیالن دانشگاه هاست و در این زمینه با کمک شما مردم در سال جدید،
قدمهای نویی را برخواهیم داشت ،صادرات غیرنفتی را افزایش خواهیم داد و زمینه اشتغال را
فراهم خواهیم کرد .یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فراهم شدن زمینه های حل معضل
بیکاری که طی سالیان متمادی از سوی دولت های مختلف دنبال شده ،میزان منابع مالی است
که بتوان برای مقابله با بیکاری و ایجاد فرصت های جدید شغلی فراهم و اختصاص داد.
هرچند دولت ها تالش می کنند تا سرمایه های خصوصی را به سمت تولید و در نتیجه
اشتغال زایی سوق دهند ،اما دولت ها خود نیز با اختصاص منابعی از شبکه بانکی به صورت
دستوری به اینگونه مباحث وارد می شوند .در دولت گذشته تنها برای ایجاد اشتغال از طریق
بنگاه های کوچک زودبازده  ۲۸هزارمیلیاردتومان از منابع بانک ها اختصاص پیدا کرد.
همچنین برای اجرای طرح مشاغل خانگی نیز منابع فراوانی هزینه شد و حاال دولت تدبیر
و امید نیز چنین رویه ای را دنبال می کند .علی ربیعی؛ وزیر تعاون ،کار و رفاه مجموع اعتبارات
مربوط به ایجاد اشتغال در کشور را در سال جاری  ۴هزار میلیارد تومان اعالم و ابراز امیدواری
کرد با ایجاد تحرک در این حوزه ،بخش قابل توجهی از بیکاران جذب بازار کار شوند.
مقامات دولتی معتقدند از طریق اختصاص هدفمند منابع به طرح های اشتغال زایی ،تامین
سرمایه در گردش و نقدینگی واحدها و همچنین تالش برای حفظ اشتغال موجود می توان بازار
کار را به سمت تعادل سوق داد .همچنین عنوان می شود در برخی صنایع مانند کفش ،زمینه
های میلیونی ایجاد اشتغال فراهم است .وزیر کار با بیان اینکه سال  ۹۴سال تولید و اشتغال

است بر لزوم تحرک هرچه بیشتر در این بخش ها تاکید کرد و گفت :دولت عالوه بر اجرای
سیاست های حمایتی برای سرمایه گذاری های کالن ،موضوع اشتغال را نیز در واحدهای خُ رد
و کوچک با جدیت دنبال می کند.
کارشناسان بازار کار می گویند اختصاص تنها  ۴هزار میلیارد تومان منابع از سوی دولت برای
ایجاد اشتغال به عنوان طرحی که رئیس جمهور از آن به عنوان یکی از  ۳اولویت اصلی دولت
در سال جاری یاد می کند نمی تواند چندان امیدوار کننده باشد و در حال حاضر ،بازار کار برای
خروج از بحران به منابع به مراتب بیش از این ارقام نیازمند است.
اگر بخواهیم مقایسه ای بین ارقام اختصاص یافته از سوی دولت برای اشتغال زایی به عنوان
اولویت بسیار مهم سال جاری با رقم اختصاص یافته برای بخش آب و برق داشته باشیم ،ناچیز
بودن  ۴هزار میلیارد تومان به خوبی نمایانگر می شود .وزیر نیرو اعالم کرده صنعت آب و برق
در سال جاری  ۱۶هزار و  ۵۰۰میلیاردتومان فقط منابع دولتی در اختیار خواهد داشت که مقایسه
آن با بودجه در نظر گرفته شده برای اشتغال ،نشان دهنده ناچیز بودن  ۴هزار میلیارد تومان
برای مهار بیکاری است .از سویی ،دقیقا مشخص نیست هزینه ایجاد هر شغل در سال جاری
چقدر در نظر گرفته شده که وزیر کار امیدوار است با صرف  ۴هزارمیلیارد تومان بتوان بخش
قابل توجهی از بیکاران (به روایت مرکز آمار  ۲.۵میلیون نفر و به روایت های دیگر تا  ۱۰میلیون
نفر) ،جذب بازار کار شوند.
به عقیده کارشناسان ،آشفتگی های آماری در بازار کار یکی از مهمترین مسائلی است که به
پیچیده تر شدن معضالت در این بخش می افزاید به نحوی که تنها در مورد هزینه ایجاد هر
شغل در کشور ،ارقام متفاوتی از سوی مقامات رسمی دولت بیان می شود ،در حالی که می توان
این انتظار را داشت که دستکم در برخی مسائل مهم مانند هزینه های الزم برای ایجاد یک
شغل پایدار ،توافق نظر وجود داشته باشد .بررسی برخی از این اظهارات نشان می دهد معاون
علمی فناوری رئیس جمهور در آذرماه  ۹۲هزینه ایجاد هر شغل را  ۱۶۰میلیون تومان اعالم
کرده و در شهریورماه سال گذشته نیز معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را  ۳۰۰میلیون تومان
اعالم کرد! همچنین وزیر کار در آذرماه  ۹۳هزینه ایجاد هر شغل را حدود  ۱۵۰میلیون تومان و
در مقاطعی نیز  ۲۰تا  ۷۰میلیون تومان اعالم کرده بود .ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد
هر شغل در صنایع بزرگ  ۲میلیارد تومان است .با این حساب ،مشخص نیست در سال گذشته
برای  ۴۰۰هزار شغل جدیدی که وزیر کار می گوید ایجاد شد چقدر هزینه شده و از سویی این
مشاغل در چه بخش هایی بوده اند و میزان پایداری این مشاغل چقدر است .آیا شاغالن جدید
در این بخشها با شروع سال به سر کار رفته اند و یا دوباره خانه نشین شده اند.
کارشناسان اقتصادی انتظار دارند با بازگشت رونق به اقتصاد کشور و انجام سرمایه گذاریهای
جدید ،فضاهای جدیدی نیز برای اشتغال زایی فراهم شود .در عین حال ،تا آن زمان بازار کار توان
پذیرش درخواست میلیونی بیکاران و فارغ التحصیالن دانشگاهی را نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

مرحله سوم فیلترینگ تا  2ماه آینده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:
فیلترینگ هوشمند در سال  ۹۴اجرایی
میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمود
واعظی گفت :تالشمان بر این است که با اتکا
به توان دانشمندان و محققان ایرانی فیلترینگ
هوشمند را برای در اختیار داشتن اینترنت پاک
اجرایی کنیم.
وی گفت :از نیمه اسفند وارد مرحله دوم
فیلترینگ شدیم که البته مربوط به شبکه های
اجتماعی نیست.
واعظی افزود :مرحله سوم فیلترینگ تا دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد.
ارسال  19میلیارد پیامک در  2هفته نوروز

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :امسال از سه اپراتور تلفن همراه  19میلیارد
پیامک در دو هفته نوروز مبادله شد.
واعظی افزود :با توجه به تمهیدات اندیشیده شده از جمله تعبیه آنتن های سیار ،در
بخش های پیامک و صوت مشکل نداشتیم اما در بخش اینترنت با توجه به افزایش
کاربران اینترنتی با برخی اختالالت مواجه بودیم.
درسال  94افزایش تعرفه نداریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در بخش تلفن همراه و اینترنت  ،در سال
 94افزایش تعرفه نخواهیم داشت.
واعظی افزود :با توجه به اجرای طرح همکدسازی  ،کمیته ای در وزارت ارتباطات
تشکیل شده و این کمیته در حال بررسی تعرفه های تلفن ثابت است.
وی گفت :از کیفیت اینترنت ارائه شده در کشور راضی نیستم و در مراحل مختلف
به اپراتورها تذکر داده ام.

پیشبینی قیمت خودرو در سال 94

با تفاهم ایران و گروه  5+1برای دستیابی به توافق جامع هستهای ،مردم به کاهش
قیمت خودرو امیدوار شده بودند؛ با این حال کارشناسان معتقدند در سال جاری امکان
کاهش قیمت خودرو وجود ندارند.
به گزارش ایسنا ،پیش از این پیشبینی میشد با توافق اولیه ایران و گروه ،5+1
قیمت دالر کاهش یافته و به تبع آن قیمت خودرو بهویژه خودروهای وارداتی نیز کاهش
یابد .با این حال این اتفاق رخ نداده و قیمت دالر پس از یکی دو روز نوسان ،مجددا
افزایش یافت.
در این شرایط کارشناسان معتقدند در صورت دستیابی ایران و  5+1به توافق جامع
هستهای ،احتمال کاهش شدید نرخ ارز منتفی بوده و از این ناحیه نباید انتظار کاهش
قیمت خودرو را داشت.
به گفته کارشناسان ،اثرات لغو تحریم بر صنعت خودرو در سال آینده نمایان خواهد
شد؛ بهگونهای که از ابتدای سال آینده میتوان انتظار افزایش قابل توجه کیفیت
خودروهای داخلی و البته کاهش قیمتها را داشت.
یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه میگوید" :عملیاتی شدن تواق جامع
هستهای زمانبر بوده و تاثیرات واقعی لغو تحریم بر صنعت خودرو از ابتدای سال آینده
دیده خواهد شد ".فربد زاوه با بیان اینکه از ابتدای سال آینده قطعهسازان و خودروسازان
میتوانند از طریق  LCو به صورت مستقیم قطعات مورد نیاز را وارد کنند ،خاطرنشان
میکند" :بنابراین میتوان انتظار داشت که در سال  1395قیمت خودروهای تولید داخل
در حد کمی کاهش یابد".
وی ادامه میدهد" :البته اثرات توافق جامع هستهای بر قیمت خودروهای وارداتی
قابل توجه خواهد بود ،بهگونهای که در سال آینده قیمت خودروهای وارداتی کاهش
قابل توجهی خواهد داشت ".این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان میکند" :توافق
جامع هستهای بیش از آنکه بر قیمت تولید خودروهای داخلی اثرگذار باشد بر کیفیت این
محصوالت تاثیرگذار خواهد بود ،بنابراین از ابتدای سا ل آینده شاهد افزایش قابل توجه
کیفیت این محصوالت خواهیم بود ".یک استاد دانشگاه نیز در رابطه با تاثیرات توافق
جامع هستهای بر قیمت خودرو معتقد است که تجربه در ایران ثابت کرده قیمت هیچ
کاالیی بعد از افزایش قیمت ،کاهش نمییابد.
امراهلل امینی با بیان اینکه شاهد بودیم که پس از تفاهم اولیه هستهای ،به نوعی از
کاهش قیمت ارز جلوگیری شد ،خاطرنشان میکند" :در صورت کاهش قیمت ارز ،قیمت
خودروهای وارداتی که از ارز آزاد استفاده میکنند کاهش مییافت اما به نظر میرسد
عزم موجود تثبیت قیمت ارز در سطوح فعلی است ".وی ادامه میدهد" :قیمت تمام شده
تولید خودرو در ایران به دالیل مختلف باال است ،بنابراین پس از توافق جامع هستهای
اگر شاهد کاهش قابل توجه قیمت ارز نباشیم دلیل دیگری برای کاهش قیمت خودرو
وجود نخواهد داشت".
این استاد دانشگاه اضافه میکند" :متاسفانه بهرهوری تولید خودرو در ایران پایین
بوده و به دالیلی همچون سوءمدیریت ،پایین بودن بهرهوری ،باال بودن بهره تسهیالت
بانکی ،نرخ مزد ،تورم و دیگر دالیل پنهان و آشکار مصرفکنندگان نباید به کاهش
قیمت خودرو امیدوار باشند".
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران نیز در پاسخ به اینکه آیا توافق جامع
هستهای میتواند باعث کاهش قیمت تولید قطعه و خودرو شود؟ اظهار میکند:
"هماکنون حدود  80درصد قطعات خودروها در داخل تولید شده و حدود  20درصد
وارد میشود ".محمدرضا نجفیمنش با بیان اینکه قطعات خارجی صنعت خودرو با ارز
مبادالتی خریداری میشود ،خاطرنشان میکند" :بنابراین در صورتیکه پس از توفق
جامع هستهای قیمت ارز مبادالتی کاهش یابد هزینههای واردات قطعات نیز کاهش
خواهد یافت ".وی ادامه میدهد" :با این حال با توجه به سیاستهای کالن اقتصادی در
زمینه افزایش قدرت رقابتپذیری واحدهای تولیدی ،افزایش تولید و رشد صادرات؛ بعید
به نظر میرسد که پس از توافق جامع هستهای نرخ ارز مبادالتی کاهش یابد".
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران تصریح میکند" :بنابراین در این شرایط
دولت میتواند با کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی به کاهش قیمت تمام شده تولید
قطعه و خودرو کمک کند .در صورت کاهش نرخ سود تسهیالت به  15درصد در سال
جاری ،میتوان به تثبیت قیمت خودرو امیدوار بود".

اقتصادی  -فرهنگی
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رئیس سازمان امور اراضی کشور خبر داد

مدیرعامل بانک سرمایه خبر داد

ساخت مسکن ارزان قیمت برای فرهنگیان
مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به ساخت مسکن ارزان قیمت برای فرهنگیان عنوان کرد:
ساخت مسکنهای ارزان قیمت از طریق این بانک از کالنشهرها شروع شده و با توجه به وجود
بافتهای فرسوده در شهرها توسعه پیدا میکند.
به گزارش ایسنا ،بیرانوند در نشست خبری با اشاره به طرح های در دست اجرای بانک سرمایه
با اعالم این که ساخت مسکن ارزان قیمت برای فرهنگیان در دستور کار این بانک قرار دارد ،اظهار
کرد :طبق توافق نامه ای که در این زمینه داشتهایم به وسیله شرکتهای ساختمانی تابعه بانک
سرمایه و استفاده از تسهیالت بانکی که به بازسازی بافتهای فرسوده تخصیص یافته به عنوان
مجری به طور انبوه خواهیم ساخت.
وی توضیح داد :در پایان ساخت مسکنها از طریق اولویتبندی که آموزش و پرورش انجام
خواهد داد به فرهنگیان اختصاص می یابد .در عین حال که واگذاری آنها به صورت اقساطی
خواهد بود.

توزیع  10میلیون کارت اعتباری تخفیف دار بین فرهنگیان

بیرانوند همچنین از توزیع  10میلیون کارت اعتباری تخفیف دار بین شاغلین و بازنشستگان
فرهنگی خبرداد و گفت :با توجه به این که خرید از این کارت ها نقدی نیست و پولی تزریق نمی
شود تورم زا نخواهد بود.
وی این را هم گفت که سقف کارتهای اعتباری درچارچوب ضوابط بانک مرکزی و دستورالعمل
عقود مرابحه و فعال چهار میلیون تومان است.

جزئیات برگزاری دورههای ارشد علمی -کاربردی
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت :زمان ثبت نام داوطلبان آزمون ارشد دانشگاه
علمی کاربردی با هماهنگی شورای گسترش وزارت علوم تا اواسط خرداد اعالم می شود.
به گزارش ایسنا ،دکتر مهرعلی زاده ضمن اعالم خبر فوق گفت :زمان برگزاری آزمون هنوز
قطعی نشده و احتماال این آزمون در اواخر خرداد برگزار خواهد شد .در این زمینه شورای گسترش
وزارت علوم باید زمان را تایید کرده و سازمان سنجش اعالم کند .وی با بیان اینکه تعداد رشتهها
هنوز مشخص نیست ،افزود :ظرفیت برحسب تعداد رشتهها احتماال بین  8تا  10نفر خواهد بود و
تعداد رشتهها نیز به تائید شورای گسترش وزارت علوم نرسیده است.
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی توضیح داد :در فاز اول شورای گسترش دانشگاه رشته
ها و ظرفیتها را مشخص کرده و بعد از آن مرحله باید در شورای گسترش وزارتخانه تصویب شود.
بعد از تصویب نهایی در دفترچه سازمان سنجش اعالم خواهند شد.
مهرعلیزاده درباره شرایط ورود دانشجویان به دورههای ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی
تصریح کرد :داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط ،دارا بودن حداقل  3سال سابقه کار در رشته
مورد نظر و قبولی در آزمون و مصاحب ه از جمله موارد پذیرش در این دوره ها است.

جزئیات آزمونهای ارشد آزاد و دولتی
نتایج آزمونهای ارشد دانشگاههای آزاد و دولتی که ساالنه داوطلبان بسیاری برای شرکت در
آنها ثبتنام کرده و با یکدیگر به رقابت می پردازند ،در ماههای نخستین سال جدید مشخص
میشود.
به گزارش ایسنا ،آزمون کارشناسی ارشد  94که  812هزار و  812نفر ثبتنام و شرکت کردند
در صبح و عصر چهارشنبه  ،15پنجشنبه  16و جمعه  17بهمن  93در  62شهرستان و  102حوزه
امتحانی دانشگاهی برگزار شد.
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور درمورد زمان اعالم نتایج این آزمون گفت:نتایج اولیه
آزمون کارشناسی ارشد به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده ،در
نیمه دوم اردیبهشتماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی  www.sanjesh.orgقرار داده
خواهد شد.
حسین توکلی افزود:داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند باید در نیمه دوم اردیبهشت
نسبت به انتخاب حداکثر صد کدرشته محل از میان کدرشته محلهای تحصیلی مورد عالقه خود،
از کد رشته یا رشته های امتحانی مجاز اقدام و کدرشته محلهای انتخابی را به ترتیب الویت عالقه
در فرم انتخاب رشته اینترنی ثبت کنند.
وی در پایان گفت :فهرست قبول شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد  94در دهه اول شهریور
ماه  94اعالم خواهد شد.

برگزاری آزمون ارشد آزاد از 7تا  9خرداد 94

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از ثبتنام  560هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد خبر داد.
علوی فاضل درمورد زمان برگزاری این آزمون گفت:آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
در صبح و عصرهفت ،هشت و  9خرداد  94در حوزههای امتحانی برگزار میشود.فرآیند برگزاری
آزمون در نوبت صبح ازساعت  8و در نوبت عصر از ساعت  16آغاز میشود.
وی با بیان اینکه فرایند توزیع کارت از سوم خرداد آغاز میشود،افزود:داوطلبان از تاریخ  3خرداد
با مراجعه به سایت مرکز آزمون به نشانی  www.azmoon.orgمی توانند نسبت به دریافت
کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.در صورت وجود مغایرت بین اطالعات داوطلب و اطالعاتی که در
کارت ورود به جلسه درج شده است،فرد می تواند با همراه داشتن مدارک الزم به حوزه امتحانی خود
مراجعه کرده و نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در پایان درمورد زمان اعالم نتایج آزمون ارشد گفت:نتایج
نهایی این آزمون در نیمه دوم شهریور  94اعالم میشود.

وضعیت اعطای بورسیه تحصیلی در سال 94
مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اظهار کرد:طبق برنامه پنجم ساالنه باید
 2000دانشجوی بورسیه و  3000دانشجوی غیربورسیه پذیرش شوند.
به گزارش ایسنا ،دکتر صمد حاججباری درباره وضعیت اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان
خارجی گفت :اعطای بورسیه به توسعه ارتباطات علمی و گسترش روابط بین دو کشور کمک می
کند و این اقدام در چارچوب سیاست های کلی کشور مبنی بر توسعه روابط بین الملل در یک سقف
مشخص انجام می شود .وی با بیان اینکه بورس مسیری برای شناساندن دانشگاه جهت توسعه
پذیرش دانشجوی شهریه پرداز است ،ادامه داد :هنگامی که بحث بورس مطرح می شود ،همکاری
دو طرفه برقرار می شود .برای مثال تفاهم نامه ای منعقد شده و در آن ذکر می شود  10بورس ارائه
می دهیم و آمادگی داریم اساتید دانشگاه های کشور مقابل را با هزینه شخصی تربیت کنیم.
مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان با اشاره به برنامه پنجم ،اظهار کرد:طبق
برنامه پنجم ساالنه باید  2000دانشجوی بورسیه و  3000دانشجوی غیربورسیه پذیرش شوند و
بورس هایی که در حاشیه اجالس اعطا شد در قالب همان  2000بورس تعریف شده است و مشکلی
ایجاد نمی کند .معموال برای هر کشور  10بورسیه در نظر گرفته شد که شامل پنج بورس در مقطع
کارشناسی ،سه بورس در مقطع ارشد دو بورس در مقطع دکترا می شود.
حاججباری با تاکید بر اینکه بورس مسیری برای شناساندن دانشگاه جهت توسعه پذیرش
دانشجوی شهریه پرداز است ،ادامه داد :هنگامی که بحث بورس مطرح می شود ،همکاری دو طرفه
برقرار می شود .برای مثال تفاهم نامه ای منعقد شده و در آن ذکر می شود  10بورس ارائه می دهیم
و آمادگی داریم اساتید دانشگاه های کشور مقابل را با هزینه شخصی تربیت کنیم.

افزایش شدید جرایم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان آنکه تخریب و
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به یک بحران تبدیل شده
است ،گفت :با اصالح قانون ،عالوه بر تشدید برخوردهای
قانونی ،میزان جرایم در این بخش به  3تا  5برابر ارزش زمین
افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا ،قباد افشار درخصوص تاکید مقام معظم
رهبری و رئیس جمهوری برای جلوگیری از تخریب و تغییر
کاربری اراضی کشاورزی ،افزود :در قانون اصالح شده ،هزینه
قلع و قمع بناء نیز از متخلفان دریافت می شود زیرا تاکنون
هزینه تخریب ،قلع و قمع بناها توسط دولت پرداخت می شد
که با اصالح قانون این هزینه نیز برعهده متخلفان و زمین
خواران خواهد بود.
وی با بیان آنکه ما به دنبال افزایش جرایم سنگین هستیم
تا تعداد متخلفان کاهش یابد ،اظهار داشت :بزودی اصالح
قانون اراضی کشاورزی کشور در صحن علنی مجلس مطرح
و مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم در سه ماهه اول سال
 94بتوانیم طبق قانون اصالح شده جدید عمل کنیم.
وی تصریح کرد :طی سالهای گذشته تاکنون در اطراف
شهرهای بزرگ و مناطق خوش آب و هوای استان های
تهران ،مازندران ،البرز ،گیالن ،گلستان و دیگر کالنشهرها با
مشکل تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و
سازهای غیرمجاز مواجه بوده ایم ،به طوری که این موضوع
به یک بحران در کشور تبدیل شده است.
وی در این خصوص تاکید کرد که تخریب و تغییر کاربری
اراضی کشاورزی در زیرساخت های اصلی تولید بخش
کشاورزی از جمله منابع پایه آب و خاک خسارت های جبران
ناپذیر وارد کرده است.
وی گفت :در حالی که طی دهه گذشته علیرغم تاکیدات
مقام معظم رهبری و وجود قانون ،کمتر به این موضوع
پرداخته شده متاسفانه در طرح های توسعه شهری و روستایی
همچون طرح های هادی روستایی ،تفصیلی و جامع شهری
موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی دیده نشده و بخش عمده
ای از اراضی کشاورزی در قالب اجرای این طرح ها به شکل
قانونی مورد تخریب و تغییر کاربری قرار گرفته است.
افزایش  2برابری یگان حفاظت اراضی
کشاورزی در سال 94
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت :با توجه به تاکید
مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری دولت یازدهم ،امسال
برنامه پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی
به طور جدی در دستور کار قرار گرفت به طوری که تعداد
یگان های ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در  250تا 260
شهرستان کشور فعال می شود .وی با بیان آنکه با توسعه
یگان های ویژه حفاظت بخش عمده ای از اراضی را تحت
پوشش حفاظتی قرار می گیرد ،گفت :هم اکنون در حال
آموزش نیروهای مورد نیاز در این بخش هستیم.
به گفته وی ،در ابتدای شروع فعالیت دولت تدبیر و امید
در سال  92اولین یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در
 15شهرستان کشور فعال شد و در سال  93تعداد این واحدها

تشکیل شورای عالی حفظ بیت المال در سال 94

به  130مورد رسید این در حالیست که قبل از دولت یازدهم
یگان حفاظتی برای اراضی کشاورزی کشور وجود نداشت.
وی درباره بودجه حفاظت از اراضی کشاورزی ،افزود:
بودجه سال  94حفاظت از اراضی کشاورزی نسبت به سال
 92بیش از  10برابر افزایش داشته که این امر نشانگر عزم
جدی و تصمیم راسخ دولت و وزارت جهادکشاورزی برای
حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.
ایجاد شعب ویژه
برای رسیدگی به تخلفات اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور ایجاد شعب ویژه
رسیدگی به تخلفات اراضی کشاورزی را از دیگر اقدامات سال
جاری دانست و اظهار داشت :طی  18ماه گذشته هماهنگی
مناسبی بین دستگاه های قضایی ،نیروهای انتظامی و سازمان
امور اراضی کشور برقرار شده بود و خوشبختانه با بخشنامه
دادستان کل کشور ،دستور رئیس قوه قضائیه و همکاری
دستگاه های قضایی برای تسریع در رسیدگی پرونده های
تخلفات اراضی کشاورزی شعب ویژه ای در برخی شهرستان
های کشور ایجاد شد.
وی ادامه داد :طی این مدت ،با دستور رئیس قوه قضائییه و
دادستانی کل کشور ،هر پرونده ای که احساس شد در استان
ها و شهرستان ها دچار مشکل است با تشکیل ستاد ویژه ای
مورد پیگیری قرار گرفت که در تمام استان ها دادگستری ها
با ما همراه بودند.
افشار افزود :همچنین در سال  94با همکاری استانداران
سراسر کشور ستاد مقابله با پیشگیری و تغییر کاربری
اراضی کشاورزی در تمام استان ها به ریاست استانداران
فعال شده و با حضور دستگاه های مختلف این امر پیگیری
می شود.
به گفته وی ،درحال حاضر برای حفظ کاربری اراضی
کشاورزی به دنبال ساماندهی اقدامات قوه قضائیه ،دولت و
تمام دستگاه های مختلف اجرایی هستیم.
جلوگیری از ویالسازی در روستاها

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد :همچنین
امسال با همکاری و هماهنگی بنیاد مسکن جمهوری اسالمی
تالش داریم از توسعه روستایی و ویالسازی در این مناطق
جلوگیری کنیم.
وی گفت :متاسفانه در دهه گذشته روستاهای ما به جای
تولیدات کشاورزی مرکز ویالسازی شده بودند.

افشار از تشکیل شورای عالی حفاظت از بیت المال خبر داد
و گفت :در صورتی که یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی
سازمان امور اراضی کشور وارد عمل نشود ،شورای عالی
حفاظت از بیت المال این موضوع را از طریق دستگاه های
قضائی دنبال می کند.
وی اضافه کرد :امسال هماهنگی های الزم برای ورود
دستگاه های نظارتی انجام شده و خوشبختانه دیوان محاسبات
و سازمان بازرسی کل کشور حفاظت از اراضی کشاورزی را در
دست بررسی و پیگیری دارند.
به گفته افشار؛ دستگاه های دولتی حق ندارند به متخلفان
در ساخت و ساز خدمات زیربنایی از جمله آب ،برق و گاز ارایه
بدهند ،متاسفانه تا سال گذشته این هماهنگی ها وجود نداشت
و هم اکنون دستگاه های نظارتی این موضوعات را دنبال می
کنند و هماهنگی های الزم با وزارت نیرو در این خصوص
انجام شده است.
سند دار شدن اراضی کشاورزی
با اجرای عملیات «کاداستر»
افشار یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان برای
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را اجرای کاداستر
اراضی کشاورزی برشمرد و گفت :این عملیات باید طی
سالهای گذشته انجام می شد که متاسفانه عملیاتی نشد اما در
نظر داریم با سرعت بخشیدن به اجرای عملیات کاداستر در
سال  94گامی بلند درحفظ کاربری اراضی کشاورزی برداریم.
وی اضافه کرد :با اجرای کاداستر ،اراضی کشاورزی کشور
به لحاظ وضعیت دقیق آب  ،خاک ،تولید و مسائل حقوقی
زمین شناسایی و ساماندهی می شوند تا مشکل کشاورزان
برای تهیه وثیقه بانکی و ایجاد سرمایه گذاری در این بخش
برطرف شود .وی درباره اعتبار این بخش گفت :خوشبختانه
در قانون بودجه  94به اجرای کاداستر اراضی کشاورزی توجه
ویژه ای شده ،بنابراین اعتبار این بخش از سه ردیف بودجه
ای تامین خواهد شد.
به گفته وی ،در مجموع بیش از  700میلیارد ریال برای
اجرای کاداستر اراضی کشاورزی درنظر گرفته شده که این
امر نشانگر توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی است.

کاهش  30درصدی تخلفات تغییر کاربری
در سال 93

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت :ارزیابی ها نشان
می دهد با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته ،میزان
تخلفات تخریب و تغییرکاربری اراضی کشاورزی بیش از 30
درصد کاهش یافته است .وی افزود :طی دو سال گذشته با
تشکیل یگان ویژه حفاظت اراضی کشاورزی در کشور بیش
از  40درصد تخلفات و تغییر کاربری اراضی که مربوط به
سالهای گذشته بوده ،شناسایی و در دستگاه قضائی در حال
پیگیری است .وی ادامه داد :در ایام نوروز امسال نیز توانستیم
تمام مناطق حساس کشور را کنترل کنیم به طوری که
تخلفات به حداقل خود رسیده است.

ممنوعیت پرداخت دستی حقوق به کارگران
کارگران می گویند در اولین نشست شورای عالی کار به دنبال
تصویب ممنوعیت کلیه پرداختی های کارگران به صورت دستی
هستند .معتقدند واریز حقوق به حساب بانکی افراد باعث جلوگیری
از فرار احتمالی و تخلف می شود.
به گزارش مهر ،تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد مشموالن
قانون کار و کارگران یکی از مباحثی است که همواره در بازار کار
ایران وجود داشته و از این بابت افراد زیادی هستند که برای طرح
شکایت به هیات های حل اختالف مراجعه می کنند.
اختالف نظر اصلی بین کارگران و کارفرمایان درباره پرداخت
حقوق و دستمزد این است که مصوبات حداقلی شورای عالی کار
اجرا نمی شود و اغلب کارفرما بنا به سلیقه و نظر خود میزان و
نحوه پرداخت حقوق را تعیین می کنند.
متاسفانه آنچه که از آن به عنوان فرار در اجرای قانون کار و
مصوبات شورای عالی کار ،سوء استفاده از شرایط نابسامان بازار
کار و بعضا اجبار افراد در پذیرش دستمزدهای پایین نام برده
می شود باعث شده تا تعداد پرونده های موجود در هیات های
حل اختالف درباره اختالف نظر در پرداخت حقوق و دستمزد
باال باشد.
تشکیل پرونده اختالف بر سر دستمزد

نمایندگان کارگران می گویند با موارد بسیار زیادی برخورد
دارند که افراد عنوان می کنند میزان دریافتی ماهیانه انها حتی
به میزان مصوبات حداقلی شورای عالی کار نیز نیست؛ بنابراین
در شرایط فعلی ،بازار کار شاغالنی را در خود جای داده است
که به دلیل فشارهای معیشتی و نبود فرصت های شغلی بهتر
حاضرند حتی با ماهی  ۱۰۰تا  ۲۵۰هزارتومان نیز کار کنند و
راضی باشند!
یک مقام مسئول کارگری کشور در اینباره گفت :در بررسی
وضعیت یک کارگاه در بخش صنوف و واحدهای کوچک با
موردی برخورد کردیم که در آن خانم ها از صبح تا عصر تنها
با  ۲۵۰هزارتومان حقوق ماهیانه مشغول به فعالیت بودند و به
دلیل تنگناهای اقتصادی که در زندگی خود با آن مواجه اند ،از

شرایط خود راضی هستند .آنها حتی نگران این موضوع هستند که
کارفرما تصمیم به قطع همکاری با آنها نگیرد!
هرچند ممکن است در برخی از مشاغل ،کارفرما واقعا به
دالیل گوناگون توان پرداخت مناسبی نداشته باشد ،اما طبق قانون
پرداخت کمتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار به کارگران
ممنوع و تخلف است و افراد می توانند در اینباره در هیات های
حل اختالف طرح شکایت کنند.
حداقل دستمزد تصویب شده توسط شورای عالی کار در سال
جاری پرداخت ماهیانه دستکم  ۷۱۲هزارتومان است و عالوه
بر آن کارگران به ازاء هر ماه کارکرد مبلغ  ۱۱۰هزارتومان نیز
باید به عنوان بن نقدی ۴۰ ،هزارتومان به عنوان حق مسکن و
ماهیانه دستکم  ۳۰هزارتومان نیز به عنوان حق سنوات خواهند
داشت .برای کارگران متاهل حق اوالد یک فرزند نیز به مبلغ ۷۱
هزارتومان و دو فرزند به مبلغ  ۱۴۲هزارتومان نیز در نظر گرفته
شده است.
حداقل دریافتی های امسال کارگران
بنابراین کارفرمایان طبق قانون نمی توانند مبالغی کمتر از
موارد یادشده را برای هر ماه کارکرد به کارگران خود بپردازند و
این مبالغ برای کارگران با سنوات بیش از یکسال نیز در بخش
حق سنوات روزانه بیشتر خواهد بود .همچنین اضافه کاری این
گروه ها نیز باالتر از میزانی است که افراد تازه کار دریافت خواهند
کرد.
در حال حاضر آمار و ارقام دقیقی درباره نحوه پرداخت حقوق و
دستمزد در بازار کار ایران وجود ندارد و مشخص نیست به صورت
دقیق چند درصد از افراد حداقل بگیر هستند ،چه تعدادی باالتر از
حداقل ها و در شرایط مناسب دریافتی قرار دارند و چند درصد از
افراد دریافتی هایی حتی به اندازه مصوبات حداقلی شورای عالی
کار نیز ندارند .معاون روابط کار وزارت کار معتقد است حدود ۴۳
درصد کل اقتصاد کشور در حال حاضر غیررسمی محسوب می
شود و از طریق بانک های اطالعاتی موجود امکان ردیابی و یا
شناسایی وضعیت درآمدی این گروه ها وجود ندارد؛ بنابراین در

اقتصادی که نیمی از آن در شرایط پنهان مشغول به فعالیت باشد
امکان هرگونه تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار
نیز وجود دارد.
فرامرز توفیقی با اعالم اینکه طرح ممنوعیت پرداخت دستی
حقوق به مشموالن قانون کار یکی از مهم ترین موضوعات مورد
پیگیری نمایندگان کارگران در سال جاری است گفت :برنامه
ریزی شده تا این موضوع در اولین نشست شورای عالی کار در
اردیبهشت ماه امسال بررسی و عنوان شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت :متاسفانه در
برخی صنایع مانند پوشاک ،بخش خدمات ،کارگاه های کوچک
و صنوف؛ تخلفات زیادی در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار
وجود دارد و ما در نظر داریم به منظور حمایت از حقوق قانونی
نیروی کار ،این موضوع را در سال جاری دنبال کنیم .توفیقی
خاطرنشان کرد :در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار
مصوبه ای را ارائه کنیم ،پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع
خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی
افراد باشد .وی با اشاره به اینکه از این طریق می توان امیدوار بود
که بخشی از تخلفات در پرداخت قانونی حقوق و دستمزد نیروی
کار جلوگیری شود گفت :می توان با اجرای این طرح جلوی فرار
در پرداخت دستمزد قانونی کارگران را گرفت و از طریق حساب
های بانکی ،امکان مناسبی جهت بررسی ادعاهای احتمالی در
هیات های حل اختالف وجود خواهد داشت .این مقام مسئول
کارگری کشور با تاکید بر اینکه وزارت کار نیز با این موضوع
موافق است و پیگیر قانونی شدن پرداخت تمامی دریافتی های
نیروی کار از طریق حساب های بانکی است اظهارداشت :از این
طریق بخشی از ضعف های بازرسی کار نیز جبران خواهد شد.
به گفته توفیقی ،می توان برآورد کرد دستکم  ۳۰درصد کل
نیروهای کار کشور هم اکنون حقوق ماهیانه خود را به صورت
دستی دریافت می کنند و متاسفانه در صورت بروز اختالف نظر،
هیات های حل اختالف نیز نخواهند توانست در اینباره بررسی
داشته باشند چون مدرک قابل استنادی وجود ندارد.
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توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت حادثه تلخ فرودگاه جده
وزارت خارجه ایران اعالم کرد درباره حادثه سوء استفاده
جنسی از دو نوجوان ایرانی در عربستان اقدامات خود را از
کلیه مجاری دیپلماتیک تا حصول نتیجه بهطور مستمر و
جدی ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا ،به دنبال بروز حادثه تلخ سوء استفاده
جنسی از دو نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی در
فرودگاه جده ،مرضیه افخم ،سخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :مسووالن بخشهای ذیربط عربستان سعودی
اعالم کردهاند موضوع را پیگیری میکنند و تا عصر روز
گذشته نیز بر اساس آخرین اطالعات دریافتی توسط
سرکنسولگری ما در جده نتایج اولیه اقدامات مسووالن
عربستان از تشکیل پرونده برای متهمان در یکی از شعب
دادسرای مرتبط حکایت دارد و شواهد حاکی از پیگیری
مسووالن ذیربط سعودی است و امیدواریم این روند با
جدیت کامل تا صدور حکم و مجازات افراد یاد شده ادامه
یابد.
او گفت :وزارت خارجه بالفاصله پس از اطالع از این
حرکت ضداخالقی بهطور جدی موضوع را پیگیری کرده
و همکاران ما در جده پس از اطالع از موضوع در فرودگاه
این شهر حاضر شده و با حضور مسووالن ارشد فرودگاه
به بررسی موضوع پرداختند و مسووالن عربستانی هم
ضمن اعالم انزجار از این اقدام اظهار داشتهاند موضوع
برای آنها حیثیتی است و عوامل آن پس از اثبات جرم به
مجازات شرعی و قانونی خواهند رسید.
افخم افزود :وزارت خارجه عالوه بر اعتراض رسمی
و ارسال یادداشت اعتراضی ،کاردار عربستان را احضار و
مراتب اعتراض شدید ایران به ایشان منتقل شده و از
دولت عربستان خواستار تسریع اقدامات در روند مجازات

متهمان شدهایم.
وی اضافه کرد :وزارت امور خارجه اقدامات خود را از
کلیه مجاری دیپلماتیک تا حصول نتیجه بهطور مستمر و
جدی ادامه خواهد داد.
توضیحات معاون وزیر امور خارجه درباره
تعرض  2پلیس سعودی به  2نوجوان ایرانی
معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی ،پارلمانی و
ایرانیان در پاسخ به خبرنگاران پیرامون اخبار منتشره در
خصوص تعرض دو تن از مامورین پلیس سعودی به دو
نوجوان ایرانی در هنگام خروج از آن کشور در فرودگاه جده
اظهار داشت :متاسفانه این اقدام شبه تجاوز برای دو تن
از هموطنان ما که در ایام عید نوروز به عمره مشرف شده
بودند پیش آمده است.
حسن قشقاوی افزود :در هفته دوم تعطیالت ،به هنگام
بازرسی از یک کاروان عمره ایرانی ،مامورین متخلف
مذکور به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی ،آنها

را از بقیه جدا کرده و در بخش دیگری مورد بازرسی بدنی
قرار دادند که در اثنای بازرسی ،سایر افراد کاروان متوجه
شده که مامورین خاطی قصد آزار و اذیت جنسی آن دو
نوجوان را داشته اند و مسئولین امر را از این موضوع
مطلع مینمایند .مسئولین مربوطه بالفاصله موضوع را
به سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در جده اطالع
داده و با حضور کنسول آن سرکنسولگری ،مقامات ذیربط
کاروان و مسئولین فرودگاه جده بررسی های میدانی به
عمل آمده و پس از شناسایی دو مامور متخلف ،پس از
انجام مقدمات قانونی طرف سعودی اقدام به بازداشت آنها
می نماید.
معاون وزیر امور خارجه همچنین افزود :در روز بعد از این
واقعه و در غیاب سفیر عربستان سعودی در تهران ،کاردار و
کنسول آن کشور توسط مدیرکل کنسولی به وزارت امور
خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی
ایران نسبت به این عمل شنیع و غیر انسانی که باعث
حریحه دار شدن افکار عمومی کشورمان شده است را به
وی ارائه نمود .طرف سعودی ضمن ابراز تاسف شدید از
این اتفاق رذیالنه قول داد که موضوع در باالترین سطح
توسط مقامات کشورش مورد پیگیری قرار داده و با افراد
خاطی به شدت برخورد شود.
قشقاوی در ادامه اظهار داشت :با توجه به این رفتار غیر
انسانی و ضد دینی ،منتظر برخورد دولت سعودی با این
افراد و اعمال اشد مجازات در مورد آنها می باشیم.
وی افزود :نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران
در ریاض و جده تا حصول نتیجه مشخص پیگیر ماجرا
خواهند بود و متعاقبا نتایج آن در اختیار خانوادهها و افکار
عمومی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابالغ کرد

تعیین نحوه محاسبه 4درصد مستمری
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ،با صدور
بخشنامهای به واحدهای اجرایی این سازمان نحوه
محاسبه 4درصد مستمری بازنشستگی در مشاغل
سخت و زیان آور را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،در بخشنامه صادر شده از
سوی دکترسید تقی نوربخش آمده است :عدم
پرداخت به موقع 4درصد مستمری کارهای سخت
و زیان آور از سوی برخی کارفرمایان ،موجب تأخیر
در بازنشستگی به هنگام بیمه شدگان شاغل در
این مشاغل می شود ،از این رو سازمان تأمین اجتماعی ،اقدام به انجام اصالحاتی
در نحوه دریافت  4درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور نموده است.
در این بخشنامه آمده است :این تغییرات با هدف روانسازی امور مربوط به
بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت وزیان آور که حائز شرایط بازنشستگی
هستند ،مساعدت با کارفرمایان و حفظ حقوق بیمه شدگان و صدور به موقع احکام
بازنشستگی آنان انجام می شود.
 4درصد میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و
زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون( )80.7.14که میبایست محاسبه و به
صورت یکجا وصول شود ،در صورت ارائه تضامین معتبر از سوی کارفرما با فرصت
حداکثر  9ماهه امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس گزارش سایت سازمان تأمین اجتماعی ،بر اساس بخشنامه صادر
شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ،در صورت عدم توانایی کارفرما از
پرداخت مبلغ مذکور ،واحدهای اجرایی سازمان تضامین کافی را اخذ و اقدامات الزم
را برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری انجام می دهد.

زنگ خطری به نام «دختران تحصیلکرده بیکار»
ایران در زمره کشورهای با نرخ پایین خودکشی در جهان محسوب میشود .طبق گزارش
سازمان بهداشت جهانی که در سال  2014منتشر شده است ،مرگ و میر ناشی از خودکشی
در ایران در  10ساله گذشته  28درصد کاهش داشته ،همین گزارش بیان میکند در 10
ساله گذشته مرگ و میر ناشی از خودکشی در زنان در ایران  43درصد و در مردان  15درصد
کاهش یافته است.
دالیل خودکشی شامل طیف متنوعی از مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روانی و
سیاسی است که در قالب مسائل فردی و اجتماعی نیز طبقه بندی میشود ،بنابراین نمیتوان
در این مقوله کلی گویی و یا تقلیل گرایی داشت.
ژاله شادی طلب ،جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از منظر
تازهای به موضوع خودکشی نگریسته است و دالیل پایین آمدن نرخ خودکشی در زنان را
بررسی میکند ،وی معتقد است این روزها سبک زندگی همسران تغییر کرده و دیگر کمتر
زنی به دلیل مشکالت خانوادگی دست به خودکشی میزند .از سوی دیگر وی به رابطه میان
بیکاری دختران تحصیلکرده و نادیده گرفتن انتظارات آنها با احتمال افزایش خودکشی اشاره
میکند و میگوید باید گوشها را برای این زنگ خطر تیز کرد و مراقب بود.
به گزارش ایسنا ،ژاله شادی طلب درباره وضعیت خودکشی در زنان اظهار میکند :آمار
خودکشی میان مردان باالتر است .نموداری دارم که از سال  80تا  90میزان خودکشی زنان
و مردان را در هر صد هزار نفر مورد بررسی قرار داده است .در سال  90یعنی آخرین سال
این نمودار ،سهم زن ها  6.3و مردها  7.6بوده است.
وی ادامه میدهد :امروز نرخ خودکشی میان زنها در هر صد هزار نفر کاهش یافته است
و در میان مردان ،اندکی افزایش نشان میدهد .نرخ خودکشی در مردان در سال 6.2 ، 80
بوده و امروز به  7.6رسیده و در بین زنان ،نرخ خودکشی از  9.3به  6.3کاهش یافته است.
بنابراین خود این پدیده که خودکشی در بین زنان کمتر است قطعا تحلیل و استنادات دیگری
الزم دارد ،اما اینکه چطور این روند از نظر تعداد وقوع خودکشی در بین زنان « ،کاهش
یابنده» شده است دالیل مشخصی دارد.
این استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اگر می خواهید بدانید
چرا در بین زنان ،این نسبت کاهش یافته است باید به چند نکته مهم توجه کنید گفت:
حداقل ،ادبیات جامعه شناختی می گوید مردان به دلیل اینکه فشار بیشتری را به دلیل نوع
کار ،نوع تصمیمات ،ارتباط گستردهای که با جهان بیرونی دارند و این شرایط ،ناخواستههایی
را به آنان تحمیل میکند ،بیشتر در معرض خطر چنین تصمیم گیری هستند.
شادی طلب میافزاید :عالوه بر این در کشور ما موارد دیگری هم اضافه میشود .به
عنوان مثال اینکه به مرد تلقین می شود "تو تنها مسئول اقتصاد خانوادهات هستی" در حالی
که در دنیای بیرون ما ،چنین نیست و زن و مرد هر دو مسئول تامین زندگی هستند و فشار
بر روی زوجین کم میشود .فضای فرهنگی کشوری چون ایران و قوانینی که برخی مسائل
را تحمیل میکند نیز موثر است ،البته این قوانین به اصطالح میخواسته باری از دوش زنان
بردارد اما دریافتهای بعدی نشان میدهد این نوع قوانین خیلی هم به سود زنان نیست و به
هر حال میشود گفت فشارها و عواملی از این دست میتواند یکی از دالیل نرخ خودکشی
بیشتر در بین مردان باشد.
زنها در مقابل مشکالت صبورتر هستند
وی با بیان اینکه معتقدم زنها در مقابل مشکالت صبورتر هستند میگوید :می دانم
که تصور غالب این است که زنان احساسی هستند و با مسائل ،برخورد عاطفی میکنند،
اما واقعیت این است که در مواجهه با سختیها ،زنان مدیران بهتری هستند .برای همین
من تعجب نمی کنم چرا خودکشی در میان زنان کمتر است .در کشوری مثل ما از ابتدا به
دختران گفته می شود که در مقابل مسائل ،آرام و صبور باشند و سر خود را پایین انداخته
و مثال وقتی به خانه شوهر میروند هر چه به آنها گفته میشود ،تحمل کنند .آموزشهای
دوران کودکی و حتی دبیرستان حول همین محورهاست؛ اینکه این صبوری ،منطق بیشتری
هم همراه خود میآورد من میگویم "بله" و در این فرآیند جامعه پذیری ،این اتفاق برای
زنان رخ داده است.
این جامعه شناس درباره ارتباط میان ازدواجهای اجباری با خودکشی زنان اظهار میکند:
اگر روی زنان متمرکز شویم که چطور شد در هر صد هزار نفر جمعیت ،خودکشی در میان

آنان روند کاهش یابنده دارد به این مساله می رسیم که در مقایسه با  20 ،10سال پیش،
ازدواج های اجباری و فشارهایی که خانواده به دختر می آوردند تا به شکل ناخواسته در سنین
پایین شوهر کنند کمتر شده است؛ البته این کمتر شدن ،امری نسبی است.
وی ادامه میدهد :امروز تقریبا همه خانوادهها مایلند فرزندشان به مدرسه و دانشگاه برود.
حتی حاضرند از یک روستای دور افتاده به تهران بیایند یا خانوادههای شهری که دخترانشان
را به دانشگاه شهرستان میفرستند تا ادامه تحصیل بدهد .وقتی خانوادهای می فهمد که حق
تحصیل در سطوح عالیه ،دختر و پسر نمی شناسد در ازدواج هم به او حق انتخاب میدهند.
ازدواجهای اجباری و زودرس به همین دلیل کمتر شده است.
مردان نسل فعلی ،شوهرهای بهتری شدهاند

این استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تصریح میکند :یک نکته را هم نباید
نادیده بگیریم .مردها و بهتر بگویم جوانان نسل کنونی هم خیلی تفاوت کردهاند و شوهرهای
بهتری شدهاند .من به عنوان یک جامعه شناس زن ،سخت به این ایده معتقدم.
وی درباره ارتباط میان افزایش عدم وفاداری مردان و خودکشی زنان میگوید 40 :سال
پیش مردی ممکن بود با چهار خانوم دیگر بیرون از خانواده رابطه داشته باشند و همسر
نفهمد چون آدمی بود که فقط در خانه سرش را پایین میانداخته و نمیدانسته مرد کجاها
می رود .امروز اما خانم تحصیلکرده که در اجتماع حضور دارد با خود میگوید همسرم معموال
ساعت هفت میآمد و این مدت ،ساعت  10به خانه میآید و از او در این باره پرس و جو
میکند .همچنین با ابزارهای ارتباطی میتواند در جریان بیشتر مسائل باشد.
شادی طلب میافزاید :امروز وفاداری مرد برای زنان مهمتر از قبل شده است اما زنان
قدیم پذیرفته بودند که مرد ،زن صیغهای هم داشته باشد و این مسئله عامل خودکشی
نمیتواند باشد .پس جمع بندیهای اینچنین قابل استناد نیست .گاهی افراد به دور و بر
خودشان نگاه می کنند و در یک جمله کلیشهای می گویند «وفاداری مثل قدیمها نیست»!
قدیم ها یک مرد ،چهار زن می گرفت اصال امروز جرات این کار را دارد؟ پس معتقدم
افزایش آگاهی هر دو طرف در کاهش خودکشی موثر است.
راه حلهای بیشتری برای حل مشکالت اجتماعی ایجاد شده است

این جامعه شناس و رئیس اسبق مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران تاکید میکند :امروز هم خانواده و هم مرد فهمیدهتر شدهاند و مردان غالبا
دوست دارند ازدواجی داشته باشند که دختر خانم هم به آن راضی است .در عین حال راه
حلهای بیشتری برای حل مشکالت اجتماعی ایجاد شده است .امروز اگر یک خانم با
بن بستی مواجه شد حداقل با  4گروه همسال خود میتواند مشورت کند .در گذشته این
شبکههای اجتماعی ،محدود به فامیل بود و تازه مسائل خانوادگی باید از آنها پنهان نگه
داشته می شد .امروز خانمها میتوانند به مراکز مشاوره و روان شناسی مراجعه کنند و امکان
کمک گرفتن برای ختم نشدن یک مشکل به خودکشی ،بسیار افزایش یافته است .من از
اینکه می بینم خودکشی به این دالیل کمتر شده است خوشحالم.
وی با اشاره به اینکه دکتر معیدفر به استناد تحقیقی عنوان کرده بود  70درصد تقاضای
طالق توسط زنان داده میشود عنوان میکند :نمی دانم این آمار درست است یا خیر ؟ به
فرض صحت عدد ،معنای آن این است که زنان مانند گذشته این باور را ندارند که " با
لباس سفید به خانه شوهر بروند و با لباس سفید (کفن) بیرون بیایند ".اگر جایی این رابطه
کار نکند ،آسمان به زمین نیامده است .البته امروز از بحران طالق حرف می زنند و هزار
فلسفه میبافند اما با این وجود ،آمار طالق توافقی افزایش یافته و خود من در دادگاه ،این
مسئله را دیدهام.
شادی طلب ادامه می دهد :وقتی یک رابطه با توافق دو طرف بریده میشود ،نیازی به
سوگ نیست .وقتی با شوهر خود به این نتیجه می رسند که جدا شوند و متمدنانه حرف
میزنند و به این نتیجه می رسند نشانه این واقعیت است که مردها پذیرفتهاند زنها هم
میتوانند تصمیم بگیرند که زندگی قابل ادامه نیست .مهم است که این وزن را به دو طرف
بدهیم .هنوز هم در مواردی که این اتفاق نیفتاده و مردها حاضر نیستند از امتیازاتی که طی
قرنها به دست آوردهاند به سادگی عبور کنند ،مشکالتی ایجاد می شود؛ اما اینکه اشاره
کردید در شهر و روستا چه تفاوت هایی میان تصمیمات زنان در مواجهه با مشکالت وجود
دارد بله قطعا با وجود اینکه در جامعه روستایی هم دختر تحصیل کرده زیاد داریم اما دایره

مانور آنها کمتر است و محدودیتها بیشتر؛ البته فراموش نکنیم امروز نسبت شهرنشینی با
روستا نشینی ،معکوس شده است .پیش از انقالب 30 ،به  70بود و امروز 70 ،به  30شده
است.
آیا میتوان نسخه واحدی برای پیشگیری از خودکشی پیچید؟
این استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا میتوان نسخه
واحدی برای پیشگیری از خودکشی پیچید؟ می گوید :ارائه یک جمع بندی واحد مشکل
است .نگاه من این است که در چه نوع خانواده هایی و ترکیبی از زن و مرد ،خطر خودکشی
می تواند پیش بیاید .یا چه متغیرهایی می تواند سبب شود در خانواده ای که تشکیل شده یا
در یک رابطه ،یکی از دو طرف به نقطه ای برسد که راهی ندارد جز خودکشی .من معتقدم
متغیر تعیین کننده دریافت پاسخ به انتظارات در هر سطحی است.
وی میافزاید :اگر وضعیتی ایجاد شود که نتوان به انتظارات طرف مقابل جواب داد ،جایی
است که با ریسک خودکشی هم رو به روست .ممکن است دختری از پدر خود انتظاراتی
داشته باشند و جواب نگیرد .یا خانمی که سالها تالش کرده و تحصیالت عالیه دارد نتواند
کار مناسب پیدا کند یا شوهر یک خانم نتواند به انتظارات به حق وی پاسخ دهد آن هم با
تعریف خود آن آدم نه دیگران -جایی است که این ریسک خودکشی بروز می کند.
 3میلیون «دختر تحصیلکرده بیکار»

شادی طلب با اشاره به اینکه زنگ خطری که همه باید گوشهایمان را برای شنیدن آن
تیز کنیم گروه بزرگی از دختران تحصیل کرده هستند که بیش از سه میلیون از جمعیت آماده
به کار را تشکیل میدهند ،اظهار میکند 50.2 :درصد از جمعیت جویای کار تحصیلکرده را
زنان تشکیل می دهند و این در جمعیت جویای کار غیر تحصیلکرده ،دو برابر است .به هر
دلیلی شرایطی فراهم شده که دختران هم با هزینههای بسیار به دانشگاه آمدهاند و با توجه
به هزینههایی که خانوادهها تحمل کردهاند ،انتظارات بحقی در جامعه ایجاد شده است ،اما
در بازار کار ،شرایط برابر نیست.
این جامعه شناس اضافه میکند :متاسفانه مدیریت کالن هنوز آن فرهنگ سنتی را دارد
که فکر میکند اولویت اشتغال با مردهاست در حالیکه زنان ما هم امروز در بسیاری موارد،
خودشان مدیر زندگی خود هستند .دوستی میگفت اینها زنان «خودسرپرست» هستند و من
می گفتم شما به پسران مجرد تنها هم می گویید خودسرپرست ؟! چرا اصال فکر میکنید
زن سرپرست می خواهد؟ چرا می گویید زنان بدسرپرست؟ اینها اساسا بار ارزشی منفی دارد.
مرد میتواند مسئول خانواده خود باشد و زن هم میتواند چنین تصمیمی برای خود بگیرد.
عدم توجه الزم به این تغییر نگرش در جامعه و نیاز دختران تحصیلکرده ما میتواند این روند
کاهش یابنده خودکشی در بین زنان را تهدید کند.
وی که این گفتوگو را با سایت «گفتگوی اجتماعی» انجام داده است ،در پاسخ به اینکه
چرا در برخی استانها ،آمار خودکشی باالتر است؟ میگوید :آمار موجود در سال  90نشان
میدهد در بعضی استانها خودکشی باالتر است .ایالم و گلستان و در ردههای بعدی لرستان،
کرمانشاه ،اردبیل و سیستان بلوچستان .به نظر میرسد در بخشهایی که هنوز آن فرهنگ
سنتی که دارای ویژگیهای منفی و رسوم غلط نیز هست  -غالب است و همچنان آمادگی
ذهنی دادن حق طالق و تصمیمگیری به زنان ایجاد نشده ،این روند دیده میشود.
این استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میافزاید :معموال بین پایین بودن
نرخ طالق و خودکشی ،نسبت مستقیم وجود دارد .اینکه مثال پدر و مادر و خانواده فرهنگ
طالق را نپسندند و ادامه یک زندگی عذاب آور را به دختر خود تحمیل کنند ،معلوم است
که در موارد حاد ،راهی جز خودکشی برای او باقی نمیگذارد .گروه اجتماعی ساکن گلستان
یا کردستان و کرمانشاه که دارای گرایشهای قومی و مذهبی دیگر هستند ،همین نگرش را
دارند .به نظر میرسد باید امکان گفت و گو با چهرههای معتمد و بزرگان آنها را فراهم کرد
و با توجیه آنان ،از نفوذشان بر جامعه خود استفاده کرد.
شادی طلب میافزاید :برگزاری همایشهای دانشگاهی ،دعوت از خانوادهها برای
گفتوگو ،آموزش ،فرهنگ سازی و نشان دادن آسیبهای از دست رفتن جان یک عزیز
خانواده در مقابل تبعات جدایی یا اهمیت رفتن دخترها به دانشگاه و داشتن شغل ،میتواند
در این مسیر گرهگشا باشد و دستگاههای مسئول مانند معاونت رفاه و بهزیستی میتوانند
در این حوزه فعال عمل کنند.
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معاون اجتماعی نیروی انتظامی تشریح کرد

معاون رییس جمهور در امور زنان خبر داد

فراهم شدن ساز و کارهای حضور زنان
در ورزشگاهها

معاون رییس جمهور در امور
زنان و خانواده گفت :در حاشیه جلسه
هیات دولت با مسئوالن ذیربط گفت و
گو کردم و بنا بر اعالم آنان در وزارت
کشور در این مورد جلساتی تشکیل و
سازو کارهایی برای حضور زنان در
ورزشگاهها فراهم شده است.
به گزارش ایسنا ،شهیندخت
موالوردی افزود :طبق نظر رییس
جمهور که در جلسه تقدیر از قهرمانان
ورزشی مبنی بر ضرورت اتخاذ
سازوکارهایی برای رفع تبعیض علیه
زنان در صحنههای ورزشی بیان شد ،جلساتی در وزارت کشور با حضور نمایندگان
این وزارتخانه ،وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور زنان و خانواده تشکیل شد
و ساز و کارهایی در زمینه حضور خانوادهها و زنان در ورزشگاههای رشتههای
خاصی فراهم شد.
وی در ادامه گفت :فعال قرار است سازو کارهای الزم برای حضور زنان در
استادیوم های والیبال فراهم شود البته این سازو کارها برای اجرا هنوز ابالغ نشده
و مقدمات اجرایی شدن آن در حال فراهم شدن است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد :این جلسه در شورای
امنیت کشور تشکیل نشده است؛ بلکه با توجه به تصمیم گیری شورای تامین در
زمینه اتفاقات مهم مسابقات ورزشی در وزارت کشور برپا شده است.
موالوردی در پایان تصریح کرد :کمیته مشترکی بین معاونت امور زنان و
خانواده و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است و آیین نامه جامعی را برای
حضور خانوادهها و زنان در ورزشگاهها آماده کردهایم.

اصرار تازه داماد بر بیگناهی خود
در ماجرای سقوط مرگبار همسرش
از طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی در تهران

تازه دامادی که در مرگ پیچیده همسرش مجرم شناخته شده است در صحنه
دادگاه جنایی اصرار بر بیگناهی کرد.
به گزارش ایران ،اوایل اردیبهشت ماه سال  88مرگ مرموز نوعروس 28
سالهای به نام «معصومه» که از پنجره طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی در
خیابان زرافشان تهران به پایین سقوط کرده بود به مأموران پلیس مخابره شد و با
توجه به پیچیدگی حادثه خیلی زود بازپرس ویژه قتل وارد عمل شد و دستور داد
کارآگاهان اداره ویژه قتل به علتیابی این سقوط بپردازند.
در بررسیهای میدانی مشخص شد پیکر بیجان معصومه به یک پتو پیچیده
شده و کنار جوی آب دیده میشود و دورش گروهی از همسایگان و تماشاچیان
حلقه زدهاند .کارآگاهان به تحقیق از همسایهها پرداختند و خود را در برابر ادعاهای
مشابه آنها دیدند.
یکی از مردان که متأثر بود ،گفت :نیمهشب متوجه صدای درگیری از خانه
همسایهمان شدم و ثانیههایی نگذشته بود که صدای کوبیدهشدن پنجره به گوشم
رسید و آه و ناله زنانهای باعث شد خودم را به پنجره خانهمان برسانم .صحنهای
باورنکردنی پیشرویم بود ،زنی البهالی پتویی پیچیده شده و با فریاد کمک
میخواست اما کار از کار گذشته بود و سریع پلیس را در جریان قرار دادیم.
کارآگاهان وقتی در شاخه دیگری از شوهر معصومه تحقیق کردند شنیدند
که دقایقی پیش از حادثه شخصی با او تماس گرفته و او را در جریان خودکشی
همسرش قرار داده است .پیکر بیجان زن جوان به پزشکی قانونی تهران انتقال
یافت و متخصصان در حالی که تصور میکردند با یک سناریوی خودکشی روبهرو
هستند در تشخیص ابتدایی علت مرگ زن جوان را مسمومیت اعالم کردند ،عجیب
اینکه در جریان بررسیهای بعدی این نظریه پذیرفته نشد چرا که در پاها و سر
معصومه آثار کبودی و شکستگی به دست آمد.
کارآگاهان که در حال تحقیق برای رازگشایی از معمای این مرگ پیچیده بودند
پای حرفهای مادر معصومه نشستند .وی گفت :دخترم از مدتها پیش با دامادم
اختالف داشت و مطمئن هستم قاتل کسی جز شوهرش نیست! بدین ترتیب
«احمد» تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و از همان ابتدا اصرار بر بیگناهی کرد اما
چون تحقیقات قضایی و پلیسی نشان میداد وی انگیزه زیادی برای قتل داشت،
این مرد روانه زندان شد.
هفته گذشته احمد به خاطر قتل همسرش در شعبه  113به ریاست قاضی باقری
و چهار قاضی مستشار تحت محاکمه قرار گرفت .احمد وقتی پشت تریبون دفاع
ایستاد ،گفت :چند سال پیش خیلی اتفاقی با معصومه آشنا شدم و تصمیم به ازدواج
با وی گرفتم ،سپس با خانوادهام به خواستگاریاش رفتم و با هم ازدواج کردیم.
وی افزود :سه ماه بعد قرار بود که جشن عروسی بگیریم اما برادرزنم درگذشت
و به احترام خانواده معصومه عروسیمان عقب افتاد .پس از مدتی توانستم آپارتمانی
کوچک را در خیابان زرافشان بخرم .تصمیم گرفتم پس از برگزاری مراسم عروسی
به خانه خودمان برویم ،اما معصومه میگفت دوست ندارد در آپارتمان زندگی
کند برای همین نزدیک به دو سال از عقدمان میگذشت و مراسم عروسی
نگرفته بودیم ،او همیشه میگفت که از سوی خانوادهاش تحت فشار قرار دارد
و میخواست از هم جدا شویم اما با من دوست بماند .روز حادثه نیز با سر و وضع
آشفته به مغازهام آمد و ساعت  9شب بود که گفت میخواهد به خانهمان در خیابان
زرافشان برود ،از مغازه خارج شد و ساعت  11شب بود که موبایلم به صدا درآمد و
آن سوی خط همسایه گفت معصومه خودکشی کرده است .وقتی خود را به مقابل
خانهام رساندم دیدم که خودروی پلیس و مردم آنجا جمع شدهاند همان موقع سوار
آمبوالنسی شدم که معصومه داخل آن بود و به بیمارستان رفتم.
باور کنید من همسرم را دوست داشتم و او را نکشتهام .بنابر این گزارش،
پنج قاضی عالیرتبه جنایی در حالی وارد شور شدند که خانواده نوعروس خواستار
مجازات قصاص برای دامادشان بود و بزودی حکم صادر خواهد شد.

جزئیات شهادت  16مامور نیروی انتظامی در سال 94

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان اینکه در
موضوع حضور بانوان در استادیومها تابع مصوبات قانون
هستیم ،نسبت به ادعای مهدی فخیمزاده درباره سریال
"فوقسری" واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،سردار سعید منتظرالمهدی در نشست
خبری که بنا بود با حضور فرمانده ناجا برگزار شود ،حاضر
شده و اعالم کرد که این نشست در فرصت دیگری برای
سردار اشتری برگزار خواهد شد.
وی در ابتدای سخنانش به تشریح آمارها و عملکردی از
اقدامات پلیس در ایام نوروز پرداخت و گفت :از ابتدای سال
 94تاکنون  16تن از ماموران ناجا به درجه رفیع شهادت
نائل آمدند که هشت تن از آنان در عملیاتی از سوی اشرار
به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه این حادثه در هنگ مرزی «نگور» رخ
داده است ،اظهارکرد :فرمانده مرزبانی ناجا برای پیگیری
این حادثه شخصا به سیستان و بلوچستان رفته اما اشرار به
آن سوی مرز گریختهاند.
آخرین خبرها از شهادت  8مرزبان در نگور

معاون اجتماعی نیروی انتظامی ضمن تشریح جزئیاتی
از حادثه به شهادت رسیدن  8مرزبان کشورمان در هنگ
مرزی نگور خواستار پذیرش مسئولیت این اقدام از سوی
دولت پاکستان شد.
سردار سعید متنظرالمهدی در تشریح جزئیات حادثه
به شهادت رسیدن  8تن از مرزبانان کشورمان در پی
حمله اشرار اظهار کرد :این  8نفر از پرسنل خدوم مرزبانی
سیستان و بلوچستان بودند که در نقطه صفر مرزی نگور
میل  239به دنبال حمله اشرار مسلح به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه این حمله در خاک پاکستان و از
فاصله  30متری به سمت مرزبانان ما انجام شده است
گفت:به دنبال این حادثه اشرار به خاک پاکستان متواری
شدند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان اینکه به
دنبال این حادثه بالفاصله هیاتی به دستور فرمانده ناجا
با مسئولیت فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی به محل اعزام
شده و تذکرات الزم را نیز به همتای پاکستانی دادند گفت:
دولت پاکستان باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد و نسبت
به جلوگیری از تکرار چنین وقایعی اقدام کند.
منتظر المهدی که در یک برنامه زنده تلویزیونی
صحبت می کرد با بیان اینکه بیشترین حمالت تروریستی
به مرزبانان کشورمان در سال های اخیر از مرز پاکستان
رخ داده است گفت 8 :شهید این حادثه شامل  3نیروی
رسمی و پایور و  5سرباز وظیفه بودند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان اینکه مرزبانان

هستی خود را در طبق اخالص گذاشته و برای دفاع از
مرزهای کشور جانفشانی می کنند اظهار کرد :این حادثه
اتفاقی نیست که در آن تنها مسائل انتظامی دخیل باشد و
باید تمام علت ها بررسی شود.
فعالیت بیش از  200هزار گشت پلیس
در ایام نوروز

منتظرالمهدی همچنین از فعالیت بیش از  200هزار
گشت در ایام نوروز از سوی پلیس خبر داد و گفت :در این
مدت ماموران پلیس با استقرار در  1877چادر و کانکس
اقدام به تامین امنیت کردند.
وی ادامه داد :همچنین فرمانده ناجا نیز در طول نوروز
از چند استان و قرارگاههای نوروزی آنان بازدید کرد.
حضور بانوان در استادیومها به ویژه استادیومهای
فوتبال به صالح نیست
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی
درباره نظر پلیس درباره حضور بانوان و خانوادهها در
استادیومهای ورزشی و برخی از کنسرتها در شهرستانها
خاطرنشان کرد :جواب این سوال را به طور کلی عرض
میکنم و آن این است که حضور خانوادهها در ورزشگاهها
تابع یکسری شرایطی است که آن را قانون تصویب
میکند و ما نیز تابع مصوبات قانون هستیم و آن را اجرا
میکنیم.
وی تاکید کرد :حضور بانوان در استادیومها به ویژه
استادیومهای فوتبال به صالح نیست اما اگر قانون به
نتیجه برسد ،ما آن را اجرا خواهیم کرد.
منتظرالمهدی با بیان اینکه ما در این خصوص نظر خود
را داریم و نظرمان تاثیرگذار است ،خاطرنشان کرد :اما آنچه
که قانون تصویب و ابالغ کند را اجرا خواهیم کرد.
تنها  3/5دقیقه از سریال فخیمزاده اصالح شد

وی در واکنش به ادعای منتسب به مهدی فخیمزاده
کارگردان سریال فوقسری مبنی بر اینکه این فیلم
را دارای اصالحات فراوان خوانده و از عملکرد معاونت
اجتماعی ناجا و پخش سیما انتقاد کرده بود نیز گفت:

سریال «فوقسری» اثر خود آقای فخیمزاده است و
تنها به اندازه  3.5دقیقه اصالح در آن اعمال شد که این
اصالحات نیز خطوط قرمز پخش بود ،بنابراین این سریال
متعلق به خود آقای فخیمزاده است و البته آنچه که مهم
است این است که این سریال رضایتمندی مردم را نیز در
بر داشته است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی درباره اسیدپاشیهای
اصفهان نیز اظهار کرد :در این خصوص اطالعات جدیدی
نیست.
منتظرالمهدی درباره جزییات حمله به پایگاه پلیس در
حمیدیه خوزستان نیز گفت :در این خصوص سرنخهایی
به دست آمده و اگر نتیجهای حاصل شود ،حتما آن را
میگوییم .افرادی هم که دستگیر شدهاند مظنونانی
بودهاند که به وسیله دوربینها و دیگر دوربینهای پلیسی
شناسایی شدهاند.
موادمخدر و سرقت
زیر ذرهبین پلیس در سال 94

وی درباره اولویتهای اصلی نیروی انتظامی در سال 94
نیز خاطرنشان کرد :همانطور که فرمانده نیروی انتظامی
نیز فرمودند ،دو اولویت اصلی ناجا ،برخورد با خردهفروشان
موادمخدر و اعتیاد و پیشگیری و مقابله با سرقت
است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی همچنین از کاهش
 9درصدی سرقت و افزایش هفت درصدی کشف وقوع
سرقت در ایام تعطیالت نوروز خبر داد و گفت :شعار امسال
پلیس «آسودگی و ایمنی بیشتر با التزام به اخالق ،قانون
و نظم» بود که خوشبختانه شهروندان نیز همکاری خوبی
با پلیس داشتند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی همچنین در بخش
دیگری از سخنانش به فعالیت دفاتر مشاوره و مددکاری
در سطح کالنتریهای کشور اشاره کرد و گفت :در بیش
از  600کالنتری کشور دفاتر مشاوره راهاندازی و عالوه
بر آن  50مرکز مشاوره نیز در کل کشور فعال شده است
که در این مراکز بیش از  350هزار پرونده به مصالحه
انجامید که مقایسه آن با مدت مشابه از رشد  73درصدی
حکایت دارد.
منتظرالمهدی به حوزه راهنمایی و رانندگی نیز اشاره
کرد و گفت :در ایام نوروز بیشترین تخلفات رانندگی عدم
استفاده از کمربند ایمنی ،سرعت و سبقت غیرمجاز و
استفاده از تلفن همراه بود و بیشترین تصادفات نیز بین
ساعات  16تا ساعت  20رخ داده است .همچنین تخطی از
سرعت مطمئنه نیز افزایش  32درصدی و انحراف به چپ
نیز  18درصد افزایش داشته است.

دستگیری  4شیاد تبهکار به اتهام زورگیری ،سرقت گوشی تلفن همراه
و گردنبندقاپی با ایجاد تصادفهای ساختگی در تهران

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی
تهران بزرگ از دستگیری چهار زورگیر سابقه دار که با
تشکیل باندی اقدام به زورگیری ،سرقت گوشی تلفن
همراه و گردنبندقاپی به شیوه ایجاد تصادف ساختگی کرده
بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در پی وقوع سرقتهای مشابه که در
تمامی آنها گروهی از سارقان جوان با موتورسیکلتهای تیزرو
اقدام به زورگیری ،موبایل قاپی ،کیف قاپی و گردنبندقاپی
از شهروندان کرده بودند ،پروندهای در این خصوص به
منظور شناسایی و دستگیری این گروه از سارقان خشن در
اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد.
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با
بررسی شکایت به عمل آمده از تعدادی از شکات و با توجه
به مشخصات ارائه شده در خصوص سارقین ،اطمینان
پیدا کردند که عمده سرقتهای صورت گرفته توسط گروه
مشخصی از سارقان انجام شده است.
یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :در
منطقه سعادت آباد در حال تردد با خودرو بودم که ناگهان
یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین ،از سمت راننده
با آیینه ماشین تصادف کرد؛ ترک نشین موتورسیکلت از
موتور پیاده و برای دلجویی به سمت من آمد اما در یک
لحظه و در زمانیکه شیشه ماشین را پائین آورده بودم،
ناگهان به سمت من حمله ور شد و پس از قاپیدن گردنبند
به همراه همدست خود و در مسیر خالف جهت حرکت
خودروها از محل متواری شد.
مالباخته ای دیگر با اشاره به سرقت گوشی تلفن
همراهش گفت :در خیابان امام خمینی (ره ) بعد از خیابان
شیخ هادی ،ناگهان یک عابر پیاده اقدام به قاپیدن گوشی
تلفن همراه بنده کرد و چند متر جلوتر با دو موتورسیکلت
که منتظر او بودند از محل فرار کرد.
مالباخته ای نیز در خصوص زورگیری گوشی تلفن
همراهش عنوان کرد :در منطقه صادقیه خیابان شهاب
در حال رفتن به دانشگاه بودم که ناگهان دو سرنشین یک

دستگاه موتورسیکلت با تهدید چاقو اقدام به سرقت گوشی
تلفن همراهم کردند.
یک جوان دانشجو نیز با اشاره به سرقت کیف
همراهش گفت" :باالتر از میدان پونک جنب مجتمع
دانشگاهی نیایش در حال تردد بودم که دو موتورسیکلت
هوندا  125با چهار سرنشین اقدام به قاپیدن کیف حاوی
جزوات دانشگاهی ،کیف پول ،گوشی تلفن همراه و ...
کردند؛ این سارقین را قبل از خروج از در دانشگاه سوار بر
موتور مشاهده کرده و به چهره آنها خیره شده بودم و به
همین دلیل قادر به شناسایی آنها هستم.
با توجه به شیوه و شگرد سرقت ها ،کارآگاهان اداره
پنجم با بهره گیری از اطالعات بدست آمده از مالباختگان
بخصوص در خصوص داشتن خال بر روی صورت یکی از
سارقین و رنگ چشم یکی از سارقین اقدام به چهره نگاری
تصاویر آنان کردند.
با بهره گیری از اطالعات بدست آمده و انجام چهره
نگاری و نهایتا بانک اطالعات مجرمین سابقه دار،
کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از اعضای گروه به نام
مهدی  .ر (متولد  )1367شدند که بارها به اتهام ارتکاب
جرایم کیف قاپی ،زورگیری و سرقتهای مقرون به آزار و
اذیت دستگیر شده بود.
با شناسایی تصویر "مهدی  .ر"  ،شناسایی دیگر

همدستان وی در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم
قرار گرفت و مشخص شد که "مهدی" پس از آنکه
در اسفندماه سال  1392از زندان آزاد شده ،مجددا و با
همدستی سه مجرم سابقه دار دیگر شهرستان اسالمشهر
بنام های "فرشاد" ( متولد  1369و دارای سابقه سرقت از
سال " ،)88مهدی" ( متولد  1371و دارای سابقه سرقت
از سال  ) 1391و "بهرام" ( متولد  1370و دارای سابقه
سرقت مقرون به آزار و اذیت ) اقدام به تشکیل گروه
جدیدی از سارقین به عنف کرده است .
با شناسایی مخفیگاه هر چهار عضو این گروه از سارقین
در منطقه اسالمشهر ،هماهنگی های الزم قضایی با شعبه
دوم بازپرسی دادسرای ناحیه  34تهران انجام و هر چهار
متهم طی چهار عملیات همزمان ،در شهرستان اسالمشهر
دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
شدند.
متهمین و به ویژه سرکرده گروه (مهدی) که چارهای جز
اعتراف نداشتند صراحتا به ده ها فقره سرقت به شیوههای
مختلف موبایل قاپی ،زورگیری ،کیف قاپی و گردنبندقاپی
در تمامی مناطق تهران اعتراف کردند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی
پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه داوود فرد ،معاون
مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با
اعالم این خبر گفت :با توجه به شناسایی تعدادی از شکات
و مالباختگان و اعتراف صریح متهمان به ده ها فقره
سرقت در عمده مناطق شهر تهران و به منظور شناسایی
دیگر جرایم ارتکابی متهمین و همچنین سایر شکات و
مالباختگان ،دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از
سوی بازپرس پرونده صادر شده است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران
بزرگ از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی
تصویر متهمین شدند دعوت کرد تا برای پیگیری شکایات
خود به اداره پنجم پایس آگاهی تهران بزرگ واقع در
خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.
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جزئیات پرداخت مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی
مناسب برای بیمه شدگان به هنگام بازنشستگی ،یکی از
کارکردهای اصلی نظام بیمه های اجتماعی است و سازمان
تامین اجتماعی بعنوان محوریترین بخش نظام بیمههای
اجتماعی کشور ،در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شدگان
در دوران اشتغال آنان مسئولیت پرداخت مستمری و تامین
و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و خانواده آنان را در
هنگام بازنشستگی برعهده دارد.
به گزارش ایسنا ،بازنشستگان تحت پوشش سازمان
تامین اجتماعی عالوه بر دریافت مستمری از این سازمان،
از خدمات درمانی که در مراکز درمانی ملکی و مراکز
درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی ارائه می شود،
برخوردار هستند .استفاده از خدمات مراکز درمانی ملکی
سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور برای بازنشستگان
این سازمان و افراد تحت تکفل آنان رایگان است.
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین در مراجعه به
پزشکان و مراکز پزشکی طرف قرارداد این سازمان نیز

با پرداخت مبلغ ناچیزی بعنوان فرانشیز از خدمات آنها
استفاده میکنند.اجرای این طرح اختیار و قدرت انتخاب
بازنشستگان برای مراجعه به مراکز درمانی ملکی سازمان
تامین اجتماعی و بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی
را افزایش داده است .پرداخت عیدی ،حق اوالد و حق
عائله مندی ،حق سنوات مازاد بر  ۲۰سال و ارائه کاالبرگ
کاالهای اساسی از دیگر اقداماتی است که از سوی سازمان
تامین اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان
تحت پوشش این سازمان انجام میشود.
پرداخت مستمری به بازماندگان بیمهشدگان
و مستمریبگیران متوفی

چتر حمایتی تامین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین
حق بیمه ،بر سر بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی
گسترده میشود .در صورت تداوم پرداخت حق بیمه ،این
پوشش حمایتی تا پایان حیات بیمه شده ادامه مییابد و
پس از فوت بیمه شده نیز خانواده او از خدمات حمایتی
ویژهای برخوردار میشوند.

نظامهای بیمه اجتماعی با دریافت حق بیمه از شاغالن
عرصههای کار و تولید و خدمت ،حمایت از خانواده آنان
پس از فوت سرپرست خانواده را برعهده میگیرند .پرداخت
مستمری بازماندگان یکی از انواع خدمات و حمایتهای
سازمان تامین اجتماعی است و در صورت فوت بیمه شده و
یا مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی ،بازماندگان
واجد شرایط وی ،ضمن برخورداری از خدمات درمانی ،از
این سازمان مستمری ماهانه دریافت میکنند.
با فوت مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی
تحت پوشش تامین اجتماعی ،خانواده و بازماندگان وی
با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تحت حمایت
قرار میگیرند .بازماندگان بیمه شدهای که بر اثر حادثه
ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای فوت میکند نیز به
همین ترتیب از حمایت سازمان تامین اجتماعی برخوردار
میشوند ،اما اگر فوت بیمه شده شاغل ،ناشی از حوادث
و بیماریهای عادی باشد ،حمایت از بازماندگان وی تابع
شرایط خاصی خواهد بود.

دستگیری دختر جوان به اتهام ربودن پسر مورد عالقهاش با اجیرکردن
 3آدمربا پس از اطالع از قرار ازدواج پسر جوان با دختری دیگر در تهران

دختر جوان وقتي فهميد پسر مورد عالقهاش قرار است با دختر ديگري ازدواج كند با
همدستي سه مرد جوان نقشه آدمربايي را طراحي و اجرا كرد.
به گزارش جوان ،عصر روز پنج شنبه  16بهمن ماه سال قبل پسر جواني سراسيمه به
اداره پليس رفت و از سه مرد جوان به اتهام آدمربايي شكايت كرد.
شاكي در توضيح ماجرا گفت :چند ساعت قبل از خانهمان در خيابان قائم مقام فراهاني
براي انجام خريد خارج شدم .وقتي به خيابان رسيدم خودرو پژوي نقرهاي رنگي با سه
سرنشين جلوي پايم توقف كرد .دو نفر از سرنشينان خودرو كه مجهز به بيسيم و شوكر
بودند از پژو پياده شدند و خودشان را مأمور پليس معرفي كردند .آنها مدعي شدند من
مرتكب جرمي شدهام و به زور مرا سوار خودرو كردند و به راه افتادند .بعد از طي مسافتي
چشمانم را با پارچهاي بستند تا اينكه در اتاقي كه ميز و صندلي داشت ،چشمانم را باز
كردند .آنها مرا مورد بازجويي قرار دادند و مدعي شدند كه من از گروههاي خرابكار هستم.
به آنها گفتم كه اشتباه گرفتهايد اما آنها به گفتههايشان اصرار داشتند و در آخر مدعي
شدند من براي تعدادي از دختران مزاحمت ايجاد كردهام و از من تعهد كتبي گرفتند تا
ديگر مزاحم دختران نشوم .پس از اين چشمانم را دوباره بستند و در خيابان وليعصر من
را از خودرو به پايين پرتاب كردند .پس از طرح اين شكايت ،پرونده به دستور قاضي مدير
روستا بازپرس ويژه قتل دادسراي جنايي براي بررسي در اختيار تيمي از كارآگاهان مبارزه
با آدمربايي پليس آگاهي قرار گرفت .تحقيقات مأموران نشان داد شاكي مدتي قبل با
دختر جواني رابطه دوستي داشته و قرار بوده با او ازدواج كند اما به تازگي ارتباطش را با
او قطع كرده است .بنابراين اين فرضيه براي مأموران قوت گرفت كه دختر جوان با اجير
كردن سه مرد قصد انتقامجويي از پسر جوان را داشته است.
بنابراين مأموران پليس از شاكي دوباره تحقيق كردند .شاكي گفت :مدتي قبل با
دختر جواني به نام رؤيا در خيابان آشنا شدم .ارتباط ما ادامه داشت تا اينكه به او وعده
ازدواج دادم اما مدتي بعد متوجه شدم از نظر اخالقي با هم متفاوت هستيم به همين

خاطر ارتباطم را با او قطع كردم تا اينكه چند روز قبل با دوست او آشنا شدم و قرار شد
با او ازدواج كنم .رؤيا وقتي اين موضوع را فهميد چند بار مرا تهديد كرد تا ارتباطم را با
دوستش قطع كنم.
پس از اين مأموران پليس سراغ رؤيا رفتند و از وي تحقيق كردند .رؤيا با تأييد
حرفهاي پسر مورد عالقهاش گفت :مدتي قبل با اشكان آشنا شدم و به من ابراز عالقه
كرد .او قرار شد با من ازدواج كند تا اينكه فهميدم با دوست من نيز ارتباط دارد و مرا
فريب داده است .وقتي اين موضوع را متوجه شدم ،افسرده شدم به طوري كه يكي از
بستگانم به نام شهرام متوجه شد و وقتي اصرار كرد گفتم كه اشكان مرا فريب داده است.
من فقط با او درددل كردم و گفتم قصد دارم از اشكان شكايت كنم و از او راهنمايي
خواستم اما نگفتم كه آدمربايي كند .با توجه به اظهارات رؤيا مأموران پليس شهرام را به
عنوان مظنون حادثه به دستور قاضي مدير روستا بازداشت كردند و مورد بازجويي قرار
دادند .شهرام در بازجوييها به جرم خود با همدستي دو نفر از دوستانش به نامهاي هوتن
و پيمان اعتراف كرد.
وي ادامه داد :رؤيا به من گفت كه اشكان به بهانه ازدواج تعداد زيادي از دختران جوان
را فريب داده است .او گفت اشكان پس از آشنايي با وعده ازدواج خودش را به دختران
جوان نزديك و از آنها سوء استفاده ميكند و بعد از مدتي هم به بهانهاي ارتباطش را قطع
ميكند .وقتي اين موضوع را شنيدم با هوتن و پيمان تصميم گرفتيم تا به عنوان مأموران
پليس اشكان را به مكاني ببريم و از او تعهد بگيريم تا ديگر مزاحم دختران جوان نشود .به
همين خاطر تعدادي بيسيم تقلبي و شوكر و گاز اشكآور تهيه كرديم و در پوشش مأمور
پليس اشكان را به بهانه اينكه مرتكب جرمي شده به زور به خانهاي برديم و پس از تهديد
و گرفتن تعهد كتبي او را در خياباني رها كرديم.
سپس كارآگاهان هوتن و پيمان را بازداشت كردند .دو متهم نيز حرفهاي شهرام را
تأييد كردند .تحقيقات از سه متهم به دستور قاضي مدير روستا ادامه دارد.

عامل انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان در شبکه های اجتماعی توسط پلیس فتا
سبزوار خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ابتکار ،فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار در تشریح خبر گفت :خانمی جوان
به پلیس فتا سبزوار مراجعه و تقاضای رسیدگی به شکایت خود مبنی بر افشای عکس
های خصوصی و ایجاد پروفایلی با عکس هایش را داشت.
وی ادامه داد :شاکی در تحقیقات به عمل آمده کارشناسان پلیس فتا اظهار داشت
که چند روز قبل توسط یکی از دوستانم مطلع شدم که پروفایلی در یکی از شبکه های
اجتماعی با تصاویر خصوصی ام ایجاد شده که بعد از مشاهده صفحه تصاویرم شوکه شدم
و به پلیس فتا مراجعه کردم.
سرهنگ قنبر علی آزادواری افزود :کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی های الزم و
تحقیقات فنی پیرامون موضوع توانستند با استفاده از سرنخ هایی دیجیتالی بجامانده فرد
متخلف را شناسایی و دستگیر کنند .این مقام انتظامی اظهار داشت :متهم که مردی 36

ساله بود در مواجهه با ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و در بازجویی های به عمل
آمده اظهار داشت مدتی قبل شاکی برای تعمیر لپ تاپ به تعمیرگاه پسرخاله ام مراجعه و
درخواست بروز رسانی سیستم عامل و ارتقا ویندوزش را داشت .من هم در فرصتی مناسب
با سوء استفاده از اعتماد و بدور از چشم پسرخاله ام وارد سیستم شاکی شده و اطالعات
وی را بروی فلش کپی کردم و با ایجاد پروفایلی با عکس های شاکی در شبکه های
اجتماعی خودم را با اسم مستعار یک دختر معرفی کردم .سرهنگ آزادواری با اشاره به
معرفی متهم به دادسرا از کارابران اینترنت خواست همانگونه که در فضای عادی به قانون
احترام میگذارند مراقب رفتارهایمان در فضای مجازی نیز باشیم.
وی با بیان اینکه انتشار تصاویر خصوصی افراد هتک حرمت بوده و در قانون جرایم
رایانه ای عالوه بر جریمه نقدی مجازات حبس در بر دارد از شهروندان خواست در
نگهداری اطالعات خصوصی خود حساسیت بیشتری به خرج دهند و برای تعمیر تجهیزات
رایانه ای و تلفن همراه آن را به مراکز مجاز تحویل دهند.

دستگیری مرد تبهکار به اتهام فریب کاربران شبکههای اجتماعی
با ایجاد پروفایل متشکل از عکسهای خصوصی یک دختر جوان در سبزوار

پلیس در تعقیب پیرزن بدلانداز پایتخت
پلیس در جستوجوی پیر زن بدلاندازی است که به
طرز ماهرانهای توانست عابربانک زنی را سرقت کرده و
دست به برداشت پول از حسابش بزند.
به گزارش همشهری ،اواخر سال  ،93زني به كالنتري
 161ابوذر رفت و خبر از سرقت كارت عابربانك و برداشت
پول از حسابش داد .وي گفت :مقابل دستگاه عابربانك
ايستاده بودم كه زني مسن نزد من آمد و به بهانه اينكه
قصد برداشت پول از حسابش را دارد و دستگاه خودپرداز
بيشتر از 200هزارتومان به وي پرداخت نميكند از من
خواست تا كارت عابربانكم را در اختيارش قرار دهم .او
قصد داشت مبلغي را به كارت من انتقال دهد و پس از
آن پول را از كارت من برداشت كند.
وي ادامه داد :چون سن اين زن باال بود اصال به او
شك نكردم و به قصد كمك كارتم را در اختيارش قرار
دادم او پس از انجام عمليات بانكي ،كارت عابربانكم را
پس داد .اين درحالي بود كه هنگام دريافت پول از كارتم
رمز عابربانكم را از من گرفت .شاكي در ادامه گفت :هنوز

يك ساعت از ماجرا نگذشته بود و من به خانه برگشته
بودم كه پيامكي درخصوص برداشت پول از حسابم به
دستم رسيد.
بالفاصله سراغ عابربانكم رفتم و آنجا بود كه متوجه
شدم كه كارت متعلق به من نيست و يكدفعه يادم
آمد كه زن ميانسال بعد از انجام عمليات بانكي به طرز
ماهرانهاي كارت را تعويض كرده و كارت ديگري را به

من برگردانده است .پس از آن تصميم به شكايت گرفتم
كه در اين فاصله چندين پيامك برداشت پول از حسابم
برايم ارسال شد و همه موجودي حسابم كه در حدود
2ميليون و 400هزار تومان بود برداشت شد.
كارآگاهان با بررسي تراكنش مالي حساب عابربانك
مالباخته اطالع پيدا كردند كه اين زن حدودا 50ساله با
مراجعه به بازار عبدلآباد و در چندين مرحله اقدام به
خريد پارچه مخصوص پرده كرده است؛ در ادامه و با
بررسي تصاوير بهدست آمده از دوربينهاي مداربسته،
تصوير متهمه توسط مالباخته شناسايي شد.
مركز اطالعرساني پليس آگاهي تهران اعالم كرد :با
توجه به اينكه هنوز متهم دستگير نشده قاضي مجوز
چاپ عكس وي را صادر كرده است .چنانچه هركس
اطالعي از مخفيگاه وي دارد ميتواند موضوع را از طريق
شماره تماس  51055658در اختيار كارآگاهان قرار دهد.
شاكيان احتمالي نيز ميتوانند به پايگاه هشتم پليس
آگاهي تهران مراجعه كنند.

واگذاری انواع خودرو به بازنشستگان نیروهای مسلح
با اعطای تسهیالت بانکی به میزان  50درصد قیمت
خودرو با سود  15درصدی و بازپرداخت  48ماهه
بر اساس توافق به عمل آمده بین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و شرکت
لیزینگ موسسه اعتباری کوثر و شرکت دیار خودرو ،انواع خودرو با شرایط سهل و ویژه
به متقاضیان واجد شرایط واگذار میشود.
به گزارش ایسنا ،در سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح راستای تکریم بازنشستگان
و به منظور قدرشناسی از خدمات آنها ،بر اساس توافق به عمل آمده با شرکت لیزینگ
موسسه اعتباری کوثر و شرکت دیار خودرو ،انواع خودرو با شرایط سهل و ویژه به
متقاضیان واجد شرایط واگذار میکند.
بر اساس اطالعیه منتشر شده در سایت سازمان مذکور 50 ،درصد قیمت خودرو به
صورت نقد و مابقی آن به صورت تسهیالت بانکی ارائه میشود.
همچنین مدت بازپرداخت تسهیالت  48ماه است.
الزم به ذکر است نرخ تسهیالت  15درصد و با توجه به تضمین بازپرداخت تسهیالت
توسط سازمان بازنشستگی ،برای دریافت تسهیالت نیاز به هیچگونه تضمین و یا معرفی
ضامن نیست.
طبق این اطالعیه ،در صورت بروز هرگونه تغییر در هزینههای جانبی از قبیل بیمه
شخص ثالث ،هزینههای مالیات ،عوارض و غیره همچنین تغییر در قیمت خودروها از
سوی شرکت تولید کننده ،در زمان صدور ،اسناد به قیمت اعالم شده اضافه و متقاضیان
موظف به پرداخت کسری واریزی هستند .رنگ خودروها بر اساس موجودی هر ماه در
شرکت دیار خودرو تعیین می شود و سازمان بازنشستگی و همچنین شرکت دیار خودرو
هیچگونه تعهدی در قبال رنگ خودرو ندارند.
همچنین زمان تحویل خودروها پس از واریز پیش پرداخت به حساب تعیین شده ،نزد
موسسه اعتباری کوثر و تکمیل پرونده و ارائه به شرکت دیار خودرو حداکثر یک تا سه
ماه کاری است .امکان تاخیر در تحویل خودرو بعد از مدت مذکور وجود خواهد داشت
که در این صورت توسط شرکت دیارخودرو به میزان  20درصد سالیانه به نسبت وجه
پیش پرداخت در ماه اول و  25درصد در ماههای بعد ،به عنوان هزینه تاخیر پرداخت
خواهد شد.
مبلغ پیش پرداخت به شماره حساب اعالم شده در سایت سازمان تامین اجتماعی
نیروهای مسلح به نشانی  ، www.esata.irموسسه اعتباری کوثر و در وجه حساب
پشتیبان دیار باید واریز شود.
این اطالعیه به متقاضیان توصیه کرده قبل از واریز وجه ،ابتدا بندهای مندرج در
فرم "رعایت موارد الزامی" را با دقت مطالعه و پس از آن در مورد واریز پیش پرداخت
اقدام کنند.
الزم به ذکر است؛ مشخصات خودروهای قابل واگذاری ،قیمت و شرایط آن در آدرس
اینترنتی یاد شده ،درج شده است.

محاکمه مجدد زن  16ساله به اتهام قتل
همسرش با خوراندن قرص برنج در تهران

زن شانزده ساله که بهخاطر قتل همسرش با قرص برنج تا یک قدمی چوبه دار رفته
بود ،با قبول درخواست اعاده دادرسیاش بار دیگر محاکمه شد.
به گزارش جام جم ،ماموران پلیس آگاهی تهران اردیبهشت سال  86در جریان مرگ
مشکوک مرد جوانی در بیمارستان قرار گرفته و پس از حضور در آنجا متوجه شدند ،مرد
جوان بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان باخته است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات از همسر نوجوان این مرد آغاز شد .مائده
گفت« :سر کار بودم که شوهرم با من تماس گرفت و گفت حالش خوب نیست .سریع به
خانه آمده و او را به بیمارستان رساندم ،اما بعد از چند دقیقه فوت شد».
تحقیقات بیشتر ماموران نشان داد مائده پس از ازدواج با همسرش از شمال کشور
به تهران آمده بود .او مدتی بعد از این ازدواج با شوهرش به نام احمد اختالف پیدا کرد
و آنها درگیری های زیادی با هم داشتند .همچنین مشخص شد فیلمی از دختری شبیه
به مائده به شوهر او نشان داده شده که باعث درگیری های شدیدی بین او و شوهرش
شده بود.
به این ترتیب ماموران انگشت اتهام را به سمت مائده گرفته و این زن یک بار در اداره آگاهی
به قتل شوهرش اعتراف کرد ،اما سپس اعترافاتش را پس گرفت و گفت در قتل شوهرش
نقشی نداشت و فقط به خاطر معده درد همسرش به او داروی گیاهی داده بود.
در نهایت شعبه  ٧٤دادگاه کیفری استان تهران رای بر قصاص متهم صادر کرد و
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تائید شد و پرونده مائده در فهرست اعدامیان قرار
گرفت ،اما بعد از پنج سال درخواست اعاده دادرسی وی با توجه به ماده  91قانون مجازات
اسالمی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد .براساس ماده  ٩١قانون مجازات اسالمی
در صورتی که فردی در سن زیر  ١٨سال مرتکب قتل شود و چنانچه حرمت و ماهیت
قتل را نداند و به رشد عقلی نرسیده باشد از مجازات قصاص معاف خواهد شد.
زن جوان در شعبه  71دادگاه کیفری و برای دومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.
مائده در این جلسه با رد اتهام قتل عمد گفت :یکی از بستگان همسرم فیلمی را به
شوهرم نشان داد و مدعی شد من در این فیلم حضور دارم .این موضوع باعث اختالف من
و احمد شده بود .از او خواستم شکایتی را برای اثبات بی گناهی من از عامل انتشار فیلم
مطرح کند ،اما احمد قبول نکرد و مدعی بود این طوری بیشتر آبروی او می رود.
متهم به قتل ادامه داد :شوهرم را تهدید به خودکشی کردم و برای این کار دو قرص
برنج خریدم .قرص ها را در جعبه جواهرات مخفی کرده بودم .روز حادثه همسرم با من
تماس گرفت و گفت معده درد دارد .به او گفتم قرص معده بخورد تا خودم را به خانه
برسانم .وقتی به خانه رسیدم وضع جسمانی شوهرم وخیم بود به همین خاطر او را به
بیمارستان رساندم ،اما ساعتی بعد فوت کرد.
رئیس دادگاه :همسرت به دنبال قرص معده بود ،پس چرا باید قرص برنج را به
اشتباه بخورد؟
مائده :یک روز احمد قرص ها را دید و به دروغ گفتم داروی گیاهی برای ورم معده است.
رئیس دادگاه :اگر مرتکب قتل نشدی چرا در ابتدا اعتراف کردی؟
مائده :تحت فشار بازجویی بودم.
رئیس دادگاه :می دانستی مجازات قتل ،قصاص است؟
مائده :نه .در کانون اصالح و تربیت متوجه شدم.
پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش ،قضات دادگاه برای صدور رای وارد
شور شدند.
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فاطمه ،نام بیش از  ۱۳میلیون بانوی ایرانی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور گفت :بر
اساس آمار پایگاه اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور تا کنون بیش از
۱۳میلیون نفر با نام و القاب حضرت فاطمه(س) نامگذاری شدهاند .به گزارش مهر،
مهدی تدین گفت :انتخاب اسماء ائمه اطهار (ع) بر نوزادان ایرانی در صدر انتخاب
نام برای کودکان در خانوادههای ایرانی است ،در این میان عالقه مردم ایران به
حضرت فاطمه (س)وصف ناشدنی است به طوری که نام و القاب حضرت فاطمه
(س) بیشترین انتخاب نام ایرانیان برای فرزندان دختر بوده است .وی اظهار داشت:
بررسی آمار نامگذاری ایرانیان در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور نشان میدهد هم
اکنون ،نام فاطمه بیش از  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار بار و نام زهرا قریب به ۳میلیون
بار در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور ثبت شده است  .مدیرکل روابط عمومی و
امور بین الملل تصریح کرد :نامهای مرضیه با ثبت قریب به  ۵۰۰هزار  ،صدیقه
بیش از  ۴۳۸هزار و طاهره نزدیک به  ۴۱۱هزار بار بعد از نام مبارک زهرا از
فراوانترین اسامی دخت نبی مکرم اسالم است که والدین بر روی فرزندان خود نام
نهاده اند .تدین افزود :همچنین بر اساس آمار پایگاه اطالعات جمعیت سازمان ثبت
احوال نامهای معصومه با ثبت بیش از یک میلیون و  ۲۶۷هزار بار ،زهره قریب به
 ۳۵۰هزار ،بتول نزدیک به  ۲۴۰هزار ،طیبه بیش از  ۲۲۶هزار ،فریده در حدود ۲۱۴
هزار ،مهدیه بیش از  ۲۱۰هزار و ریحانه بیش از  ۲۰۸هزار بار از فراوانترین القاب
حضرت فاطمه زهرا(س) است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

دستگیری پسر خالفکار به اتهام زورگیری
و اخاذی با پوشش زنانه در ساوجبالغ

مرد جوانی که با پوشیدن لباس زنانه وآرایش زنانه طعمههای خود را سوار
خودرو کرده وسپس اقدام به سرقت به عنف وزورگیری با تهدید چاقو میکرد با
هوشیاری پلیس ساوجبالغ شناسایی ودستگیر شد.
به گزارش ابتکار ،سرهنگ احمد جبارپور فرمانده انتظامی ساوجبالغ در تشریح
جرییات این خبر گفت :ماموران فرماندهی انتظامی بخش کوهسار حین گشت زنی
در سطح حوزه استحفاظی به فردی که با لباس مبدل زنانه با یک دستگاه خودرو
پژو پارس در حال تردد بوده مشکوک و قصد متوقف کردن خودرو را میکنند اما
راننده خودرو با دیدن پلیس با افزایش سرعت خود متواری میشود.
سرهنگ جبارپور ادامه داد :پس از تعقیب و گریز سرانجام فرد مظنون در جاده
کانال آب بخش کوهسار دستگیر و پس از انتقال به کالنتری در بازرسی بدنی
مشخص میشود وی فرد مذکری میباشد که با لباس مبدل زنانه ،آرایش غلیظ،
کاله گیس ،کیف زنانه ،لوازم آرایش ،گردنبند ،ساعت زنانه ،مانتو و شلوار زنانه با
یک دستگاه پژو پارس با استفاده از سالح سرد (چاقو) پس از سوارکردن طعمههای
خود اقدام به زورگیری و اخاذی مینموده است.
فرمانده انتظامی ساوجبالغ افزود :فرد دستگیر شده در ابتدا ارتکاب هرگونه جرم
و زورگیری را انکار میکرد و اذعان میداشت که این کار را برای تفنن انجام داده
است اما در باز جوییهای فنی و پلیسی لب به اعتراف گشود و به  ۳فقره زورگیری
و اخاذی در محدوده آبیک قزوین و شهرستان ساوجبالغ و زخمی کردن یکی از
طعمهها به وسیله چاقوی ضامن دار اقرار کرد و در بازرسی از داخل خودرو نامبرده
نیز مقدار  ۷گرم حشیش و ۲۰سانت شیشه کشف شد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم با ادعای مأموریت  2هفتهای،
از  2ماه قبل به خارج از کشور رفته و در حال
خوشگذرانی است! من طالق میخواهم

ماموريت مرد جوان به خارج از کشور پاي او را به دادگاه خانواده باز کرد.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم
به خارج از کشور رفته و االن دو ماه است که هنوز برنگشته است .زن جوان ادامه
داد:او به بهانه ماموريت کاري به خارج از کشور رفت و قرار بود دو هفته بعد برگردد
ولي االن دو ماه شده و شوهرم همچنان برگشتنش را به تعويق مياندازد.
دو ماه است که من تنها زندگي ميکنم و شوهرم در خارج از کشور در حال
خوشگذراني است .راستش از انتظار خسته شدهام و ميخواهم درخواست طالق
بدهم .وي افزود:من از همان ابتدا هم با اين سفر شوهرم مخالف بودم و دوست
نداشتم که او مرا ترک کند و تنهايي به مسافرت برود ،حاال هم خيال برگشتن
ندارد و من نيز تصميم به جدايي گرفتم .بعد از صحبتهاي اين زن قاضي رسيدگي
به اين پرونده را به زمانيکه شوهر اين زن هم در دادگاه حضور بيابد موکول کرد.

قتل خواهر  15ساله توسط برادر  ٨ساله
حین بازي با اسلحه «پنجتيرپران» در کازرون

بازي كودكانه پسري هشت ساله با اسلحه ،مرگ خواهرش را رقم زد .به گزارش
اعتماد ،سرهنگ مهرداد ،فرمانده انتظامي شهرستان كازرون استان فارس با اعالم اين
خبر گفت :در تماس تلفني بيمارستان وليعصر (عج) كازرون با مركز فوريتهاي پليس
 ۱۱۰مبني بر يك فقره مرگ مشكوك در بخش اورژانس بيمارستان بالفاصله ماموران
كالنتري  ۱۲حضرتي به محل اعزام شدند .سرهنگ مشوق افزود :ماموران با حضور در
محل با جسد دختر  ۱۵ساله مواجه شدند كه در اثر برخورد ساچمه به پشت شانهاش
جان خود را از دست داده است .با هماهنگي مقام قضايي ماموران كالنتري  ۱۲و پليس
آگاهي شهرستان به محل رخداد حادثه كه منزل عموي متوفي بوده عزيمت كردند كه
در بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد دختر ۱۵ساله در زمان حادثه به همراه برادر
 ٨ساله و پسرعموي  ۱۲سالهاش در منزل تنها بودهاند .فرمانده انتظامي كازرون ادامه
داد :بنا به اظهارات عمومي حاضران در زمان حادثه ،برادر هشت ساله مقتول درحالي
كه مشغول بازي با اسلحه پنج تير پران مسلح عمويش بوده بهطور ناگهاني تيري از آن
خارج شده و پس از اصابت گلوله به ديوار اتاق به دختر جوان اصابت كرده است .فرمانده
انتظامي كازرون با اشاره به كشف اسلحه به كار رفته گفت :ماموران پليس آگاهي محل
حادثه را مورد بررسي قرار داده و تحقيقات تكميلي ادامه دارد.

آخرین وضعیت تعرفههای پزشکی 94

معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی
آخرین وضعیت تعرفههای پزشکی  94را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد جهانگیری درباره آخرین
اقدامات انجام شده در جهت اعالم و ابالغ تعرفههای
تشخیصی – درمانی سال  ،94گفت :در زمینه تعرفههای
پزشکی سال  ،94برای اولین بار طبق قانون برنامه پنجم
توسعه عمل شد و در پایان سال  93تعرفههای  94در
شورای عالی بیمه تعیین تکلیف شد.
وی رشد گلوبال در تعرفههای پزشکی  94را زیر نرخ
تورم و حدود  14.8درصد در بخش دولتی و خصوصی
خواند و گفت :اعالم جزییات این موضوع به به مصوبه
هیات دولت منوط شده است .اکنون نیز تعرفهها در
کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است .مقرر شده که
تعرفههای  94حوزه پزشکی در فروردین ماه تعیین تکلیف
شود و امیدواریم که در اردیبهشت ماه نیز اجرایی شود.
جهانگیری ضمن اشاره به همراهی بیمهها در تعیین

تعرفههای  94در شورای عالی بیمه،
ادامه داد :سال گذشته در اعالم و اعمال
تعرفهها بخشهایی از خدمات مغفول
مانده بودند و بر همین اساس امسال
تمرکزمان در حوزه سرپایی و داخلی بود.
وی درباره بازنگری در کتاب
ارزشگذاری نسبی خدمات پزشکی نیز
گفت :در هزینههای این کتاب نیز تغییر
زیادی ایجاد نشد و تنها ارزش نسبی
برخی خدمات که سال گذشته قول
داده بودیم طی سه ماه مورد بازنگری
قرار دهیم ،تصویب شد و امسال اجرایی
خواهد شد.
جهانگیری در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه
تعرفههای پزشکی در سال  93دو مرتبه رشد کردهاند،
گفت :خیر ،چنین اتفاقی را شاهد نبودیم و تعرفهها در سال

 93تنها یک مرتبه افزایش یافتند .در
مورد خدمات بستری نیز جهت تامین
منابع و توزیع مناسب آن ،اقدامات
مربوطه در شش ماهه دوم اجرایی
شد.
وی ادامه داد :طبق قانون برنامه
پنجم توسعه ،تعرفههای هر سال باید
قبل از پایان سال تعیین تکلیف شوند.
تعرفههای  94نیز همسو با تدابیر
دولت و در جهت کنترل تورم تعیین
شدهاند .جهانگیری در پاسخ به این
سوال که آیا بخش خصوصی همراهی
الزم با رشد کمتر از  15درصدی را خواهد داشت؟ گفت:
در این زمینه مذاکراتی داشتهایم که با تدابیری بهرهوری
را افزایش دهیم و بیتردید بخش خصوصی نیز با تدابیر
دولت همراه خواهد بود.

عامل جنایت خیابان ایتالیا که پدر و خواهر خود را به
قتل رسانده است ،بعد از انکارهای اولیه سرانجام جرمش
را پذیرفت.
به گزارش شرق ،ساعت  ١٩:٣٠روز یکشنبه هفته گذشته،
کشف اجساد متعلق به دونفر از اعضای یک خانواده از
طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ١١٠به کالنتری فلسطین
اعالم و با حضور مأموران در محل و انجام بررسیهای
اولیه مشخص شد اجساد متعلق به یک پدر و دختر است
و مرد ٦٤ساله به نام «حسن» بر اثر اصابت ضربات چاقو
به قفسه سینه و دختر ٢٨ساله بهنام «آریندخت» نیز بر
اثر خفگی ناشی از انسداد مجاری تنفسی به قتل رسیدهاند.
این پرونده به دستور «احمدبیگی» -بازپرس شعبه هفتم
دادسرای ویژه قتل تهران  -در اختیار اداره دهم پلیس
آگاهی قرار گرفت.
پسر ٢٤ساله خانواده به نام هوتن که در اظهارات
اولیهاش عنوان کرده بود پس از ورود به خانه با صحنه
جنایت روبهرو شده و موضوع را به پلیس اطالع داده ،در
مرحله بعدی تحقیقات به کارآگاهان گفت« :شنبه در منزل
یکی از دوستان و بستگان خود به نام اشکان بودم و حتی
با هم به سینما رفتیم تا اینکه یکشنبه پس از دیدن مسابقه
فوتبال ،اشکان با ماشین مرا به منزل رساند .وقتی در خانه
را باز کردم ،با جسد پدرم روبهرو شدم که در داخل آشپزخانه
افتاده بود بعد از آن جنازه خواهرم را پیدا کردم».
کارآگاهان در ادامه از اشکان پرسوجو کردند که او
ضمن تایید اظهارات هوتن گفت« :ظهر شنبه من و هوتن
بین ساعت  ١٥تا  ١٧با یکدیگر بودیم و بعد از آن هوتن
گفت به خانه خودش میرود .بعد از جداشدن از هوتن
سراغ کارهای خودم رفتم و وقتی به خانه برگشتم با
هوتن هماهنگ کردم که شب برای خوردن شام بیرون
برویم .همانموقع بهصورت کامال تصادفی یکی از دوستان

مشترک ما به نام پرهام با من تماس گرفت و خواست
آن شب را همراه من و هوتن باشد .با ماشین به سمت
خانه پرهام رفتم و بعد از سوارکردن او دنبال هوتن رفتیم
و او در میدان فلسطین سوار ماشین شد .هوتن رفتاری
عادی داشت و مثل همیشه میخندید .بعد از کمی دورزدن،
ساعت  ٢٣:٣٠به سینما رفتیم و پس از پایان فیلم در
ساعت  ١:٣٠بامداد هوتن به خانه ما آمد و شب را در آنجا
ماند .فردای آن روز بعد از صرف ناهار و دیدن مسابقه
فوتبال ،به سمت منزل هوتن رفتیم و او مقابل خانه پیاده
شد .کمتر از پنجدقیقه بعد ،هوتن با من تماس گرفت و از
من خواست به خانهاش بروم .زمانیکه وارد ورودی خانه
آنها شدم ،هوتن در حالتی شوکزده گفت« :بابام ».با دیدن
پدر هوتن که در آشپزخانه افتاده بود ،از آپارتمان خارج شدم
و به  ١١٠زنگ زدم».
پرهام نیز پس از حضور در پلیس آگاهی ،اظهارات
اشکان را درخصوص رفتن به سینما تایید کرد .در شرایطی
که هوتن مدعی بود زمان وقوع جنایت در خانه حضور
نداشته ،وجود آثار جراحت روی دستانش باعث شد
کارآگاهان در این خصوص به تحقیق از وی بپردازند.
هوتن پس از اظهارنظرهای متناقض در نهایت عنوان
کرد هنگام درگیری با خواهرش و زمانی که آریندخت با
چاقو به او حمله کرده ،از ناحیه دو دست مجروح شده .وی
توضیح داد« :ساعت ٢٠روز شنبه با آریندخت درگیر شدم.
خواهرم با چاقو به سمتم حملهور شد و من برای دفاع از
خودم چاقو را از او گرفتم .نیمساعت بعد پدرم به منزل آمد
و پس از آن ،من از خانه بیرون رفتم و در میدان فلسطین،
اشکان همراه پرهام بهدنبالم آمد و آن شب دیگر به خانه
برنگشتم».
هوتن درباره علت این درگیری نیز گفت« :برای تماشای
تلویزیون با خواهرم درگیر شدم و او را داخل اتاق حبس

کردم اما خواهرم از اتاق خارج شد و با چاقوی آشپزخانه به
سمتم حمله کرد که دستانم آسیب دید .اینبار خواهرم را
در اتاق خودم حبس و در اتاق را قفل کردم .با پدرم تماس
گرفتم تا سریع به خانه بیاید و زمانیکه پدرم وارد خانه شد،
من بیرون رفتم».
هوتن که خود را بیگناه معرفی میکرد ،سرانجام
در جریان تحقیقات تخصصی پلیس به قتل پدر و
خواهرش اعتراف کرد .او درباره انگیزهاش و نحوه
ارتکاب دو جنایت به کارآگاهان گفت« :ساعت  ١٨روز
شنبه بهخاطر تماشای تلویزیون با خواهرم درگیر شدم و
او را داخل اتاق حبس کردم اما او با چاقوی آشپزخانه از
اتاق خارج و به سمتم حملهور شد .چاقو را از آریندخت
گرفتم و او را مجددا داخل اتاق حبس و در اتاق را قفل
کردم اما در حالیکه بسیار عصبانی بودم ،به اتاق رفتم و
او را خفه کردم .قصد داشتم برای صحنهسازی خواهرم
را حلقآویز کنم اما موفق به این کار نشدم .در همین
زمان پدرم وارد شد و به آشپزخانه رفت .چراغ آشپزخانه
هنوز خاموش بود و پدرم از قتل خواهرم اطالع نداشت.
از پشتسر به او حملهور شدم و با همان چاقویی که از
خواهرم گرفته بودم ،به پدرم حمله کردم و چند ضربه
به او زدم .پس از تعویض لباسها از منزل خارج شدم.
حدود ساعت  ٢٠:٣٠بود که اشکان و پرهام دنبالم آمدند
و با هم به سینما رفتیم و تا فردای روز جنایت ،تا پایان
بازی فوتبال در خانه اشکان ماندم».
سرهنگ آریا حاجیزاده ،معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با تایید این خبر گفت« :با
اعتراف صریح متهم به ارتکاب هردو جنایت ،قرار بازداشت
موقت توسط مقام قضایی صادر شد و متهم برای انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت».

خانم معلم که برای فرار از دست جوان شیطانصفت ،خود
را از خودروی وی به بیرون پرت کرده بود ،پس از  106روز
تسلیم مرگ شد.
به گزارش جام جم ،رسیدگی به این پرونده بیست و چهارم
آذر سال گذشته زمانی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی
استان مازندران قرار گرفت که مرد باغبانی با مرکز فوریت
های پلیسی  110تماس گرفت و خبر داد زن میانسالی را
در حالی که بی هوش و مصدوم شده در حاشیه جاده پیدا
کرده است.
با گزارش این موضوع به پلیس ،ماموران به آنجا اعزام شده
و زن مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند .پزشکان در بررسی
وضع این زن متوجه شدند او قطع نخاع شده است.
در ادامه خانواده این زن شناسایی شده و در تحقیق از آنها
مشخص شد ،معصومه معلم یک مدرسه روستایی بوده و روز
حادثه خانه اش را در شهرستان نکا ترک کرده و بعد از آن
ناپدید شده بود.
تحقیقات در این زمینه ادامه پیدا کرد تا این که چند روز
بعد از این حادثه زنی با حضور در پلیس آگاهی از پسر جوانی
به اتهام اقدام برای آدم ربایی شکایت کرد و گفت :روز حادثه
به عنوان مسافر سوار خودروی پژو  405نقره ای رنگ شدم.
در مسیر گوهرباران او به یکباره تغییر مسیر داد که به رفتارش
اعتراض کردم که توجهی نکرد و ادامه مسیر داد .زمانی که
در حاشیه جاده خودرویش را متوقف کرد ،با او درگیر شدم
تا راهی برای فرار پیدا کنم که ناگهان یک راننده عبوری
متوجه ماجرا شده و مرا نجات داد ،اما او توانست فرار کند.
مردی که به کمک من آمده بود ،توانست شماره پالک خودرو
را یادداشت کند.ماموران سپس احتمال دادند پسر جوانی که
پلیس در تعقیبش است در مصدوم شدن خانم معلم هم نقش

داشته باشد .سرانجام متهم که اهل روستای «پنبه چوله» بود،
در کیلومتر  ٩جاده ساری شناسایی و دستگیر شد.
این پسر جوان پس از دستگیری همه چیز را انکار کرد،
اما شاکی که از ماکرون سوار خودروی وی شده بود به اداره
پلیس آگاهی فراخوانده شد و در مواجهه حضوری با متهم او
را شناسایی کرد.
متهم که راهی جز بیان حقیقت نداشت ،به جرایم سیاه خود
اعتراف کرد و گفت :به خاطر یک وسوسه دست به این کارها
زدم و تنها این دو زن طعمه های من بودند .من در زندگی
شخصی ام دچار هیچ مشکلی نبودم و نمی دانم چرا دست
به این کار زدم.
گفته های شاکی پرونده را قبول دارم .حتی خانم معلمی را
به دام انداختم و قصد عملی کردن نقشه شیطانی ام را داشتم
که او برای فرار از دست من خود را از خودروی در حال حرکت
به بیرون پرت کرد.
متهم با صدور قرار قانونی روانه زندان شد .در حالی که
تحقیقات پلیس آگاهی برای مشخص شدن دیگر ابعاد این
پرونده ادامه داشت روز هفتم فروردین مسئوالن بیمارستان
در تماس با پلیس اعالم کردند خانم معلم در جدال با مرگ
تسلیم شد.به این ترتیب با مرگ وی روند رسیدگی به پرونده
وارد مرحله جدیدی شد و متهم در برابر اتهام قتل عمد قرار
گرفت.
کلثوم پنج و دو ساله که اهل یکی از روستاهای شهرستان
نکا بوده و از دام شیطانی متهم جوان ،جان سالم به در برده بود
گفت :ساعت  7و  30دقیقه دهم دی سال گذشته از ورودی
روستای زیدی نکا سوار خودروی جوانی شدم تا به خانه ام
بروم .در میانه راه او تغییر مسیر داد و با زور و تهدید از من
خواست در صندلی جلوی خودرو بنشینم.

وی ادامه داد :زمانی که متوجه نیت پلید او شدم با التماس
گفتم که بیمار هستم ،فرزندم و اعضای خانواده ام چشم انتظارم
هستند تا شاید مرا رها کند که توجهی به التماس هایم نکرد.
چاره ای جز فریاد زدن و درگیری با او نداشتم .وقتی توقف کرد
موفق به فرار از دست او شدم .در این هنگام نیز راننده یک
خودروی عبوری به کمکم آمد.
فاطمه فوالدی ،دختر بیست و چهار ساله قربانی حادثه
نیز در این باره گفت :مادرم قربانی ناهنجاری اجتماعی شد،
اجتماعی که باید امنیت و آرامش را به خانواده ها بدهد گاهی
موجب نگرانی و ایجاد مشکل می شود.
مادرم در روزهای نخست که در بیمارستان امام
خمینی(ره) ساری بستری بود ،از ما خواست تا به هیچ
عنوان گذشت نکنیم ،قاطعانه می گفت که آن جوان خاطی
باید قصاص شود ،او می دانست که فلج و قطع نخاع شده
است ،می دانست که دیگر امیدی به زندگی او نیست ،از
ما خواست تا بعد از مرگ او شیون نکنیم و به خدا توکل
داشته باشیم.
فوالدی با اشاره به این که آن جوان خاطی ،پرونده های
مشابهی داشت و از خانواده متمولی است ،گفت :امیدوارم که
دادگاه رای عادالنه ای بدهد و خانواده این جوان نتوانند قانون
را دور بزنند و خود را تبرئه کنند ،زیرا خواسته مادرم نیز قصاص
بود.
وی در پایان گفت :اکنون برادر پانزده ساله ام تنها دلخوشی
من است و به امید او زندگی می کنم ،ظلمی که به مادرم شده
است قابل جبران نیست ،اما امیدوارم دستگاه قضایی در این
باره هیچ گذشتی نداشته باشد.
پرونده این جنایت در دادسرا در حال رسیدگی است و با
تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می شود.

خفهکردن خواهر 28ساله و قتل هولناک پدر  64ساله توسط پسر  24ساله
با ادعای اختالف بر سر تماشای تلویزیون با خواهرش در تهران!

جانباختن خانممعلم قطعنخاع شده
پس از  106روز از حادثه پرتکردن خود از خودروی جوان شیطانصفت در نکا
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معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کنترل پیش سازها و شبه مخدرها از مبداء تا مقصد

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی
ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره راهکارهای اتخاذ شده
برای مقابله با عرضه شبه مخدرها در کشور گفت:
راهکاری که در نظر گرفتیم ،کنترل دقیق از مبداء تا مقصد
است .به معنای آن که باید پیشسازها هم دارای هولوگرام
و برچسب باشند .در این صورت داروهای عرضه شده را

براحتی میتوان رصد کرد.
افشار ادامه داد :بر این اساس اگر داروی شبه مخدری
به صورت غیرمجاز در دست مصرف کننده باشد ،ارگان
ذیربط میتواند با ردیابی دارو دریابد که دارو از کدام مبداء
پخش و توزیع شده است .وی درباره مجازات درنظرگرفته
شده برای فروش داروهای مخدر اظهارکرد :مجازاتها
عمدتا معطوف به قاچاق است ،اگر کسی مصرف کننده
باشد و هنوز به مرحله تجاهر و مصرف در مالء عام نرسیده
باشد ،مکلف است به دنبال درمان برود.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی
ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود :اما اگر فرد معتاد تجاهر
کند و درمان را نپذیرد به مراکز درمانی اقامتی هدایت می
شود .البته برخی ،هم مصرف کننده اند و هم قاچاقچی
که جرائمی برای آنها اعم از نقدی ،حبس و انتقال به
اردوگاههای بازپروری ماده  42برای آنها در قانون در نظر
گرفته شده است.

قتل یک مرد در تسویه حساب ،شلیک مرگبار به سوی
مأمور پلیس و حمله مسلحانه به زندان الکان رشت برای
فراری دادن محکومان به اعدام تنها بخشی از اتهامات
شرور خطرناکی بود که در نهایت با شلیک پلیس کشته
شد.
به گزارش همشهری ،اين مرد 42ساله كه محمدطاهر
نام داشت 16سابقه كيفري در پرونده خود ثبت كرده و
سالهاي زيادي را در زندان گذرانده بود.
جرايمي كه اين شرور خطرناك مرتكب شده بود شامل
حمل سالح ،قاچاق و خريد و فروش اشياي عتيقه ،سرقت
مسلحانه و كالهبرداري و اخالل در نظم بود و اين مرد
آخرين بار به اتهام سرقت مسلحانه دستگير و با حكم
قضايي به 10سال حبس در زندان الكان رشت محكوم
شد .مرد شرور اما ارديبهشت 93و بعد از تحمل 2سال
و نيم حبس با سپردن وثيقه يك ميليارد توماني از زندان
مرخصي گرفت و ديگر بازنگشت.
مدتي گذشت تا اينكه يكي از زندانياني كه به اتهام
قاچاق موادمخدر به اعدام محكوم شده و در زندان الكان
رشت بهسر ميبرد ،توانست از طريق دوستانش شمارهاي از
محمدطاهر بهدست آورده و با او تماس بگيرد .محمدطاهر
در مدتي كه در زندان بود با چند نفر از محكومان به اعدام
آشنا شده و با آنها طرح دوستي ريخته بود.
مرد محكوم به اعدام پس از تماس با شرور فراري
پيشنهادي را مطرح كرد كه محمدطاهر را حسابي وسوسه
كرد .مرد اعدامي وعده دستمزد ميلياردي داد به شرط
آنكه محمدطاهراو و چند محكوم به اعدام ديگر را به هر
نحوي كه شده از زندان فراري دهد .همين باعث شد كه
مرد شرور نقشه حمله مسلحانه به زندان را طراحي كند.

شامگاه 14آذرماه  93بود كه محمدطاهر با اسلحه ،طناب
و تجهيزات ديگر به سمت زندان حركت كرد .از چند روز
قبل آنجا را زيرنظر گرفته و نقشه كشيده بود تا زندانيان
را از سمت حياط با طناب فراري بدهد .او اما تصورش را
نميكرد كه همه نقشههايش نقش برآب شود.
زنداني فراري آن روز بعد از حمله به زندان و تيراندازي،
يكي از نگهبانها را مجروح كرد .او سعي داشت با ايجاد
مهيا كند كه محكومان به اعدام
رعب و وحشت فرصتي ّ
يكي پس از ديگري از زندان فرار كنند اما با حضور نگهبانان
زندان و اقدام بموقع آنها ،حمله مرد شرور نافرجام ماند و او
چارهاي جز فرار نديد .با اعالم اين خبر به مأموران پليس،
تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي با دستور سرهنگ فالح
كريمي ،رئيس پليس آگاهي استان گيالن وارد عمل شدند
و جستوجو براي شناسايي و دستگيري شرور خطرناك را
شروع كردند.
اقدامات خطرناك اين شرور انگار پاياني نداشت.
توجوي زنداني
درحاليكه كارآگاهان همچنان در جس 
فراري بودند چند روز بعد يعني در 24آذرماه 93وقوع
جنايتي در روستاي رشتهرود شهرستان رودبار به پليس
مخابره شد .بررسيها نشان ميداد كه عامل اين جنايت
كسي جز محمد طاهر ،شرور تحت تعقيب نيست .طبق
اطالعاتي كه پليس بهدست آورده بود ،وي بهخاطر تسويه
حساب مالي ،مردي را به روستاي رشتهرود كشانده و در
آنجا با شليك گلوله او را به قتل رسانده بود.
زنداني فراري بعد از قتل به روستاي اسكولك رودبار
در نزديكي روستاي رشتهرود فرار كرده و در آنجا مخفي
شده بود.
وقتي اهالي اين روستا متوجه شدند كه قاتل فراري در

آنجا پنهان شده موضوع را به پليس اطالع دادند .آنجا بود
كه تيمي از كارآگاهان راهي مخفيگاه متهم شدند و آنجا
را محاصره كردند .مرد جنايتكار به محض ديدن پليس پا
به فرار گذاشت و اقدام به تيراندازي كرد كه در جريان
اين تيراندازي استوار دوم سيدسجاد حسيني از مأموران
شهرستان رودبار به شهادت رسيد .پس از آن مرد جنايتكار
به مناطق جنگلي رودبار گريخت و بارديگر توانست خود را
از ديد مأموران مخفي كند.
بهدنبال اين ماجراها ،تيم ويژهاي از كارآگاهان پليس
آگاهي استان گيالن ،زيرنظر سرهنگ فالح كريمي و با
همكاري اداره اطالعات شهرستان جستوجوهاي گسترده
خود را براي شناسايي قاتل خطرناك ادامه دادند تا اينكه
سرانجام اقدامات آنها نتيجه داد و مخفيگاه اين مرد در
يكي از روستاهاي الهيجان شناسايي شد .وي در سومين
روز نوروز براي ديدن مادرش به خانه او رفته بود و اين در
حالي بود كه پليس از قبل اين محل را زيرنظر گرفته بود.
به محض ورود محمدطاهر به خانه مادرش ،مأموران
متوجه او شده و در اقدامي ضربتي وارد خانه شدند .مرد
شرور با ديدن مأموران حسابي غافلگير شد و با ايجاد
درگيري قصد داشت فراركند.
مأموران ابتدا قصد داشتند اين مرد را بازداشت كنند اما
او خيال تسليم شدن نداشت و ميخواست هر طوري شده
فرار كرد .مأموران وقتي متوجه شدند كه او اسلحه دارد
و هر لحظه ممكن است به سوي آنها شليك كند ،براي
جلوگيري از فرار وي دست به اسلحه شدند و با شليك چند
گلوله او را از پاي درآوردند .با مرگ شرور خطرناك ،پرونده
سياه او براي هميشه بسته شد و عامل شهادت مأمور پليس
به سزاي اعمالش رسيد.

کاوشهای متخصصان پزشکی قانونی مازندران راز
قتل زن خانهدار در ویالی روستایی را فاش کرد.
به گزارش ایران ،پیکر این زن سالخورده در حالی که
بیحرکت در یکی از اتاقهای خانه ویالیی روی زمین
افتاده بود از سوی خانوادهاش پیدا شد.
بنا بر این گزارش ،وقتی اعضای خانواده یک زن
سالخورده روز  24اسفند به نام «صغری» با وی تماس
گرفتند و پاسخی دریافت نکردند نگران شده و به در خانه
وی مراجعه کردند.
آنان که احساس میکردند باید حادثه ناگواری برای زن
تنها رخ داده باشد با ورود به خانه با سکوت مبهمی روبهرو
شدند .آنها به جستوجوی اتاقها در این خانه ویالیی
پرداختند تا اینکه پیکر بیجان صغری را در یکی از اتاق
خوابها دیدند.
در نگاه نخست هیچ نشانهای از اینکه زن تنها قربانی
جنایتی شده باشد ،دیده نمیشد اما به هم ریختگی و گم
شدن برخی لوازم باارزش موجود در خانه بویژه طالهای
صغری باعث شک خانواده وی درباره چگونگی مرگ مادر
شد.
از سوی دیگر چون زن سالخورده هیچ بیماریای
نداشت و کام ً
ال سالم بود شک خانواده او را درباره اینکه
ممکن است مرگ او غیرطبیعی بوده باشد بیشتر کرد.
با تماس اهالی خانه مأموران پلیس خود را با عجله به
محل وقوع حادثه در روستای «مقام» در حاشیه شمالی
ساری رساندند .آنان نیز در بررسیهای میدانی خود با توجه
به ادعای ناپدید شدن مقداری از طالهای زن تنها ،جسد
را برای انجام تحقیقات تخصصی درباره علت اصلی مرگ
به پزشکی قانونی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش ،تیمی از متخصصان پزشکی

قانونی بعد از بررسیهای علمی و کاوشهای تخصصی
خود اعالم کردند زن سالخورده بر اثر فشرده شدن مجاری
تنفسیاش از پای درآمده است .با توجه به این اعالم نظر،
تجسسهای تیمی از کارآگاهان جنایی برای کشف راز
قتل آغاز شد.
در حالی که در مراحل نخست تحقیقات پلیسی سرنخ
قابل توجهی درباره این پرونده جنایی وجود نداشت،
مأموران به رفتارهای یکی از آشنایان قربانی حادثه که مرد
 33سالهای بود مظنون شدند و حرکات و رفتارهای او را
تحت کنترل نامحسوس خود در آوردند.
با گذشت چند روز از آغاز این اقدام مأموران به این
نتیجه رسیدند که این مرد باید اطالعاتی از ماجرای مرگ
زن تنها داشته باشد .بدین ترتیب با دستور قضایی مظنون
بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت .وی که خود را
از این اتفاق ناراحت نشان میداد ،ادعا کرد از این حادثه
بیاطالع است .او همچنین مدعی شد روز حادثه در تهران
بوده و خارج از استان به سر میبرده است اما هیچ شاهدی
برای اثبات این ادعا ارائه نکرد.
بدین ترتیب بازجوییهای فنی و پلیسی از وی ادامه
یافت تا اینکه وی پرده از راز قتل زن تنها در ویالی
روستایی برداشت.
وی که ابوالفضل نام دارد و  33ساله است در اعترافات
خود گفت :میدانستم که قربانی حادثه در خانهاش تنها
است ،من نسبت دوری با او داشتم و کام ً
ال وضعیت زندگی
او را میشناختم .به در خانهاش رفتم و ادعا کردم حامل
پیامی برای او هستم .وقتی در را باز کرد با استفاده از
فرصت مناسبی به سویش حمله کردم و او را از پای
درآورده و بعد از برداشتن طالهایش آنجا را ترک کردم.
این مرد در ادامه اعترافات خود به پلیس گفت :بعد از

ترک کردن محل حادثه داشتم به طرف خانهام میرفتم
که چند مأمور پلیس را دیدم ،از ترس اینکه بازداشت شوم
داخل یک دستشویی عمومی رفتم .کاپشن خودم که
طالها را داخل جیبش پنهان کرده بودم در آنجا پنهان
کرده و بسرعت بیرون آمدم .وقتی چندی بعد به آنجا
برگشتم از کاپشن و طالها اثری نبود .بنابر این گزارش ،با
توجه به این اعترافها ،متهم با صدور قرار قانونی از سوی
بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب ساری تا
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار آگاهی قرار گرفت.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی
ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره راهکارهای اتخاذ شده
برای مقابله با عرضه شبه مخدرها در کشور ،گفت:
راهکاری که در نظر گرفتیم ،کنترل دقیق از مبداء تا مقصد
است به معنای آن که باید پیشسازها هم دارای هولوگرام
و برچسب باشند .در این صورت داروهای عرضه شده را
براحتی میتوان رصد کرد.
به گزارش ایسنا ،پرویز افشار با بیان اینکه قاعدتا باید
براساس دستورالعمل وزارت بهداشت عرضه داروهای شبه
مخدر چون ترامادول در داروخانهها با نسخه پزشک باشد،
افزود :متادون یک داروی شبه مخدر دیگر است که برای
درمان نگه دارنده یا سم زدایی مورد مصرف قرار می گیرد،
اما متاسفانه شواهدی مبنی بر سوء استفاده از متادون وجود
دارد.
وی افزود :این افراد گهگاهی متادون داخلی و برخی
دیگر متادون خارجی مصرف میکنند.

کشتهشدن شرورسابقهدار پس از حمله مسلحانه به زندان الکان رشت
برای فراری دادن زندانیان محکوم به اعدام در درگیری با مأموران

اعتراف میهمان ناخوانده به قتل زن تنهای آشنا و ربودن طالجات او در یکی از روستاهای ساری

تهران ،ركورددار بيشترين نزاع خياباني

در  ١١ماه سال  ٥٥٠ ،٩٣هزار و  ٧٨٣نفر به علت نزاع به پزشكي قانوني مراجعه
كردهاند كه در اين ميان استان تهران با ثبت  ٩٩هزار و  ١٢٦مورد بيشترين سهم را از
آن خود كرده است.
به گزارش اعتماد ،براساس آخرين آمار سازمان پزشكي قانوني ،از اين تعداد ١٦٩ ،هزار
و  ٩٠١نفر زن و  ٣٨٠هزار و  ٨٨٢نفر مرد هستند .مطابق اين آمار تهران با ثبت  ٩٩هزار
و  ١٢٦نفر ركورددار ثبت نزاع در كشور محسوب ميشود .در حالي كه  ٣٣هزار و ٦٩٦
نفر اين افراد را زنان تشكيل ميدهند.
اين آمار نشان ميدهد كه كم نزاعترين استان كشور در سال گذشته خراسان جنوبي
است كه تنها  ٢هزار و  ٩٢١مورد نزاع در آن به ثبت رسيده است .با اين حال در
همسايگي خراسان جنوبي بعد از استان تهران ،خراسان رضوي با  ٤٦هزار و  ٢٢٤مورد
رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .اصفهان با  ٣٨هزار و  ٧٩١مورد و آذربايجان
شرقي با  ٣٢هزار و  ٤٨٤مورد نزاع در رتبه سوم و چهارم هستند.
در حالي كه آمار كل نزاع در كشور با كاهش ٢/٢درصدي همراه بوده است اما نزاع در
تهران ١/٣درصد رشد را نشان ميدهد .آمارها نشان ميدهد كه بيشترين افزايش نزاع در
كشور مربوط به استان كرمان با  ٥/٤درصد رشد و بيشترين كاهش نيز مربوط به استان
خراسان رضوي با  ١١/٦درصد كاهش است.
سال  ٩٢تعداد  ٥٦٣هزار و  ٤٧نفر در مجموع به علت نزاع به پزشكي قانوني مراجعه
كرده بودند كه از اين ميان  ١٧١هزار و  ٣٦٠نفر را زنان تشكيل ميدادند.

دستگیری افغان شیطانصفت به اتهام آزار و اذیت
دختر جوان در حاشیه یک بزرگراه در تهران
مرد افغان که با حمله به دختر جوان ،او را در حاشیه بزرگراه همت مورد آزار و
اذیت قرار داده بود ،دستگیر و روانه زندان شد .به گزارش جام جم ،ساعت  19و 30
دقیقه دوازدهم فروردین امسال دختر سی و دو ساله ای که می خواست برای خرید به
فروشگاهی در شمال غرب تهران برود ،اما در میانه راه در بزرگراه همت مسیر فروشگاه را
گم کرد .وی در نزدیکی های برج میالد از یک کارگر افغان نشانی فروشگاه را پرسید که
پسر جوان گفت باید به سمت بزرگراه شیخ فضل اهلل حرکت کند تا به فروشگاه مورد نظر
برسد .دختر جوان غافل از این که چه سرنوشت شومی در انتظارش است طبق گفته های
مرد افغان مسیرش را تغییر داد .ناگهان مرد افغان را پشت سر خود دید.
مرد جوان به او حمله کرد و دختر جوان را در کنار بزرگراه مورد آزار و اذیت قرار داد.
دختر جوان بسختی خود را به کنار اتوبان رساند و با مشاهده گشت کالنتری 134
شهرک غرب تهران موضوع را اطالع و مشخصات مرد افغان را در اختیار آنها قرار داد.
ماموران شاکی را به کالنتری منتقل و اظهارات او را ثبت کردند .مرد افغان تحت تعقیب
پلیس قرار گرفت و پس از ده ساعت عملیات پلیسی مخفیگاه مردآزارگر دراطراف محل
حادثه شناسایی واو پیش از فرار دستگیر شد .متهم در بازجویی پلیسی اظهارات متناقضی
را بیان کرد ،اما در مواجهه حضوری با شاکی گفت :با مشاهده دختر جوان که راهش را
گم کرده بود به او نزدیک شدم و نشانی اشتباهی به وی دادم .وسوسه شدم تا دختر تنها
را مورد آزار و اذیت قرار دهم و نقشه شیطانی خود را اجرا کردم .هفته گذشته متهم برای
ادامه تحقیقات به شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و در جریان
تحقیقات قضایی ،اعترافات قبلی خود مبنی بر آزار و اذیت شاکی را تکرار کرد .در ادامه
مشخص شد این متهم به طور غیرقانونی وارد ایران شده و با هویت جعلی زندگی می
کرده است .متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس محسن مدیرروستا روانه زندان
شد .قرار است بزودی پرونده این زندانی برای محاکمه به اتهام آزار و اذیت شاکی پرونده
به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شود.

زن جوان در دادگاه خانواده :شوهرم با خانواده
من به مسافرت نميآيد ،طالق میخواهم!

زن جوان وقتي ديد که شوهرش با خانواده او به مسافرت نميرود راهي دادگاه خانواده
شد تا براي هميشه از شوهرش جدا شود .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن
جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي
گفت :آقاي قاضي شوهرم اصال با خانواده من به مسافرت نميآيد.
او هميشه از من ميخواهد که با خانواده خودش به مسافرت بروم .زن جوان ادامه داد:
از روزي که با شوهرم ازدواج کردم از همان دوران نامزدي او از من ميخواست با خانواده
خودش به مهماني و مسافرت بروم .هر بار از او ميخواهم که با خانواده من سفر کنيم
مخالفت ميکند .وي افزود:از وقتي با شوهرم آشنا شدم از خانوادهام دور شدم .خانواده من
خيلي با هم صميمي هستند و جمع خوبي دارند و من دوست دارم که با آنها سفر کنيم.
ولي شوهرم مخالفت ميکند .از اين کارهاي او خسته شدم ميخواهم از شوهرم جدا شوم.
ما نميتوانيم در کنار هم خوشبخت باشيم .بعد از صحبتهاي اين زن قاضي شوهر وي
را به دادگاه احضار کرد تا صحبتهاي او را هم بشنود.

قتل هولناک دختر جوان پس از رد تقاضای ازدواج
توسط پسر کینهجو در پاکدشت

پسري جوان كه با جواب رد دختر مورد عالقهاش روبهرو شده بود او را با
نانچيكو به قتل رساند و جسدش را در پشت خانهاش رها كرد.
به گزارش اعتماد ،اسفندماه سال گذشته مردي ميانسال به يكي از پاسگاههاي
انتظامي شهرستان پاكدشت مراجعه كرد و ماموران را در جريان ناپديد شدن
ناگهاني دخترش قرار داد .او به ماموران گفت :امروز دخترم از خانه خارج شد و قرار
بود كه چند ساعت بعد برگردد اما تاكنون خبري از او نشده و چون تلفن همراهش
را هم جواب نميدهد نميدانم چه اتفاقي براي او افتاده است.
با ثبت شكايت پدر مفقودي به سرعت پروندهاي در اين خصوص تشكيل شد
و تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي پاكدشت رسيدگي به آن را آغاز كردند .درحالي
كه تحقيقات ماموران از ليست آخرين تماسهاي گرفته شده با تلفن همراه دختر
جوان ادامه داشت پدر مفقودي بار ديگر به پليس آگاهي مراجعه كرد و پرده از
جنايتي دلخراش برداشت.او از تماس هولناك خواستگار سابق دخترش خبر داد و
گفت :لحظاتي پيش سعيد با من تماس گرفت و گفت كه دخترم را به قتل رسانده
و جنازهاش را پشت ديوار خانهاش رها كرده است.
به اين ترتيب تيمي از كارآگاهان به سرعت خود را به محل مورد نظر رسانده
و با پيكر بيجان دختر جوان روبهرو شدند .به اين ترتيب و همزمان با انتقال جسد
به پزشكي قانوني براي مشخص شدن علت مرگ ،تيمي از كارآگاهان شناسايي
مخفيگاه متهم را آغاز كردند و موفق شدند از قصد او براي فرار به يكي از شهرهاي

شرقي كشور باخبر شوند .از سوي ديگر پزشكي قانوني علت مرگ را خفگي به دليل
وارد آمدن فشار به گلو اعالم كرده بود.
سرهنگ سلمان آدينهوند ،سرپرست فرماندهي انتظامي پاكدشت در تشريح روند
شناسايي و دستگيري متهم گفت :در جريان بررسي محلهاي رفت و آمد متهم
پرونده و كنترل و بازرسي بيش از  ١٥٠گلخانه پاكدشت سرانجام مخفيگاه متهم
شناسايي و در حالي كه او قصد فرار به سمت مشهد را داشت از سوي ماموران
غافلگير و در عملياتي ضربتي دستگير شد.
به گفته سرهنگ آدينهوند ،متهم كه تصور نميكرد در كمتر از  ٢٤ساعت در
دام پليس گرفتار شود در جريان بازجوييها به قتل دختر جوان اعتراف كرد و به
ماموران گفت :من ميخواستم با او ازدواج كنم اما وقتي به خواستگارياش رفتم با
جواب منفي روبهرو شدم .به همين دليل خيلي عصباني بودم .روز حادثه با او قرار
گذاشتم .وقتي بار ديگر با هم حرف زديم او جواب منفياش را تكرار كرد و من هم
با نانچيكويي كه همراه داشتم او را خفه كرده و جسدش را پشت ديوار خانهام رها
كردم .بعد از آن با پدرش تماس گرفتم و محل رها كردن جسد را اطالع دادم .پس
از آن ميخواستم به مشهد فرار كنم كه ماموران پليس مرا دستگير كردند.
به گفته سرهنگ آدينه وند با اعتراف صريح متهم به قتل عمد دختر جوان،
پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي ارسال و متهم ضمن قبول اتهام
قتل عمد با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
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شرایط و ضوابط فرزندخواندگی
در طرح «شبه خانواده» یا «امین موقت»
«شبه خانواده» یکی از طرحهای بهزیستی به منظور حمایت از کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست است که با هدف پیشگیری از اقامت دراز مدت کودکان
در مراکز سازمان ،پیشگیری از ایجاد مشکالت عاطفی کودکان و در راستای
کاهش تاسیس مراکز شبانه روزی ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این طرح ،یک تا سه کودک در خانواده بستگان یا
خانواده داوطلب واجد صالحیت ،تحت مراقبت قرار گرفته و از سوی مددجویان
بهزیستی به صورت مستمر بر زندگی آنان نظارت میشود.
همچنین این طرح به تقویت روند موسسه زدایی و ایجاد پرورش فرزندان در
دامان خانواده کمک کرده و در این راستا یکی از عمدهترین قالبهای حمایت از
کودکان بی سرپرست ،طرح"شبه خانواده" است که کودکان مشمول این طرح
نیز کودکان مقیم مراکز شبانه روزیها هستند که با زمینه سازی مناسب مددکاری
انتخاب و به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت جهت زندگی ،به خانواههای داوطلب
واجد صالحیت منتقل میشوند.
خانوادههای داوطلب در طرح شبه خانواده باید ایرانی ،مسلمان ،متعهد،معتقد به
مبانی اعتقادی و اسالمی ،فاقد سوء پیشینه کیفری،مشهور به حسن اخالق ،دارای
انسجام ،توانایی و مهارت کافی در پرورش کودکان باشند .همچنین با توجه به
سن و جنسیت فرزند و مدت نگهداری،اعضای خانواده باید متعهد به رعایت دقیق
موازین شرعی و پرورش اسالمی بوده و از سالمت روان و سالمت جسمانی در حد
ایفای نقش و مسولیت ،نسبت به فرندان و حقوق آنان برخواردار باشند.
شایان ذکر است که داوطلبان این مراکز حتما باید حداقل دارای مدرک تحصیلی
دیپلم باشند و همچنین بستگان سببی و نسبی کودک در صورت واجد شرایط بودن
و داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی ،روان شناسی ،جامعه شناسی
و مددکاری در اولویت هستند.
زوجین عالوه بر داشتن تمکن مالی مناسب باید حداقل  25سال و حداکثر 50
ساله باشد و پس از پذیرش فرزندان در خانواده ،تعداد اعضای خانواده نباید از هفت
نفر تجاوز کند و زنان فاقد همسر نیز در صورت دارا بودن سایر شرایط با تایید
کمیته شبه خانواده استان (که شامل مدیرکل استان ،معاون امور اجتماعی استان،
کارشناس شبه خانواده استان ،مدیر بهریستی شهرستان و کارشناس حقوقی استان
هستند) میتوانند سرپرستی  1تا  3کودک دختر را عهده دار شوند.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم اجازه نميدهد تنها جايي بروم،
طالق میخواهم!

زن جوان وقتي ديد که شوهرش اجازه نميدهد او تنهايي به جايي برود ،تصميم
به جدايي گرفت.
 به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زوج جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق توافقي دادند.
زن جوان درخصوص علت اين درخواست به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم
نميگذارد که تنهايي جايي بروم و هميشه از من ميخواهد همه جا همراهم باشد.
هربار به کالس يا جايي ميروم شوهرم بايد من را برساند و بعد از آن هم به
دنبالم بيايد .وي افزود :حتي براي خريد هم نميتوانم تنهايي بروم و اگر بخواهم
جايي بروم و شوهرم کار داشته باشد مجبورم در خانه بمانم تا شوهرم کارش تمام
شود و من را برساند .او حتي اجازه نميدهد که من با آژانس و يا بستگانم جايي
بروم .ديگر از دست اينکارهاي او خسته شدم و تصميم به جدايي گرفتم .بعد از
صحبتهاي اين زن شوهر وي نيز به قاضي گفت :آقاي قاضي من فقط حساسم
و دوست ندارم همسرم تنهايي جايي برود .همه از خدايشان است که شوهرشان
در خدمتشان باشد و همه جا آنها را ببرد .ولي همسر من بر عکس است و دوست
ندارد من او را جايي برسانم .سر موضوع به اين سادگي هم دعوا به راه مياندازد و
زندگي را براي هردويمان جهنم کرده است .براي همين تصميم به جدايي گرفتيم.
با پايان صحبتهاي اين زن و شوهر قاضي دليل آنها براي طالق را کافي
ندانست و اين زوج را براي حل شدن مشکلشان به مشاوره خانواده فرستاد.

مرد جوان در دادگاه خانواده :همسرم فقط به خاطر
ثروتم با من ازدواج کرد ،مهریه  800سکهایاش را
پرداخت کردم و میخواهم طالقش بدهم!
چندی پیش زوج جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق دادند.
به گزارش آرمان ،مرد جوان در خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی
ما  ۵ماه بیشتر نیست که با هم ازدواج کردهایم .اما من تازه همسرم را شناختهام و
متوجه شدهام که او تنها به خاطر پولم با من ازدواج کرده است.
وی افزود :من از خانواده ثروتمندی هستم و روزی که با نازنین آشنا شدم
احساس کردم که او تنها دختری است که به خاطر پول و ثروتم مرا نمیخواهد.
برای همین خیلی زود به او عالقهمند شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم.
حتی روز خواستگاری هم به خواسته خودم  ۸۰۰سکه طال به عنوان مهریه تعیین
کردم .اما درست یک ماه بعد از ازدواجمان بود که نازنین به دادگاه خانواده آمد و
مهریهاش را به اجرا گذاشت .اصال باور نمیکردم .به او گفتم چرا این کار را کردی؟
نازنین هم گفت فقط میخواهد مهریهاش را بگیرد .من هم تمام سکهها را یکجا
به او پرداخت کردم ،ولی حاال میخواهم از این زن جدا شوم .او هم مثل بقیه فقط
به دنبال پولم بود و نمیخواست در کنار من زندگی کند .من هم دوست ندارم در
کنار این زن زندگی کنم.
زن جوان نیز به قاضی گفت :آقای قاضی مهریه حق زن است و من میخواستم
از همین اول زندگیمان حقم را بگیرم و برای خودم و زندگیمان پسانداز کنم .من
قصد بدی نداشتم و چشمم به دنبال پول شوهرم نیست .فقط میخواستم حق و
حقوقم را بگیرم .اما شوهرم این موضوع را بهانه کرده و میخواهد از من جدا شود.
حاال که او اینطور میخواهد ،من هم حرفی برای جدایی ندارم .زندگی که در آن
اعتماد نباشد بهتر است که هرچه زودتر به پایان برسد .وقتی حرفهای این زوج به
پایان رسید تالش قاضی برای منصرف کردن آنها از طالق بینتیجه ماند .برای
همین قاضی رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.

یکشنبه  23فروردین  - 1394شماره 679

ضرب و جرحهادی ساعی و جانباختن عمویش حین درگیری پیمانکاران شهرداری تهران
با آنها در باشگاه سوارکاری

درگیری خونین هادی ساعی و عمویش با پیمانکاران
شهرداری در نهایت با مرگ پایان یافت .عموی  60ساله
تکواندوکار معروف کشورمان ،پس از درگیری با پیمانکاران
شهرداری به طرز مشکوکی جان باخت و پروندهای را پیش
روی بازپرس دادسرای جنایی قرار داد.
به گزارش شهروند ،ساعت  2بعدازظهر روز 12
فروردین به ماموران پلیس خبر رسید که مردی  60ساله
در یک باشگاه سوارکاری به طرز مشکوکی جان باخته
است.
خیلی زود کارآگاهان به همراه حسینپور ،بازپرس
شعبه  5دادسرای جنایی تهران راهی محل حادثه شدند
تا در این خصوص تحقیقات الزم را انجام دهند .با حضور
ماموران مشخص شد که مرد میانسالی به طرز مشکوکی
به کام مرگ فرو رفته است .تجسسها نشان داد که این
باشگاه سوارکاری متعلق به هادی ساعی ،تکواندوکار
معروف کشورمان است که عمویش پس از درگیری

با پیمانکاران شهرداری به طرز مشکوکی جان باخته
است.
ماجرا از این قرار بود که وقتی شهردار منطقه  22از
این باشگاه دیدار کرده بود ،متوجه شد که زبالههای درون
سطل از سوی ماموران شهرداری به بیرون منتقل نمیشود
و مسئوالن باشگاه خودشان باید این زبالهها را تا بیرون
باشگاه حمل کنند .شهردار پس از اطالع از این موضوع
بالفاصله با ماموران شهرداری همان منطقه تماس گرفته
و از آنها خواسته بود تا برای حمل زباله به باشگاه بیایند.
وقتی پیمانکاران شهرداری برای انتقال زبالهها به این
باشگاه رفته بودند به دلیل نارضایتی با هادی ساعی و
عمویش درگیر شده بودند.
شاهدان ماجرا در تحقیقات به ماموران گفتند« :این دو
پیمانکار شهرداری که یکی راننده و دیگری هم کارگر بود،
ی هادی ساعی درگیر شدند ،از داخل
پس از اینکه با عمو 
ماشین خود چوب برداشته و این درگیری را بیشتر کردند.

آنها به جان هم افتاده بودند که در نهایت عموی هادی
ساعی نقش زمین شد و جان خود را از دست داد .در این
درگیری همچنین هادی ساعی با ضربه چوب از ناحیه پا
به شدت مصدوم شد».
بنابراین جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت
اصلی مرگ مشخص شود .هادی ساعی نیز برای مشخص
شدن میزان مصدومیتش به پزشکی قانونی منتقل شد.
همچنین کارآگاهان پس از اطالع از این حادثه ،به
دستور بازپرس ،دو پیمانکار شهرداری را به اتهام قتل شبه
عمد بازداشت کردند ،اما این دو پیمانکار هرگونه دخالت در
مرگ مرد میانسال را انکار کردند.
تحقیقات نشان میدهد عموی هادی ساعی دارای
عارضه قلبی بود .تحقیقات در خصوص این پرونده تا
اعالم نظریه پزشکی قانونی و مشخص شدن علت مرگ
همچنان ادامه دارد و تا آن زمان نمیتوان مقصر اصلی این
حادثه را مشخص کرد.

جشن شبانه پسران جوان در ساختمان مسكوني باعث
درگيري با صاحبخانه و مرگ يكي از پسران شد.
به گزارش جوان ،ساعت يك و  30دقيقه بامداد جمعه
 14فروردين ماه حادثه قتل پسر  18سالهاي به نام ستار از
سوي مأموران كالنتري فرجام به قاضي حسينپور بازپرس
ويژه قتل گزارش شد .وقتي بازپرس در محل حادثه كه
طبقه دوم آپارتمان سه طبقهاي در حوالي شميران بود،
حاضر شد با جسد ستار كه غرق در خون بود ،روبهرو شد.
نخستين بررسيها نشان داد وي بر اثر اصابت جسم
نوك تيزي به قلبش از پاي درآمده است.
تحقيقات بيشتر نشان داد اين ساختمان سه طبقه متعلق
به مردي است كه طبقه اول را خودش ساكن است و طبقه
دوم را به پدر ابوالفضل اجاره داده و طبقه سوم هم پسرش
كه متأهل است ،زندگي ميكند.
همچنين در تحقيقات بعدي هم مشخص شد مقتول
به همراه دو نفر ديگر از دوستانش شب حادثه در خانه
دوست مشتركشان به نام ابوالفضل مهمان بودهاند كه با
اعتراض پسر صاحبخانه كه در طبقه سوم ساختمان زندگي
ميكند اين درگيري رخ داده است و در جريان آن عالوه
بر فوت ستار ،ابوالفضل هم زخمي و به بيمارستان الغدير
منتقل شده است.
يكي از دوستان ستار گفت :شب حادثه ابوالفضل با ما

تماس گرفت و گفت پدر و مادرم مسافرت هستند و ما را
به خانهشان براي برپايي جشني دعوت كرد .ما سه نفري
به خانه ابوالفضل رفتيم و مشغول جشن و پايكوبي بوديم
كه صداي زنگ خانه به صدا در آمد .پس از اين ابوالفضل
از ما خواست تا ساكت شويم و گفت كه دختر صاحبخانه
پشت در است و احتما ًال براي اعتراض آمده است.
ما ساكت شديم و ابوالفضل در را باز كرد و با دختر
صاحبخانه شروع به حرف زدن كرد .دختر صاحبخانه به
سر و صداي ما اعتراض كرد و خواست تا سكوت را رعايت
كنيم.
وي ادامه داد :هنوز لحظاتي نگذشته بود و اين دو نفر
در حال حرف زدن بودند كه مرد  30سالهاي كه گفته
ميشود پسر صاحبخانه است از طبقه باال به طبقه دوم
آمد و با ابوالفضل درگير شد .وقتي ما به طرف در رفتيم
مشاهده كرديم او چاقويي در دست دارد و ضربهاي به
سينه ابوالفضل زد و او را زخمي كرد .سپس ستار جلو رفت
كه او ضربه ديگري با چاقو به قلب ستار زد و در را بست.
پس از اين به او گفتيم در را باز كند تا ابوالفضل و ستار
را به بيمارستان ببريم اما او گفت تا مأموران پليس نيايند
در را باز نميكنم .وقتي مأموران پليس رسيدند ستار به
خاطر خونريزي شديد جان باخته بود و ابوالفضل را هم به
بيمارستان منتقل كرديم.

پسر صاحبخان ه هم در ادعايي گفت :در خانه نشسته بودم
كه متوجه سر و صداي زيادي از طبقه دوم شدم .بنابراين
تصميم گرفتم تا به طبقه دوم بروم و از آنها بخواهم تا
سكوت را رعايت كنند كه مشاهده كردم خواهرم جلوي در
خانه آنها است .وقتي در را باز كردند ديدم لباس ابوالفضل
خوني است .پس از اين در را بستم و مانع خارج شدن آنها
شدم و به پليس زنگ زدم.
وي در پايان گفت :من احتمال ميدهم آنها با هم
درگير شدهاند و قصد دارند اين قتل را به گردن من
بيندازند .ابوالفضل نيز بعد از بهبودي نسبي در بازجوييها
حرفهاي دوستش را تأييد كرد.
وي گفت :خانوادهام در مسافرت بودند كه دوستانم را
به خانهمان دعوت كردم .مشغول شادي بوديم كه دختر
صاحبخانه براي اعتراض به در خانه ما آمد .ما با هم
در حال حرف زدن بوديم كه ناگهان پسر صاحبخانه با
چاقويي از طبقه باال به در خانه ما آمد و به من حمله كرد
و ضربهاي به من زد و بعد هم ضربهاي به قلب دوستم زد
و در را بست .ما تالش كرديم در را بازكنيم و دوستمان را
به بيمارستان برسانيم اما در باز نشد و وقتي مأموران پليس
رسيدند ،او فوت شد .پس از اين سه پسر جوان و مرد متهم
به قتل بازداشت شدند .تحقيقات درباره اين حادثه به
دستور قاضي حسينپور ادامه دارد.

قتل پسر  18ساله در ميهماني شبانه در تهران

سکته منجر به کمای دختر جوان
پس از تصمیم والدینش به ازدواج اجباری او با پسری ثروتمند

فشارهای روحی و روانی ناشی از احساس تنهایی دختر جوان را در آستانه ازدواج
اجباری به یک قدمی مرگ کشاند.
به گزارش ایران« ،مریم» دختر  24سالهای است که چند روز پیش از خانه فرار کرده و
پس از سردرگمی و پشیمانی از این اقدام اشتباه ،خود را به پلیس معرفی کرده است.
این دختر در برابر خبرنگار شوک سفره دلش را باز کرد و در بیان علت فرار خود از خانه
گفت :چون خودم را در مشکل خواهرم مقصر میدانستم کالفه شده بودم و از خانه فرار
کردم .دو شب خانه یکی از دوستانم بودم .ادعا کردم مادر و پدرم به مسافرت رفتهاند .به
من اعتماد داشتند و مشکلی پیش نیامد اما دیگر نمیتوانستم آنجا بمانم .نزدیک ظهر بود
که خداحافظی کردم و تا سر شب آواره و سرگردان شده بودم .نمیدانستم کجا بروم و چه
کار کنم .از طرفی میترسیدم به خانه برگردم .بهترین کاری که به نظرم رسید این بود که
خودم را به پلیس معرفی کنم.
مریم اظهار داشت :چندی پیش برای خواهرم خواستگاری آمد .پدر و مادرم اصرار
داشتند این ازدواج سر بگیرد .میگفتند خانواده آن ها دست شان به دهانشان میرسد و
میتوانند گلیم بچه خود را از آب و گل بیرون بکشند.
اما «مینا» نظر دیگری داشت .او نمیتوانست حرف دل خود را بگوید .خواهرم به پسر
خالهام عالقهمند بود و پدرم چون با شوهرخالهام اختالف قبلی داشت و خودش را یک سر
و گردن از آنها باالتر میدانست اجازه نمیداد یک کلمه درباره ازدواج مینا و پسر خاله اش
حرفی در خانه رد و بدل شود.
البته پول و ثروت پدر جالل چشمهای مادرم را نیز روی واقعیتهای زندگی بسته
بود .خواهرم در شرایط بسیار بدی قرار داشت ،من هم گرفتار کارهای خودم بودم و به او

توجهی نمیکردم .یک شب ،ساعت  10بود که مرا به داخل اتاق صدا زد .گریه میکرد و
کمک میخواست .مسخرهاش میکردم و حرفهایش را جدی نمیگرفتم .جلو آمد و چند
بار از من پرسید به نظر تو پسری که با همکالسی خودم دو سال دوست بوده و این طرف
و آن طرف میرفتند میتواند شوهر الیقی برای من باشد؟ تو میگویی من چه کار کنم؟
نگاهش کردم و گفتم خیلی سخت میگیری دختر ،برو و با همین بچه پولدار بیدرد
ازدواج کن و آینده خودت را. ...
حالش اص ً
ال خوب نبود .پتو را روی سرش کشید و بیصدا گریه میکرد .من هم سرگرم
تماشای تلویزیون شدم .چندبار از من خواست صدای تلویزیون را کم کنم .پتو را از روی
سرش برداشتم و به او گفتم اص ً
ال تو لیاقت نداری که. ...
سرش را پایین انداخته بود و حرف نمیزد .آن شب با صدای نفسهای مینا از خواب
پریدم .گفتم چرا مسخره بازی در میآوری؟ او تکان نمیخورد .جلوتر رفتم ،دیدم بیهوش
شده و جوابم را نمیدهد .موضوع را به پدر و مادرم اطالع دادم.
بالفاصله مینا را به بیمارستان رساندیم .پزشکان اعالم کردند خواهر نازنینم به خاطر
استرس و فشار شدید عصبی سکته کرده و. ...
او از همان شب به کما رفته و با مرگ دست و پنجه نرم میکند .من نمیتوانستم خودم
را ببخشم .برای همین ازخانه بیرون زدم .مینا دختر مظلوم و بیسر و صدایی بود .همیشه
میگفت دوست دارم با یک آدم ساده و باایمان ازدواج کنم و . ...ما میتوانستیم با یک
مشاوره پیش از ازدواج او را در انتخاب شریک زندگیاش کمک کنیم .میتوانستیم با هم
دوست واقعی باشیم ،در کنارش باشیم ،دلم برای مینا تنگ شده ،برای خندههایش ،برای
نگاهش و برای مهربانیاش ،اما...

اعتراف جوان زورگير به قتل آپاچي سوار

سومين متهم افغاني يک پرونده جنايي که با صدور دستورات ويژه قضايي و تالش کارآگاهان
اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي دستگير شده است به قتل جوان آپاچي سوار با انگيزه
زورگيري اعتراف کرد.
به گزارش خراسان ،ساعت  21 :30بيست و يکم اسفند گذشته ،صداي زنگ تلفن قاضي ويژه
قتل عمد به صدا درآمد و ماموران کالنتري شهيد رجايي مشهد از قتل جوان آپاچي سوار با ضربه
چاقو خبر دادند .با توجه به اهميت موضوع بالفاصله قاضي "علي اکبر صفائيان" براي بررسي ماجرا
به محل اعالم شده ،عزيمت کرد.
گزارش ماموران حاکي از آن بود که جوان  22ساله اي مورد حمله  3فرد ناشناس قرار گرفته
و با وارد آمدن ضربه چاقو مجروح شده ،اما قبل از آن که به مرکز درماني منتقل شود بر اثر شدت
خونريزي و عوارض ناشي از اصابت چاقو جان خود را از دست داده است.
تحقيقات ميداني مقام قضايي نشان داد :جوان  22ساله سوار بر يک دستگاه موتورسيکلت آپاچي
بوده که  3فرد ناشناس موتورسوار را به قتل رسانده و موتورسيکلت وي را نيز سرقت کرده اند .با به
دست آمدن اين اطالعات ،ساعتي بعد ،هويت مقتول مشخص شد و سپس با صدور دستور ويژه اي
از سوي مقام قضايي ،ماموران کالنتري شهيد رجايي و کارآگاهان اداره جنايي با بسيج همه امکانات

به رديابي موتورسواران ناشناس پرداختند.
پي گيري سرنخ هاي موجود بيانگر آن بود که عامالن جنايت تبعه کشور افغانستان هستند
بنابراين ،ماموران عمليات خود را در مناطقي که احتمال اختفاي متهمان وجود داشت متمرکز کردند
تا اين که ساعت  2بامداد کارآگاهان به اطالعاتي دست يافتند که نشان مي داد  2تن از متهمان در
يکي از کوره هاي آجرپزي در شرق مشهد پنهان شده اند .در همين حال آنان با کسب مجوز قضايي
و در يک عمليات ضربتي  2 ،جوان مذکور را دستگير کردند و مورد بازجويي قرار دادند.
اين درحالي بودکه متهمان پرونده جنايي ،ارتکاب جنايت را به همدست فراري خود نسبت مي
دادند .گزارش خراسان حاکي است :چند روز بعد کارآگاهان با راهنمايي هاي قاضي صفائيان موفق
شدند ،سومين متهم فراري اين پرونده را نيز در يک عمليات غافلگيرانه شناسايي و دستگير کنند اين
درحالي بود که موتورسيکلت آپاچي مسروقه نيز از مخفي گاه متهمان کشف شد.
گزارش خراسان حاکي است :متهمان دستگير شده که توسط قاضي ويژه قتل عمد مورد بازجويي
قرار گرفته بودند وقتي در برابر شواهد و داليل مستند قرار گرفتند به ناچار ارتکاب جنايت را پذيرفتند
و به قتل جوان آپاچي سوار با انگيزه زورگيري اعتراف کردند .تحقيقات بيشتر در اين باره با صدور
قرار بازداشت موقت براي متهمان اين پرونده جنايي همچنان ادامه دارد.
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قتل مادرزن با ضربات چکش
توسط داماد کینهجو در همدان!
مرد جوان وقتی نتوانست به اختالفات قدیمی با
مادرزنش پایان دهد ،او را با ضربههای چکش به قتل رساند،
اما کشف لباس خونآلود مقتول راز این جنایت را خیلی زود
فاش کرد.
به گزارش جام جم ،بیست و هفتم اسفند سال گذشته
دختر جوان با تلفن خانه مادرش تماس گرفت تا به او اطالع
دهد که تا ساعاتی دیگر به دنبالش می آید تا به مسافرت
بروند ،اما کسی پاسخگو نبود.
او دل نگران مادرش شد و در تماس با دیگر اعضای
خانواده اش موضوع را خبر داد و از آنها خواست به خانه
مادر بیایند .آنها با حضور در مقابل خانه مادرشان در خیابان
شهدای شهر همدان چند بار زنگ در را به صدا درآوردند،
اما کسی پاسخگو نبود .فرزندان زن میانسال در تماس با
پلیس و آتش نشانی موضوع را اطالع دادند .دقایقی بعد آتش
نشانان و ماموران در محل مورد نظر حضور یافتند.
همزمان با شروع تحقیقات ماموران با هماهنگی قضایی
اجازه دادند آتش نشانان وارد خانه زن میانسال شوند.
امدادگران با حضور در این خانه با جسد غرق در خون زن
پنجاه و پنج ساله رو به رو شدند.
ماموران انتظامی نیز در بازرسی از محل حادثه متوجه
شدند هیچ وسیله ای از این خانه به سرقت نرفته و به نظر
می رسد زن میانسال قربانی انتقامگیری شده باشد.
با گزارش وقوع این جنایت به بازپرس کشیک قتل
دادسرای همدان ،تحقیقات کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی
برای رازگشایی از این جنایت آغاز شد .تحقیقات اولیه پلیس
نشان می داد زن میانسال در خانه تنها بوده و قرار بود همراه
فرزندانش به مسافرت برود که پیش از سفر این حادثه
برایش رخ داده است.
در ادامه پزشکان نظر دادند که این زن بر اثر اصابت
ضربه های جسم سخت به سرش ،جان باخته است.
کارآگاهان جنایی ابتدا به تحقیق از همسایه ها پرداختند
که مشخص شد ،زن کشته شده با کسی اختالف نداشته و
نمی دانند چه کسی دست به این کار زده است .تحقیقات از
خانواده مقتول نشان می داد داماد سی و سه ساله خانواده با
مقتول اختالف قدیمی داشته است .همین سرنخ کافی بود
تا پلیس به این مرد مظنون شود بنابراین زمانی که برای
دستگیری وی به خانه او اعزام شدند ،پی بردند متهم آنجا
را ترک کرده و همسرش از وی بی خبر است .در بازرسی
از خانه نیز لباس خونین مرد جوان در انباری کشف شد.
کارشناسان تشخیص هویت هم با آزمایش های تخصصی
اعالم کردند ،خون برجای مانده روی لباس متعلق به مقتول
است.
مخفیگاه های احتمالی داماد خانواده زیرنظر گرفته شد تا
این که ده روز بعد از حادثه وی در خانه یکی از دوستانش،
شناسایی و دستگیر شد.
متهم با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی شد و اظهارات
متناقضی را بیان کرد ،تا این که چند روز پیش در ادامه
بازجویی هایی پلیسی به قتل مادرزنش اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان در این باره به جام جم
گفت :با تحقیق از متهم به قتل معلوم شد او از مدتی پیش با
مادرزنش اختالف هایی داشته و چند بار از او خواسته بوده تا
کمتر در زندگی او و همسرش دخالت کند که همین موضوع
باعث اختالف میان آنها شده بود بنابراین روز حادثه به عنوان
مهمان و با ادعای این که می خواهد به اختالف خود و
مادرزنش پایان دهد وارد خانه او شده و پس از مشاجره
لفظی ،با چکشی که همراه آورده بوده دو ضربه به سر وی
زده و باعث مرگ مادر زن خود شده و پس از فرار از آنجا به
خانه خودش رفته و بعد از عوض کردن لباس خون آلودش
گریخته بود .سرهنگ رضا زارعی افزود :با اعتراف متهم به
قتل ،وی روز گذشته صحنه حادثه را مقابل کارآگاهان جنایی
بازسازی کرد و به زندان منتقل شدتا با تکمیل تحقیقات به
زودی در دادگاه کیفری استان به اتهام قتل محاکمه شود.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات بیمه مشاغل مختلف

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
ضمن تشریح وضعیت پوشش بیمه ای مشاغل مختلف ،از
اختصاص  ۴۷۰میلیارد تومان برای بیمه قالیبافان در سال
 ۹۴خبر داد.
به گزارش مهر ،سیروس نصیری افزود :در سال گذشته
بیمه های مختلفی مانند باربران ،قالیبافان ،رانندگان حمل
و نقل بار و ...از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام شده
و در سال جاری نیز این بیمه ها همچنان ادامه خواهد
داشت .وی با اشاره به اینکه افرادی که در سال قبل
در این حرف بیمه بوده اند در صورتیکه در شغل خود
مشغول به کار باشند بیمه خواهند شد ،گفت :بر اساس یک
دستورالعمل مشخصی که میان تامین اجتماعی و سازمان
متبوع تدوین شده است  ،بازرسی هایی از بیمه شدگان
انجام می شود برای اینکه مشخص شود که همچنان در
شغل اعالم شده فعالیت می کنند یا خیر و پس از تایید
بازرسان بیمه این افراد ادامه پیدا خواهد کرد و در غیر این
صورت قطع میشود.

مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
تاکید کرد :در سال جاری حدود  ۴۷۰میلیارد تومان برای
بیمه قالیبافان در نظر گرفته شده که از این اعتبار برای
بیمه  ۵۳۰هزار قالیباف که تحت پوشش هستند ،استفاده
می شود که البته هنوز ابالغ نشده است.
به گفته وی ،عالوه بر پوشش تمامی افرادی که در
گذشته بیمه بودند  ،افراد جدید نیز می توانند با مراجعه به
شعب و تایید شغل شان تحت پوشش قرار گیرند.
نصیری به برنامه هایی که در سال  ۹۴اجرایی می
شود اشاره کرد و اظهار داشت :ایجاد سیستم مکانیزه جمع
آوری آمار انتقال و استرداد حق بیمه  ،مکانیزه کردن نحوه
معرفی بیمه شدگان به کمیسیونهای پزشکی ،بیمه ایرانیان
خارج از کشور ،تشکیل و توسعه پرونده فنی الکترونیک
بیمه شدگان ،مکانیزه کردن ضوابط اجرایی ماده  ۹۰قانون
تامین اجتماعی و ...از جمله برنامه هایی است که در سال
جاری اجرایی خواهد شد که البته اجرای بخشی از این
طرحها سال گذشته آغاز شده که امسال نیز ادامه دارد.

دستگیری شیادتبهکار به اتهام کالهبرداری از يك دختر دانشجو،
رئيس یک بانك و يك پزشك با جعل عنوان پسر وزیر در تهران
کالهبردار شیک پوش خود را پسر وزیر اطالعات جامیزد تا
از طعمههایش اخاذی کند.
به گزارش همشهری ،اين مرد پس از كالهبرداري از يك
دختر دانشجو ،رئيس بانك و يك پزشك به دام پليس افتاد.
ماجراي دستگيري اين مرد به اسفندماه سال گذشته برميگردد .در
روزهاي پاياني سال گذشته مسئوالن حراست يكي از دانشگاهها
در تهران وقتي سرگرم بررسي مدارك يك دانشجوي دختر براي
گرفتن انتقالي به تهران بودند متوجه عقدنامه جعلي او شدند .اين
دختر دانشجو كه در يكي از شهرستانهاي جنوبي كشور درس
ميخواند به تازگي با ارائه يك عقد نامه عنوان كرده بود كه ازدواج
كرده و به اين بهانه درخواست انتقالي كرده بود تا ادامه درسش را
در يكي از دانشگاههاي تهران بخواند.
اين درحالي بود كه پس از استعالم از دفترخانه مشخص شد
كه عقدنامه جعلي است .همين باعث شد كه حراست دانشگاه
دختر دانشجو را احضار كند .وي كه بهشدت ترسيده بود همراه مرد
جواني به دفتر حراست رفت .مرد جوان كه فن سخنوري بسيار
خوبي داشت خود را پسر وزير اطالعات معرفي كرد و سعي داشت
مسئوالن حراست دانشگاه را از طرح شكايت عليه دختر جوان
منصرف كند .مسئوالن حراست اما موضوع را به پليس اطالع
دادند و دقايقي بعد با حضور ماموران ،دختر دانشجو و پسرجوان
حسابي غافلگير شدند .آنها به اداره پليس منتقل شدند و آنجا بود
كه معلوم شد پسرجوان به دروغ خود را پسر وزير جا زده است تا
از دختر دانشجو اخاذي كند.
دختر دانشجو وقتي متوجه شد كه پسر جوان او را فريب داده
است به مأموران گفت :چون رفتوآمد از تهران تا جنوب برايم
سخت بود تصميم گرفتم انتقالي بگيرم اما تنها شرط آن اين بود
كه به تازگي ازدواج كرده باشم .دنبال راهي براي حل اين مشكل
بودم تا اينكه از طريق يكي از دوستانم با پسري آشنا شدم كه خود
را امين معرفي كرد .او گفت پسر وزير اطالعات است و با چرب
زباني اعتماد مرا به خود جلب كرد.
بعد هم مدعي شد كه كارم را درست ميكند .پس از آن قرار
شد به مسئوالن دانشگاه اعالم كنم كه ازدواج كردهام .امين
گفت كه براي تهيه عقدنامه بايد مبلغي بپردازم و بعد از پرداخت
8ميليون تومان پول و گرفتن عقدنامه ،درخواست انتقالي دادم اما
همان موقع معلوم شد كه عقدنامه جعلي است و رازم در تهران
فاش شد.
وقتي حراست دانشگاه احضارم كرد ،پسر وزير مدعي شد
ميتواند مشكلم را حل كند و اين بار از من خواست تا 20ميليون
تومان به حسابش واريز كنم كه با حراست صحبت كند و من گير

نيفتم .من هم قبول كردم و پس از پرداخت اين مبلغ با هم راهي
حراست دانشگاه شديم كه آنها به حرفهاي امين شك كردند و
هر دوي ما گير افتاديم .من تصور ميكردم كه او واقعا پسر وزير
است اما حاال متوجه شدم كه او مرا فريب داده و به دروغ خودش
را پسر وزير جا زده است.
«كافيست خوب بتواني صحبت كني و طعمههايت حرفهايت
را باور كنند .آن وقت ميتواني دست بهكار شوي و به راحتي از آنها
پول به جيب بزني ».اين جمالت نخستين اعترافات پسر قالبي
وزير نزد مأموران پليس بود .او كه چارهاي جز بيان حقيقت نداشت
با معرفي 2همدست خود كه كار جعل را انجام ميدادند ،گفت:
دختر دانشجو نخستين طعمهام نبود .من سراغ شخص ديگري
كه رئيس بانك بود نيز رفتم .به او گفتم پسر يكي از وزرا هستم و
ميتوانم برايش ارتقاي شغلي از طريق بانك مركزي بگيرم.
او هم باورش شد و به راحتي توانستم حدود 20ميليون تومان
از او پول بگيرم .وي در ادامه گفت :سومين طعمهام يك پزشك
زن بود .از او هم به بهانه تهيه وام ميلياردي كالهبرداري كردم.
همه طعمه هايم تحصيلكرده بودند و به راحتي حرف هايم را
باور ميكردند چرا كه استعداد خوبي در صحبت و قانع كردن
افراد دارم.
همين اعترافات كافي بود تا مأموران راهي مخفيگاه متهم
شوند و در آنجا وسايل جعل و مقداري ماده مخدر شيشه كشف
كنند.
متهم اعتراف كرد كه گاهي با دوستانش بهصورت تفريحي
شيشه مصرف ميكرد .همچنين در ادامه تحقيقات مشخص
شد كه 2نفر ديگر در اجراي نقشه كالهبرداريها به او كمك
ميكردند كه با دستور قاضي روستا ،بازپرس شعبه دوم دادسراي
ناحيه  5تهران2 ،متهم ديگر دستگير شدند.
در ادامه بررسيها مشخص شد كه پسرقالبي وزير سابقه
محكوميت داشته و پيش از اين نيز به اتهام جعل عنوان و
سخنراني در سمينارها دستگير و به حبس محكوم شده بود.
بررسيها نشان ميداد كه او در زمان انتخابات مجلس با دريافت
پول از كانديداها در يكي از شهرهاي لرستان اقدام به سخنراني به
نفع آنها كرده بود تا نشان دهد كه مسئوالن كشور نيز از كانديداي
مورد نظر حمايت ميكنند .اما در نهايت سخنراني او منجر به
درگيري شده و پس از اينكه وي توسط پليس دستگير شده ،راز او
فاش و در نهايت وي بازداشت شده بود .اين متهم و 2همدستش
با دستور قاضي پرونده روانه زندان شدند و تحقيقات تكميلي از
آنها درخصوص كشف جرايم احتمالي ديگر و شناسايي شاكيان
ادامه دارد تا زواياي پنهان آشكار شود.

رهاکردن مرد سالمند ربوده شده پس از اطالع از ناراحتی قلبی او
توسط  3آدمربای مأمور نما در تهران

سه مرد جوان كه در پوشش مأمور مرد روستورانداري را
ربوده و قصد داشتند از خانوادهاش اخاذي كنند با رديابيهاي
پليس شناسايي و دستگير شدند.
به گزارش جوان ،بيست و هشتم بهمن ماه مرد ميانسالي با
مراجعه به پليس آگاهي تهران در شكايتي به كارآگاهان گفت:
ديروز ساعت  10صبح از خانهام نزديك ميدان محسني بيرون
آمدم تا به محل كارم كه تاالر پذيرايي است ،بروم .چند قدمي
نرفته بودم كه جواني مرا با اسم فاميلي صدا زد و گفت مأمور
يكي از وزارتخانههاي دولتي است و من بايد براي انجام تحقيقات
همراه او بروم .بعد هم مرا سوار يك پرشياي نوكمدادي كه دو
سرنشين داشت كرد اما راننده صورتش را با ماسك كاغذي سفيد
رنگي پوشانده بود .پسر جواني هم در صندلي عقب نشسته بود.
من هم كنار او نشستم و ماشين حركت كرد .
شاكي در ادامه اظهاراتش گفت :در طول مسير آنها مدعي
شدند از تمام زندگي من و وضعيت مالي و فرزندانم اطالع كامل
دارند و قصد داشتند مرا شب گذشته دستگير كنند .پس از طي
مسافتي ناگهان متوجه شدم در بيابانهاي اطراف اتوبان تهران
– كرج هستيم .پرسيدم مگر شما نگفتيد به اداره پليس ميرويم
اينجا كه بيابان است؟يكي از آنها جواب داد قرار است در بيابان
از شما تحقيق شودكه ناگهان يك كاله پشمي روي صورتم

یکشنبه  23فروردین  - 1394شماره 679

كشيدند و از من خواستند تا روي صندلي عقب بخوابم و به
سمت شهركي كه در همان نزديكي بود رفتند و مقابل يك
آژانس ايستادند.
شاكي ادامه داد :مرد جواني كه به نظر ميرسيد رئيس آنهاست
با من كمي صحبت كرد و به راننده دستور داد تا يك ماشين براي
من كرايه كند و مرا به محل كارم ببرد .او چند بار تأكيد كرد كه
اين موضوع را با كسي درميان نگذارم در غير اين صورت دوباره
به سراغ من و اعضاي خانوادهام ميآيند .راننده مرا در بين راه
پياده كرد و گفت :چند روز ديگر از خانوادهات تحقيق ميكنيم .هر
چه فكر كردم كه مرتكب چه جرمي شدهام چيزي يادم نيامد به
خاطر همين تصميم گرفتم موضوع را به پليس اطالع دهم .
پس از مطرح شدن شكايت ،پرونده با موضوع آدمربايي به
دستور شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه  27تهران براي
رسيدگي در اختيار اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت.
همزمان با آغاز تحقيقات شاكي به كارآگاهان اطالع داد
افراد ناشناسي تحت عنوان مأمور يكي از وزارتخانههاي دولتي
اينبار با پسرش تماس گرفتند .بالفاصله آموزشهاي الزم به
پسر شاكي ارائه شد و با شناسايي محل تردد يكي از متهمان در
خيابان سئول كارآگاهان موفق شدند او را دستگير كنند.
ابوالفضل 28 -ساله در بازجوييها به جعل عنوان مأمور

اعتراف كرد و گفت :پيشنهاد ربودن شاكي از طرف يكي از
دوستانم به نام حسين بود .من و يكي ديگر از بچهها كه جعفر
نام دارد قبول كرديم تا با او همكاري كنيم به خاطر همين تحت
عنوان مأمور پيرمرد را ربوديم تا از خانوادهاش اخاذي كنيم اما
چون متوجه شديم ناراحتي قلبي دارد تصميم گرفتيم او را آزاد
كنيم و چند روز بعد پسرش را گروگان بگيريم.
با اعترافات متهم كارآگاهان مخفيگاه حسين  28 -ساله و
جعفر  27 -ساله را هم كه در استان قزوين بود شناسايي و در
يك عمليات غافلگيرانه آنها را دستگير كردند .حسين در جريان
بازجوييها اعتراف كرد :طراح اصلي آدمربايي من بودم .چند سال
است كه پدرم كارگر مورد اعتماد شاكي است و در تاالر پذيرايي
او كار ميكند .به خاطر همين از وضعيت مالي ،تعداد اعضاي
خانواده و محل زندگي او خبر داشتم تا اينكه تصميم گرفتم او را
گروگان بگيرم تا از خانوادهاش اخاذي كنم .موضوع را به دوستانم
گفتم كه آنها هم قبول كردند تا با من همكاري كنند.
سرهنگ كارآگاه آريا حاجيزاده معاون مبارزه با جرائم جنايي
پليس آگاهي پايتخت با اشاره به اعتراف متهمان به آدم ربايي
گفت :هر سه متهم با قرار بازداشت موقت براي انجام تحقيقات
تكميلي در اختيار كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران
قرار گرفتند.

ارثیه پدری و توهم ،انگیزههایی برای
برادرکشی توسط  2مرد جنایتکار

دومرد که برادران خود را در جنایتهای جداگانه به قتل رساندهاند در زندان منتظر
تصمیم مقامات قضایی هستند.
به گزارش شرق ،یکی از این متهمان مردی به نام آرش است که به دلیل مسایل
مالی با برادر خود اختالف داشت .کارآگاهان جنایی استان فارس چندی قبل در پی تماس
فردی ناشناس با مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠در جریان وقوع جنایت در خارج از شهر
قرار گرفتند و به محل اعالمشده رفتند.
مردی که از قتل خبر داده بود به ماموران گفت« :در حا ل عبور از این مسیر بودم که
از دور شعلههای آتش را دیدم و بعد از آن دو مرد را مشاهده کردم که به سرعت سوار
خودرو شدند و فرار کردند .در تاریکی شب چهره آنها را ندیدم و نمیتوانم شناساییشان
کنم.این شاهد ادامه داد« :بعد از فرار دومرد کنجکاو شدم و وقتی نزدیک رفتم دیدم
جسدی در حال سوختن است .پس از مشاهده این صحنه سریع با پلیس تماس گرفتم
و ماجرا را اطالع دادم».
ی قانونی تحقیقات خود را برای رازگشایی از
کارآگاهان بعد از انتقال جسد به پزشک 
جنایت آغاز کردند .آنها بعد از اینکه به هویت قربانی به نام مهران پی بردند به پرسوجو
از اعضای خانواده وی پرداختند .این مرحله از تحقیقات فاش کرد مقتول از مدتها قبل
با یکی از برادرانش به نام آرش بهشدت اختالف داشت.
به این ترتیب آرش بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت .او که ابتدا قتل را انکار
میکرد در بازجوییهای تخصصی واقعیت را بیان کرد و گفت« :من و مهران از مدتها
پیش بهخاطر ارثیه پدری و مسایل مالی دچار اختالف شدیم و کشمکشهای ما ادامه
داشت تا اینکه تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم .به همین دلیل موضوع را با پسر یکی
دیگر از برادرانم که نوجوانی ١٤ساله است مطرح کردم و او قبول کرد در انجام این کار
به من کمک کند .برای اینکه نقشهام بدون هیچ مشکلی پیش برود با مردی افغان نیز
صحبت و او را برای همدستی ترغیب کردم .پس از آن برادرزادهام آبمیوهای را که قرص
خوابآور در آن حل شده بود به خورد مهران داد».
متهم به قتل در ادامه اعترافاتش گفت« :مهران بعد از خوردن آبمیوه بیهوش و
فرصت مناسب برای قتل ایجاد شد .در این هنگام من و مرد افغان برادرم را خفه کردیم.
سپس برای اینکه آثار جرم را از میان ببریم جسد را در خودروام گذاشتم و همراه همدستم
راهی محلی خلوت در خارج از شهر شدیم و آن را به آتش کشیدیم .ما تصور میکردیم
تمامی ردپاها و سرنخها را از بین بردهایم و این
راز هیچ وقت فاش نخواهد شد ».ماموران در ادامه تحقیقات دو متهم دیگر را نیز
بازداشت کردند.
آنها ضمن تایید گفتههای آرش به تشریح ماجرا پرداختند .سپس پسر نوجوان که زیر
سن قانونی بود در اختیار دادگاه اطفال قرار گرفت و پرونده دو مرد دیگر در حالی برای
برگزاری جلسه محاکمه به دادگاه کیفری استان فارس ارجاع شد که اولیایدم مهران
اعالم کردند آرش را میبخشند و از او شکایتی ندارند .به این ترتیب متهم بهدلیل جنبه
عمومی جرم پای میز محاکمه رفت و اکنون در زندان منتظر حکم هیات قضات است.
متهم دیگری که با جرمی مشابه در زندان به سر میبرد ،مردی جوان به نام محمود
است که برادر بزرگتر خود را به قتل رسانده و ادعا میکرد هیچ قصدی برای این کار
نداشت .این پرونده از مرداد سال گذشته و پس از آن گشوده شد که زنی در تماس با
مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠استان خراسان رضوی به ماموران گفت دومرد در کانال
آب مقابل خانه او سقوط کردهاند .این زن توضیح داد« :در خانه نشسته بودم که ناگهان
صدای فریاد شنیدم و وقتی بیرون را دیدم متوجه سقوط دومرد شدم».
ماموران بعد از حضور در محل دو مرد زخمی را یافتند و با کمک اورژانس به
بیمارستان منتقل کردند .دو مجروح که با هم برادر بودند تحت مداوا قرار گرفتند و
محمود -برادر کوچکتر -بعد از چند روز بهبودی خود را بهدست آورد و مرخص شد اما
برادر بزرگتر به نام منصور به کما رفته بود .او یک ماه بعد از این حادثه فوت شد .پس
از آن محمود تحت بازجویی قرار گرفت تا درباره نحوه وقوع حادثه توضیح دهد .این
بازجویی در حالی انجام شد که شواهد بهدستآمده نشان میداد سقوط دو برادر اتفاقی
نبوده و فردی به عمد این حادثه را رقم زده است .محمود که به مواد مخدر اعتیاد دارد در
بازجوییها گفت« :من و برادرم در تاریکی شب در حال مصرف مواد بودیم که فردی از
پشت ما را هل داد و از ارتفاع سقوط کردیم ».محمود در ادامه مشخصات متهم را ارایه
داد و کارآگاهان پس از مدتی تحقیق موفق شدند مظنون را بازداشت کنند اما این مرد در
بازجوییها اظهارات برادر مقتول را رد کرد و گفت روز حادثه به یکی از شهرهای شمالی
رفته بود تا در جشن ازدواج یکی از اقوامش شرکت کند .تحقیقات صورتگرفته بر ادعای
مظنون مهر تایید زد و به این ترتیب از او رفع اتهام شد .پس از آن محمود که سعی کرده
بود به دروغ فردی دیگر را متهم کند در مظان قرار گرفت .پدر مقتول نیز تایید کرد روز
حادثه دو فرزندش بر سر موادمخدر با هم درگیر شده و بعد از دعوا خانه را ترک کرده
بودند .محمود وقتی دوباره پشت میز بازجویی نشست سعی کرد باز هم خودش را بیگناه
معرفی کند ولی اینبار نتوانست پلیس را گمراه کند و درنهایت واقعیت را برمال کرد .او
گفت« :روز حادثه با برادرم لبه یکبلندی در حال مصرف مواد بودیم که دچار توهم شدم
و احساس کردم در حال پرواز هستم .در همین تفکرات ،خود و برادرم را به پایین پرت
کردم اما قصد نداشتم او را بکشم ».بنا بر این گزارش پرونده اتهامی جوان معتاد همچنان
در حال رسیدگی است و او فعال در بازداشت به سر میبرد.

دستگیری تعدادی شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
از طریق ارسال پیامکهای تبریک نوروزی
و وعده برندهشدن در قرعهکشی در قم
رئیس اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا استان قم از دستگیری کالهبرداران
پیامکی نوروزی در این استان خبر داد .به گزارش ابتکار ،سرهنگ هادی سیفی اظهار
کرد :برابر اعالم گزارشات و مراجعات مردمی مشخص شد عدهای با ارسال پیامک یا
تماس تلفنی به این مضمون «ضمن تبریک برای فرا رسیدن سال نو خدمت شما کاربر
گرامی ،شماره تماس شما در قرعهکشی انجام شده در واحد ارتباطات برنده وجه نقد شده
است» با اغفال مخاطب ،فرد را پای دستگاه عابر بانک کشانده و سپس اقدام به تخلیه
حساب او میکردند .در بررسیهای صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس ،متهمان
شناسایی و دستگیر شدند .سیفی خاطرنشان کرد :ارگانها و شرکتهایی که جشنواره و
قرعه کشی برگزار میکنند به هیچ عنوان به این شیوه برندگان خود را اعالم نمیکنند.
وی گفت :از شهروندان میخواهیم به هیچ عنوان به این پیامها و تماسها اعتماد نکنند
و اطالعات حساب خود نظیر رمز دوم را در اختیار دیگران قرار ندهند.
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خطرات جدی شببیداری برای بدن

پزشکان هشدار میدهند که شب بیداری ،سالمت بدن را به طور جدی به
خطر میاندازد.
به گزارش ایسنا ،نتایج یک مطالعه جدید که شرح آن در مجله انجمن غدد
موسوم به «غدد درونریزشناسی بالینی و متابولیسم» منتشر شده ،تایید میکند
که اشخاص شب بیدار یا به اصطالح بوف در مقایسه با افراد سحرخیز ،بیشتر با
خطر ابتال به دیابت ،سندرم متابولیک و عارضه کم ماهیچگی (از دست رفتن توده
ماهیچههای اسکلتی) مواجه هستند حتی اگر با خوابیدن بیشتر در ساعات اولیه
صبح ،سعی در جبران شب بیداری خود داشته باشند.
این افراد اغلب به دلیل دیر خوابیدن در شب ،صبحها نیز دیر از خواب بیدار
میشوند تا کمبود خواب شبانه را جبران کنند .بنابر نتایج این مطالعه که به بررسی
تفاوت بین چرخه خواب در افراد شب بیدار و سحرخیز پرداخته ،بیدار ماندن تا
نیمههای شب بیشتر موجب بروز مشکالتی چون کمخوابی ،بدخوابی و حتی غذا
خوردن در ساعات نامناسب میشود که این مشکالت در نهایت منجر به تغییرات
متابولیک و سوخت و سازی در بدن میشوند.
در این مطالعه ،گروهی از متخصصان کرهای روی  1620داوطلب در گروههای
سنی بین  47تا  59سال آزمایشهایی را انجام دادند.
به گزارش شبکه اخبار محیط زیست ،نتایج مطالعات تایید میکند که عادت به
یک الگوی خواب صحیح و به موقع از فاکتورهای مهم در کاهش خطر ابتال به
سندرم متابولیک ،چربی شکمی و در نتیجه کاهش خطر حمله قلبی ،سکته مغزی
و دیابت است.

فوائد نوشیدن شیر برای سالمت مغز

بیشتر افراد از تاثیر مصرف شیر بر سالمت استخوانهایشان آگاهی دارند اما
پزشکان در مطالعات جدید خود بر فوائد این ماده خوراکی برای مغز نیز تاکید
کردند.
به گزارش ایسنا ،پزشکان در بررسیهای جدید خود به ارتباط میان مصرف شیر
و سطح آنتی اکسیدان گلوتاتیون در مغز افراد بزرگسال دست یافتند.
«دبرا سولیوان» یکی از محققان این بررسی اظهار کرد :ماده خوراکی شیر برای
سالمت استخوانها و ماهیچهها بسیار حائز اهمیت است .هرچند در این مطالعه
جدید مشخص شد این ماده خوراکی میتواند بر سالمت مغز نیز تاثیر گذار باشد.
در این مطالعه که با حضور  60نفر انجام گرفت ،نوع رژیم غذایی آنان و
سپس اسکن مغزی این افراد به منظور کنترل سطح آنتیاکسیدان گلوتاتیون
بررسی شد.
به نقل از ساینس ورلد ریپرت ،محققان مشاهده کردند افرادی که در رژیم
غذاییشان شیر خوراکی وجود داشت از میزان بیشتری از این آنتیاکسیدن در
مغز خود برخوردار بودند .این آنتیاکسیدان میتواند به متوقف ساختن استرس
اکسیداتیو و آسیبهای ناشی از آن کمک میکند .استرس اکسیداتیو با بروز
بسیاری از بیماریها و اختالالت از جمله بیماری آلزایمر ارتباط دارد.

توصیه متخصصان تغذیه به بیماران دیابتی
برای مصرف خشکبار و روغن زیتون

دیابت بیماری قابل کنترلی است که بیش از سه میلیون نفر در ایران به آن
مبتال هستند ،این بیماری با افزایش قند خون ایجاد میشود و علت آن معموال
کاهش میزان ترشح هورمون تنظیم کننده قند خون یا انسولین و یا اختالل در
عملکرد انسولین است.
به گزارش ایسنا ،انواع انسولین عبارتند از :دیابت نوع اول در این نوع دیابت
بیمار به تزریق انسولین نیاز دارد و بیشتر در کودکان و افراد زیر  30سال ایجاد
میشود که به آن دیابت وابسته به انسولین میگویند.
دیابت نوع دوم به این شرح است که بیمار معموال به تزریق انسولین نیازی
ندارد اما ممکن است در برخی موارد نیاز به تزریق انسولین پیدا کند .این نوع دیابت
معموال در افراد باالی  40سال ،چاق و کم تحرک بیشتر است و به آن دیابت
غیر وابسته به انسولین میگویند .در کنترل این بیماری از رژیم غذایی و داروهای
خوراکی پایین آورنده قند خون استفاده میشود .نشانههای دیابت پر ادراری و
تکرر آن ،احساس پرنوشی و تشنگی ،احساس ضعف و پرخوری و کاهش وزن
بدون دلیل هستند.
عوارض دراز مدت در صورت عدم کنترل بیماری دیابت ،میتواند منجر به
اختالالت قلبی-عروقی ،بینایی ،نارسایی و از کار افتادگی کلیهها ،بروز زخمهای
پوستی به ویژه در پاها وآسیبهای عصبی و در نهایت موجب صدمات جبران
ناپذیری از جمله کوری ،قطع پا و سکته قلبی و مغزی شود.
برای داشتن یک برنامه صحیح دارویی و رژیم درمانی به پزشک و کارشناس
تغذیه مراجعه کنید ،از مواد غذایی حاوی الیاف گیاهی(فیبر غذایی) مانند نان،
غالت سبوسدار ،سبزی و میوههای با شیرینی کمتر استفاده کنید ،به جای
مصرف مواد قندی ساده مانند قند ،عسل ،شکر ،مربا و ...از خشکبار و میوههای
خشک استفاده کنید ،میزان مصرف روغنهای جامد و چربی را در رژیم غذایی
خود محدود کنید و در برنامه غذایی خود تا حد امکان از روغن زیتون استفاده
کنید.
همچنین از گوشتهای بدون چربی و مرغ بدون پوست استفاده کنید ،مصرف
ماهی نیز دوبار در هفته به بیماران دیابتی توصیه میشود ،این افراد از روشهای
پخت آبپز ،بخارپز ،تنوری کردن و کباب کردن به جای سرخ کردن استفاده کنید،
از شیر و فرآوردهای لبنی کم چرب استفاده کنید ،برای کنترل وزن در حد مطلوب،
انجام ورزش و فعالیتهای بدنی مناسب و رعایت رژیم غذایی صحیح زیر نظر
پزشک و کارشناس تغذیه توصیه میشود.
بنابر اعالم انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور ،انجام فعالیتهای
ورزشی متناسب با شرایط و وضعیت سالمت فرد ،نرمشهای مناسب روزانه،
حداقل  15دقیقه پیادهروی بعد از غذا توصیه میشود .هرگز با شکم خالی و گرسنه
ورزش و یا پیادهروی نکنید .برای تاطمینان از سالمت چشم و کلیههای خود به
طور منظم به پزشک متخصص مراجعه کنید .شتشوی روزانه پاها با آب ولرم و
صابون مناسب و خشک کردن با حوله نرم نیز توصیه میشود.

علمی
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برخی نشانههای بیماری«ابوال»

یک متخصص بیماریهای عفونی با تاکید بر اینکه
بیماری ابوال هیچ گونه مشخصه خاصی ندارد ،گفت:
بیماری ابوال باعث درگیری چند سیستم در بدن و ایجاد
ناگهانی سردرد شدید ،گلو درد ،استفراغ ،درد عضالنی و
تب در بیمار میشود.
به گزارش ایسنا .دکتر زهرا احمدینژاد گفت :بیماری
ابوال به مرور زمان باعث ضعف ،اسهال شدید ،بثورات
پوستی ،تظاهرات خونریزی دهنده در پوست ،مخاط و
شوک در بیمار میشود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از عالیم بیماری ابوال
به سیستم درونی بدن آسیب میرساند ،گفت :این بیماری
در بسیاری از موارد ممکن است باعث بروز خون در ادرار،
استفراغ ،خونریزی گوارشی ،خونریزی بر اثر مسواک زدن،
خونریزی خود به خودی از لثه و خون دماغ شود.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد:
تب ابوال از نظر بالینی تفاوتی با بیماریهای عفونی دیگر
ندارد و با توجه به اینکه بیمار در تمام مراحل این بیماری
تب و گلو درد دارد به همین دلیل ممکن است با بسیاری
از بیماریهای عفونی دیگر مانند اختالالت گوارشی،
بیماریهای پوستی ،اختالل در عملکرد کلیه ،مننژیت،

ماالریا ،آنفلوانزا و درد آپاندیس اشتباه گرفته میشود.
احمدینژاد همهگیری در بیماری ابوال را در شناسایی
آن موثر دانست و خاطر نشان کرد :بیمارانی که قبل از
بیمار شدن به کشورهایی که بیماری ابوال در آنجا گزارش
شده ،مسافرت کردند و در تماس با وسایلی که به خون
و ترشحات بیمار قبلی وجود داشته ،قرار گیرند دو نکته
بسیار مهم در شناسایی بیمار شدن آنها است که باید مورد
توجه قرار گیرد .وی با بیان اینکه پیشگیری مهمترین
و اصلیترین راهکار برای جلوگیری از بروز ابوال است،
افزود :با مدیریت صحیح و به موقع بیماران ،اطالع دادن
به مرکز بیماریهای واگیردار و تحت نظر داشتن آنها،
پوشش مناسب افرادی که در ارتباط با بیماران هستند به
خصوص پرسنل بیمارستان میتوانیم از گسترش بیماری
جلوگیری کنیم.
این متخصص بیماریهای عفونی دوره کمون بیماری
را از  ۲تا  ۲۱روز متغیر دانست و در پایان توصیه کرد:
مبتالیان با بروز عالیمی مانند تب ،سردرد ،اسهال،
استفراغ و خونریزی در یک ماه بعد از تاریخ مراجعه
به پزشک باید برای کنترل و بهبود وضعیت بیماری و
محدود کردن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنند.

ُ 5مسکن طبیعی برای تسکین درد

اکثر افراد هنگامی که دچار دندان درد ،کمردرد یا دیگر
آسیبها از این نوع میشوند برای تسکین درد به مصرف
دارو روی میآورند که البته داروها بدون عوارض نیستند.
به گزارش ایسنا ،کارشناسان سالمت معتقدند در
برخی از مواقع میتوان از مسکنهای طبیعی مختلف
برای تسکین درد کمک گرفت و بسیاری از داروهای
گیاهی در درمان التهاب و دیگر بیماریهای مرتبط با آن
موثر هستند .گزینههای درمانی گیاهی در گروه داروهای
جایگزین و مکمل قرار میگیرند که برخی از انواع موثر
آنها شامل موارد زیر میشوند:
 پوست درخت بید :برخی افراد اغلب از پوست درختبید برای تسکین عالئم التهاب که عامل اصلی بیشتر
دردها به حساب میآید ،استفاده میکنند .ترکیب شیمیایی
«سالیسین» که با عنصر اصلی موجود در آسپرین شباهت
دارد در پوست درخت بید موجود است .از مدتها قبل
برخی از افراد پوست درخت بید را برای رهایی از درد
و تب میجویدند .اکنون نیز این ماده به عنوان گیاهی
خشک فروخته شده و شبیه به چای مصرف میشود.
همچنین میتوان از آن برای درمان سردرد ،کمردرد،
التهاب مفاصل و چندین بیماری دیگر استفاده کرد .با
این وجود زیادهروی در مصرف این گیاه موجب به هم
خوردن معده ،طوالنی شدن زمان خونریزی و کاهش
سرعت عملکرد کلیهها میشود.
 زردچوبه :این چاشنی که در غذاهای هندی استفادهفراوانی دارد حاوی ترکیب «کورکومین» است که به عنوان
یک نوع آنتی اکسیدان ،بدن را در برابر مولکولهای رادیکال
آزاد که به سلولها و بافتها آسیب میرسانند ،حفاظت
میکند .زردچوبه برای درمان بیماریهای مختلفی از جمله
به هم خوردن معده ،پسوریازیس ،زخمها ،سوءهاضمه ،رودل
و حتی سرطان مورد استفاده دارد .همچنین برخی از مبتالیان
به التهاب مفاصل به مصرف زردچوبه به عنوان یک مسکن
طبیعی روی میآورند چراکه این ادویه به تسکین التهاب
کمک میکند.
 میخک :میخک نیز همچون دیگر مکملهایگیاهی برای درمان انواع مختلف بیماریها کاربرد دارد.
این گیاه دارویی میتواند در درمان سرماخوردگی و حالت

تهوع موثر باشد .همچنین میتوان از آن برای تسکین
دردهای مرتبط با سردرد ،التهاب مفاصل و دندان درد
بهره برد .نتایج به دست آمده در یک بررسی حاکی از آن
است که میخک در بهبود عفونتهای قارچی تاثیرگذار
است هرچند ضرورت دارد تحقیقات بیشتری در این
زمینه انجام شود .با این حال کارشناسان به افراد مبتال
به اختاللهای خونریزی یا مصرفکنندگان داروهای
رقیقکننده خون در مورد مصرف میخک هشدار میدهند
چراکه روغن این گیاه موجب افزایش خطر خونریزی
غیرمعمولی میشود.
 طب سوزنی :این شیوه درمانی سنتی در چین بامتعادل ساختن مجراهای طبیعی انرژی در بدن به
متخصصان طب سوزنی
تسکین انواع درد کمک میکند.
ِ
در این روش درمانی ،سوزنهای بسیار ظریف و ریزی را
داخل پوست وارد میکنند .همچنین محل قرار دادن این
سوزنها به منبع و علت درد بستگی دارد .در این روش
شدت درد بیمار به دلیل ترشح ماده شیمیایی سروتونین
که تسکین دهنده درد است کاهش مییابد.
 گرما و سرما :در میان شایعترین روشهای خانگیدرمان درد میتوان به قرار دادن مستقیم یخ یا حرارت
دادن محل درد اشاره کرد .در حالی که این دو روش به
نظر مسکنهای شگفتانگیزی نیستند اما اغلب مردم به
طور دقیق آگاه نیستند که از هر کدام از این دو روش در
چه مواقعی استفاده کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.
در موارد کشیدگی ماهیچهای و تاندونها میتوان با
قرار دادن یخ از میزان التهاب و ورم بالفاصله پس از
آسیبدیدگی کاست .همچنین پس از رفع التهاب ،گرما
در کاهش میزان سفتی ناشی از کشیدگی ماهیچهای
موثر است .همچنین قرار دادن کیسه یخ روی سر در
تسکین سردرد مفید است .عالوه بر این باید دقت داشت
در صورتی که علت درد از آرتروز ناشی شود حرارت دادن
بیش از استفاده از کیسه یخ تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش هلث الین ،این مسکنهای طبیعی
تنها برای درمان برخی از انواع دردها موثرند و ممکن
است این مواد خوراکی برای تمام انواع دردهای مفید
نباشند.

تاثیر روغن ماهی در تقویت
سیستم ایمنی جنین

پزشکان استرالیایی تاکید کردند :روغن ماهی به رشد
و تقویت سیستم ایمنی جنین کمک میکند.
به گزارش ایسنا ،پزشکان استرالیایی شواهدی بدست
آوردند که نشان میدهد زنان بارداری که در این دوران
از کپسولهای روغن ماهی مصرف میکنند شرایطی
برای فرزندانشان فراهم می آورند که پس از تولد سیستم
ایمنی قویتری داشته باشند.
متخصصان استرالیایی بر این باورند که مصرف
اسیدهای چرب اشباع نشده موجود در روغن ماهی در
طول دوران بارداری در پیشگیری از آلرژی ،بیماریهای
قلبی عروقی و متابولیک در کودکان موثر است.
«سوزان پرسکات» متخصص ارشد این مطالعه
گفت :نتایج بدست آمده در این بررسی تایید میکند
روغن ماهی برای تقویت سیستم ایمنی نوزاد مفید
است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،نتایج تحقیقات پیشین
که در این دانشگاه انجام گرفت حاکی از آن بود که
روغن ماهی در تقویت رشد جنین و کاهش خطر سقط
جنین تاثیرگذار است.

زمان طالیی نجات مبتالیان
به سکته قلبی از مرگ

یک متخصص قلب و عروق گفت :بر اساس آخرین
تحقیقات و یافتههای پزشکی کاهش مصرف سیگار،
کنترل چربی و فشار خون ،درمان دیابت ،افزایش
فعالیتهای فیزیکی و کاهش وزن در پیشگیری از
بیماریهای قلبی  -عروقی موثر است.
به گزارش ایسنا ،دکتر طاها احمدینژاد به تشریح
مباحث خودمراقبتی و اهمیت راههای پیشگیری و درمان
ی اظهار کرد:
در بیماریهای قلبی و عروقی پرداخت .و 
بیماریهای قلبی و عروقی ،شایعترین عامل مرگ و میر
در کل جهان و کشورهای توسعه یافته است.
احمدینژاد ضمن برشمردن درمانهای دارویی در
این زمینه ،تصریح کرد :آنژوپالستی(گذاشتن استنت) و
عمل باز ،به عنوان درمان فوق تخصصی بیماریهای
قلبی و عروقی به شمار میروند که متاسفانه هزینه
گزافی را به بیماران تحمیل میکنند.
این پزشک متخصص خاطرنشان کرد :طی سالهای
 1980تا  2000در کشور آمریکا مرگ و میر بیماریهای
قلبی بیش از  50درصد کاهش یافته که  44درصد آن به
علت اقدامات پیشگیرانه 42 ،درصد به علت درمانهای
دارویی و  5درصد نیز به علت استفاده از روشهای
درمانی فوق تخصصی بوده است.
احمدینژاد نقش مراکز بهداشتی روستایی و شهری
را در کاهش بیماریهای قلبی  -عروقی موثر دانست
و افزود :ترک سیگار  36درصد ،کنترل فشار خون 25
درصد و کنترل و درمان چربی خون باال طی  5سال،
بیش از  30درصد از سکتههای قلبی را کاهش میدهد.
وی یادآورشد :داشتن فعالیت ورزشی کافی در طول هفته
و مصرف آسپرین در پیشگیری و درمان بیماریهای
قلبی  -عروقی نقش مهمی ایفا میکند.
این پزشک متخصص در بخش دیگری از
صحبتهایش با بیان اینکه زمان طالیی برای نجات
جان بیمار در سکتههای قلبی ،تنها  20دقیقه است،
تصریح کرد :دیر رساندن بیمار به اوژانس منجر به
ایست قلبی و مرگ بیمار میشود ،بنابراین بروز دردهای
ناگهانی در قفسه سینه هشدار دهنده است و باید بیمار
سریعا به مراکز درمانی منتقل شود.

توصیه متخصصان به جدیگرفتن سردرد

یک جراح مغز و اعصاب با بیان اینکه سردرد شدید و مزمن عالمت خونریزی مغزی
است ،گفت :افراد در صورت داشتن سردرد مزمن و شدید حتی با وجود رفع آن باید به
پزشک مراجعه کنند تا علت آن مشخص شود.
به گزارش ایسنا ،دکتر هوشنگ صابری با اشاره به اینکه ضایعات عروقی از آسیبهایی
هستند که میتوانند منجر به کاهش جریان خون مغز در برخی نواحی شوند ،گفت:
ضایعات عروقی با ایجاد خون آزاد یا لخته خون منجر به کاهش سطح هوشیاری ،سردرد
شدید و فلج اعضا میشوند .وی با بیان اینکه ضایعات عروقی مغز شامل آنوریسمها است
که به صورت ضایعات در عروق ایجاد میشوند ،گفت :این آنوریسمها ممکن است هر
لحظه پاره و منجر به خونریزی مغزی شوند که عالمت این خونریزی مغزی ،سردرد مزمن
است .این جراح مغز و اعصاب یادآور شد :سردرد مزمن ناشی از خونریزی مغزی خود به
خود و با مسکن رفع میشود ،اما مشکل اینجاست که این موضوع میتواند عامل صرف
نظر پزشک و بیمار از درمان شود و در نهایت منجر به خونریزی مجدد شود که کشنده
است .صابری با بیان این مطلب که آنوریسمهای مغزی از  40تا پایان  69سالگی در
زندگی بروز میکنند که جنبه خانوادگی و ارثی نیز دارند ،افزود 1 :تا  3درصد افراد جامعه
ممکن است به آنوریسم مغزی مبتال باشند ،اما افرادی که آنوریسم آنها پاره شده یا پاره
نشده و در حال رشد است باید به طور قطع تحت درمان قرار گیرند.
وی در خصوص روش درمان آنوریسم مغزی تصریح کرد :برای درمان آنوریسم مغزی
دو روش درمان داخل رگی و جراحی باز وجود دارد که درمان جراحی باز بر خالف درمان

داخل رگی با عود کمتری همراه است ،اما درمان داخل رگی برای ضایعاتی که کمتر در
دسترس هستند ،بیماران سن باال و بیمارانی که ضایعات عمقی دارند ،مناسبتر است.
این جراح مغز و اعصاب مهمترین کار را تشخیص آنوریسم مغزی دانست و بیان کرد:
باید از غفلت تشخیص پرهیز کرد چرا که بیشتر مواقع سردرد ناشی از خونریزی مغزی به
عنوان میگرن و مشکالتی از این قبیل تشخیص داده میشود .بنابراین افرادی که سردرد
مزمن و شدید دارند ،باید برای ارزیابی علت ،به پزشک مراجعه کنند.صابری با اشاره به
اینکه عارضه آنوریسم مغزی اغلب به صورت مادرزادی در مغز بیمار وجود دارد اما با
افزایش سن بزرگ می شود ،گفت :اگر این ضایعه مغزی  10تا  15میلی متر باشد ،عوارض
زیادی ایجاد نمی کند اما زمانی خطرناک می شود که آنوریسم پاره و خون وارد مغز شود
که در این صورت منجر به فلج شدن یک یا دو اندام و بی هوشی بیمار می شود.
وی تصریح کرد :در صورتی که بیمار به دلیل رفع سردرد از مراجعه به پزشک صرف
نظر کند ،چون جدار رگ زخمی و سوراخ است ،خطر پارگی وجود دارد که پارگی دوم بسیار
شدیدتر از اولی است و میتواند تنها با یک عصبانیت و استرس روحی عالئم عود کند.
این جراح مغز و اعصاب یادآور شد :روش معالجه آنوریسم مغزی به محل قرارگیری،
اندازه آن و سن بیمار بستگی دارد .صابری فاصله زمان خونریزی بین پارگی اول و دوم
آنوریسم را  7تا  10روز دانست و در پایان خاطر نشان کرد :در صورتی که بیمار به پزشک
مراجعه نکند در همان روز اول سردرد ،احتمال وقوع پارگی دوم بیشتر است ،بنابراین باید
بسیار دقت کرد و از خونریزی جلوگیری کرد.

بینالملل
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برپایی اعتصاب سراسری
و تظاهرات ضددولتی در نپال

احزاب سیاسی مخالف در نپال سهشنبه گذشته
یک اعتصاب سراسری سه روزه را اجرا کرده و در پی
آن معترضان با ماموران پلیس درگیر شده و وسایل
نقلیه را در پایتخت به آتش کشیده و به طور کلی
زندگی در نپال را فلج کردهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،
ائتالفی متشکل از  30حزب اپوزیسیون نپال خواستار
تصویب پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور به
اتفاق آرا هستند.
ائتالف حاکم نپال تالش کرده تا به دنبال ناکامی
مذاکرات با اپوزیسیون این پیش نویس قانون اساسی
جدید را از طریق برگزاری یک رایگیری در پارلمان
تصویب کند.
در نخستین روز این اعتصاب سراسری سه روزه
معترضان و ماموران پلیس نپال سهشنبه گذشته در
کاتماندو ،پایتخت این کشور درگیر شدند .پلیس ضد
شورش در این درگیری متوسل به شلیک گاز اشک
آور شده در حالی که معترضان نیز در اقدامی تالفی
جویانه متوسل به سنگ اندازی شدند.
این معترضان همچنین یک تاکسی و یک موتور
سیکلت را به آتش کشیدند .مدارس و فروشگاههای
سراسر نپال تعطیل شدهاند .بزرگراهها خالی شده چرا
که معترضان تنها به وسایل نقلیه اورژانسی اجازه تردد
در جادهها را میدهند.

آموزش شکنجه به کودکان
در اردوگاههای داعش!

یک مقام عراقی تصریح کرد که نخستوزیر عراق
از استانداری االنبار خواسته است تا مقدمهچینیها را
برای عملیات نظامی آزادسازی استان االنبار آغاز کند.
در همین حال یک منبع امنیتی عراق تصریح کرد که
مسووالن در این کشور در حال تحقیق درباره وجود
 10هزار نیروی «ساختگی» در پلیس االنبار هستند
همزمان گورهای دسته جمعی دیگری از قربانیان
حمله اسپایکر در تکریت پیدا شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه سومریهنیوز،
فالح العیساوی ،معاون رئیس شورای استانداری
االنبار گفت :این استانداری دیداری با حیدر العبادی،
نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق
داشت و او در جریان این دیدار خواهان مقدمهچینی و
آمادگی برای آغاز حمله نظامی جهت آزادسازی االنبار
از اشغال داعش شد.
العیساوی تصریح کرد که العبادی در این دیدار تاکید
کرد که تجهیزات و نیروهای نظامی بسیاری در دوره
آتی به االنبار جهت آغاز حمله نظامی برای آزادسازی
االنبار فرستاده خواهند شد و همچنین عشایر نیز برای
مشارکت در این نبرد مسلح خواهند شد.
وی گفت :بیش از  10هزار نیرو از عشایر به دست
کارشناسان نظامی آمریکایی و عراقی آموزش دیدهاند
و زمانی که این نیروها از سوی دولت مسلح شوند در
نبرد آتی مشارکت داده خواهند شد.
رایزنیهای نیروهای عراقی
برای نبرد االنبار و موصل
منابع سیاسی آگاه در مصاحبه با الحیاة گفتند که
رایزنیهای بسیاری توسط محافل سیاسی عراق برای
آمادگی دو نبرد االنبار و موصل پیش از فصل تابستان
در جریان است.
منابع افزودند :این باور در حال شکل گرفتن
است که میتوان وارد جنگی همزمان یا در زمان
نزدیک در این دو استان شد که این نبرد با هماهنگی
ارتش و نیروهای پیشمرگ و ائتالف صورت
میگیرد.
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آغاز عملیات آزادسازی استان االنبار عراق

تنها چند روز پس از پاکسازی استان صالحالدین و
مرکز آن شهر تکریت ،نخست وزیر عراق دستور آغاز
عملیاتی گسترده برای پاکسازی استان االنبار ،بزرگترین
استان این کشور را صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز
عربی ،حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق شخصا برای
اشراف بر این عملیات که یکی از مهمترین عملیاتهای
ارتش این کشور خواهد بود ،به شهر رمادی مرکز استان
االنبار رفته است.
به غیر از پیشمرگهای کرد در این عملیات تمامی
نیروهای نظامی عراقی اعم از ارتش ،نیروهای قبیلهای،
برخی یگانها از نیروهای داوطلب مردمی ،پلیس محلی
و فدرال ،نیروهای واکنش سریع و سازمان مبارزه با
تروریسم با پشتیبانی هوایی جنگندههای ائتالف و نیروی
هوایی عراق ،شرکت دارند.
نیروی اصلی برای آزادسازی استان االنبار را بر خالف
صالحالدین ارتش و نیروهای رسمی عراق تشکیل
میدهند و پس از آنها نیروهای عشایری که از قبایل
االنبار گردآوری و تجهیز شدهاند قرار میگیرند و در حال
حاضر بیش از  10هزار نیرو از ارتش و قبایل در این
عملیات شرکت دارند.
در عملیات آزادسازی صالحالدین نیروهای مردمی
نقش اصلی را داشتند که به دلیل برخی قانون شکنیها
در این عملیات و نیز بافت جمعیتی االنبار که سنی نشین
است ،در عملیات آزادسازی این استان نیروهای مردمی
شیعه نقش حاشیهای و پشتیبان دارند.
در همین راستا یک افسر پلیس در استان االنبار
اعالم کرد که مسووالن عراقی با آغاز عملیات نظامی
برای آزادسازی شهر «السجاریه» در شرق رمادی ،در
این شهر منع آمد و شد اعالم کردهاند .السجاریه یکی
از خواستگاههای اصلی داعش در اطراف رمادی است و
ساعت صفر عملیات آزادسازی االنبار از آنجا آغاز شده
است .وی افزود :تجهیزات نظامی زیادی به رمادی منتقل
شده و عملیات از محورهای شرقی ،غربی و جنوبی
السجاریه آغاز شده است .با شروع عملیات دهها تن از
تروریستهای داعش از طریق رود فرات از السجاریه
گریختند.
صباح کرحوت رئیس شورای استانداری االنبار نیز از
آغاز عملیات نظامی برای آزادسازی تمامی شهرهای این
استان خبر داد و گفت :این عملیات چهارشنبه گذشته با
نام "عملیات بزرگ آزادسازی االنبار" از السجاریه آغاز
شده است.
کرحوت خاطرنشان کرد که نیروهای عراقی با آغاز
عملیات آزادسازی االنبار توانستند کنترل السجاریه
و الفالحات را در شرق رمادی در دست گرفته و دهها
داعشی را از پای درآورند.

تازهترین تحوالت میدانی در عراق

پس از گذشت یک هفته از بازپسگیری شهر تکریت،
وزارت کشور عراق در بیانیهای اعالم کرد که یگانهای
وابسته به این وزارتخانه به تعدادی از افراد مسلح داعش
که در مخفیگاهی در القادسیه واقع در شمال تکریت موضع
گرفته بودند حمله کردند و توانستند پس از محاصره افراد
مسلح تعدادی از آنها را از پای درآورند .تعدادی از اعضای
داعش نیز که برای عملیات انتحاری حاضر شده بودند،
خود را منفجر کردند.
همچنین به گزارش مسووالن دولتی عراق به دنبال
پاکسازی شهر تکریت  14گور دسته جمعی در این شهر
پیدا شده که گمان میرود اجساد  1700نظامی عراق که
در پایگاه اسپایکر دستگیر و سپس اعدام شدند ،در این
گورها دفن شده باشند.
برخی گروههای شبه نظامی که در قالب نیروهای
مردمی به تکریت رفتهاند خروج از این شهر را به یافتن
اجساد نظامیان اعدام شده منوط کردهاند .پیشتر و در پی
توافقی میان دولت و رهبران نیروهای مردمی قرار شده
همه این نیروها از تکریت خارج شوند و کنترل شهر
به دست پلیس و نیروهای محلی سپرده شود .برخی از
نیروهای مردمی حاضر در تکریت به نقض حقوق بشر و
آتش زدن خانههای ساکنان شهر متهم شدهاند.
وزارت دفاع عراق در بیانیهای اعالم کرد که در عملیات
نیروهای عراقی و داوطلبان مردمی در مناطق مختلف
کشور حدود  62داعشی کشته و زخمی شدند.
از سوی دیگر سفارت آمریکا در بغداد اعالم کرد که
واشنگتن همچنان به مجهز کردن نیروهای عراقی به
سالح و مهمات برای جنگ با داعش ادامه میدهد و در
حال حاضر  10هزار سرباز را به مهمات و سالح مجهز
کرده است.
در این بیانیه آمده است :آمریکا هر روز تجهیزات
نظامی برای عراقیها ارسال میکند تا بتوانند به مقابله
با تروریستهای داعش بپردازند .آمریکا به مشارکت با
نیروهای عراقی افتخار میکند و موفقیت این نیروها در
کنترل بر شهر تکریت را میستاید.
در همین حال نیروهای عراقی با کمک داوطلبان
مردمی حمله گسترده داعش در کوههای حمرین واقع در
استان صالحالدین را ناکام گذاشتند .در این حمله تعدادی
از تروریستهای داعش کشته و تجهیزات آنها منهدم شد.
دستگاههای امنیتی عراق برای ممانعت از هرگونه حمالت
احتمالی داعش خطوط دفاعی ایجاد کردهاند.
در موصل نیز خبر میرسد که داعش دیوارهای قلعه
باستانی این شهر معروف به «باش طابیا» را که تاریخ
آن به بیش از  2000سال پیش بازمیگردد و از جمله
معروفترین بناها در استان نینوا محسوب میشود ،منفجر
کرد.

موجه دانستن بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن
توسط  56درصد مردم آمریکا!

نتایج یک نظرسنجی نشان داد ،بیش از نیمی از
آمریکاییها همچنان بر این عقیده هستند که بمباران
اتمی هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم
اقدامی موجه بوده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی
پیو ،حدود  56درصد آمریکاییها همچنان معتقدند که
بمباران هیروشیما و ناکازاکی در سال  1945که به کشته
شدن حدود  200هزار غیرنظامی ژاپنی منجر شد ،اقدامی
قابل توجیه از سوی آمریکا بوده است.
این در حالی است که تنها  34درصد از شرکتکنندگان
در این نظرسنجی گفتهاند که به نظر آنها این اقدام
آمریکا حرکت موجهی نبوده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی ،در حالی که  70درصد

افراد باالی  65سال در این نظرسنجی گفتهاند بمباران
این شهرهای ژاپن در سال  1945حرکت درستی بوده،
تنها  47درصد از جوانان  18تا  29ساله آمریکایی عقیده
مشابهی در این خصوص دارند .در همین حال  29درصد
شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که ژاپن به
خاطر اقداماتش در جریان جنگ جهانی دوم ،از آمریکا به
حد کافی عذرخواهی نکرده است.
این در حالی است که شهروندان ژاپنی نظری کامال
متفاوت در خصوص بمباران هیروشیما و ناکازاکی
در جریان جنگ جهانی دوم دارند .بر اساس آخرین
نظرسنجیها در ژاپن 79 ،درصد شهروندان این کشور
این بمباران را غیرموجه میدانند و تنها  14درصد بر این
عقیدهاند که این اقدام آمریکا قابل توجیه بوده است.

طرح جدید اتحادیه عرب
برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین

کمیته وزارتی اتحادیه عرب که مسئول حمایت از اقدامات فلسطینیها در شورای امنیت است با کلیات طرح عربی
جدیدی برای پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین براساس جدول زمانی مشخص ،موافقت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه بوابه فیتو ،این طرح در راستای اجرای تصمیمات سران اتحادیه عرب در نشست
اخیر این اتحادیه در شرم الشیخ مصر برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل ارائه شده و قرار است از طریق مطرح کردن
پیش نویس قطعنامه عربی جدیدی در شورای امنیت اجرایی شود.
سامح شکری ،وزیر خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با نبیل العربی ،دبیرکل اتحادیه عرب در این باره
گفت :نشست نخست کمیته وزارتی در راستای نتایج کنفرانس اخیر شرم الشیخ و با هدف بررسی طرحی جدیدی برای
پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطین برگزار شد .وی افزود :در این نشست در خصوص اقدامات کشورهای
عربی و تالش برای همسو کردن آن با تالشهای بینالمللی جهت رسیدن به هدف مطلوب بحث و گفتوگو شد.
شکری تاکید کرد :کمیته وزارتی مکلف به برگزاری نشست دیگری در سطح کارشناسان برای روشن کردن مواضع و
پیشنهادات مشخص شده است که طی مرحله آتی اجرایی خواهد شد .ریاض مالکی ،وزیر خارجه فلسطین نیز اعالم کرد
که نشست کمیته وزارتی مثبت بوده و نشان دهنده اهتمام کشورهای عضو به اجرای تصمیمات سران عرب و حمایت
از مساله فلسطین است .وی گفت :کمیته نشستهای خود را در دوره آتی ادامه خواهد داد .اقدامات انجام شده بخشی
از راهکار پایان اشغالگری اسرائیل در فلسطین و ارتباط با جامعه جهانی است.

اتحادیه عرب ،خواستار نجات آوارگان فلسطینی
ساکن اردوگاه یرموک سوریه از چنگ داعش
اتحادیه عرب خواستار
مداخله فوری جامعه
بینالملل برای نجات
آوارگان فلسطینی در
اردوگاه یرموک سوریه و
دور نگه داشتن اردوگاههای
فلسطینی از نزاع داخلی این
کشور شد.
به گزارش ایسنا ،اتحادیه عرب در بیانیهای تاکید کرد که اوضاع خطرناک و ناگوار
آوارگان فلسطینی در اردوگاه یرموک و جنایتهای غیرانسانی را که علیه آنان صورت
می گیرد را به دقت و با نگرانی پیگیری میکند.
این اتحادیه تصریح کرد که با توجه به محاصره اردوگاه یرموک و دیگر اردوگاههای
فلسطینی ،نبود دارو و مواد غذایی و باال رفتن قیمتها ،آوارگان فلسطینی در سوریه
بیش از هر کس دیگری از درگیریهای داخلی این کشور متضرر شده اند و حتی
آژانس ها و مراکز امدادرسانی نیز قادر به ورود به این اردوگاه ها به منظور یاری رسانی
به آنها نیستند.
به گزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین ،اتحادیه عرب اشاره کرد که از ابتدای
محاصره اردوگاه یرموک تا  18فوریه گذشته  172آواره فلسطینی به سبب گرسنگی و
نبود مواد غذایی و دارویی جان خود را از دست داده اند و از ابتدای درگیری و نزاع داخلی
سوریه نیز جمعا  2648فلسطینی قربانی شده اند.
این اتحادیه خواستار امدادرسانی فوری به آوارگان فلسطینی در سوریه شد و تاکید
کرد که آنها هیچ دخالتی در درگیری های داخلی این کشور ندارند.

افسران سابق صدام،
حامیان پشتپرده داعش

کهنهسربازان ارتش صدام در
سلسله مراتب گروه تروریستی داعش
جایگاههای عالیرتبه دارند و این امر از
نفوذ این شبکه افراطی در گذشته خونین
عراق ریشه گرفته است.
به گزارش ایسنا ،روزنامه واشنگتن
پست در سری گزارشهای دورهای خود
درباره گروه شبهنظامی داعش و درگیری خشونتبار آنها ،این بار به نفوذ بیحد افسران
سابق رژیم صدام ،دیکتاتور سابق عراق بر روی تروریستهای داعش پرداخته است.
این روزنامه آمریکایی مینویسد :زمانی که یکی از شورشیان سابق سوری موسوم به
ابو حمزه با پیوستن به داعش موافقت کرد ،گمان میکرد که وی بخشی از آرمانشهر
وعده داده شده داعش میشود که بسیاری از تروریستهای خارجی را از سراسر جهان
به خود جذب کرده است .اما بر خالف آن ،وی متوجه شد که از سوی یک امیر عراقی
زیر ذرهبین قرار گرفته و از عراقیهای ناشناسی که در مخفیگاههای شورشیان سوری
تردد دارند ،دستور میگیرد.
به گفته ابو حمزه ،زمانی که وی سال گذشته در نشستی با فرماندهان داعش مخالفت
کرد ،به دستور یک عراقی نقابپوش بازداشت شد و این مرد مرموز در طول بازجوییها
سکوت اختیار کرده و تنها گوش میداد و یادداشت بر میداشت .ابو حمزه که در یکی از
مناطق کوچک سوریه به عنوان حاکم فعالیت داشت ،هرگز نتوانست هویت فرد عراقی
را تشخیص دهد چرا که همواره از او با نام مستعار و یا اسم رمز یاد میشد.
با این حال تمام این مردان افسران سابق عراق بودند که در رژیم صدام کار میکردند.
به گفته ابو حمزه ،این عراقی نقابپوش هم سابقا عضو آژانس اطالعات عراق بود و وی
هماکنون نیز در بخشی همانند سرویس امنیت به داعش خدمت میکند.
ابو حمزه و سایر کسانی که طی دو سال گذشته برای داعش و در کنار آنها
جنگیدهاند ،به نقش بانفوذ اعضای سابق ارتش بعث عراق در سازمان تروریستی داعش
اذعان دارند.
با وجود تاثیر هزاران شبهنظامی خارجی ،بسیاری از تحلیلگران سوری و خارجی بر
این باورند که تقریبا تمام رهبران داعش جزو افسران سابق عراق هستند که هماکنون
عضو تشکیالتی شدهاند که ارتش و کمیته امنیتی خوانده میشود .آنها کارشناسان
نظامی و برخی از سران سابق حزب بعث را به تشکیالت داعش آوردهاند.

ممنوعیتپوشیدنشلوارجین،استعمالسیگار
و گوشدادن به موزیک از سوی داعش!

گروه تروریستی داعش ساکنان شهر رقه سوریه را تهدید کرد در صورت استعمال
سیگار ،پوشیدن شلوار جین جذب و داشتن موزیک در تلفن همراه خود زندانی
میشوند.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تلگراف ،گروه تروریستی داعش در اقدامی ساکنان
استان رقه واقع در شمال سوریه را تهدید کرده که اگر از شلوار جین جذب استفاده کرده،
سیگار بکشند و یا موسیقی در دستگاه تلفن همراه خود داشته باشند زندانی می شوند.
کمپین فعاالن مخالف داعش در این خصوص اعالم کردند سکنهای که از این
قوانین جدید داعش در منطقه تخطی کنند حداقل با حبس  10روزه در زندانهای
داعش روبه رو میشوند و تنها افرادی که مدت زمان حبس خود را سپری کردهاند
اجازه زندان را دارند.
در شهر رقه که به عنوان پایتخت داعش در سوریه محسوب میشود صدها هزار
سوری ساکنند و گشتهای امنیت اخالقی متشکل از زنان و مردان عضو داعش در
مناطق مختلف این استان به گشت زنی میپردازند و افرادی را که گرایشات همجنس
گرایی و یا روابط نامشروع دارند به شدت مورد مجازات قرار میدهند .هم اکنون نیز
مجازاتهای جدید این گروه تروریستی علیه سکنه این شهر شمالی سوریه عرصه را بر
سکنه این منطقه تنگ کرده است.
تنها گروهی که ضد داعش محسوب میشود و در این منطقه به فعالیت میپردازد
و اخبارمربوط به گروه تروریستسی مذکور را به خارج از رقه مخابره میکند به "رقه در
سکوت رو به زوال است" موسوم است.
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بين الملل
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان:

توافق هستهای ایران گامی بزرگ و مهم است
دبیرکل حزباهلل لبنان در گفتوگوی زنده با
تلویزیون سوریه اعالم کرد ،هدف اصلی جنگ علیه
سوریه سرنگونی دولت دمشق بود.
به گزارش ایسنا ،سید حسن نصراهلل ،دبیرکل
حزب اهلل لبنان در ابتدای این گفتوگو با شبکه خبری
االخباریه نزاع موجود در منطقه و زمینهها و اهداف آن
را کامال سیاسی و غیر مذهبی توصیف کرد.
دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به روابط نزدیک
کشورهای عربی با رژیم شاهنشاهی ایران ،تاکید کرد
که پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،هیچ یک از حکام
عرب ،شاه ایران و حکومت ایران را به خاطر شیعه بودن مورد انتقاد قرار نمیداد و بر عکس،
رابطه خوبی هم با رژیم شاه داشتند اما پس از انقالب در حالی که ایران از همپیمانی
با اسرائیل خارج شد و روابطش را با رژیم صهیونیستی قطع کرد ،زبان به انتقاد از ایران
گشودند.
رهبر حزباهلل لبنان به مذاکرات هستهای و نتایج آن نیز اشاره کرد و گفت ،توافق
چارچوب هستهای ایران با قدرتهای جهانی از احتمال بروز جنگ منطقهای میکاهد .شکی
نیست که توافق هستهای ایران برای منطقه توافقی بزرگ و مهم خواهد بود.
از سوی دیگر وی در پاسخ به این سوال که برخی ایران را به اشغال سوریه متهم میکنند،
گفت :اولین کسی که گفت سوریه از سوی ایران اشغال شده است ،سعود الفیصل ،وزیر امور
خارجه عربستان است.
دبیرکل حزب اهلل لبنان ادامه داد :مشکل افرادی مانند سعود الفیصل و مقامات عربستان
این است که اهمیت و ارزشی برای حاکمان و مردم دیگر کشورها قائل نیستند .به خواسته
و اراده مردم توجهی ندارند .با مردم مانند افراد مزدور رفتار می کنند .مردم نزد سعودی ها یا
چوپانند یا مزدور .مشکل نظام سعودی در عقل دولتمردان آن است .سوریه کشور مستقلی
است .دولت دارد .ارتش دارد .رهبر دارد .ملت دارد .چه کسی اینها را اشغال کرده است؟
وی افزود :ایران و حزب اهلل از سوریه حمایت می کنند ولی تصمیمی که در داخل و
در سیاست خارجی سوریه اتخاذ می شود تنها از سوی مقامات و رهبران این کشور بدون
دخالت خارجی صورت می گیرد .من اطالع دارم که رهبران و مقامات ایران همواره اصرار
دارند به این که به تصمیمات مقامات سوری احترام گذاشته شود و هر تصمیمی که در سوریه
باید گرفته شود از سوی رهبران و مقامات این کشور باشد .این حقیقتی است که نیازی به
توضیح ندارد.
دبیرکل حزباهلل در ادامه به تحوالت سوریه اشاره کرد و گفت که ورود در جنگ سوریه
گزینه و انتخاب ما بود و ما این موضوع را به صورت واضح و مشخص اعالم کرده و علل
آن را نیز توضیح دادیم.
وی افزود :گزینه اعالم شده ما ،مشارکت در جنگ علیه تروریست ها در سوریه بود .این
گزینه ما بود و آن را اعالم کردیم و ترسی از اعالم آن هم نداشتهایم.ما از روز اول گفتیم
که خسارت سوریه خسارت لبنان و فلسطین و مساله فلسطین است و به شدت بر سرنوشت
مناقشه اعراب و اسرائیل تاثیر می گذارد و این به ما و همه ملتهای منطقه مربوط می شود.
ما از ابتدا گفتیم که برای دفاع از سوریه و دفاع از خودمان وارد جنگ می شویم .برای دفاع
از مقاومت ،لبنان ،فلسطین ،مسأله فلسطین و حتی می خواهم بگویم که جنگ در سوریه در
دفاع از اردن و عراق و ملتهای منطقه است.
دبیرکل حزباهلل لبنان با اشاره به فرسایشی بودن جنگ سوریه ،گفت :به
علت آنچه که در سوریه و عراق رخ داده ،ترس فرسایش وجود دارد .ما از روز
ف قرار داد ما
اول خواستیم لبنان را بیطرف قرار دهیم .کسی که لبنان را بیطر 
بودیم ،نه سیاست دیگران .ما با شعلهور نکردن آتش جنگ در لبنان کشورمان را از
درگیری دور نگه داشتیم و این در حالی بود که برخی در لبنان شریک تروریستها
در سوریه بودند .اما به خاطر معیارهای اخالقی ،دینی ،انسانی و ملی نخواستیم
دایره درگیری ها گسترش یابد .اما در مجموع ،گروههای مقاومت ،سوریه ،عراق و
کشورهای دیگری که در برابر تروریسم ایستادهاند ،چاره دیگری ندارند .چارهای جز
جنگ نیست حتی اگر باعث فرسایش ما شود.
وی ادامه داد :سرنوشت کسانی که تسلیم شدند چه بوده است؟ آیا کرامت و شرافت آنها
حفظ شد؟ آیا کسانی که تسلیم شدند ،مساجدشان باقی است؟ کلیساهایشان و شعائر دینی
شان پابر جاست؟ آیا خون و آبرو و ناموس آنها در امان ماند؟ در عراق در برخی نقاط ،مردم
تسلیم شدند ،آیا در آن اماکن صدها تن از تسلیمشدگان سر بریده نشدند؟ آنها تسلیم شدند
به امید آن که به آنها رحم شود ،اما سر بریده شدند .بنابر این ما در برابر دشمنی قرار داریم
که در دلش رحم و در عقلش معرفت و درایت وجود ندارد .چارهای نداریم جز این که با این
تروریسم که توسط برخی آورده شده و علیه همان ها وارد عمل شده بجنگیم .ملتهایی که
حق حیات دارند آماده اند که در راه زندگی و آرامش خود قربانی بدهند و جانفشانی کنند ولی
ترسوها و فراریها و بخیلها مستحق زندگی نیستند.
سید حسن نصراهلل تصریح کرد :ما از همپیمانان خود در لبنان نخواستیم که از ما در
دخالت در سوریه دفاع کنند و از آنها نیز انتقاد نکردیم و گفتیم که هر طور می خواهید
موضعگیری کنید.

یکشنبه  23فروردین  - 1394شماره 679

بحرانیتر شدن اوضاع انسانی در یمن
با تداوم تجاوز وحشیانه عربستان

با ادامه تجاوز عربستان و همپیمانانش به یمن
وضعیت در این فقیرترین کشور عربی روزبهروز وخیمتر
میشود و شمار قربانیان حمالت ائتالف عربی از مرز 540
تن گذشته است که  180تن از آنها کودک هستند.
به گزارش ایسنا ،شبکه المیادین گزارش داد که در
حمله عربستان سعودی و همپیمانان این کشور به مدرسه
السبطین در مرکز یمن ،شش دانش آموز کشته شده و چند
تن دیگر زخمی شدند .سازمان بهداشت جهانی نیز اعالم
کرد که آمار قربانیان تجاوز به یمن از  540کشته و 1700
زخمی فراتر رفته است .از آغاز این حمالت 180کودک
کشته شدهاند.
از جمله این حمالت ،در حمله مستقیم به خانهای در
استان صنعا سه کودک و دو زن کشته شدند .در منطقه
العند در صعده واقع در شمال یمن نیز  18تن کشته شدند
که  8تن از آنها از یک خانواده بودند .در شش حمله نیز
کوههای النهدین در جنوب صنعاء هدف قرار گرفت که
به نوشته المیادین در این حمالت سه مدرسه هدف قرار
گرفتند.
الشرق االوسط نیز گزارش داد که از زمان حمله
ائتالف به یمن حدود  200تن در عدن کشته شدهاند .در
درگیریهای عدن هزاران تن نیز زخمی شدهاند.
در همین حال در عرصه میدانی پیشرویهای نیروهای
یمنی در مناطق حضور القاعده در جنوب این کشور به
ویژه در استان شبوه ادامه دارد در شهر عدن نیز نیروهای
یمنی فرودگاه و اسکله عدن و کاخ ریاست جمهوری در
الکریتی را تحت کنترل خود درآوردند.
منابعی در استان حضرموت در شرق یمن نیز اعالم
کردند که افراد مسلح القاعده به پایگاهی در مرزهای یمن
با عربستان یورش برده و دست کم دو سرباز را به قتل
رساندند .منابع مذکور افزودند که تروریستهای القاعده
این پایگاه را که در فاصله  440کیلومتری شمال شرق
صنعا قرار دارد تحت تصرف خود درآوردند.
رهبر انصاراهلل در مکانی امن است
عبدالملک العجری ،مدیر دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل
اعالم کرد عبدالملک الحوثی ،رهبر انصاراهلل در مکانی
امکن و به دور از دسترس حمالت هوایی ائتالف است.

وی همچنین اخباری مبنی بر این که عبدالملک حوثی
از سوی جنگندههای عربستانی هدف قرار گرفته تکذیب
کرد.
درخواست کشورهای عربی برای درج نام
پسر علی عبداهلل صالح در لیست سیاه

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اردن خواهان این
هستند که شورای امنیت سازمان ملل نام پسر علی عبداهلل
صالح ،رئیس جمهوری پیشین یمن را در فهرست سیاه
قرار دهد .این کشورها همچنین خواهان قرار گرفتن نام
رهبر جنبش انصاراهلل در لیست سیاه هستند.
کشورهای عضو شورای امنیت هفته گذشته جهت بررسی
پیش نویس قطعنام ه پیشنهادی اعراب جمع شدند.
در همین راستا ،ریاض یاسین ،وزیر خارجه در دولت
مستعفی یمن اعالم کرد که امارات به اطالع آنها رسانده
است که مصونیت دیپلماتیک احمد علی صالح ،پسر علی
عبداهلل صالح و رئیس سابق گارد ریاست جمهوری یمن را
برداشته است .وی به عنوان سفیر یمن به امارات فرستاده
شده بود .عبدربه منصور هادی اخیرا دستوری صادر کرد
که براساس آن احمد علی صالح را برکنار کرد.
اولین هواپیمای صلیب سرخ وارد صنعا شد
در همین حال دومینک اشتلهارت ،مدیر عملیات کمیته
بینالمللی صلیب سرخ در حساب خود در توییتر نوشت که
اولین هواپیمای این کمیته که در آن کادر پزشکی حضور
داشت ،وارد صنعا شد.
صلیب سرخ اوضاع در یمن را پس از گذشت حدود دو
هفته از حمالت بسیار بحرانی توصیف کرده است.

برپایی دور دوم نشستهای هیات سوریه با مخالفان در مسکو
جلسه نخست از دور دوم دیدار
مقدماتی مشورتی میان هیات دولت
سوریه و شخصیتهایی از مخالفان این
کشور در مسکو چهارشنبه گذشته آغاز
شد .در همین حال هیات اعزامی نظام
سوریه با دستور کار پیشنهادی مسکو
موافقت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت
اینترنتی النشره ،در جلسه نخست دور
دوم دیدار میان هیاتهای نظام و مخالفان سوری برگهای
مورد بررسی قرار میگیرد که مخالفان بر سر آن توافق
کردند که در این برگه به ضرورت راهحل سیاسی براساس
بیانیه ژنو  1و اصول آن تاکید شده است.
در این برگه آمده است که باید هرچه سریعتر تمامی
خشونتها و کشتارها در اراضی سوریه متوقف شود و
تمامی مصیبتهای انسانی که سوریها از آن رنج
میبرند ،حل شود و با تروریسم مقابله و یک دولت
مدنی براساس حق شهروندی و برابری میان سوریها
تشکیل شود .تمام حقوق سوریها تضمین شود و مقابله
با گروههای مداخلهگر خارجی و آزادسازی اراضی اشغال
شده سوریه صورت بگیرد .در این برگه تاکید شده است
که باید هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی هر طرفی

پایان یابد و تمام زندانیان سیاسی آزاد شوند
و مواد غذایی و دارو وارد مناطق درگیر
شوند و مهاجران به خانههایشان بازگردند و
برای لغو تحریمهای اقتصادی عمل شود.
در همین حال ،سایت اینترنتی النشره
گزارش داد که هیات اعزامی از سوی
نظام سوریه با دستور کار پیشنهادی از
سوی طرف روسی موافقت کرد که این
موافقت در دیدار مشورتی با مخالفان در
مسکو صورت گرفت .مهمترین نکات این توافق نیز این
است که نخست اوضاع کنونی سوریه ارزیابی شود .دوم
اینکه امکانات و اهداف یکپارچهسازی گروههای ملی
برای مقابله با چالشها از جمله تروریسم بررسی شود.
اقدامات برای اعتمادسازی میان طرفهای شرکتکننده
در این نشست صورت بگیرد و اینکه اصول روند سیاسی
از جمله اصول ژنو  1بررسی شود ،پنجم هم گامهایی
که برای آشتی و سازش ضروری است مورد بررسی قرار
بگیرد .در همین حال ،بشار جعفری ،نماینده سوریه در سازمان
ملل و رئیس هیات سوری در مسکو در آغاز جلسه رایزنیها
با مخالفان اعالم کرد :مشکالتی که سوریه در آماج آن قرار
دارد با این هدف است که نظام و ساختار سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگ سوریه از بین برده شود.

اسنودن :دولت آمریکا
تصاویر ایمیلهای شخصی افراد را هم رصد میکند

مجری برنامه طنز مشهور «جان اولیور امشب» در مصاحبه خود با مقاطعهکار
سابق آژانس امنیت ملی آمریکا گفت ،شهروندان آمریکایی اگر بدانند که دولت
شخصیترین تصاویری را که ایمیل میکنند رصد میکند ،احتما ًال با جاسوسی
محرمانه آن مخالفت خواهند کرد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
ادوارد اسنودن ،مقاطعهکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا مهمان یکشنبه شب
برنامه تلویزیونی انگلیسی «جان اولیور امشب» در مسکو بود .جان اولیور ،مجری
این برنامه البته مصاحبه سختی برای اسنودن رقم زد .او تاکید کرد ،بزرگترین افشاگر تاریخ اطالعات آمریکا باید مسوولیت
اطالعات منتشر شده در گزارشهای رسانهها را که عملیات کنونی ضدتروریسم را به خطر انداخته ،بر گردن بگیرد.اما اولیور
همچنین با تالشهای اسنودن برای ایجاد گفتمانی عمومی درباره تعادل میان یک جامعه آزاد و امنیت ایجاد شده از سوی
نهادهای جاسوسی و امنیتی همدردی کرد .مجری این برنامه تلویزیونی با اشاره به این مساله که نظارت بر اینترنت از سوی
آژانس امنیت ملی آمریکا میتواند تصاویر ارسال شده در ایمیلهای شخصی را رصد کند ،اظهار کرد :این سادهترین چیزی است
که مردم میتوانند از بین هزاران کاری که این آژانس انجام داده بفهمند :آیا آنها میتوانند  ...من را ببینند؟ اسنودن در واکنش
به این سخنان با خندهای توضیح داد که چگونه روشهای آژانسهای اطالعاتی برای جمعآوری اطالعات حریم شخصی را
نقض میکند.

سیانان مدعی شد

دسترسیهکرهایروسیه
به اطالعات سیستمهای
کاخ سفید

شبکه سی.ان.ان به نقل از مقامهای آمریکایی
گزارش داد که هکرهای روسی به بخشهایی از سیستم
رایانه کاخ سفید نفوذ کردهاند و این اتفاق پس از حمله
اخیر هکرها به وزارت خارجه آمریکا رخ داد.
به گزارش ایسنا ،کاخ سفید اعالم کرد که گزارش
مذکور اشاره به حادثه جدیدی ندارد و در واقع گمانهزنی
ی است که سال گذشته
درباره منبع فعالیتهای سایبر 
میالدی فاش شد.
"مارک استرو" ،یکی از سخنگویان کاخ سفید در
بیانیهای اعالم کرد که کاخ سفید درباره گزارش سی.
ان.ان در مورد حمله سایبری از سوی هکرهای روسیه
اظهارنظرینمیکند.
بن رودز ،معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در شبکه
سیانان گفت که کاخ سفید در سال  2014اطالعات
ی که موجب افشای اطالعات محرمانه
حمالت سایبر 
نشده بود ،اعالم کرد.
وی افزود :ما یک سیستم غیرمحرمانه و یک سیستم
محرمانه و نیز یک سیستم فوق محرمانه داریم .گمان
نمیکنم که سیستمهای محرمانه ما لطمه خورده باشد.
براساس گزارش شبکه خبری سی.ان.ان ،هکرهای
مذکور به اطالعات غیرمحرمانه دسترسی پیدا کردهاند
اما این اطالعات شامل مواد اطالعاتی حساس از جمله
جزئیات برنامه کاری رئیسجمهور نمیشود.

گسترش حضور نظامی آمریکا
در اروپا با ادعای جلوگیری
از اقدامات روسیه

ارتش آمریکا با هدف اطمینان دادن به متحدان
اروپاییاش نسبت به تداوم حمایت واشنگتن در جلوگیری
از تهاجم روسیه در شرق اروپا ،حضور خود را در اروپا را
گسترش داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،
همزمان با رزمایشهای نیروهای آمریکایی با نیروهای
محلی ،رزمایش "استقامت آتالنتیک" در اواسط مارس
سالجاری میالدی تا جنوب اروپا توسعه یافته است.
گردانی از چتربازان نیروی هوایی آمریکا در بلغارستان
و رومانی فرود آمدهاند .ژنرال بن هابز ،فرمانده ارتش
آمریکا در اروپا تایید کرد که رسیدن نیروهای آمریکایی
بخشی از عملیات "استقامت آتالنتیک" بوده که در سال
 2014میالدی آغاز شده است.
وی افزود :این عملیات رهبری آمریکا ،استقامت
و آشنایی نیروهای آمریکایی با شرایط اروپا را بهبود
میبخشد و به آنها در انجام رزمایشها کمک میکند.
رزمایشها در این منطقه همچنین به عنوان "اطمینان
خاطر" نیز تلقی میشود چراکه یگانها بین پستهایی در
شرق اروپا و پایگاههایشان در آلمان در رفت و آمد هستند.
نیروهای آمریکایی در اروپا قرار است برای مدتی در این
رزمایش شرکت داشته باشد .حضور گستردهتر آمریکا
و رزمایشهایش در اروپا ممکن است تا سال 2016
میالدی ادامه یابد.

هشدار یونیسف درباره وقوع
فاجعه انسانی در یمن

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعالم کرد
که درگیری در یمن ،این کشور فقیر را به سمت فاجعه
انسانی میکشاند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه مصری الیوم السابع نوشت:
یونیسف با بیان این مطلب ،تاکید کرد که دهها هزار تن از
خانوادهها در یمن مهاجرت کردهاند و بسیاری در معرض
تهدید بیماری و سوءتغذیه قرار دارند.
تجاوز عربستان سعودی به همراه چند کشور دیگر به
یمن باعث شده است که میلیونها تن در معرض خطر
قرار بگیرند.
ژولیان هارینس ،نماینده یونیسف تاکید کرد :بسیاری
از کودکان در این درگیریها کشته شدهاند و بیمارستانها
هدف بمباران قرار گرفته و مدرسهها تحت تصرف
درآمدهاند.
هارینس در مصاحبه با رویترز گفت :ما به سرعت به
سمت فاجعه انسانی حرکت میکنیم.
یونیسف و صلیب سرخ در تالش هستند تا سهشنبه
گذشته محمولههای کمکهایی را از طریق هوایی
به یمن بفرستند اما این دو سازمان میگویند که با
دشواریهایی در به دست آوردن موافقت ائتالف علیه
یمن مواجه شدهاند .سازمان ملل اعالم کرد که تعداد
کسانی که ظرف دو هفته درگیری در یمن کشته شدهاند
بیش از  500تن است.

