جزئیات استخدام  7هزار
و  700نفردر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی

فاطمه هاشمی
رئیس
فدراسیون
بیماران خاص
و پیوند
اعضا شد

صفحه 11

اطالعیه استخدام
بانک مرکزی

صفحه 6

صفحه 4
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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از دانشجویان  27دانشگاه کشور:

اوباما پیش از آن که صهیونیستها
مشکلساز شوند توافق را به نتیجه برساند
بیکاری تحصیلکردهها ،زیبنده نظام نیست

صفحه 3

رئیسجمهور در نشست خبری در استان گیالن:

در مذاکرات اراده خود را
برای انجام توافق نشان دادیم
 ۵+۱بیش از همه نیازمند توافق است

صفحه 2

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی:

بايد به آقاي هاشمي اعتماد
و خاطرات او را قبول کنيم
و اال بايد در اصل انقالب شک کرد

صفحه 3

خدمت سربازی،همچنان  21ماه

جانشین
اداره منابع
انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح
خبر داد

ارائه راهحلهایی برای معافیت از سربازی پسرانی که با دختران معلول ازدواج کنند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

رونمایی از سایت «همسرگزینی»
تا اواسط اردیبهشت

صفحه 10

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبرداد

اعطای تسهیالت ویژه
به زنان دارای کسبوکار کوچک

صفحه 4

نحوه جذب نیرو
و اولویتهای
استخدام در
آموزش و پرورش
صفحه 6

کشف  490تن
موادمخدر
و انهدام 250
آشپزخانهتولید
مخدرهایصنعتی
در سال 93
صفحه 9

صفحه 7

مرد جنایتکار :برای تأمین هزینه  2همسر
و فرزندانم مرتکب قتل و مجبور
به دهها فقره سرقت طالجات دختربچهها
در چندین شهرستان شدم!

صفحه 10

صفحه 5

آخرین وضعیت پرونده
يک شرکت خودروسازي متهم
به کالهبرداری از  600متقاضی
خرید خودرو در مشهد صفحه 12

جانباختن قربانی اسیدپاشی
همسر معتاد پس از تحمل  4سال
جراحات سنگین
صفحه 9

دستگیری بازپرس ويژه قالبي
قبل از کالهبرداری
 200میلیون تومانی در تهران

ثبتنام از متقاضیان جدید دریافت
یارانه نقدی در فرمانداریها

هشدار بانک مرکزی
به سپردهگذاران
موسسات غیرمجاز
صفحه 4

رئیس پلیس مبارزه
با موادمخدر خبر داد

وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد

صفحه 8

 27هزار سیمکارت
فقط به نام یک نفر!

صفحه 5

قطعی شدن مجازات اعدام
مرد جنایتکار به جرم قتل خلبان
تهرانی و همسرش

صفحه 11

دستگیری  ۳زن شیاد به اتهام باجگیری
دهها میلیون تومانی از مدیرعامل
یک شرکت تبلیغاتی پس از سوارشدن
در خودروی او و تهدید به انتشار
مکالماتضبطشدهبینآنهادرتهران
صفحه 7

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تشریح کرد

جزئیات وضعیت
تعرفههای درمان
سال 94
صفحه 7

دستگیریزنشیادبهاتهامسرقت
 300میلیون تومان طال و جواهرات
از طریق دوستشدن با زنان ثروتمند
و راهیابی به منزل آنها در تهران

صفحه 7

معماي ربوده شدن مجري سابق
صدا و سيما و رهایی او
توسط  4مأمور قالبی
پس از  4ساعت در تهران
صفحه 11

سياسي

2
متن کامل پیام مقام معظم رهبری به همایش
بزرگداشت مرحوم آیتاهلل سیدهاشم نجفآبادی
رهبر معظم انقالب اسالمی در
پیامی به همایش بزرگداشت عال ِِم
جامع ،عامِل و مراقب ،مرحوم آیت اهلل
حاج سیدهاشم نجفآبادی (ج ّد مادری
حضرت آیتاهلل خامنهای) ،تجلیل
از این عالم ربانی را اقدامی شایسته
خواندند.
به گزارش ایسنا ،ایشان با اشاره به
برخی وجوه شخصیتی و تالشهای
قرآنی و حدیثی آن فقیه و مفّسر پارسا،
خاطرنشان کردند :اهتمام به امر دین
در میدانهای دشوار و پرخطر ،از قبیل
حضور در مجاهدت علمای مشهد
در مسجد گوهرشاد از نقاط برجسته
زندگی او بود که تحمل زندان و تبعید
از سوی دستگاه رضاخانی نیز نتیجه

قهری آن به شمار میرفت.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که پنجشنبه گذشته از سوی حجتاالسالم و المسلمین
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در این کنگره در مشهد مقدس قرائت
شد ،به شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
رب العالمین و صلّی اهلل علی مح ّمد و آله االکرمین
الحمدهلل ّ
مفسر پارسا و پرهیزگار ،مرحوم آیتاهلل
تجلیل و تکریم نام و یاد عالم ربّانی ،فقیه و ّ
سیدهاشم نجفآبادی (رضواناهللعلیه) کار شایستهئی است که به توفیق و هدایت
آقای حاج ّ
الهی ،دفتر تبلیغات بدان ه ّمت گماشته است .این روحانی عالیمقام که مراتب علمی را در
نجف و در محضر اساتید بنام آن روزگار طی کرده و مفتخر به اجازه و شهادت علمی از
آنان بود ،در م ّدت نزدیک به چهل سال اقامت در مشهد مق ّدس ،بیشترین تالش خود را به
تفسیری ج ّذابی در مسجد گوهرشاد
تفسیر قرآن منعطف ساخته و محفل گرم و بیوقفهی
ِ
(شبستان شمال غربی) برپا نموده بود .هر شب پس از اقامهی نماز جماعت ،جمعی از
عالم عامل ،مجتمع گشته و از بیان شیرین و
ارادتمندان مشتاق ،گِرد منبر بیپیرایهی این ِ
نفس گرم او سخن خدا را میشنیدند ،و این سفرهی گستردهی معرفت و حکمت ،دهها سال،
مائدهی الهی و قرآنی را نصیب دوستداران میکرد .ثبت و نگارش همین درسهای شبانه،
قرآنی بااخالص بود که اکنون بحمداهلل در اختیار همگان قرار گرفته
تالش دیگر این عالم
ِ
است )1(.در کنار این تالش ارزشمند قرآنی که در محیط عمومی آن رو ِز مشهد ،نظیری
خصوصیت
السالم) نیز
برای آن دیده نمیشد ،توغّل( )2و ّ
تبحر در کلمات اهل بیت (علیهم ّ
ّ
متعبد بود .تسلّط او بر حدیث چنان بود که در هر مجلس
برجستهی دیگر این عالم م ّتقی و ّ
و محفل ،ح ّتی در جمع خانوادگی که این حقیر در دوران کودکی و نوجوانی تا اوائل جوانی از
اقبال حضور در آن برخوردار بودم رشحهئی از آن کلمات نورانی را به کام حاضران میریخت
و مجلس را با ذکر کلمات امامان هدایت (سالم اهلل علیهم) من ّور میساخت.
رفتار و منش عملی ایشان در زندگی شخصی به گونهئی بود که گفتارش را نافذ و اثرگذار
میکرد .حضور و استفاضهی او از محضر علمای بزرگ اخالق و سلوک توحیدی در نجف
متعبدی مراقب و اهل
سالک
عالم
ِ
ِ
از قبیل ِ
سیداحمد کربالئی ،از او ّ
واصل الیاهلل مرحوم ّ
تضرع و بکاء و خشوع ،پدید آورده بود؛ تم ّتعات متعارف زندگی از قبیل خوراک و پوشاک و
ّ
شئون اجتماعی و امثال آن ،در زندگی او نمودی نداشت .درعینحال اهتمام به امر دین در
میدانهای دشوار و پر خطر ،از قبیل حضور در مجاهدت علمای مشهد در مسجد گوهرشاد در
سال  1314شمسی ،از نقاط برجستهی زندگی او بود که تح ّمل زندان و تبعید ششساله از
سوی دستگاه رضاخانی در سمنان و شهرری نتیجهی قهری آن به شمار میرفت.
مرحوم آیتاهلل نجفآبادی ،عال ِمی جامع و عامل و مراقب بود ،و در مشه ِد آن روز
ارادتمندان و مخلصان فراوان داشت ،و هنگامی که خبر وفات ایشان در سال  1380قمری
به قم رسید و اینجانب در آن سالها در قم اقامت داشتم مرحوم آیتاهللالعظمی بروجردی
مکرم
مجلس ترحیم مجلّلی در مدرسهی
فیضیه اقامه فرمود و این حقیر و برادر بزرگ و ّ
ّ
مرا مورد تفقّد قرار داد.
حجتاالسالم
شایسته میدانم که در این مناسبت از فرزند فاضل ایشان مرحوم ّ
سیدحسن میردامادی یاد کنم که پس از پدر ،رشتهی تفسیر را به
والمسلمین آقای حاج ّ
شیوهی آن مرحوم ادامه داد و سالها محفل گرم تفسیری پدر را حفظ کرد .رحمت خدا بر
همهی آنان و بر ما.
سیدعلی خامنهای  25 -فروردین 1394
ّ
 .1خالصة البیان فی تفسیر القرآن  .2 -ورود عمیق ،تع ّمق

سردار سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

سامانه اس ۳۰۰-را امسال در اختیار میگیریم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :قرارداد
تحویل سامانه اس ۳۰۰-را در سفر به مسکو با طرف روس
امضا می کنیم و این سامانه را در سال میالدی جاری در
اختیار خواهیم گرفت.
به گزارش ایسنا ،سردار سرتیپ حسین دهقان پیش از
عزیمت به مسکو برای شرکت در کنفرانس امنیت بین المللی
مسکو  2015افزود :از ابتدای آغاز به کار این دولت موضوع
حل و فصل قرارداد فروش سامانه اس 300-مطرح بود و در
مالقاتهایی که رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور
روسیه داشت موضوع دست برداشتن از شکایت جمهوری
اسالمی ایران به علت تحویل نگرفتن این سامانه و دریافت سیستم جایگزین از طرف
روس مطرح بود.
وی گفت :سیاست نظام نیز در اختیار گرفتن این سامانه بر اساس قرارداد منعقده و با
همان شرایط بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد :سال گذشته در همین کنفرانس
موضوع تحویل این سامانه را مطرح کردیم و وزیر دفاع روسیه در سفری که به ایران داشت
به توافق رسیدیم تا در چارچوب مشخص موضوع حل و فصل شود.
سردار دهقان گفت :همکاران ما در یک سال گذشته جزئیات قرارداد را بررسی کردند
و مقرر شد تا پایان سال  2015این سامانه در اختیار ایران قرار بگیرد و تا قبل از سفرم به
کنفرانس امنیت بین المللی مسکو  2015موارد حل شده باشد.
وی افزود :طرف روس با جدیت این مسئله را دنبال کرد و عالقه مند به حل آن بود و
ما در این سفر این قرارداد را امضا خواهیم کرد.
سردار دهقان در ادامه گفت :آن چه که اهمیت دارد این است که از ابتدای عقد این
قرارداد آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی مخالفت خودشان را با فروش این سامانه به ایران
اعالم کردند و خواستار اجرایی نشدن این قرارداد بودند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد :در مقطعی نیز رئیس جمهور روسیه
دستور لغو قرارداد را اعالم کرد اما در این سفر این قرارداد عملیاتی می شود.
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رئیسجمهور در نشست خبری در استان گیالن:

در مذاکرات اراده خود را برای انجام توافق نشان دادیم
 ۵+۱بیش از همه نیازمند توافق است

رییسجمهور ضمن قدردانی ازحضور پرشور مردم فهیم استان
گیالن در مراسم استقبال از کاروان دولت تدبیر و امید گفت:
حضور مردم نشان از عزم آنها برای حمایت از خادمان خود در
دولت داشت.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین روحانی در
نشست خبری با اصحاب رسانه در استان گیالن ضمن قدردانی و
تشکر از مردم شهرستان های استان گیالن گفت :وزرا و معاونین
رییس جمهور در دو روز گذشته از شهرستان های مختلف بازدید
کردند و گزارش هایی درباره کاستیها و درخواستها ارایه کرده
اند که خالصه ای از آن گزارش ها را دیده ام و برای رسیدگی
مطالب آنها را دنبال خواهم کرد.
روحانی با تشریح برنامه های دولت در جلسات پیش از سفر
برای توسعه و پیشرفت گیالن گفت :ما در زمینه راه و راه آهن و
بندر تصمیمات خوبی اتخاذ کرده ایم و امیدواریم راه آهن رشت -
قزوین تا سال آینده این طرح به بهره برداری برسد و سپس این
خط از رشت به بندر انزلی و آستارا متصل شود .همچنین تکمیل
آزاده راه قزوین  -رشت نیز با اختصاص اعتبار الزم در دستور کار
قرار گرفته است و اجرایی خواهد شد.
رییس شورای عالی اقتصاد با اشاره به اهمیت توسعه بندر
کاسپین در حاشیه خزر اظهار کرد :تکمیل این بندر تحرک خوبی
برای منطقه آزاد انزلی و استان ایجاد خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه زمین های کوچک کشاورزی بهره
وری الزم را ندارد از برنامه ریزی دولت برای ایجاد مجتمع های
کشاورزی چند هکتاری خبر داد و افزود :زمین های کوچک باید
با حضور و مشارکت مردم در قالب تعاونی به مجموعه های بزرگ
کشاورزی تبدیل شود.
رییس جمهوری احیای طرح های مرتبط با تولید ابریشم و
تامین نیازها چایکاران را برای اقتصاد و اشتغال منطقه تاثیر گذار
ارزیابی کرد و با اشاره به وجود استعداد و ظرفیت بسیار برای
جذب گردشگر در استان گیالن گفت :در حال حاضر امکانات
کافی برای جذب گردشگران وجود ندارد اما دولت آمادگی دارد
تسهیالت الزم را دراختیار بخش خصوصی قرار می دهد.
رییس شورای عالی محیط زیست حفظ میراث فرهنگی و
محیط زیست گیالن را ضروری خواند و با تاکید برحفظ و صیانت
از تاالب انزلی و جنگل ها منطقه خواستار یک دوره تنفس با
متوقف شدن بهره برداری از جنگل ها برای یک دوره چند ساله
شد.
روحانی به وجود طرح های نیمه تمام فراوان صنعتی در استان
اشاره کرد و اظهار داشت  :بنگاه های اقتصادی نیاز به سرمایه در
گردش نیاز دارند و بانک مرکزی قول داده است که در این زمینه
واختصاص اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه تمام مساعدت
الزم را انجام دهد.

رییس جمهور سپس در پاسخ به سوال خبرنگار هفته نامه
فومنات در خصوص برنامه دولت در صورت شکست مذاکرات
هسته ای ،گفت :در حال حاضر نمی خواهیم راجع به اینکه توافق
نشود بحث کنیم؛ زیرا  ۵+۱بیش از همه نیازمند این توافق است.
مهمترین هدف ما در این توافق این بود که به دنیا اعالم کنیم
اتهامات و فضاسازی هایی که علیه جمهوری اسالمی ایران انجام
می دهند واهی است.
رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد :اعتراف طرف
مقابل مبنی بر اینکه مردم ایران حق دارند از فناوری صلح آمیز
هسته ای استفاده کنند دستاورد است .ما در مذاکرات اراده خود
را برای انجام توافق نشان دادهایم و طرف مقابل هم باید همین
اراده را داشته باشد .کاری که امروز انجام شده خیلی مهم است
طرفین درباره چارچوب الزم یا پارامترهای مورد نظر تفاهم کرده
اند ،اما تا دستیابی به توافق نهایی مسیر و راه دشوراری پیش
رو داریم.
روحانی در عین حال افزود :حتی اگر به توافق نرسیم سازمان
تحریم به نحو گذشته نمی تواند ادامه یابد و طرف مقابل هم
به این نتیجه رسیده است .توافق نکردن به نفع کسی نیست و
امیدواریم همه اطراف ماجرا با اراده ای که از خود نشان داده اند
به کار خود ادامه دهند.
رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره گردشگری استان
گیالن و اقدامات دولت در این زمینه ،اظهار داشت :یکی از آثار
و ثمرات بسیار مهم گردشگری ایجاد اشتغال است .اشتغالزایی
بیش از آنکه با ارایه وا مهایی در این زمینه ایجاد شود با رونق
اقتصادی ،پایدار شده و افزایش مییابد و تمام اهتمام دولت این
است که رونق اقتصادی ایجاد کند.
روحانی افزود :کشور در سال  ۹۱و  ۹۲یعنی در دو سال
متوالی از رکود و رشد منفی اقتصادی برخوردار بود و سال ۹۳
با اقداماتی که انجام شد ،شاهد رشد مثبت بودیم ،اما تا رونق
اقتصادی تالش زیادی باید انجام داد و این نیازمند اقداماتی از

جمله افزایش سرمایهگذاری و ارایه تسهیالت است و امروز فضا و
شرایط کشورمان برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بسیار
آماده است و در جلسه اقتصادی استان  ۶۴نفر از کارآفرینان و
سرمایهگذاران از خارج کشور حضور داشتند.
رییس جمهور تصریح کرد :فضای امروز کشور نسبت به
گذشته کام ً
ال متفاوت است و فضای رونق اقتصادی ایجاد شده
که از این فضا باید برای پیشرفت و همچنین افزایش اشتغال
استفاده کرد.
روحانی با بیان اینکه امروز رابطه کشورمان با کشورهای
جهان نسبت به دو سال پیش بسیار تغییرکرده است ،گفت :باید
از فضای موجود برای اشتغال و پیشرفت استفاده کرد و دولت
آمادگی دارد در زمینه گردشگری تسهیالت الزم را در اختیار
مردم قرار دهد.
روحانی در ادامه ضرورت حراست از سواحل دریا را مورد تأکید
قرار داد و گفت :همه باید تالش کنند تا ساحل در اختیار مردم
قرار داشته باشد و کسی نباید اجازه داشته باشد تا ساحل را تصرف
کند .ساحل متعلق به مردم است و همه باید از آن استفاده کنند.
رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره تکمیل طرحهای
نیمه تمام در استان گیالن گفت :طرحهای نیمه تمام زیادی
در کشور وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند بودجه زیادی است
و راهی وجود ندارد که این طرحها به بخش خصوصی واگذار
شود و دولت در این زمینه آمادگی دارد تا این طرحها به بخش
خصوصی واگذار شود.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره بهرهبرداری از منابع نفت و
گاز دریای خزر اظهار داشت :در حال حاضر اولویت ما بهرهبرداری
از منابع مشترک نفت و گاز است و در این راستا دولت تصمیم
گرفته تا پایان دولت یازدهم همه فازهای پارس جنوبی به
بهرهبرداری برسد.
رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای
منطقه آزاد انزلی ،اظهار داشت :دولت در این راستا دو پروژه
بندر و اسکله کاسپین و اتصال راهآهن به این منطقه را در نظر
گرفته که تکمیل این پروژهها میتواند موجب ایجاد تحول در
این منطقه شود.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره صنعت و کشاورزی استان
گیالن گفت :گیالن صرف ًا قطب کشاورزی و گردشگری نیست
و نباید از صنعت محروم باشد و بسیاری از طرحهای نیمه تمام
صنعتی که در استان وجود دارد باید تکمیل و به بهرهبرداری
برسد و دولت آمادگی دارد تسهیالت الزم را برای واگذاری این
پروژهها به مردم و بخش خصوصی انجام دهد.
رییس جمهور افزود :در زمینه کشاورزی استان نیز مواردی از
جمله تسطیح اراضی کشاورزی ،مدرن کردن آبیاری ،بهزراعی در
بخش چای و صنایع تبدیلی ،بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

وزیر امور خارجه آمریکا :

اطمینان دارم باراک اوباما توافق هستهای نهایی با ایران را به نتیجه میرساند
وزیر امور خارجه آمریکا گفت :اطمینان دارم باراک اوباما قادر خواهد بود
برای توافق هستهای نهایی با ایران مذاکره کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،جان کری ،وزیر امور
خارجه آمریکا پس از ورود به آلمان در جمع خبرنگاران ،گفت :پس از آنکه
قدرتهای جهانی اوایل ماه جاری به یک چارچوب تفاهم دست پیدا کردند
اکنون اطمینان دارم که باراک اوباما رییسجمهوری آمریکا قادر است برای
یک توافق هستهای نهایی با ایران مذاکره کند.
کری که به منظور شرکت در نشست وزیران امور خارجه "گروه  "7به
آلمان سفر کرده است ،افزود :چالش پیش روی ما هم اکنون این است که این
مذاکرات با ایران را در دو ماه و نیم باقیمانده تا پایان ژوئن به پایان برسانیم.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت :روز گذشته در واشنگتن به یک

ادامه تالشهای نخستوزیر
رژیم صهیونیستی برای جلوگیری
از توافق هستهای  5+1با ایران
نخستوزیر رژیم صهیونیستی که تنها دارنده سالح هستهای در خاورمیانه است
بار دیگر اتهامات خود را علیه ایران تکرار کرد و گفت :نباید به ایران به عنوان
یک کشور حمایت کننده از تروریسم اجازه داده شود که راه آسانی برای دستیابی
به تسلیحات هستهای داشته باشد که میتواند همه جهان را مورد تهدید قرار دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست بنیامین نتانیاهو
اضافه کرد :ایران بیش از هر کشور دیگری به یک توافق نیاز دارد ،اکنون زمان
آن است که جامعهی بینالمللی با تاکید بر خواستههای اصلی خود بر یک توافق
خوب و بهتر تاکید کند.
این اظهارات در حالی بیان میشود که باراک اوباما ،رییسجمهور آمریکا
مهمترین متحد رژیم صهیونیستی روز شنبه تاکید کرد :من هنوز قویا بر این باورم
که چارچوب سیاسی به دست آمده با ایران بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی
این کشور به ظرفیت تولید سالح هستهای است و اگر توافق هستهای نهایی نتیجه
مورد نظر ما را تامین نکند آمریکا میتواند از این مذاکرات کنارهگیری کند .به نوشته
این روزنامه صهیونیستی ،از سوی دیگر اوباما در جمع خبرنگاران در پاناما روز شنبه
نتایاهو را سرزنش کرد که چرا به مخالفت خود درباره چارچوب سیاسی توافق ادامه
میدهد .او در این باره ادامه داد که بارها از نتانیاهو پرسیدهام که چه جایگزینی دارد
که میتواند احتمال دستیابی ایران به تسلیحات هستهای را بیشتر کاهش دهد،
هنوز به دنبال جواب خوبی نسبت به این سوال هستم.
به گزارش ایسنا ،ایران و  5+1در سیزدهم فروردین ماه توانستند پس از
مذاکرات فشرده و طوالنی به یک بیانیه مشترک در سوییس دست یابند .ایران
بارها اعالم کرده است که هدفش از برنامهی هستهای صلح آمیز است و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بارها در گزارشهایش بر نبود هر گونه انحرافی در برنامهی
هستهای ایران تاکید کرده است.

تفاهم بر سر نقش کنکره در این زمینه رسیدیم.
او ادامه داد :ما درباره توانایی رییسجمهور برای مذاکره با ایران بر سر
یک توافق و به سرانجام رساندن آن برای امنتر کردن جهان اطمینان
داریم.
بر اساس این گزارش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرحی را به
تصویب رساند که بر اساس آن کنگره اجازه خواهد داشت هر توافق هستهای
نهایی با ایران را مورد بازبینی قرار دهد.
رییسجمهور آمریکا نیز اعالم کرده است :کنگره این قدرت را دارد که
بر توافق هستهای با ایران نظارت کند به شرط آنکه اعضای هر دو حزب
جمهوریخواه و دموکرات به این توافق برسند که طرح کمیته روابط خارجی
آخرین قانون تعیین کننده نقش کنگره در مذاکرات هستهای باشد.

اذعان وزیر دفاع آمریکا
به برخورداری ایران از دانش هستهای

وزیر دفاع آمریکا هدف دولتش را این دانست که از طریق مذاکره مانع از دستیابی ایران به ظرفیت تولید سالح
هستهای شود.
به گزارش ایسنا ،اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا در گفتوگو با شبکه خبری سیانان در پاسخ به این سوال
که آیا هنوز استفاده از گزینه نظامی علیه ایران روی میز قرار دارد ،اظهار کرد :چارچوب به دست آمده با ایران برای
حصول یک توافق هستهای نهایی موجب حذف گزینه نظامی نشده است اما این گزینه هم اکنون مورد استفاده
نیست.
وزیر دفاع آمریکا ادامه داد :هدف دولت این است که از طریق مذاکره و نه اقدام نظامی مانع از دستیابی ایران به
ظرفیت تولید سالح هستهای شود چون اقدام نظامی در طول زمان قابل بازگشت است.
وی در اظهارات خصمانهای علیه ایران مدعی شد :ما ظرفیت حمله به تأسیسات هستهای ایران را داریم و من
بر این باورم که ایرانیها از این موضوع مطلعند و آن را درک میکنند.
کارتر همچنین گفت :یک توافق هستهای نهایی با ایران شامل بازرسی از تأسیسات هستهای این کشور خواهد
بود .بنابراین این توافق نه بر اساس اعتماد بلکه بر اساس راستی آزمایی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ایران و کره شمالی با یکدیگر همکاری هستهای دارند ،گفت:
ایرانیها نیازی ندارند که کره شمالی به آنها فیزیک هستهای را آموزش دهد .ایرانیها بخش زیادی از این دانش
را در داخل کشورشان دارند.
وزیر دفاع آمریکا در ادامه مدعی شد :ایران و کره شمالی ممکن است با یکدیگر همکاری کنند و در گذشته نیز
با یکدیگر همکاری داشتهاند و این مسأله ما را نگران میکند.
به گزارش ایسنا ،غرب به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی است که ایران در برنامه هستهایاش به
دنبال دستیابی به ظرفیت تولید سالح هستهای است.
ایران تاکید دارد که فعالیتهای هستهایاش ماهیت کامال صلحآمیز دارد و سالح هستهای در دکترین دفاعی
این کشور هیچ جایگاهی ندارد.
همچنین حضرت آیت اهلل خامنهای در بیانات روز پنجشنبهشان درباره بیانیه منتشر شده از سوی ایران و گروه
 5+1در لوزان سوییس فرمودند که نه با آن مخالفم و نه موافق.
ایشان در ادامه تاکید کردند که توافقی که شامل بازرسیهای نامتعارف باشد را نخواهند پذیرفت.
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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از دانشجویان  27دانشگاه کشور:

اوباما پیش از آن که صهیونیستها مشکلساز شوند توافق را به نتیجه برساند

امروز فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
به واسطهی حضور پرشور جمعی از دانشجویان
 27دانشگاه سراسر کشور متفاوت بود و آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی نیز در این دیدار ،سخنانش
را متفاوت آغاز کرد و جوانان دانشجو را سرمایه
بزرگ ایران و انقالب دانست و گفت :خدا را
شاکریم که راه برای تحصیالت عالیه همه
جوانان باز است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام در خصوص رشد کمی و کیفی
دانشگاهها به ویژه دانشگاه آزاد اسالمی ،گفت:
باید در همه دانشگاههای کشور به تحقیق و
پژوهش بها دهیم تا خالقیتهای جوانان ،توسعه
کشور و رفاه مردم را فراهم کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هموار
کردن مسیر حرکت تحصیل جوانان را در مقاطع
عالیه و فراهم کردن زمینهها برای کاربردیتر کردن تحقیقات،
وظیفه حاکمیت و دولت دانست و گفت :توسعه دانش محور به
عنوان محور سند چشمانداز ،از مصوبات مجمع تشخیص و ابالغ
مقام معظم رهبری است و اولین و مهمترین شرط آن ،جوانان
تحصیلکرده هستند.
رییس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی
با تشریح برنامهها و فعالیتهای این دانشگاه و شرایط آن در
زمان فترت دو ساله ،گفت :یکی از برنامههای ما تأسیس و
تقویت شرکتهای دانشبنیان است تا تحقیقات و پژوهشهای
دانشجویان و استادان کشور پس از مراحل آزمایشی ،به مرحله
عمل برسند.
او پژوهش را یک مرحله اساسی بین آموزش و اجرا خواند و
گفت :رشد و پیشرفت هر کشوری در گروی توجه به علم و دانش
و دانشمندان است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از
سخنانش با تأکید بر مردمی بودن ساختار نظام اسالمی ،گفت:
مسووالن کشور از عالیترین مقام تا نمایندگان مردم در مجلس
خبرگان رهبری ،رییس جمهوری و دولت و شوراهای شهر و
روستا با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب میشوند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ساختار نظام را مترقی و متناسب
با شرایط روز دانست و گفت :اگر انتقاداتی باشد ،مربوط به
اجراست.
وی درباره مسایل هستهای و مذاکرات تیم ایرانی با طرفهای
 ،5+1به سابقه آن در دولتهای گذشته اشاره کرد و گفت :در

تمام این سالها با هدف استفاده از مواهب صلحآمیز و دوری از
استفادههای نظامی کار کردیم و تمام دستاوردهای آن بومی
است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان زوایایی از
مفاد مذاکرات برای دانشجویان و تشریح خواستههای جمهوری
اسالمی ،گفت :امضای توافق هستهای ،اعتراف به حق ایران و
حضور ایران در باشگاه هستهای بینالمللی است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی مطالبه محققانه موضوعات
هستهای را حق مردم و به ویژه دانشجویان کشور دانست و
گفت :باید برای تأمین منافع ملی از حرفهای سطحی و شعارها
دوری کنیم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به اختالفات
کنگره آمریکا با دولت اوباما ،گفت :جمهوری خواهان نمیخواهند
مذاکره و توافق با ایران در کارنامه دولت دمکراتها باشد و به
همین خاطر کارشکنی میکنند و درصدد کم کردن دلنگرانی
رژیم جعلی اسراییل هستند و اگر دولت آمریکا بخواهد در این
مساله موفق شود میتواند قبل از آن که صهیونیستها و مخالفان
دولت مشکل ایجاد کنند در مذاکرات فشرده ،سریع کار توافق را
به نتیجه برسانند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با توجه به اهمیت فاصله زمانی
تا امضای نهایی توافقنامه ،گفت :در سراشیبی شرایط فعلی باید
هوشیار باشیم که خواسته و ناخواسته آب در آسیاب دشمنان ،به
خصوص صهیونیستهای کینهجو و غیرمنطقی نریزیم.
او با توضیح سابقه بحث سامانه موشکی اس 300-بین
ایران و روس و امتیاز این سیستم موشکی برای کشور ،اعالم

آمادگی جدید پوتین برای دادن اس 300-را اولین
تأثیر توافق ایران با غرب در موضوعات هستهای
دانست و گفت :به شما جوانان اطمینان میدهم
که وضع کشور از لحاظ دفاعی بسیار خوب است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با
مقایسه اجمالی ایران و کشورهای دیگر خاورمیانه،
امنیت موجود را نتیجه همدلی و همزبانی مردم و
دولت توصیف کرد و گفت :باید با همین سرمایه
به راه انقالب تا رسیدن به اهداف آرمانی ادامه
دهیم.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از
سخنانش به اتفاقات یمن اشاره کرد و با تشریح
تاریخ و جغرافیا و توضیح درباره فرقهها و ترکیب
جمعیتی این کشور ،گفت :هیچ کشوری ،مخصوص ًا
مدعیان مسلمانی حق ندارند به مردم مظلوم ،قانع
و هوشیار یمن ظلم کنند.
وی با بیان اعتقادات زیدیها و تفاوتهای
آنها با دیگر فرقههای اسالمی ،گفت :هیچ کشوری حق ندارد به
خاطر مسایل مذهبی در کشور دیگری دخالت کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اشتباه
استراتژیک عربستان در ارتکاب جنایت بمباران مناطق غیرنظامی
یمن گفت :همه باید بدانند که تنها راه حل مسایل ،مذاکرات
سیاسی است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درباره مطالبات دانشجویان ،به
خصوص آزادی بیان و پس از بیان ،گفت :هیچ مسؤولی حق
ندارد با هیچ توجیهی جلوی سخنان عقالنی دانشجویان را بگیرد،
چون با دلسوزی و مانند فرزندی صالح ،اشکاالت خانواده را با
هدف اصالح میگوید .ایشان گسترش حضور دانشجویان از همه
اقشار جامعه و در همه نقاط کشور را بسیار امیدوار کننده توصیف
کرد و گفت :بدون شک آینده کشور به دست توانای شما جوانان
دانشجو اداره میشود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تفاوتهای
تخریب و انتقاد ،گفت :انتقادهای سازنده دانشجویان عالوه بر
اصالح اشکاالت گذشته ،مسیر آینده را هموار میکند.
در ابتدای این دیدار ذوالفقاری ،نقاشی ،دیدهور و آیالر امیری
از دانشجویان دانشگاههای تهران و سراسر کشور به بیان نظرات
خویش درباره معضالت و مشکالت فعالیتهای علمی ،فرهنگی
و سیاسی در دانشگاهها ،مسایل سیاسی و اجتماعی روز کشور و
مشکالت پیشروی دانشجویان پرداختند و محمدمهدی متولی،
شعری زیبا و حماسی درخصوص مسایل سیاسی کشور و جایگاه
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی خواند.

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از سرداران و فرماندهان سابق کمیتههای انقالب اسالمی و نیروهای انتظامی:

اگر عربستان بخواهد به اشتباهاتش ادامه دهد،گرفتارتر میشود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمله
نظامی عربستان به یمن اظهار کرد :اگر عربستان بخواهد به
اشتباهاتش ادامه دهد ،مثل دست و پا زدنهای یک انسان در
حال غرق شدن در یک باتالق است که هر چه تالش میکند،
گرفتارتر میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از
سرداران و فرماندهان سابق کمیتههای انقالب اسالمی و
نیروهای انتظامی ،شکستهای متوالی ارتش تا بن دندان مسلح
صهیونیستها از حزباهلل لبنان را درس تجربی حاکمان عربستان
سعودی درخصوص حملهی به یمن دانست و گفت :اگر عربستان
بخواهد به اشتباهاتش ادامه دهد ،مثل دست و پا زدنهای یک
انسان در حال غرق شدن در یک باتالق است که هر چه تالش
میکند ،گرفتارتر میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأسف بار خواندن
اوضاع کشورهای اسالمی در عراق ،پاکستان ،افغانستان،

سوریه ،یمن ،عربستان ،بحرین ،مصر و لیبی ،خاطرنشان کرد:
در حالی که منطقه درگیر اختالفات داخلی و کشت وکشتارهای
انتحاری است ،اخیراً وجود گروههای تروریستی و حمله کشورها
به همدیگر نیز به مجموعه نگرانیهای دلسوزان دنیای اسالم
اضافه شده است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی یمنیها را مردمی صبور،
حس
زحمتکش ،باهوش و متصلّب به اعتقادات مذهبی و دارای ّ
وطن دوستی بسیار باالیی دانست و افزود :هر متجاوز به سرزمین
یمن وقتی عواقب اشغالگری خود را ببیند ،پشیمان میشود.
وی با تأکید بر این نکته که عربستان با بمبارانهای هوایی
نمیتواند به اهدافش برسد ،گفت :بهترین راه برای حل مناقشات،
مذاکرات سیاسی است و هر روزی که این مذاکرات به عقب بیفتد
گناهش متوجه کسانی است که کارشکنی میکنند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود
در پاسخ به نگرانی یکی از سرداران در خصوص موج جدید
هجمه رسانهای علیه وی ،اظهار کرد :نگران این هجمه نیستم و

همهی این حرفها را سابق نیز گفته بودم ،اما جریانهای افراطی
در این شرایط احساس نگرانی بیشتری میکنند.
وی به اقدام توهینآمیز گروهی که چند سال قبل در حرم
امام(ره) مانع سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین حاج سید حسن
خمینی شده بودند ،اشاره و خاطر نشان کرد :همین گروه ،پیاده
نظام دلواپسان امروزند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با
تقدیر از زحماتی که سرداران و فرماندهان و نیروهای کمیته
انقالب اسالمی در سالهای اول برای تعمیق امنیت در کشور،
کشیدهاند ،گفت :در اوج توطئههای تجزیهطلبانه و شورشهای
کور ،حضور خالصانه جوانان در کمیتههای انقالب اسالمی و
بعدها در سپاه پاسداران نگذاشت دشمنان به اهداف خود برسند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان خاطراتی از
روزهای اول پیروزی انقالب ،ادامه داد :جوانان انقالبی با عالقه
و اشتیاق مسائل را پیگیری و امنیت را در سراسر کشور برقرار
و پایدار کردند.

آیتاهلل هاشمیرفسنجانی در دیدار جمعی از نخبگان جوان:

بیکاری تحصیلکردهها ،زیبنده نظام نیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :با این همه
ظرفیتها ،منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی و مردم نجیب زیبنده
جمهوری اسالمی نیست که جمعی از تحصیلکردههای ما بیکار
باشند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از نخبگان
جوان ،با تبریک پیروزی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسالمی
ایران به مردم ،جوانان و به ویژه خانوادههای این ورزشکاران
گفت :امیدواریم شاهد تداوم قهرمانیهای تیمهای ملی کشور در
مسابقات بینالمللی ورزشهای فردی و تیمی باشیم.
رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی
در ادامه این دیدار که شرکت کننده در هفتمین هماندیشی
چهرههای استعداد درخشان و مخترعان باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی حضور داشتند ،مبتکرین و
مخترعین جوان را سرمایههای ارزشمند و گنجهای واقعی کشور
خواند و با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت این باشگاه ،اظهار
کرد :استعدادهای درخشان که مثل شمع میسوزند تا جامع ه آنها
در تاریکی جهل و عقب ماندگی علمی و فنی نماند ،پایههای
کشور را محکم میکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تأسیس «شهر
دانایی» را از طرحهای خوب توصیف و خاطرنشان کرد :باید از
امکانات گسترده دانشگاه آزاد اسالمی و آزمایشگاههای پیشرفته
آن در اقصی نقاط کشور استفاده و امکانات خوب را در اختیار

پژوهشگران جوان قرار داد.
وی با یادآوری موفقیتهای کشورهای پیشرفته مانند آلمان و
ژاپن ،گفت :هر دو کشور پس از جنگ ،در عطش نیاز جامعه به
سوی علم و تکنولوژی حرکت کردند.
وی با اشاره به محوریت دانش در سند چشمانداز بیست ساله
نظام و اهداف آن به عنوان رتبه اول علمی و فناوری در منطقه،
ادامه داد :سربازان این راه ،پژوهشگران ،مخترعان ،مبتکران و
استعدادهای درخشان هستند که باید راه را برای عملیاتی کردن
علم آنان هموار کرد.
رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی با
یادآوری گردش مالی دانشگاه ،به قراردادها با بانکها اشاره کرد
و گفت :باید از این منبع در جهت احداث ،تقویت و گسترش
کارهای دانش بنیان استفاده کرد.
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی همچنین با تأکید بر اینکه انتظار
داشتیم طرح احداث شرکتهای دانشبنیان با توجه به نیازهای
جامعه هر چه سریعتر در کشور آغاز شود ،از تأخیر پیش آمده
در این راه ابراز نارضایتی کرد و افزود 10 :هزار اختراع و ابتکار
ثبت شده در اختیار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است
که اگر  10درصد آنها به مرحله تجاریسازی برسند ،عالوه بر
کم کردن مشکل بیکاری و افزایش تولید و توسعه ،باعث ارتقای
علمی کشور میشوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر خارج کردن
کشور از وابستگی به نفت و توجه کردن به شاخصها و بایدها و

نبایدهای اقتصاد مقاومتی ،گفت :زیبنده جمهوری اسالمی با این
همه ظرفیتها ،منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی و مردم نجیب
نیست که جمعی از تحصیلکردههای ما بیکار باشند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با مقایسه نگاههای بعضی از
مسؤوالن امروز و با مسؤوالن سالهای اول پیروزی انقالب
که سرمایهداری را بد میدانستند ،اظهار کرد :امروز همه ،حتی
رهبری نظام بر این نکته تاکید می کنند که کارآفرینی نه تنها بد
نیست ،بلکه افتخار است.
وی پس از شنیدن گزارش دو تن از دانشجویانی که از عدم
چاپ مقالههای علمیشان در نشریات بینالمللی به خاطر تحریم
گله میکردند ،خاطرنشان کرد :این نهایت ظلم به فرزندان یک
ملت آزاده است که حتی از چاپ مقاله که میتواند موجب اعتبار
علمی نشریات آنان شود ،جلوگیری میکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به ظرفیت
بخش خصوصی در کشور ،گفت :مدیریت کشور نباید دست مردم
را ببندد و باید افتخار کند که مردم میخواهند به کمک دولت و
مسؤوالن بیایند و کشور خود را بسازند.
رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی با
تأکید بر این که «هیچ وقت این قدر ظرفیت حرکت بر بنیان
دانش در کشور فراهم نبود» ،افزود :مسؤوالن بخشها باید
خوشحال باشند که بودجههای مربوط به پیشرفتهای علمی را
عملیاتی میکنند و بدانند که سختگیری در این زمینه ،جلوگیری
ناخودآگاه از حرکت علمی کشور است.

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه:

به دنبال ساز و کار رفع تحریمها هستیم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت :تحریمها به واقع شکسته است
و امروز به دنبال ساز و کار رفع تحریمها هستیم .اصل تحریمها
توسط مردم ایران ناکارآمد شده است.
محمد جواد ظریف در سخنانی در نشست صبحانه کاری با
گروهی از ایرانیان مقیم قزاقستان با اشاره به تالشهای دشمنان
جمهوری اسالمی ایران و غربیها برای ایجاد ایرانهراسی در جهان
گفت :غربیها به دنبال ایران هراسی و در جهت مقابله با ایران تالش
کردند سیاستهای ظالمانه و سرکوبگرانه خود را ترویج دهند و در
پوشش ایرانهراسی هستند اما ما توانستیم به واقع دروغ های آنها
را ثابت کنیم.
گزیده سخنان ظریف را در ادامه می خوانید:
امروز غنی سازی برنامه تحقیق و توسعه ،آب سنگین اراک و سایت فردو پا برجاست و برنامه
خود را ادامه میدهند زیرا برنامه هستهای ما صلحآمیز است.
افراط و خشونت و برداشتهای منحرف از پیام رحمانی اسالم ،با دخالت بیگانگان و اغراض
سیاسی آنها به همراه کوته بینی برخی رهبران کشورهای اسالمی فاجعه و جنایت خلق میکند.
با این همه کشور ما به سمت اعتدال و باورمندی به پیام انقالب اسالمی در مسیرتعامل حرکت
کرده است.
همه ما مرهون مردم هستیم چرا که آنها همه فشارها را تحمل کردند و تحریمها را با
مقاومت خود شکستند .آنها با حضور در پای صندوقهای رای نشان دادند که از انقالب و آرمان
های خود جدا نمیشوند و اگر این واقعیت نبود و تجلی حضور رخ نمی داد ،تحریمها به آسانی
شکسته نمی شد.
هدف اصلی تحریمها جداکردن مردم و قرار دادن آنها در برابر حاکمیت است .اگر امروز
در برابر شش قدرت ظاهری جهان توانستهایم خواستههای خود را به آنها بقبوالنیم به دلیل
همین حضور مردمی است.
مذاکرات صحنه بده و بستان است .اینگونه نیست که آنها همه خواستههای ما را بپذیرند و
ما نیز به همه خواستههای خود برسیم.
ما به دنبال سالح هسته ای نیستیم و این سالح خالف شرع و اخالق است .ما کشوری
هستیم که در جنگ تحمیلی عراق علیه ما سالح شیمیایی استفاده شد اما ما گرچه توان استفاده
از این سالح را داشتیم این کار را نکردیم.
هر قدر قدرت داشته باشیم اما اگر محیط پیرامونی با ما سازگاری نداشته باشد و نتوانیم
امنیت منطقهای را تامین کنیم نمیتوانیم درآن زندگی کنیم.
ما به دنبال برداشتن موانع و ایجاد روابط معقول و منطقی با کشورهای منطقه هستیم و در
این روابط ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها روابط سیاسی است .اما فرهنگ ،ابزار
قدرتمندی است که نه قدرت هژمونی بلکه قدرت معنوی و معنایی دارد و در دنیای امروز بسیار
موثرتر از تحریم و فشار است.
اهدافی را در منطقه دنبال میکنیم که مبتنی بر حاصل جمع صفر نیست و ما نمی توانیم
قدرت معنایی خود را با هزینه های دیگران پیش ببریم ،ما باید امکان حضور در دانشگاه ها و
اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه را فراهم آوریم تا صلح و امنیت منطقه ای گسترش یابد.
قدرت نظامی را ضروری است ،اما آن تعیینکننده نیست.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی:

بايد به آقاي هاشمي اعتماد و خاطرات او را
قبول کنيم و اال بايد در اصل انقالب شک کرد
علي مطهري از بايکوت خبري آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در
رسانه ملي انتقاد کرد و گفت :ما بايد به کسي مثل آقاي هاشمي
که از ياران امام خميني بودند اعتماد و خاطرات او را قبول کنيم
و اال اساسا بايد در اصل انقالب شک کرد.
علي مطهري ،نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي
درباره سخنان اخير آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در همايش
«بانوي انقالب اسالمي» و هجمه منتقدان به اظهارات ايشان
اظهار کرد :هر کس بايد در اظهار نظر خود آزاد باشد و رسانهها
هم بايد نظر همه مقامات کشور را به طور دقيق منتشر کنند.
وي با انتقاد از عملکرد رسانه ملي در پخش گزينشي سخنان برخي از مقامات
تصريح کرد :ما ديديم در پخش سخنرانيهاي همايش بانوي انقالب ،صدا و سيما اساسا
صحبتهاي آيتاهلل هاشمي رفسنجاني را بايکوت کرد .نماينده تهران در مجلس ادامه
داد :بهتر است کساني که انتقادي را قبول ندارند با منطق توضيح دهند .باالخره آقاي
هاشمي درباره نوع رفتارهايي که در زندانها ميشود و برخي انتقادهايي که از سوي
دلواپسان به دولت نسبت داده ميشود ،مطالبي را بيان کرده است که بهتر است منتقدان
به آنها پاسخ دهند .عضو کميسيون فرهنگي مجلس همچنين با اشاره به واکنش برخي
مسئوالن نظامي کشورمان به سخنان آيتاهلل هاشمي رفسنجاني گفت :اين افراد مسئول
طبق توصيه بنيانگذار انقالب اسالمي بهتر است وارد اين مقوالت نشوند زيرا امام خميني
(ره) تاکيد داشتند نظاميان وارد سياست نشوند چون حزب نيستند.
مطهري همچنين درباره خاطره آيتاهلل هاشمي رفسنجاني درباره انتخابات  ۸۴رياست
جمهوري اظهار کرد :ما بايد به کسي مثل آقاي هاشمي که از ياران امام خميني بودند
اعتماد و خاطرات او را مورد قبول کنيم و اال اساسا بايد در اصل انقالب شک کرد.

تأیید خاطره آیتاهلل هاشمی از همسر امام(ره)،
توسط آیتاهلل محمدرضا رحمت
جانشین مرحوم آیتاهلل توسلی در دفتر امام(ره) ،درباره انتقادها از سخنان آیتاهلل هاشمی
در همایش «بانوی انقالب» ،گفت « :ارزشی ها ،ارزش انقالب را می دانند و نمیتوانند
خشک مقدس باشند».
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل محمدرضا رحمت در گفتو گو با «آنا» همچنین درباره خاطره
آیت اهلل هاشمی از همسر امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه خانم ثقفی ایشان را به نامزدی
برای انتخابات ریاست جمهوری سال  84تشویق کردهاند ،تأکید کرد« :همین نقلقولی
که آقای هاشمی میگوید درست است .ولی باید دقت شود که نه آقای هاشمی و نه خانم
ثقفی در این موضوع نام کسی را بیان نکردند ،حال چرا یک عده این را به خود نسبت
میدهند».وی که از شاگردان امام خمینی(ره) است ،درباره اظهارنظر برخی افراد مبنی
بر اینکه سخنان هاشمی درباره برخوردهای قهری با فعاالن سیاسی به خاطر محاکمه
فرزندش در دستگاه قضاست ،گفت« :برای افرادی مانند آیتاهلل هاشمی که روزهای
سخت بسیاری را دیده است ،اینگونه مسائل که امروز برای فرزندشان مطرح است ،باعث
نمیشود که مسائل شخصی و خانوادگی را در مسائل کالن مملکتی دخالت دهند .آقای
هاشمی از حرف مردم سخن گفته است؛ چراکه گزارشهای زیادی به وی میرسد .آقای
هاشمی مسائل را میبیند و میفهمد».

اقتصادی

4
اطالعیه استخدام بانک مرکزی

بانک مرکزی برای تامین منابع انسانی مورد نیاز ،در رشته های مختلف نیرو
استخدام می کند.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی اعالم کرد که متقاضیان برای اطالع از متن
کامل آگهی و شرایط آن ( مقطع ،رشته ،جنسیت ،شهر محل خدمت  ،نحوه ثبت
نام و سایر شرایط الزم ) از تاریخ  27فروردین  1394تا  13اردیبهشت ماه به نشانی
اینترنتی http://azmoon.cbi.ir:مراجعه کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی خبر داد

نرخ  9درصدی مالیات بر ارزش افزوده
در سال جاری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ،نرخ مالیات بر ارزش
افزوده کاال و خدمات عمومی در سال  1394را  9درصد اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا طاری بخش ،با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده
سال جاری 9 ،درصد است گفت :این نرخ شامل  6درصد مالیات و  3درصد عوارض
است که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باید از ابتدای سال ،1394
در کلیه مبادالت اقتصادی فیمابین( عرضه کاال و ارایه خدمات عمومی)  9 ،درصد
مالیات و عوارض را در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ کنند.
وی در خصوص افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری
گفت :مطابق تبصره  2ماده  117قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران و همچنین براساس ماده  37قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب چهارم اسفندماه سال  ،1393نرخ مالیات
بر ارزش افزوده کاال و خدمات عمومی در سال  1394از هشت درصد به نه درصد
افزایش یافته است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبرداد

اعطای تسهیالت ویژه
به زنان دارای کسبوکار کوچک

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت  865میلیارد تومان تسهیالت قرض
الحسنه اشتغال در سطح کشور خبر داد و گفت :زنان دارای کسب و کارهای خرد و
کوچک تسهیالت ویژه دریافت میکنند.
به گزارش ایسنا ،اصغر نورالهزاده اظهار کرد :امسال سقف خاصی برای اعطای
تسهیالت پیشبینی کردهایم و طرحهایی مثل جواهرسازی ،صنایع دستی و فرش را
که مخاطبان عمده آن زنان هستند و حضور جدی در آن دارند ،در اولویت حمایت
قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به ارزش افزوده باالی کسب وکارهای حوزه زنان ،گفت :امروز بیشتر
کسب و کارهایی که زنان در آنها اشتغال دارند تولید محور است که ضمن اشتغالزایی،
ارزش افزوده باالیی را به دنبال دارد.
به گفته نورالهزاده زنان بیشتر به کسب و کارهای تولید محور و زودبازده گرایش
دارند و در کارگاهها و محیطهای کوچک یا خانگی مشغول کار هستند و تولیدات
خود را به بازار تقاضا نیز عرضه میکنند.
وی به تغییر رویه پرداخت تسهیالت صندوق از فردمحور به طرح محور
اشاره و خاطرنشان کرد :صندوق کارآفرینی امید سال گذشته با شبکهسازی
و حمایت مالی از شبکه تامین ،تولید و عرضه محصول ،عالوه بر حمایت از
کسب و کارهای خرد و کوچک ،به ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور کمک
کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان حمایت از تولید بازار محور و موسسات
خیریه فعال در عرصه اشتغال را از مهمترین برنامههای صندوق در سال جاری ذکر
کرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد

اخذ مالیات از خانههای اجارهای
بیش از  ۷۵متر

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت :قرار است در قانون جدید مالیاتی از خانههای
بیش از  ۷۵متر به نرخ مالیات بر کسب و کار مالیات اخذ شود.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا سالمی درباره نقش مالیات در صنعت ساختمان گفت:
در قانون جدید مالیات بر اجارهبها از واحدهای مسکونی بیشتر از  ۷۵متر مربع
مالیات گرفته میشود که نرخ مالیات درآمد حاصل از اجارهبها مشابه نرخ مالیات
بر درآمدهای معمول و کسبکارهای متعارف است و نرخ بسیار پایینی محسوب
میشود.
مشاور حسابداری ،حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی با
اشاره به اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن که معادل پنج درصد ارزش معامالتی
است ،افزود :از آنجایی که ارزش معامالتی در ایران بسیار پایین است ،در حال حاضر
درآمد حاصل از این مالیات برای دولت کماثر است.
وی ادامه داد :باید ارزش معامالت مسکن به رقم «ارزش واقعی» نزدیک شود تا
نرخ مالیات حاصل از معامالت مسکن به عدد اثرگذاری در درآمدهای دولت تبدیل
شود.
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به اصرار برخی نمایندگان مجلس
شورای اسالمی بر تصویب قانون اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره و به پایگاه
خبری وزارت شهرسازی گفت :این اقدام چندان با اصول علمی مالیات همسو نیست
چراکه مالیات از خانههای خالی مفسدهزاست و مردم به سمت تهیه اجارهنامههای
صوری یا پر کردن خانههای خالی خود با استفاده از اسباب و وسایل بالاستفاده خانه
اقدام میکنند که هر کدام از اینها تالی فاسد دارد.
وی خاطرنشان کرد :قرار است در قانون جدید مالیاتی ،بساز و بفروشی نیز یک
شغل محسوب و از فعاالن این حرفه ،مالیات اخذ شود که سبب شناسنامهدار شدن
بساز و بفروشها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست.
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هشدار بانک مرکزی به سپردهگذاران
موسسات غیرمجاز
طرح جدید دولت برای مهار تورم

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به مردم
درباره اعتماد کردن به موسسات فاقد مجوز
گفت ۲۰ :درصد نقدینگی کشور در اختیار این
موسسات است.
به گزارش مهر ،ولی اهلل سیف به کاهش
قابل توجه فشارهاي تورمي در اقتصاد اشاره
کرده و کاهش نرخ تورم از  ۴۰.۴در مهرماه
 ۱۳۹۲به ۱۵.۶درصد در پایان سال  ۱۳۹۳و
همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از
 ۴۵.۱درصد در خردادماه  ۱۳۹۲به ۱۶.۲درصد
در اسفند  ۱۳۹۳را نتیجه اتخاذ سياستهاي
اصولي و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت عنوان
و تصریح کرد :هدف کاهش نرخ تورم در سال جاري نیز با
جدیت و قدرت هرچه بيشتر پیگیری خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزی تصریح کرد :باالتر بودن نرخ
تورم نسبت به نرخ سود سپردههاي بانکی در سالهاي گذشته
موجب تضييع حقوق سپردهگذاران شده بود .دستاوردهاي اخير
دولت در کاهش قابل مالحظه نرخ تورم به  ۱۵درصد ،ايجاب
ميکند نرخ سود بانکی نيز کاهش متناسبي را تجربه نمايد.
ليکن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه
داشت و با مالحظه شرايط بانکها ،نسبت به کاهش تدريجي
بردار نرخهاي سود بانکي اقدام نمود.
وی با اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نيل
به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بیان داشت:
نظام بانکي کشور در سال گذشته حدود  ۳۲۰هزار میلیارد
تومان تسهیالت پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال
 ،۱۳۹۲حدود  ۳۵درصد رشد نشان ميدهد .عالوه برآن ،ثبت
نرخ رشد مثبت اقتصادي طي سه فصل متوالي نشانگر تثبيت
فرآيند خروج اقتصاد از رکود است.
سیف تاکید کرد :جهتگيري صحيح سياستهاي اعتباري
نظام بانکي و اولويتپرداخت تسهيالت بابت تامين سرمايه در
گردش مورد نياز توليد ،نقش موثري در نيل به اين دستاورد
داشته است .بر اساس آمارهاي موجود ۵۹.۹ ،درصد از
تسهیالت پرداخت شده نظام بانکي در سال گذشته در قالب
سرمایه در گردش بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :در بخش صنعت ،سهم
تسهیالت سرمايه در گردش از مجموع تسهيالت پرداختي به
اين بخش ۸۱ ،درصد است .وی رشد اقتصادی  ۹ماهه سال
 ۱۳۹۳نسبت به مدت مشابه سال قبل را  ۳.۶درصد اعالم
کرد و با پیشبینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده ۳
درصد خواهد بود ،خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل
مالحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
وی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه
انضباط پولی دانست و اظهارداشت :رسیدن به دستاوردهای
مثبت در حوزه سیاستهای پولی با همراهی و همکاری
دستگاههای مختلف اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادي
و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نيز حمایتهای
مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس،
میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتي درباره اینکه چرا مردم اثرات
خروج از رکود را لمس نمیکنند؟ تاکید کرد :طی  ۸فصل
متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و ميزان توليد
کاالها و خدمات و ديگر فعاليتهاي مولد اقتصادي با شتاب
زيادي افت کرده بود .با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ
مجموعهاي از سياستهاي انضباط گرا و هماهنگ ،فضاي
توليد به تدريج در حال احياء و تقويت است و طبیعی است که
جامعه و آحاد مردم ،اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش
تورم را با تاخیر دریافت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان
ت در نظام بانکی اشاره کرد و گفت :هرچه
اعطاي تسهیال 
تکالیف بودجهای بيشتري برعهده نظام بانکی قرار داده شود،
ش غيردولتي و تامين
بانکها برای ارائه تسهیالت به بخ 
نيازهاي خُ رد اقتصادي با محدودیت بیشتری مواجه خواهند
بود.
وی همچنین به ابعاد نظارتی بانک مرکزی اشاره و
شفاف سازی صورت های مالی بانک ها را مورد تاکید قرار
داد و افزود :در جلس ه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان
مستقل بانکها ،مقرر شد که صورتهای مالی بانکها با دقت
افزونتري بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفافسازی شود؛
زيرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورتهای مالی
میتواند مشکالت دامنهداری در فضاي فعاليتهاي آتي آنها
ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل
پولی را نيز یکی از دغدغههای مهم بانک مرکزی برشمرد و
هشدار داد :آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از
موسسات مالي که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند ،میتواند
خطرآفرین باشد و داراييهاي آنها را نيز در معرض خطر قرار
دهد.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون  ۱۵تا  ۲۰درصد از نقدینگی

کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع
شده ،بر عزم جدي بانک مرکزي براي
انسجامبخشي به بازار پول کشور ،افزايش
چتر پوشش نظارتي اين بانک بر عمليات در
اين حوزه و ارتقاي شفافيت آن تاکيد کرد و
افزود :در اين راستا با دستگاههای مختلف،
مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری
میکنیم.
سیف به حاشیه سود پایین در بانکداری
بین المللی اشاره کرد و گفت :این موضوع
در بانکداری جهان به عنوان یک اصل
حاکم پذيرفته شده که هزینههاي اداری و تشکیالتی باید با
کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند،
بانک با ثبات و حرفهای تلقی میگردد؛ ولی بانکی که متکی
به حاشیه سود باشد ،بانکی متزلزل است .لذا در بانکداری
بینالمللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت میشود،
بانکداري ايران نيز ميبايد در اين راستا حرکت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار حذف گزينه سپردهگيري
بلندمدت بيش از يکسال در نظام بانکي را یکی از اقدامات
مثبت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود :بانک هاي هيچ
کشوري خود را به نرخ سود ثابت براي آينده طوالني
متعهد نمیکند .بانک مرکزی نيز از تعیین دستوری نرخ سود
تسهیالت که زمینهساز فساد است ،پرهیز میکند.
وی از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسي ریسک پذیری
بانک ها خبر داد و گفت :بانک مرکزی به منظور صیانت از
سپرده های مردم ،دامنه مجاز ریسک در عمليات بانک ها را
تعیین می کند.
قول مساعد
برای کاهش نرخ تسهیالت ارزی و ریالی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ضمن تشریح جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل
بانک مرکزی گفت :در این جلسه سیف دربارهی کاهش نرخ
تسهیالت هم ارزی و ریالی و نیز پرداخت وامها به نمایندگان
قول مساعد داد.
سید ناصر موسوی الرگانی با بیان این که کمیسیون
اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی
جلسه داشت گفت :یکی از اهداف برگزاری این جلسه وجود
یک سری سامانههایی بوده که باند آنها را تعریف کرده که در
حال راهاندازی میباشد و مربوط به آمار و تورم است ،در واقع از
جمله کارهایی که سیستم بانکی باید بر آنها نظارت کند.
وی با بیان این که در خصوص نرخ تسهیالت نیز دراین
جلسه مباحثی مطرح شد گفت :نرخ سود تسهیالت در ارتباط با
کمک به بنگاههای کوچک طبق فرمایش مقام معظم رهبری
در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر موضوعات مورد بحث در
این جلسه بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که
مجوز غیر قانونی برخی از موسسات مالی و اعتباری از دیگر
موضوعاتی بود که در جلسه شب گذشته مورد بررسی قرار
گرفت گفت :این موسسات طی سالهای گذشته برخی از
مشکالت را برای مردم به وجود آوردهاند که باید به وضعیت
آنها رسیدگی شود .موسوی الرگانی با بیان اینکه افزایش رشد
اقتصادی و مسالهی تورم هم در این جلسه مورد رسیدگی قرار
گرفت گفت :در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی
را در رابطه با تورم ارائه و مطرح کرد که اگر به عنوان مثال
در سال  92تورم  50درصد بوده این بدان معنا است که اجازه
ندادهایم در سال 93این میزان افزایش یابد.
موسوی الرگانی در پایان خاطرنشان کرد :کاهش نرخ
تسهیالت هم به صورت ارزی و ریالی از دیگر مواردی بود که
رئیس بانک مرکزی قول کاهش آن را داد و در مورد پرداخت
وامها نیز بیان کرد که بخشنامهای به بانک ها داده شده است
که بنگاهها بتوانند از تسهیالت نیز بهره مند شوند.

نحوه محاسبه میزان
مالیات حقوق بگیران

طبق ابالغ سازمان امور مالیاتی کشور سقف
معافیتهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال
گذشته یک میلیون و  800هزار تومان افزایش یافت
که بر این اساس حقوق ماهیانه یک میلیون و 150
هزار تومانی از پرداخت مالیات در سال  1394معاف
است.
به گزارش ایسنا ،طی سال گذشته سقف معافیت از
پرداخت مالیات معادل  12میلیون تومان در سال بود
و حقوق ماهیانه یک میلیون تومان از پرداخت مالیات
معاف بود .اما امسال این رقم افزایش پیدا کرده و
سقف معافیت از مالیات به  13میلیون و  800هزار
تومان در سال افزایش پیدا کرد.
مالیات مازاد این مقدار تا هفت برابر یعنی تا سقف
 96میلیون و  600هزار تومان در سال با نرخ 10
درصد محاسبه خواهد شد .بر این اساس تمام کسانی
که بیش از یک میلیون و 150هزار تومان و کمتر
از  8میلیون و  50هزار تومان دریافتی ماهیانه دارند
با محاسبه نرخ  10درصد مالیات پرداخت خواهند
کرد.
سقف پرداخت مالیات با نرخ  10درصد نیز نسبت
به سال گذشته یک میلیون و  50هزار تومان افزایش
پیدا کرده است به صورتی که در سال  1393تمامی
کسانی که حقوق بیش از یک میلیون تومان و
کمتر از  7میلیون تومان در ماه دریافت میکردند،
با نرخ  10درصد موظف به پرداخت مالیات
بودند.
در سال جاری حقوق ماهیانه بیش از  8میلیون و
 50هزار تومان و سالیانه بیش از  96میلیون و 600
هزار تومان ملزم به پرداخت مالیات با نرخ  20درصد
خواهد بود .در سال گذشته نرخ  20درصد مالیات برای
حقوق ماهیانه بیش از  7میلیون تومان و سالیانه بیش
از  840میلیون ریال محاسبه میشد.
بر این اساس کمترین میزان پرداخت مالیات در
سال جاری معادل  115هزار تومان است و در سال
گذشته این رقم معادل  100هزار تومان بود .معافیت
مالیاتی ساالنه برای مزایای غیر نقدی در سال 1394
مبلغ  1.3میلیون تومان یعنی ماهیانه مبلغی نزدیک
به  1.08میلیون تومان خواهد بود.

درخواست خودروسازان
برای افزایش قیمت خودرو

رئیس شورای رقابت از ارائه درخواست خودروسازان
به این شورا برای افزایش قیمت خودرو متناسب با
تورم بخشی خودرو خبر داد.
به گزارش فارس ،رضا شیوا اظهار داشت:
خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو،
درخواستهای خود را به شورای رقابت ارائه کردند تا
قیمتهای جدید بر اساس تورم بخشی خودرو تعیین
شود.
وی افزود :درخواست خودروسازان به صورت کلی
مطرح شده و هنوز عدد و رقم مشخصی بابت افزایش
قیمت به شورای رقابت ارائه نشده است.
شیوا ادامه داد :منتظر هستیم تا بانک مرکزی نرخ
تورم بخشی خودرو را به شورای رقابت ارائه کند و بر
این اساس و با توجه به نمره کیفی خودروها که از
سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد اعالم خواهد
شد ،برای قیمتگذاری خودرو تصمیمگیری کنیم.
وی تصریح کرد :هنوز اطالعاتی در مورد کیفیت
و تورم بخشی خودرو به ما ارائه نشده است ولی
امیدواریم نرخ تورم بخشی تا هفته آینده از سوی
بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شود.

ابالغ بخشنامه وام مسکن سال ۹۴با همان مبلغ سال گذشته

بخشنامه وام مسکن سال  1394با همان مبلغ سال گذشته ابالغ شده است.
به گزارش ایسنا ،وزارت راه و شهرسازی به نقل از کارشناس اعتبارات بانک مسکن گزارش داد :بانک مسکن بخشنامه
اعتبارات سال  ۹۴این بانک را با همان مبلغ  ۳۵میلیون تومان خرید و  ۱۰میلیون تومان جعاله برای شعب صادر و ابالغ
کرده است اما در صورت قطعی شدن میزان وام بخشنامه جدید ابالغ خواهد شد.
صدور و ابالغ بخشنامه اعتبارات و تسهیالت سال  ۹۴بانک مسکن به همه شعب این بانک با مبلغ حداکثر  ۴۵میلیون
تومان انجام شده است.
کارشناس اعتبارات بانک مسکن افزود :تصمیم و دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تسهیالت مسکن فعال تغییری
نکرده و این بخشنامه برای یک سال اعتبار دارد که در صورت قطعی شدن افزایش میزان وام ،بخشنامه جدید برای شعب
و ادارت کل صادر و ابالغ میشود.
وی اظهار کرد :تسهیالت خرید مسکن برای واحدهای مسکونی با کمتر از  ۲۰سال عمر ،مبلغ  ۳۵میلیون تومان است
که به همراه  ۱۰میلیون تومان وام جعاله (تعمیرات مسکن) این مبلغ به  ۴۵میلیون تومان میرسد .همچنین به واحدهای
مسکونی با  ۲۰تا  ۲۵سال ساخت ۲۰ ،میلیون تومان وام خرید و  ۱۰میلیون تومان وام تعمیرات (که در مجموع به ۳۰
میلیون تومان میرسد) تعلق میگیرد .این وام ویژه واحدهای مسکونی دارای سند قطعی است و واحدهای قولنامهای
مشمول دریافت این تسهیالت نمیشوند.

اقتصادی
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مشاور اقتصادی رئیس جمهور:

قیمت ارز تا زمان لغو کامل تحریمها  2نرخی باقی میماند

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به تدوین
سناریوی ویژه اقتصادی در صورت لغو کامل تحریمها،
گفت :قیمت ارز تا زمان لغو کامل تحریمها دو نرخی باقی
میماند.
به گزارش مهر ،مسعود نیلی در تشریح سیاستهای
جدید ارزی دولت در سال  ،۹۴گفت :سال جاری به دو
نیمه اقتصادی تقسیم خواهد شد و سیاستهای اقتصادی
دولت بر مبنای هر یک از این سناریوها تدوین و اجرایی
خواهد شد .مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اعالم اینکه
در صورت توافق نهایی هسته ای ایران و کشورهای ٥+١
سال  ۱۳۹۴دو نیمه متفاوت از نظر اقتصادی خواهد داشت،
تصریح کرد :دولت و دستگاههای اقتصادی هم برای اجرای
این دو سناریو هماهنگ شده اند.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعالم اینکه یک
نیمه اقتصاد با حفظ شرایط موجود و نیمه دوم اقتصادی با
در نظر گرفتن احتمال لغو کامل تحریم های اقتصادی و
بین المللی تدوین و اجرایی خواهد شد ،اظهار داشت :قطعا
با لغو تحریمها دسترسی ایران ،بازرگان و فعاالن اقتصادی
کشور به بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد و از این رو با

شرایط موجود نمیتوان اقتصاد را در شرایط پس
از لغو تحریم ها اداره کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه پیش بینی می
شود با لغو تحریمها فضای کسب و کار کشور
بهبود یابد ،اظهارداشت :در شرایط فعلی و با در
نظر گرفتن پا برجا ماندن تحریمهای بین المللی
قصد داریم با استفاده از ابزارهای متنوع مالی
همچون انتشار اوراق مشارکت شرایط بهبود
فضای کسب و کار کشور را فراهم کنیم.
نیلی همچنین یکی از دالیل رونق بازار
سرمایه را در طول چند هفته گذشته تاثیر انتشار بیانیه
هسته ای لوزان بین ایران و  5+1عنوان کرد و افزود :ایجاد
آمادگی در اقتصاد کشور برای رفع تحریم و استفاده از امید
ایجاد شده در کشور به سبب احتمال توافق نهایی هستهای
برای حفظ وضع موجود اقتصاد را از اولویتهای اقتصادی
دولت در نیمه نخست سالجاری خواهد بود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین درباره کاهش
نرخ تورم توضیح داد :سال گذشته همزمان با کاهش نرخ
تورم میزان رشد اقتصادی کشور مثبت شده است .این

مقام مسئول با یادآوری اینکه از نیمه
دوم سال گذشته تاکنون با روند نزولی
تورم این امکان فراهم شد که نقدینگی
موجود در کشور جذب بازار سرمایه و
سیستم بانکی شود ،تاکید کرد :سال
 ۹۴با توجه به کاهش نرخ تورم و
رشد اقتصادی قابل توجه در سال ،٩٣
سالی سخت به لحاظ اقتصادی خواهیم
داشت .از سوی دیگر ،هم اکنون قیمت
جهانی نفت حدود  ٥٠دالر است در
حالی که در مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۱۰۰دالر
در هر بشکه بود.
وی ،نرخ فعلی تورم در کشور را کمتر از  ۱۵درصد
عنوان کرد و یادآور شد :قطعا کاهش نرخ تورم به کمتر
از  ۱۵درصد فعلی یکی از سیاستهای اقتصادی دولت در
سال جاری خواهد بود .این عضو کابینه دولت همچنین
درباره تک نرخی شدن قیمت ارز هم خاطرنشان کرد :تا
پیش از برداشته شدن لغو کامل تحریمها نظام دونرخی ارز
در کشور باقی خواهد ماند.

باوجود گذشت چندین ماه از طرح وام  ۸۰میلیون
تومانی خرید مسکن ،هنوز درهای بانکیها به روی این
وام بسته مانده است.
به گزارش مهر ،سال گذشته طرحی مبنی بر افزایش
وام خرید مسکن از سوی مسئوالن وزارت راه و شهرسازی
مطرح شد که هنوز پشت درهای بسته بانک مرکزی باقی
مانده است .عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال
گذشته اعالم کرد که طرحی را پیشنهاد داده است که
بر مبنای آن ،وام خرید  ۸۰میلیون تومانی به متقاضیان
مسکن داده می شود.
درو اقع رکود عمیقی که از دوسال و نیم گذشته
بازار مسکن را در برگرفته ،موجب ارایه پیشنهادات و
طرحهایی از سوی دولت و بخش خصوصی شده که در
این راستا وام خرید  ۸۰میلیون تومانی برای ایجاد تحرک
در بازار و افزایش قدرت خرید متقاضیان پیشنهاد شده
است.
هرچند که در همان زمان هم این طرح موافقان و
مخالفان زیادی داشت اما آخوندی با تاکید زیاد بر تصویب
این وام همواره پیگیر موافقت با پرداخت این وام بوده

است اما با گذشت چندین ماه از مطرح شدن این طرح،
هنوز هم چراغ سبزی از سوی بانک مرکزی به این
وام داده نشده است و متقاضیان در انتظار این وام باقی
مانده اند.
اگرچه مخالفان پرداخت وام خرید معتقدند که این وام
موجب تحرک در بازار و در نهایت افزایش قیمتها می
شود اما موافقان هم اعالم میکنند که رکود بازار مسکن
ضربه بیشتری به این بخش خواهد زد و سرمایه گذاران را
از بازار فراری می دهد.
براین اساس ،نبود سرمایه گذاران در این بخش ،موجب
کاهش عرضه و ساخت مسکن می شود که در سالهای
نه چندان دور ،متقاضیان را با مشکالت بیشتری در تامین
مسکن مواجه خواهد کرد.
با وجود این ،به نظر می رسد هنوز مسئوالن بانکی
کشور با تصویب و ارایه این وام مخالف هستند اما عباس
آخوندی در تازه ترین اظهار نظر خود اعالم کرده که هنوز
پیگیر تصویب وام  ۸۰میلیون تومانی خرید است.
در این رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری
انبوه سازان با تاکید بر اینکه معتقدیم باید وام به تولید

پرداخت شود به مهر ،گفت :برای جلوگیری از اثرات تورم
زای تسهیالت خرید ،باید این وام به تولید پرداخت شود.
وی با بیان اینکه اما اگر وام به تولید به نتیجه نرسد،
ما موافق پرداخت به خریدار هم هستیم ،بیان کرد :به هر
جهت پرداخت تسهیالت در بازار مسکن ضرورت دارد ،زیرا
وضعیت تولید ساختمانی و عرضه و تقاضا در بازار نشان
می دهد باید تحرکی در این بخش ایجاد شود.
پورحاجت با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید برای
تحرک در تمامی سطوح اقتصاد ،راهکاری بیاندیشند،
افزود :رفتارهای بانکی کشور هم باید تغییر کند ،زیرا بانک
تخصصی حوزه مسکن هم از بابت تسهیالت  ۲۸درصد
سود می گیرد در حالی که به گفته رئیس جمهور ،نرخ تورم
کمتر از  ۱۶درصد است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اقتصاد و تولید را فلج
کرده است ،بیان کرد :یکی از دالیل کاهش صدور پروانه
های ساختمانی موضوع سود تسهیالت بانکی است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد :معتقدم
پیگیری سودهای بانکی از پرداخت وام  ۸۰میلیون تومانی
برای بخش مسکن واجب تر است.

وام  ۸۰میلیون تومانی خرید مسکن در تعلیق

جزئیات افزایش دستمزد شاغالن کارمزدی

وزارت کار مصوبه افزایش  ۱۷درصدی حقوق "کارگران کارمزدی" را در سال ۹۴
ابالغ کرد .این گروه از شاغالن در برخی بخشها مانند شرکتهای پخش ،بازاریابی ،تولید
موادغذایی ،دارویی و پوشاک فعالیت دارند.
به گزارش مهر ،یکی از موضوعاتی که با مشخص شدن میزان افزایش سالیانه حقوق
و دستمزد نیروی کار مشخص می شود ،افزایش میزان دریافتی کارگران کارمزدی شاغل
در بخش های مختلف است.
معموال طبق روال موجود در بازار کار ایران ،در حال حاضر بخش قابل توجهی از
کارگران و شاغالن کارمزدی کشور از حمایت های قانون کار خارج هستند و پوشش
های قانونی برای این گروه از شاغالن که آمارهای مشخصی نیز برای آنها وجود ندارد،
در دست نیست.
پیش از این معاون روابط کار وزارت کار اعالم کرده است بیش از  ۴۰درصد اقتصاد
کشور در آمارهای رسمی وجود ندارد و بانک های اطالعاتی موجود قادر به شناسایی این
دست از فعالیت ها نیست؛ بنابراین طبیعی است که نزدیک به  ۵۰درصد کل اقتصاد کشور
از دایره حمایتی قانون کار خارج باشد که خود می تواند مفاسد و مسائلی را برای بازار کار
ایران به وجود آورد.
معموال حق کشی ها ،نادیده گرفتن منافع کارگران ،امضای قراردادهای سفید و
یکطرفه ،اخراج و مسائلی از این دست در بخش های تاریک اقتصاد کشور اتفاق می افتد
و اجرای قوانین بیشتر در بنگاه های شناخته شده ،سازمان ها و واحدهای بزرگ است.
شورای عالی کار برای جلوگیری از تضییع حقوق بخشی از شاغالن با عنوان "کارمزدی"
در مصوبه دستمزدی خود ،بخشی را به عنوان چگونگی افزایش حقوق سال  ۹۴این گروه
ها پیش بینی کرده که عمل به آن برای بنگاه ها و واحدهایی که از این دست نیروها
استفاده می کنند ،الزامی است.
متن ابالغیه وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران کارمزدی
در سال ۹۴
وزارت کار در بخشنامه ای اعالم کرد :نرخ های کارمزدی در سال ( ۱۳۹۴به نسبت
آخرین کارمزد در سال  )۱۳۹۴در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ
 ۱۷درصد افزایش می یابند .در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (عالوه بر
کارمزد) باشند ،این بخش نیز بایستی  ۱۷درصد افزایش یابد.

ثبتنام از متقاضیان
جدید دریافت
یارانه نقدی
در فرمانداریها

تبصره :چنانچه نرخ یا مالک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت
دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند ،در اینصورت تنها بخش
ثابت مزد مشمول  ۱۷درصد افزایش خواهد گردید( .زیرا با این عمل نرخ یا مالک های
کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد
شد).
تبصره :در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷۴۷۵
ریال در روز گردد ،مالک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۷۴۷۵
ریال خواهد بود.
اعطای مزد سنوات
عالوه بر افزایش کارمزد ،کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه
بندی مشاغل بانشد یا خیر ،حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی
موضوع بخشنامه مورخ  ۹۳.۱۲.۲۵وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.
ابالغیه وزارت کار درباره حقوق نیروهای کارمزدی در سال ۹۴

فرامرز توفیقی با بیان اینکه کارگران کارمزدی در برخی بخش ها اشتغال دارند گفت:
نیروهای شاغل در بخش ساختمان ،انجام پروژه های مشخص ،ویزیتوری ،نیروهای
بازاریابی انواع شرکت های پخش از دارو گرفته تا غذا و مواردی از این دست دارای
نیروهای کارمزدی هستند.عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهارداشت:
همچنین در بخش های تولیدی و پوشاک ،فروش تولیدات مختلف و نیروهایی که به
صورت غیرمستقیم با شرکت های اصلی قرارداد دارند؛ نیروی کارمزدی شناخته می شوند.
توفیقی خاطرنشان کرد :شرکت های تولید مواد شوینده ،محصوالت بهداشتی ،غذایی،
دارو ،پوشاک و  ...معموال محصوالت خود را از طریق شرکت های پخش وابسته به خود
و یا جدا از بنگاه اصلی به بازار عرضه می کنند و در این بخش شرکت های پخش دارای
نیروهایی هستند که به صورت دریافت کارمزدی از فروش با شرکت در ارتباط کاری
هستند.وی تاکید کرد :مصوبه بر این موضوع تاکید دارد که اگر کارگران کارمزدی دارای
بخش ثابت مزد ماهیانه باشند که باید به آن  ۱۷درصد افزوده شود و در غیر اینصورت
افزایش ها باید به نحوی باشد که حداقل دریافتی روزانه افراد از  ۲۳۷۴۷۵ریال کمتر
نشود.

به گزارش تسنیم ،با عنایت به تکلیف مصرح در بند "د" تبصره  20قانون بودجه سال  94کل کشور ,دولت موظف است از فروردین
ماه سال  ،1394امکان ثبتنام کلیه کسانی را که موفق به ثبتنام در طرح دریافت یارانه نقدی نشدهاند در فرمانداریهای شهرستانها
فراهم نموده و از ماه بعد از ثبتنام ،نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.
همچنین بر اساس تکلیف مصرح در بند "ح" تبصره  20قانون بودجه سال  94کل کشور ،دولت موظف است یارانه خانوارهای
پردرآمد را قطع کند .خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ،بعد خانوار و محل سکونت و میزان
درآمد تعیین میشود.

سخنگوی دولت:

غیردولتیها هم حق افزایش خودسرانه
قیمتها را ندارند
سخنگوی دولت در نشست خبری با تاکید بر اینکه بودجه
عمرانی دولت در سال  93در مقایسه با سال قبل آن یک و
نیم برابر افزایش داشت  ،گفت :پیش بینی شده بود بودجه
طرح های عمرانی  29هزار و  700میلیارد تومان تحقق یابد
که این رقم در سال  93به حدود  32هزار و  200میلیارد
تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،محمد باقر نوبخت در
نخستین نشست با خبرنگاران در سال  94افزود  :علت توجه
دولت به گسترش طرح های عمرانی حرکت در چارچوب
سیاست خروج از رکود و کاهش تورم بود و با این سیاست
نرخ تورم 12ماهه در اسفند  93چهارده ممیز هشت دهم درصد شد که  10واحد درصد کمتر
از پیش بینی سال  93بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه عملکرد دولت در مهار تورم و کاهش آن رضایت بوده
است  ،گفت :رشد اقتصادی نیز در نه ماهه سال گذشته  3.8درصد شد و برای امسال نیز
افزایش رشد اقتصادی را در برنامه داریم و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی  4تا  5درصد را
دنبال می کنیم.
نوبخت افزود :در نرخ تورم نیز برنامه داریم تا این نرخ در سال جاری از متوسط نرخ
تورم سال گذشته که 14.8درصد بود به زیر  14درصد کاهش یابد و برای تحقق آن توجه
به اجرای طرح های عمرانی و توسعه سرمایه گذاری به ویژه در بخش های غیر دولتی
دنبال می شود.
سخنگوی دولت با اشاره به پیش بینی های قانون بودجه و پیش بینی دو سقف بودجه
ای با توجه به نوسانات قیمت نفت گفت :یک مورد سقف  224هزار میلیارد تومانی برای
شش ماهه نخست و سقف دوم  236هزار میلیارد تومان متناسب با درآمد نفت تعیین شده
است تا هم برای ارقام باالی  236هزار میلیارد تومان اگر درآمدهایی با لغو تحریم ها درپی
مذاکرات هسته ای داشته باشیم  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه سایه ای را در کنار
بودجه فعلی تهیه کرده است که اگر با لغو تحریم ها منابع مالی بیشتری آزاد شد از این
منابع بهتر استفاده شود.
سخنگوی دولت ادامه داد :همچنین بودجه اضطراری دیگری هم داریم که اگر سقف
از  224هزار میلیارد تومان کمتر باشد با محدود کردن هزینه های جاری بر روی اعتبارات
دارایی های سرمایه ای متمرکز خواهیم شد و عمده رشد اعتبارات را طرح های عمرانی
به دوش می کشد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به بخشنامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
به کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی در خودداری از افزایش قیمت ها خارج از
چارچوب قانون گفت :اجرای این بخشنامه که انضباط کاری و مالی را از ابتدای سال به
همه دستگاهها داد ،قابل پیگیری و نظارت است و هیچ دستگاه حتی غیر دولتی بدون توجیه
قانونی و منطقی نمی تواند بهای کاال و خدمات را افزایش دهد.

 27هزار سیمکارت ،فقط به نام یک نفر!
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به برخورد با دارندگان
سیمکارتهای غیرمجاز گفت 15 :هزار یا  27هزار سیمکارت به نام یک نفر ثبت شده است
و این یک تخلف مقرراتی است و ما با آنها برخورد خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،غالمرضا داداشزاده افزود :برخی افراد بیش از 10
سیمکارت در هر اپراتور در اختیار دارند و این تخلفی است که متاسفانه در دفاتر امور
مشترکین اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته است.
وی گفت :اسامی افرادی که بیش از  10سیمکارت در هر اپراتور دارند احصا شده است
و از امروز با این افراد که اسامی آنها در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
است تماس گرفته می شود و به آنها اطالع رسانی می شود که می توانند از میان سیمکارت
های خود فقط  10سیمکارت در هر اپراتور را انتخاب کنند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به
اقدامات پس از اطالعرسانی به صاحبان سیمکارت از طریق تماس تلفنی و پیامک افزود:
هنوز زمان مشخصی برای قطع سیمکارت های اضافی افراد درنظر گرفته نشده است اما این
زمان نامحدود نخواهد بود و افراد بهتر است به اطالع رسانی ها توجه کنند چراکه در نهایت
سیمکارت های اضافی آنها قطع خواهد شد.
داداش زاده در پاسخ به این پرسش که این ساماندهی چه زمانی به سرانجام میرسد؟،
گفت :ما هر دو هفته یک بار جلسهای داریم که نمایندگان همه اپراتورها در آن حضور دارند
و به تناسب رویدادهایی که در این دو هفته اتفاق میافتد تصمیمگیری صورت میگیرد.
وی درباره برخورد جدی با افرادی که تعداد زیادی سیمکارت در اختیار دارند ،افزود :ما
از ابتدا از خود اپراتورها خواستهایم که به مسئولیتشان عمل کنند ،داشتن سیمکارت زیاد
یک تخلف مقرراتی است و تذکر و اخطار کتبی به اپراتورها داده شده و در همین مدت
سیمکارتهایی که در موارد غیرقانونی استفاده شده است با دستور سازمان تنظیم مقررات
قطع شدهاند.
داداشزاده در زمینه برخورد با فروشندگان سیمکارتهای غیرقانونی گفت :ما در این
زمینه دو کار مهم انجام دادیم نخست از چند ماه قبل سامانه اپراتورها مجوز ثبت بیش از 10
سیمکارت برای هر نفر را به هیچ کس نمی دهد و این اقدام در دفاتر مشترکان اعمال می
شود یعنی یک بخشی از این مشکل به صورت سیستمی درحال حل شدن است.
وی بخش دوم اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این موضوع را بسته شدن تعدادی
از دفاتر مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دانست و افزود :در این مدت بیش از  30دفتر
مربوط به مشترکان اپراتورهای تلفن همراه تعطیل شده است و این برخورد قانونی ما به
صورت مداوم خواهد بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مخاطب قراردادن اپراتورها و اشاره
به مصوبه  190درباره جرایمی که برای این نوع تخلفات درنظر گرفته شده است ،گفت:
برای اپراتورها در ماههای گذشته جرایمی صادر شده است و این اپراتورها باید بدانند که
سازمان تنظیم مقررات درنظر دارد موضوع سیمکارت های غیرقانونی را سر و سامان بدهد و
دفاتر مشترکان باید تحت نظارت اپراتورها باشند و فروش سیمکارت ها باید در مسیر قانونی
خود قرار داشته باشد.داداشزاده درباره اپراتورهای متخلف افزود :همه اپراتورها تقریبا به یک
شکل در این تخلف سهیم بوده اند و ما تاکید داریم که آنها باید بر دفاتر امور مشترکین خود
دقت نظر بیشتری داشته باشند.
وی درباره جریمه در نظر گرفته شده برای اپراتورهای متخلف گفت :جریمهها صادر و به
اپراتورها نیز ابالغ شده و بخش عمدهای از نظارت ما استفاده از این نوع ابزار است.
داداشزاده مبلغ جریمههای اپراتورهای تلفن همراه را بیش از چند میلیارد تومان عنوان
کرد.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین
درباره طراحی سامانه ای که به زودی از طریق سازمان تنظیم مقررات یا اپراتورها دراختیار
مردم قرار میگیرد ،افزود :در این سامانه هر فرد با وارد کردن کدملی خود میتواند به راحتی
تعداد سیمکارتهای خود را ببیند.

فرهنگی

6

یکشنبه  30فروردین  - 1394شماره 680
وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اجازه نمیدهیم اغراض جناحی
محیط فرهنگ را خدشهدار کند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به دستاوردهای
دولت در حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی ،ابراز امیدواری
کرد در عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در آغاز سال
همدلی و همزبانی دولت و ملت ،همه دلسوزان نظام از جمله
گروهها و جریانهای سیاسی ،به گونهای عمل کنند که به
حفظ و ارتقای سطح امید در جامعه کمک شود.
به گزارش ایسنا ،علی جنتی در دیدار با هیات رئیسه و
مسووالن کمیتههای اجرایی کانون جوانان حزب اعتدال و
توسعه ،همچنین با تاکید بر نقش فعالیتهای سالم فرهنگی
در ارتقای سطح امید ،تاکید کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر تقویت نشاط در فضای
فرهنگی و حمایت از فعالیتهایی که در چارچوب قانون انجام میشود تاکید داشته و اجازه
نخواهد داد آرامش محیط فرهنگ و هنر ،با فشارهای برآمده از اغراض جناحی و منافع
گروهی خدشهدار شود.وی خاطرنشان کرد :از همان ابتدا که به وزارت ارشاد آمدم احساس
کردم برخی از جریانهایی که دولت آقای روحانی را از خود نمیدانند ،همه توان خود را صرف
بهانهگیری و عیبجویی از فعالیتهای این دولت نمودهاند که متاسفانه عرصه فرهنگ نیز از
این بهانهگیریها بینصیب ،نبوده است.
جنتی با تاکید بر استقبال وزارت ارشاد از نقدهای سازنده و دلسوازانه ،گفت :در سال گذشته
بیش از  72هزار عنوان کتاب منتشر شد .حاال برخی میآیند و مثال از میان این حجم انبوه،
دو سه کتاب را پیدا میکنند که چند پاراگراف مشکل دارد .در این که ما باید مراقبت کنیم که
حتی همین دو سه اشکال هم بر عملکردمان وارد نشود شکی نیست اما آیا این عملی اخالقی
است که با برجسته کردن یکی دو خطای کوچک احتمالی و سهوی ،همه زحمات کارکنان
این وزارتخانه را زیر سوال ببریم .وزیر ارشاد به لغو اجرای برخی کنسرتهای قانونی طی
سال گذشته اشاره کرد و افزود :پارسال به دروغ شایع کردند که وزارت ارشاد مجوز تک خوانی
به بانوان داده است و با پخش وسیع این شایعه در سطح کشور تالش داشتند دیدگاه علما و
متدینین را علیه دولت و وزارت ارشاد منفی کنند .قطعا باید در دلسوزی این شایعهپراکنان برای
نظام و فرهنگ کشور تردید کرد ،چرا که اگر اینان دغدغه اسالم و فرهنگ اسالمی را داشتند
اوال به دروغ متوسل نمیشدند و در ثانی همان سالهای قبل از استقرار دولت آقای روحانی
که برخی کتابهای سراسر مشکلدار ،مجوز چاپ گرفتند ،واکنش نشان میدادند .بر اساس
این گزارش ،در این دیدار مسعود شفیعی رییس کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه و عضو
شورای مرکزی این حزب ،با اشاره به فضای عمومی کشور و ایجاد امید و نشاط در جامعه،
بویژه در آغاز سال جدید و روند مثبت در مذاکرات هستهای ،حمایت از فعالیتهای فرهنگی و
هنری قانونمند را پیش نیاز افزایش تحرک بیشتر در فضای فرهنگی دانسته و بر حمایت کانون
جوانان این حزب از برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این حوزه تاکید کرد.

فاطمه هاشمی رئیس فدراسیون
بیماران خاص و پیوند اعضا شد
مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های بیماران خاص
و پیوند اعضا سهشنبه هفته گذشته برگزار و دکتر فاطمه
هاشمی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس این فدراسیون
انتخاب شد.
به گزارش ایلنا ،مجمع انتخابات فدراسیون بیماران خاص
و پیوند اعضا سهشنبه هفته گذشته به ریاست غالمرضا
شعبانی بهار معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان،
شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع
در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
مریم وطن دوست ،طاهره طاهریان ،فاطمه هاشمی ،رضا
رودگر ،محمود جعفری ،محمد هادی خشنودی ،محمدتقی ماهتاب خواه ،هانی صباغیان،
تورج ملک محمدی ،پروین داد اندیش و فروزان زاهد منش نامزدهای انتخابات بودند که در
زمان برگزاری انتخابات همگی آنان به غیر از فاطمه هاشمی و تورج ملک محمدی انصراف
دادند که در نهایت فاطمه هاشمی با رای قاطع به مدت چهار سال به عنوان رئیس این
فدراسیون انتخاب شد .دکتر فاطمه هاشمی فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی موسس
این فدراسیون بوده و هم اکنون ریاست بنیاد بیماران خاص و پیوند اعضا را برعهده دارد.

دستور رئیسجمهور
برای رسیدگی به درخواستهای معلمان
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ،محمد فاضل
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی اظهار کرد :با دستور رئیس جمهور و با هدف به رسیدگی
خواسته های فرهنگیان عزیز ،کارگروهی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
 ،محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش
وپرورش تشکیل شد .وی با بیان این که تشکیل این کارگروه با حضور مسئولین تراز اول دولت
نشان از توجه ویژه مسئوالن نظام به مسائل آموزش وپرورش و اهتمام جدی به معلمان دارد
خاطرنشان کرد :ترکیب افراد حاضر در کارگروه مورد اشاره نشان می دهد عزم دولت برای
رسیدگی به مشکالت معلمان جدی است.
معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس خبرداد

پذیرش بدون کنکور دانشجوی دکتری
در دانشگاه تربیت مدرس
معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس گفت که این دانشگاه در دورههای دکتری تخصصی
سال  1394از طریق پذیرش برگزیدگان علمی ،دانشجو میپذیرد .به گزارش ایسنا ،دکتر مختار
جاللی با اعالم این خبر اظهار کرد :دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم کردن زمینه جذب
برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی
کشور و براساس "آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی
دکتری مصوب جلسه مورخ  27خرداد  93شورای هدایت استعدادهای درخشان" و شیوهنامه
پذیرش برگزیدگان علمی مصوب شورای دانشگاه تربیت مدرس نسبت به پذیرش به پذیرش
برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دورههای دکتری تخصصی اقدام
کرده است .وی توضیح داد :متقاضیان واجد شرایط میتوانند نسبت به ثبتنام الکترونیکی
از طریق سامانه جامع دانشگاهی تا  94.1.31اقدام کرده و مدارک مورد نیاز را فقط از طریق
سامانه الکترونیکی مذکور ارسال کنند .به گفته جاللی نتایج بررسی اولیه درخواست متقاضیان
و راهیافتگان به مصاحبه علمی متعاقبا پس از اتمام مهلت ثبتنام از طریق سامانه جامع
آموزشی دانشگاه اعالم میشود .معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در پایان خاطرنشان
کرد :متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به وبگاه دانشگاه مراجعه کنند.

نحوه جذب نیرو و اولویتهای استخدام در آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش گفت :فرزندان فرهنگیان و مربیان
پیش دبستانی در اولویت استخدام آموزش و پرورش هستند.
به گزارش ایسنا ،علی اصغر فانی با اشاره به جذب پنج هزار
نیروی استخدامی در چند ماه آینده در آموزش و پرورش اظهار کرد:
این نیروها از رشتههای مختلف و از طریق آزمون جذب میشوند.
وی خاطر نشان کرد :پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی
یک دوره یک ساله را برای تعلیم روشهای تدریس در دانشگاه
فرهنگیان سپری میکنند و سپس جذب آموزش و پرورش
میشوند.
وزیر آموزش و پرورش گفت :در حال حاضر هیچ گونه کمبود
نیروی انسانی در آموزش و پرورش وجود ندارد ،بلکه توزیع
نیروی انسانی در آموزش و پرورش مناسب و متوازن نیست.
وی اظهار کرد :نیروهای موجود آموزش و پرورش در برخی از
مناطق تورمی و در برخی از مناطق به نسبت جنسیت و رشته و
تخصص و موقعیت جغرافیایی کمبود وجود دارد.
فانی افزود :سیاست آموزش و پرورش بر بومی سازی است
که طبق این سیاست ،اولین گروه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
بهمن سال گذشته با تاکید بر سیاست بومی سازی وارد مراکز
تربیت معلم شدند.

صدور مجوز برگزاری آزمون استخدامی
آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم این خبر که مجوز
استخدام نیروی انسانی به صورت شفاهی صادر و زمان آن
مشخص شده است ،گفت :به محض آنکه مجوز به صورت کتبی
ابالغ شود ،دستورالعمل مربوطه را صادر خواهیم کرد.
علیاصغر فانی در حاشیه "همایش یاس مهربانی" درباره
آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش
اظهار کرد :مجوز استخدام شفاها داده شده ،زمان آن مشخص و

آزمون را سازمان سنجش و آموزش و پرورش
مشترکا برگزار میکنند.
وی افزود :هفته گذشته هم پیگیر بودم تا
این مجوز کتبا ابالغ شود .به مجرد آنکه مجوز
کتبا ابالغ شود دستورالعمل مربوط صادر خواهد
شد و همه جزییات در آن مشخص است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه
برحسب نیاز به نیروی انسانی و با توجه به
جنسیت ،رشته و جایگاه جغرافیایی در آموزش
و پرورش توزیع نیازها را در دستورالعمل اعالم
میکنیم ،گفت :کسانی که پذیرفته میشوند باید یک سال در
دانشگاه فرهنگیان آموزش معلمی ببینند.
گسترش مدارس دولتی نسبت به مدارس خاص

فانی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش مدارس خاص از
جمله سمپاد نیز اعالم کرد :سال گذشته سیاست کاهش مدارس
خاص ابالغ شد اما توجه داشته باشید زمانی که دانشآموز ما وارد
مدرسه میشود تا فارغالتحصیل نشود ،نمیتوانیم او را جابهجا
کنیم .این سیاست را با شیب مالیم با توجه به صالح دانشآموز
شروع کردیم و آثار آن را طی سه تا چهار سال آینده خواهیم
دید.وی افزود :پذیرش دانشآموزان در مدارس خاص با توجه به
شرایط هر منطقه بازتعریف شده که البته به معنای کاهش تعداد
آنها نیست و بستگی به شرایط دارد .در مجموع به نظر میآید
تعداد مدارس دولتی نسبت به مدارس خاص گسترش یابد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری
درباره چرایی تغییر عناوین استادیار ،دانشیار و ...در طرح رتبهبندی
معلمان به ارشد خبره عالی اعالم کرد :در قانون مدیریت خدمات
کشوری ،پنج رتبه مقدماتی ،پایه ،ارشد ،خبره و عالی پیشبینی
شده که ما طبق همان ،طرح را تدوین میکنیم.

پیگیر پرداخت معوقات فرهنگیان
هستیم

فانی درباره پرداخت مطالبات معوق
فرهنگیان نیز گفت :هفته گذشته هم پیگیر
پرداخت این معوقات بودیم و اگر آن را بپردازیم
دیگر آن را اعالم نمیکنیم.
وی درباره نتیجه طرح آزمایشی بازگشایی
مدارس در روزهای پنجشنبه گفت :هنوز
سازمان پژوهش اعالم نظر قطعی درباره نتایج
این طرح ارائه نکرده است.
زمان انتخاب رشته دانشآموزان

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره زمان انتخاب رشته
دانشآموزان گفت :دانشآموزان در انتهای سال نهم رشته
خود را مشخص میکنند و از سال دهم در رشته انتخابی ادامه
تحصیل میدهند.فانی همچنین درباره پرداخت وجه پیشثبتنام
در مدارس غیردولتی هشدار دارد و گفت :مدارس در قبال
پیشثبتنام نباید وجهی از والدین دریافت کنند .ثبتنام اولیه
برای این مدارس اشکالی ندارد اما دریافت پول مجاز نیست.
اعتباراتتوزیعشیرمدارسهنوزتامیننشدهاست
وی درباره تکلیف مدارس واگذار شده به بخش خصوصی با
توجه به مخالفت مجلس شورای اسالمی گفت :نامگذاری این
طرح به "واگذاری" غلط است .در ماده  22قانون مدیریت خدمات
کشوری و آییننامه مصوب سال  89آمده است که دولت میتواند
مدارسی را به مشارکت بگذارد و این اقدام قانونی بوده است و
اگر رسانهها یا مدیران آموزش و پرورش این نامگذاری را انجام
دادهاند غلط بوده است و نمیتوان عنوان واگذاری را بر آن نهاد.
وزیر آموزش و پرورش در پایان درباره توزیع شیر در مدارس
نیز گفت :اعتبارات مربوط هنوز تامین نشده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم خبرداد

تداوم اعطای وام به دانشجویان مقطع دکتری در سال 94
تحقق صد درصدی درآمدهای صندوق رفاه دانشجویان

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت :صندوق رفاه دانشجویان
بازوی دانشجویان و سازمان امور دانشجویان است.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجتبی صدیقی در مراسم معارفه
رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به تغییر و تحوالت
وزارت علوم در سال اخیر گفت :طبیعی است که تغییر و تحوالتی
که در سال اخیر در وزارت علوم رخ داد در برخی از واحدهای
وزارتخانه تاثیرگذار باشد.
وی بر اهمیت سازمان امور دانشجویان تاکید کرد و افزود:
حساسیت حوزه دانشجویی به گونهای است که هرکسی در
وزارت علوم مسؤلیتی میپذیرد توجهش به سازمان امور
دانشجویان جلب میشود .اولین بازدید رسمی دکتر فرهادی هم
از این سازمان بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد :مساله صندوق رفاه
دانشجویان جزو اولین صحبتهای من با دکتر فرهادی بود .دکتر
فرهادی مسائل صندوق را با جدیت دنبال میکردند .از طرفی
گزارشهایی از برخی مشکالت صندوق به گوش ایشان میرسید
که ایشان را بیشتر نگران میکرد.
صدیقی با اشاره به عملکرد مطیعی به عنوان رئیس صندوق
رفاه دانشجویان اظهار کرد :یکی از دغدغههای دکتر فرهادی
این بود که ضمن تجربهای که دکتر مطیعی در اداره صندوق

رفاه دانشجویان دارد باید سرمایهگذاری بیشتری در صندوق
صورت بگیرد و کمبود اعتباری صندوق از طریق سرمایهگذاری
رفع شود .باید امکان به کار گرفتن منابع صندوق و کسب منابع
جدید فراهم شود .البته دکتر مطیعی این فرآیند را در یک سال
و چند ماهی که مسؤلیت صندوق را بر عهده داشتند به درستی
رعایت کردند.
وی ادامه داد :دکتر مطیعی در ساماندهی صندوق و ایجاد
نظم اداری و مالی بسیار موفق بودند .ایشان توانستند منابع
هدررفته صندوق را برگردانند.

انتصاب مطیعی به سمت
مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان

مشاور وزیر علوم با بیان اینکه در انتخاب رئیس صندوق رفاه
دچار یک دو راهی شده بودیم ،توضیح داد :دکتر فرهادی تمایل
داشتند در مورد صندوق رفاه دانشجویان هم از نیرو و رویکرد
جدید بهره ببرند و هم از تجربه دکتر مطیعی استفاده کنند .از
طرف دیگر جایگاه دکتر مطیعی برای دکتر فرهادی حائز اهمیت
بود و میخواستند از تجربه ایشان در جایی استفاده کنند که
به حوزه صندوق نزدیکتر باشد .با توجه به اینکه دکتر مطیعی
پیشنهاد انتخاب ایشان به عنوان معاون اداری مالی سازمان امور

دانشجویان را نپذیرفتند ،ایشان به عنوان مشاور رئیس سازمان
مشغول به فعالیت خواهند شد.
صدیقی با تاکید بر اینکه حوزه دانشجویان داخل ارتباط
نزدیکی با صندوق رفاه دانشجویان دارد ،افزود :صندوق رفاه
دانشجویان بازوی سیاستگذاری دانشجویان و سازمان امور
دانشجویان است.
وی با اشاره به نیازهای دانشجویان گفت :بسیاری از نیازهای
دانشجویان به دلیل کمبود بودجه پاسخ داده نمیشد .از آنجایی
که منابع دولت محدود است باید با مدیریت قویتر و توجه به
عرصههای جدید با رشد خوب در کسب درآمدهای صندوق و
بازگشت مطالبات خدمت بیشتری به دانشجویان داشته باشیم.
البته اکنون با رشد خوبی در کسب درآمدهای صندوق و بازگشت
مطالبات مواجه هستیم و درآمدهای صندوق صددرصد محقق
شدهاند.
وی در ادامه با اشاره به اعطای وام ویژه به دانشجویان
دکتری اظهار کرد :حرکت جدید صندوق رفاه دانشجویان،
اعطای وام ویژه به دانشجویان دکتری بود که از سال گذشته
آغاز شد و با اینکه اعتبارات دولتی صندوق در سال  94نسبت
به سال  93تغییری نکرده است ،اعطای این وام به قوت خود
باقی است.

جزئیات پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه امیرکبیر

جزییات پذیرش بدون آزمون دانشجویان دارای استعدادهای
درخشان در مقطع دکتری در سال تحصیلی  94-95اعالم شد.
به گزارش ایسنا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ارتقای
کیفی دوره های دکتری و حمایت از استعدادهای درخشان و در
چارچوب ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و ف ّناوری و آیین نامه
داخلی ،تعداد محدودی از فارغ ال ّتحصیالن و دانشجویان سال
آخر کارشناسی ارشد را برای ورود به دوره دکتری سال 94-95
بدون آزمون پذیرش می کند.
شرایط عمومی برای پذیرش درخواست متقاضیان عبارت
است از:
 -1-1داشتن مع ّدل ح ّداقل ( 17بدون احتساب نمره پایان
نامه) در مقطع کارشناسی ارشد و
 -2-1داشتن ح ّداقل نمره  18پایان نامه در مقطع کارشناسی
ارشد و
 -3-1داشتن ح ّداقل یکی از شرایط زیر:
الف-یک مقاله معتبر علمی پژوهشی داخلی یا نمایه شده
بین المللی که نام متقاضی بعد از حذف نام استاد راهنمای پروژه،
نفر ا ّول باشد.
ب-یک ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش
های علمی و صنعتی ایران
ج-رتبه ا ّول تا س ّوم انفرادی یا ا ّول گروهی در جشنواره های
علمی معتبر بین المللی
د -دانشجویان کارشناسی ارشد ترم چهارم در صورتی که
جزو رتبه های ا ّول؛ یا د ّوم و س ّوم با مع ّدل کارشناسی ارشد
باالی  18باشند.
تبصره  -1تنها دانشجویان دوره های روزانه و نوبت د ّوم
کلیه دروس را تا پایان نیمسال س ّوم
دانشگاه های دولتی که ّ
گذرانده اند می توانند از بند د استفاده کنند.
تبصره  -2تا موعد ثبت نام در مقطع دکتری تمامی مدارک
نهایی کارشناسی ارشد باید ارائه گردد.

تبصره  -3رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط
با رشته کارشناسی ارشد باشد.
تبصره  - 4داوطلبان فقط می توانند در یک رشته (مرتبط با
رشته کارشناسی ارشد) درخواست بدهند.
تبصره  -5فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تا
پایان شهریور ماه قبل از شروع دوره دکتری الزامی است.
تبصره -6فقط پرونده فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد که
از زمان فراغت از تحصیل آنها کمتر از سه سال گذشته باشد
قابل بررسی است.
تبصره -7مدارک دوره های مجازی ،نیمه حضوری یا غیر
حضوری ،آموزش محور و نیز دانشگاه های غیر انتفاعی برای
ورودی بدون آزمون ،مورد پذیرش نخواهد بود.
تبصره-8مجلاّ ت پذیرش دهنده مقاالت مذکور نباید در
فهرست مجلاّ ت نامعتبر وزارت علوم ،تحقیقات و ف ّناوری باشند (
لینک فهرست مجلاّ ت نامعتبر وزارتخانه)
ما ّده -2پذیرش ا ّولیه
درخواست متقاضیانی که طبق ما ّده 1واجد شرایط پذیرش
هستند از سوی اداره استعدادهای درخشان به دانشکده ها ارسال
می گردد.
دانشکده ها طبق شرایط و ضوابط خود می توانند اقدام به
پذیرش ا ّولیه متقاضیان نمایند.
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در وب سایت دانشکده
اعالم خواهد گردید.
بدیهی است اعالم نتایج ا ّولیه هیچگونه حقّی برای داوطلبان
ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به موافقت دانشگاه و تأیید
سازمان سنجش آموزش کشور می باشد و احراز صالحیت
عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.
نحوه ثبت نام:
-1متقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تکمیل و پرینت فرم ثبت نام اینترنتی و

مدارک الزم را فقط از طریق پست پیشتاز ح ّداکثر تا  10اردیبهشت
به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس :خیابان حافظ،
سمیه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ساختمان
روبروی خیابان
ّ
آموزش ّ
کل ،طبقه د ّوم ،اتاق  ، 9صندوق پستی1591634311
ارسال نمایند.
مدارک الزم عبارت است از:
• کپی کارنامه (ریز نمرات) کارشناسی و کارشناسی ارشد
• کپی صورتجلسه دفاعیه کارشناسی ارشد با درج نمره پایان
نامه کارشناسی ارشد
• اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله ،گواهی رتبه ا ّول تا س ّوم
انفرادی و یا ا ّول گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی،
گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های
علمی و صنعتی ایران ،گواهی رتبه ا ّول تا س ّوم رشته/گرایش
در مقطع کارشناسی ارشد ،گواهی کسب رتبه در المپیاد علمی
دانشجویی کشور ،کتاب تألیفی یا ترجمه شده ،کپی مدرک زبان
(درصورت وجود هریک از موارد فوق)
• ارسال اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ  950هزار ریال به
شماره حساب ( )2177519001002بانک ملّی شعبه فردوسی به
نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
• مدارک و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
• روی پاکت ،نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی مورد تقاضا
حتم ًا درج گردد.
• به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.
• مصاحبه پذیرفته شدگان بدون آزمون همزمان با پذیرفته
شدگان آزمون کتبی دکتری می باشد.
*زمان مصاحبه و اعالم نتایج در سایت اداره تحصیالت
تکمیلی دانشگاه اعالم خواهد شد.
در پایان تاکید شده است که متقاضیان از مراجعه حضوری
و یا تماس تلفنی در خصوص زمان مصاحبه و اعالم نتایج ج ّداً
خودداری گردد.
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دستگیری بازپرس ويژه قالبي
قبل از کالهبرداری  200میلیون تومانی در تهران

مردي كه با معرفي خود به عنوان بازپرس ويژه قتل
پايتخت قصد كالهبرداري  200ميليون توماني داشت،
دستگير شد.
به گزارش جوان ،اسفندماه سال قبل حسين روشن،
بازپرس ويژه قتل سابق تهران براي شكايت از مرد
كالهبرداري در اداره پليس حاضر شد .او گفت من
حسين روشن هستم و تا يك سال قبل بازپرس ويژه قتل
دادسراي جنايي پايتخت بودم و در حال حاضر دفتر وكالت
دارم .چند روز قبل براي شستوشوي خودروام به كارواشي
رفتم .در كارواش يكي از افسران پليس كه از دوستان
صاحب كارواش بود مرا شناخت و احوالپرسي كرد .او مرا
به صاحب كارواش معرفي كرد و گفت به عنوان افسر
پرونده قب ً
ال با من همكاري داشته است .وقتي افسر پليس
مرا به نام روشن معرفي كرد ،صاحب كارواش تعجب كرد
و گفت كه مدتي است مرد ديگري خودش را روشن و
بازپرس ويژه قتل به او معرفي كرده و قرار بوده با گرفتن
مبلغي براي او كاري انجام دهد .پس از اين من شگفتزده
شدم و با كمي تحقيق فهميدم مرد غريبه با غصب عنوان
بازپرس ويژه قتل قصد كالهبرداري دارد به همين خاطر
به اداره پليس آمدم تا از آن مرد به اتهام غصب عنوان
شكايت كنم.
پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي مدير

روستا بازپرس ويژه قتل از دادسراي جنايي پايتخت براي
رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار
گرفت .پس از اين مأموران پليس سراغ صاحب كارواش
رفتند .نخستين تحقيقات نشان داد شكايت شاكي واقعيت
دارد و مردي با جعل هويت بازپرس قصد كالهبرداري
دارد .صاحب كارواش گفت :مدتي قبل مردي خودرواش را
براي شستن به كارواش آورد .داخل دفتر كارواش با يكي
از دوستانم به نام رحيم كه يكي از بستگانش به خاطر
ارتكاب جرمي در زندان بود ،حرف ميزديم كه آن مرد
خودش را قاضي روشن معرفي كرد و گفت بازپرس ويژه
قتل تهران است .او به دوستم گفت در صورت پرداخت
 200ميليون تومان مرد زنداني را آزاد ميكند و قرار شد
دوباره به كارواش بيايد و در اين باره با دوستم حرف بزند.
وي چندين بار به كارواش آمد و با دوستم حرف زد تا اينكه
چند روز قبل فهميدم او با جعل عنوان قصد كالهبرداري
داشته است.
رحيم نيز در تحقيقات حرفهاي صاحب كارواش را
تأييد كرد و گفت كه آن مرد خودش را بازپرس ويژه قتل
معرفي كرده است .پس از اين مأموران پليس به رحيم
آموزشهاي الزم را دادند و در يك قرار صوري بازپرس
قالبي را بازداشت كردند .پس از بازداشت متهم بود كه
شاكي متهم را شناخت و گفت :چند سال قبل به عنوان

بازپرس ويژه قتل روي يك پرونده قتل تحقيق ميكردم
كه فهميدم نزد بستگان متهم پرونده رفته و خودش را پسر
عموي من معرفي كرده و قصد اخاذي داشته كه موفق
شدم او را شناسايي و دستگير كنم .وي در آن زمان اظهار
پشيماني كرد و من هم رضايت دادم و در نتيجه بعد از چند
روز بازداشت آزاد شد.
متهم در تحقيقات با قبول جرم خود گفت :فاميل من
هم روشن است و به خاطر اينكه نزد ديگران بزرگنمايي
كنم خودم را بازپرس روشن معرفي ميكردم.
وي ادامه داد :روزي كه براي شستن خودروام به
كارواش رفتم متوجه حرفهاي صاحب كارواش با
دوستش شدم و همان لحظه به فكرم رسيد تا خودم را
بازپرس روشن معرفي كنم و خودم را بزرگ جلوه دهم.
وقتي خودم را بازپرس ويژه قتل معرفي كردم آنها از من
خواستند تا براي آزادي يكي از بستگانشان از زندان كاري
انجام دهم كه من مبلغ  200ميليون تومان پيشنهاد دادم
و آنها هم قبول كردند.
وي در پايان گفت :بعد از چند بار مالقات با صاحب
كارواش سرانجام دستگير شدم .متهم به اتهام غصب
عنوان به دستور قاضي مدير روستا بازداشت شد و براي
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار
گرفت.

مرد بنزسوار وقتی مقابل  ۳زن جوان توقف کرد تا آنها
را به مقصدشان برساند ،خبر نداشت در دام عجیبی گرفتار
شده که برای سرکیسه کردن او پهن شده است.
به گزارش همشهری ،يكي از شبهاي ديماه سال
گذشته مديرعامل يك شركت تبليغاتي از محل كار
خود بيرون آمد تا به خانهاش برود .وي وقتي به يكي از
خيابانهاي غرب پايتخت رسيد 3زن را ديد كه كنار خيابان
ايستاده بودند .آنها با تكان دادن دست از مرد بنزسوار
خواستند توقف كند و او هم پايش را روي ترمز گذاشت.
هر 3زن جوان سوار ماشين او شدند و در بين راه سر
صحبت را باز كردند و از راننده خواستند تا آنها را به يكي از
محلههاي غرب تهران ببرد .راننده بنز هم هرجا آنها گفتند
رفت و وقتي به خياباني خلوت رسيد ايستاد .همان لحظه
3زن نقشهاي كه از پيش كشيده بودند را عملي كردند .آنها
با تهديد چاقو و ضرب و شتم راننده ،از او خواستند كيف
پول و كارتهاي عابربانكش را به همراه رمزشان در اختيار
آنها قرار دهد.
آن شب 3زن موفق شدند حدود 5ميليون تومان پول
نقد ،انگشتر طال و ساعت مچي گرانقيمت از طعمهشان
سرقت كنند اما اين همه نقشه آنها نبود .سارقان پيش از
آن مكالماتي را كه بين آنها و مرد راننده رد و بدل شده بود
ضبط كرده و برايش پخش كردند و به او گفتند چنانچه
شكايت كند آبرويش را نزد خانوادهاش ميبرند .راننده بنز
كه حسابي شوكه شده بود از ترس آبروريزي از شكايت
گذشت غافل از اينكه به دردسر بزرگي افتاده است.
هنوز چند روزي از ماجراي دزدي نگذشته بود كه
موبايل مديرعامل زنگ خورد .پشت خط يكي از همان

زناني بود كه از او سرقت كرده بودند .زن سارق اينبار
نقشه باجگيري در سر داشت .او با تهديد از راننده بنز
خواست كه 30ميليون تومان پول به حسابش واريز كند
تا آنها بين خودشان تقسيم كنند؛ يعني نفري 10ميليون
تومان .وي باز هم تهديد كرد كه اگر اين پول واريز نشود
صداي ضبطشده را براي خانواده مديرعامل ميفرستد.
راننده بنز اينبار هم از ترس آبروريزي شماره حساب زن
جوان را گرفت و 30ميليون تومان بهحساب زن جوان واريز
كرد با اين تصور كه ماجرا تمامشده اما اشتباه ميكرد.
باجگيريهاي زنان جوان انگار تمامي نداشت چراكه
چند روز بعد زن ديگري با راننده بنز گرانقيمت تماس
گرفت .او گفت كه همدستش دروغ گفته و پس از اينكه
30ميليون تومان را گرفته ،چيزي به بقيه نداده است .وي
حتي گفت كه بر سر اين ماجرا با همدستش درگير شده
اما او حاضر نشده سهم آنها را بدهد .براي همين با تهديد
راننده بنز از او خواست 20ميليون تومان پول به حسابش
واريز كند .مرد ميانسال ديگر طاقت نياورد و راهي اداره
پليس شد تا از زنان باجگير شكايت كند.
اين مرد به كارآگاهان گفت3 :زن سارق و فريبكار
زندگي مرا مختل كردهاند .آنها آرامش را از من گرفتهاند
و مرتب تهديدم ميكنند .شب اول همه كارتهاي
عابربانكم را گرفتند و عالوه بر 5ميليون تومان پول نقدي
كه همراهم بود ،در حدود 10ميليون هم از حسابهايم
برداشت كردند اما باز هم دست بردار نيستند و تنها با
داشتن مكالمات ضبط شده آن شب مرتب از من اخاذي
ميكنند.
با اين شكايت تيمي از مأموران پليس با دستور قاضي

دادسراي ناحيه 5تهران جست و جوي خود را براي شناسايي
3زن سارق آغاز كردند .كارآگاهان در بررسي شماره حساب
آنها و اقدامات اطالعاتي سرانجام موفق شدند مخفيگاه
آنها را شناسايي كنند .هر 3زن اسفندماه سال گذشته در
عملياتي ضربتي و غافلگيرانه دستگير شدند.
اين 3زن كه 2ازدواج ناموفق داشتند در بازجوييها به
سرقت و اخاذي ميليوني اعتراف كردند.طراح نقشه سرقت
در بازجوييها گفت:طعمه ما مدير شركتي بود كه يكي از
بستگانم در آنجا كار ميكرد و ميدانستم وضع مالي خيلي
خوبي دارد .براي همين موضوع سرقت و اخاذي از او را
با 2نفر از دوستانم كه مدتي قبل در باشگاه ورزشي با آنها
آشنا شده بودم در ميان گذاشتم و آنها نيز قبول كردند.
براي همين شب حادثه تصميم گرفتم صداي او را ضبط
كنيم تا با اين مكالمات ضبط شده به تهديد مدير شركت
و اخاذي از وي بپردازيم .وي ادامه داد :بعد از سرقت ،يكي
از همدستانم نقشه اخاذي كشيد .با اينكه من و دوست
ديگرم مخالف بوديم با طعمه ما تماس گرفت .قرار بود
30ميليون تومان پول را بين ما تقسيم كند اما مدعي شد
كه اين پول را نگرفته.
بعد از چند روز وقتي متوجه شديم كه حقيقت را از ما
پنهان كرده با هم درگير شديم .با وجود اين او حاضر نشد
سهممان را بپردازد .من هم طمع كردم و بارديگر تصميم
داشتم از طعمه مان پول بگيرم و اصال فكرش را نميكردم
از ترس آبرويش شكايت كند و ما گير بيفتيم.
اين 3زن باجگير با قرار قانوني روانه زندان شدند و
تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد تا زواياي
پنهان آشكار شود.

زنی که با زنان جوان طرح دوستی میریخت و وارد
زندگیشان میشد نقشه سرقت جواهرات آنها را کشیده بود.
به گزارش همشهری ،اين زن با اين ترفند توانست دهها
ميليونتومان طال و جواهر سرقت كند اما سرانجام توسط
پليس دستگير شد.تحقيقات پليس در اينباره از شامگاه
29بهمنماه سال گذشته با شكايت زني جوان آغاز شد .او به
مأموران گفت سارقان به خانهاش واقع در ميدان نماز شهرري
دستبرد زدهاند و طال و جواهراتي با ارزش 300ميليون تومان
را دزديدهاند.
بهدنبال اين حادثه بازپرس شعبه دوم دادسراي شهرري
به افسران پايگاه نهم پليس آگاهي دستور داد در اينباره
تحقيق كنند .وقتي كارآگاهان خانه شاكي را بررسي كردند
معلوم شد سارق يا سارقان با استفاده از كليد وارد آنجا شدهاند
و از سويي از محل دقيق نگهداري جواهرات اطالع داشتهاند.
اين شواهد حاكي از آن بود كه بهاحتمال زياد عامل سرقت از
آشنايان شاكي است.
در جريان تحقيقات شاكي اطالعاتي را در اختيار مأموران
گذاشت كه فرضيه اوليه پليس را تأييد ميكرد .او گفت :حدود
2هفته قبل زني بهعنوان مستأجر به خانهاش رفت اما بعد از
 2هفته آنجا را تخليه كرد .وي در اينباره گفت :مدتي قبل
زني كه خودش را ليال معرفي كرده بود طبقه پايين خانهام

را اجاره كرد.
او در همين مدت كوتاه با من طرح دوستي ريخت و به
بهانههاي مختلف دائم به خانهام رفتوآمد داشت تا اينكه چند
روز پيش به اين بهانه كه دچار مشكالت مالي شده وديعهاش
را پس گرفت و خانه را تخليه كرد .بررسي اين اطالعات نشان
ميداد بهاحتمال زياد سارق همين زن است .اين فرضيه وقتي
قوت گرفت كه بررسي سوابق زني با چنين مشخصات نشان
داد او با هويت جعلي خودش را معرفي كرده است و بعد از
جلب اعتماد صاحبخانه و آشنا شدن با محل نگهداري طال
و جواهرات وي ،درحاليكه كليد ورود به آنجا را نيز بهدست
آورده بود دست به سرقت زده است.
اين زن هيچ سرنخي از خود بهجا نگذاشته بود و هيچكس
بهدرستي نميدانست او بعد از سرقت در كجا پنهان شده است
تا اينكه سرقتي مشابه در همان محدوده رخ داد .اين بار نيز
زني جوان جواهراتش از خانهاش ربوده شده بود .دومين شاكي
در توضيح آنچه رخ داده بود گفت:
چند روز قبل با زني به نام ليال در آرايشگاه زنانه آشنا
شدم .او زن خوبي بهنظر ميرسيد و از آن به بعد چند مرتبه
به خانهام رفتوآمد كرد تا اينكه با او صميميتر شدم و يك
روز درباره مشكالت زندگيام با او درددل كردم .او هم
يك دعانويس را معرفي كرد و گفت او ميتواند مشكالتم

را برطرف كند .شاكي ادامه داد :روز حادثه ليال با من در
آرايشگاه قرار گذاشت تا با هم سراغ دعانويس برويم .من هم
طبق قرار به آنجا رفتم اما هرچه صبر كردم او نيامد .من هم
ساعتي بعد به خانهام برگشتم و فهميدم طال و جواهراتم از
خانه سرقت شده است.
اين زن با گوشي تلفن همراهش از ليال عكس گرفته بود
و وقتي نخستين شاكي اين تصوير را ديد گفت صاحب عكس
همان مستأجرش است .ديگر ترديدي وجود نداشت كه عامل
هر دو سرقت زن تحت تعقيب است كه همهجا خودش را به
دروغ ليال معرفي كرده است .بررسيها در اينباره ادامه يافت
تا اينكه معلوم شد زن تحت تعقيب منصوره (44ساله) نام دارد
و در 24متري شهرري زندگي ميكند .به اين ترتيب مأموران
در عملياتي غافلگيركننده وي را دستگير كردند .وقتي متهم
تحت بازجويي قرار گرفت به سرقت جواهرات شاكيان اعتراف
كرد و گفت اموال مسروقه را به مرد طالفروشي در بازار
تهران فروخته است .به اين ترتيب مالخر نيز دستگير شد.
سرهنگ حسين زارع ،رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي
تهران بزرگ ،با اعالم اين خبر گفت :از آنجا كه ممكن است
اين زن در سرقتهاي ديگري نيز دست داشته باشد وي با
صدور قرار قانوني در بازداشت به سر ميبرد و تحقيقات از او
براي كشف ساير جرايم احتمالياش ادامه دارد.

دستگیری  ۳زن شیاد به اتهام باجگیری دهها میلیون تومانی
از مدیرعامل یک شرکت تبلیغاتی پس از سوارشدن در خودروی او
و تهدید به انتشار مکالمات ضبط شده بین آنها در تهران

دستگیری زن شیاد به اتهام سرقت  300میلیون تومان طال و جواهرات
از طریق دوستشدن با زنان ثروتمند و راهیابی به منزل آنها در تهران

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تشریح کرد

جزئیات وضعیت تعرفههای درمان سال 94

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم
رعایت تعرفههای پزشکی از سوی مراکز
درمانی دولتی و خصوصی ،از تعیین تکلیف
و اعالم تعرفههای پزشکی  94از سوی
هیات وزیران تا پایان ماه جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحسن هاشمی
در پاسخ به سوالی درباره برخی اخبار مبنی
بر افزایش خودسرانه تعرفههای پزشکی از
سوی برخی بیمارستانها و مراکز درمانی،
گفت :اطالع رسانیهای الزم در این زمینه
از سوی معاونت درمان انجام شده است .مسلم آن است که طبق قانون با متخلفان
برخورد میشود.
وی تاکید کرد :تعرفهگذاری کار هیات وزیران است و نه وزارت بهداشت و نه
شورای عالی بیمه بدون مصوبه هیات وزیران نمیتوانند تعرفه جدید اعالم کنند .ما
نیز تنها میتوانیم برای تعرفهها پیشنهاد دهیم.
هاشمی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه تعرفهگذاری خدمات
پزشکی ،گفت :بر اساس قانون تعرفههای پزشکی باید در پایان هر سال تعیین
تکلیف و از ابتدای سال جدید اعمال شود .در مورد تعرفههای پزشکی  94نیز
اقدامات کارشناسی الزم در پایان سال گذشته انجام و در شورای عالی بیمه تعیین
تکلیف شده است .به نظر میرسد هیات وزیران نیز تا پایان ماه جاری تعرفههای
جدید را مصوب و اعالم کند.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد :مدیران و روسای مراکز
درمانی و بیمارستانها نیز الزم است از آن روش سنتی که پیش از این انجام
میدادند حتما پرهیز کنند در غیر این صورت برایشان مشکل ایجاد میشود.
هاشمی در پاسخ به برخی شنیدهها مبنی بر مخالفت بخش خصوصی با افزایش
 14.8درصدی تعرفههای  94و نگرانی از عدم همراهی آنها ،گفت :همه موظف
به رعایت تعرفهها هستند .ما در این موضوع خیلی جدی هستیم ،همکاران هم
میدانند .البته تصور من بر خالف گفتههای شماست؛ چراکه تاکنون هم در اجرای
طرح تحول نظام سالمت آنچه که دیدهایم همراهی ،همکاری و کمک بخش
خصوصی و روسای بیمارستانها بوده است.
چکاب سالیانه هنرمندان

وزیر بهداشت از چکاب سالیانه هنرمندان سراسر کشور با معرفی خانه تئاتر خبر
داد و قول مساعد داد نیازهای درمانی هنرمندان تئاتر با جدیت پیگیری شود.
دکتر سید حسن هاشمی در دیدار با هئیت مدیره خانه تئاتر هنرمندان را از
سرمایههای کشور برشمرد که می بایست به نیازهای آنان توجه شود.
وی با اشاره به دیدارهای خود با هنرمندان و مطالبات پیشکسوتان این عرصه
اظهار کرد :نباید جامعه هنری برای برآوردن نیازهای اولیه خود دچار مشکل باشد
و حال که دولتهای بسیاری سرکار آمده و رفته اند باید تالش شود به گونهای
عملیاتی به مطالبات به حق هنرمندان تئاتر رسیدگی شود و وزارت بهداشت در
خصوص سالمت هنرمندان و پیگیری مسائل درمانی آنان از هیچ کوششی دریغ
نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت برخورداری از بیمهای کامل و جامع برخی از
مشکالت هنرمندان حل خواهد شد ،افزود :جلسات مختلفی تاکنون در این زمینه
با همراهی وزارت ارشاد برگزار شده است ،با این حال در صورتی که بیمه طالیی
فعلی رضایت بخش باشد باید ادامه یابد.
هاشمی یادآور شد :در خصوص بیماریهای صعب العالج و نیازهای دارویی
خاص نیز از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت می خواهیم در این خصوص با
هماهنگی خانه تئاتر به هنرمندان کمک شود.
وی در خصوص یکی دیگر از خواستههای هنرمندان مبنی بر انجام آزمایشات
سالیانه نیز گفت :در این زمینه حتما با یکی از بیمارستان های مجهز وابسته به
دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تمامی استانها و در تهران زمینه را فراهم می
کنیم که با معرفی خانه تئاتر ،هنرمندان چکاب سالیانه شوند.
وی با تعیین مدت زمان دو هفتهای ازمسئولینی که وی را در این جلسه
همراهی می کردند خواست ،در مورد درخواستهای هنرمندان تئاتر اقدام فوری
صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه نباید هنرمندی ناچار شود بخاطر هزینه های سنگین درمان
خانهاش را نیز بفروشد و بی سرپناه شود ،عنوان کرد :دولت تدبیر و امید ،سالمت
را در اولویت قرار داده است و این در حالیست که در دوره های قبل سالمت در
اولویت های اول انها نبوده است و همین امر وظیفه ما را در خدمت رسانی در حوزه
سالمت سنگین تر کرده است.
وی با اشاره به همراهی دولت و مجلس در خصوص حمایت از برنامه های حوزه
سالمت ،ابراز امیدواری کرد :انشاهلل روزی را شاهد باشیم که هزینه کردن در حوزه
بهداشت و درمان به دید هزینه های بی پایان دیده نشده و به نوعی سرمایه گذاری
محسوب شود و از این طریق بتوان به شایسته ترین صورت ممکن به تمامی اقشار
جامعه خدمت ارائه کرد.
دکتر هاشمی در پایان از همکارانش خواست مسائل مطرح شده را یک به یک
پیگیری و گزارش اقدامات صورت گرفته را به وی ارائه دهند ،در خصوص مسئله
بیمه نیز مقرر شد جلسه ای مشترک با نماینده بیمه ،وزارت ارشاد و وزارت بهداشت
برگزار شود و در این خصوص وزارت بهداشت اعالم آمادگی کرد بخشی از هزینه
ها را پرداخت کند.
وزیر بهداشت همچنین در خصوص درخواست هنرمندان از دولت برای در اختیار
گذاشتن سالنهای دولتی جهت تمرین و اجرای تئاتر به ویژه در شهرستانها نیز
قول داد این خواسته را در دیدار خود با رئیس جمهور مطرح و از ا یشان مساعدت
بخواهد و تاکید کرد :این خواسته را به عنوان یک شهروند و از سوی شما پیگیری
خواهم کرد.
وی همچنین از اهالی تئاتر خواست در کارها و نمایش نامههای خود به موضوع
سالمت و ترویج بهداشت نیز به طور خاص بپزدازند و اعالم کرد با نظر کارشناسی
خانه تئاتر از نمایش نامه های با این مضمون نیز حمایت می کنیم.
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خدمت سربازی،همچنان  21ماه

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح اعالم کرد :مدت خدمت
سربازی در سال  94همچون گذشته  21ماه
خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،سردار موسی کمالی گفت:
با توجه به استقبال خوبی که برای اعزام به
خدمت در سال گذشته انجام شد ،با موافقت
سرلشکر فیروزآبادی ریاست محترم ستاد کل
نیروهای مسلح قرار بر این شد که طول خدمت
سربازی در سال  94نیز  21ماه باشد.
بنابر اعالم اداره ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح ،سردار
موسی کمالی گفت :با توجه به استقبال جوانان در نیمه دوم سال  1393و
برنامهریزیهای انجام شده جهت استفاده بهینه از خدمت کارکنان وظیفه ،فعال
بحث ضرورت افزایش خدمت سربازی منتفی شد.
وی افزود :در این راستا با موافقت سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس
ستادکل نیروهای مسلح افزایش مدت خدمت دوره ضرورت تا اطالع ثانوی به
تعویق افتاد و در سال  94نیز کماکان مقررات سال  93یعنی مدت  21ماه دوره
ضرورت ،استمرار خواهد یافت.
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اعالم کرد :در اجرای بند
الف ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی ،مدت خدمت دوره ضرورت  24ماه
بوده است و ستاد کل میتواند در صورتی که مشموالن ،مازاد یا کمتر از تعداد مورد
نیاز باشند ،آن را به کمتر یا بیشتر از مدت یاد شده تغییر دهد.
وی گفت :بر این اساس مدت خدمت دوره سربازی  21ماه است و در مناطق
عملیاتی و امنیتی ،سه ماه ،مناطق محروم ،دو ماه و نیز به ازای هر فرزند ،دو ماه
از این زمان کسر خواهد شد.
وی افزود :مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای غیرنظامی به جز
یگان حفاظت و دژبان همچنان برابر مقررات سال گذشته 24 ،ماه خواهد بود و
افزایش مدت خدمت سربازی تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد.
منتفیشدن کسرخدمت تأهل با 21ماه شدن سربازی

در پی انتشار خبر  21ماهه شدن خدمت سربازی در سال  94برخیها پیگیر
وضعیت کسر خدمتهای مربوط به تأهل بودند که جانشین اداره منابع انسانی ستاد
کل نیروهای مسلح توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
سردار موسی کمالی درخصوص اینکه آیا کسر خدمتهای مربوط به همسر نیز
در زمان  21ماهه شدن سربازی قابل استفاده است یا خیر ،اظهار کرد :با توجه به
اینکه سربازی  21ماه شده است هیچگونه کسر خدمتی به سبب داشتن همسر و
متأهل بودن به مشموالن و سربازان داده نخواهد شد.
وی ادامه داد :آن زمان با توجه به اینکه بنا بود طول خدمت سربازی  24ماه شود
تصمیم بر این شد تا مشموالن متأهل از ابتدای سال  21 ،94ماه خدمت کنند اما
در حال حاضر با توجه به تصمیمی که برای  21ماهه شدن سربازی در سال جدید
گرفته شد این موضوع نیز منتفی و کسر خدمت تأهل به مشموالن داده نخواهد
شد.جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :اما به ازای
داشتن هر فرزند دو ماه کسر خدمت به مشموالن تعلق میگیرد و سقفی نیز برای
کسر خدمت اعطایی به مشموالن دارای فرزند وجود نخواهد داشت.
کمالی با تاکید بر اینکه در سال  94طول مدت سربازی  21ماه خواهد بود،
خاطرنشان کرد :سربازان شاغل در دستگاههای دولتی به جز آن دسته از افرادی
که در یگانهای حفاظتی مشغول به خدمتند  24ماه خواهد بود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلوالن خبر داد

ارائه راهحلهایی برای معافیت از سربازی
پسرانی که با دختران معلول ازدواج کنند

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلوالن گفت :در حال حاضر سه میلیون معلول
در کشور وجود دارد که تنها  270هزار نفر تحت پوشش بهزیستی بوده و ماهانه
معادل  1.5کیلوگرم گوشت ( 52هزار تومان) از سازمان بهزیستی کشور پول
دریافت میکند.
به گزارش ایسنا ،علی همت محمود نژاد در حاشیه مراسم گردشگری و
عیددیدنی معلوالن که با حضور حجت االسالم امرودی ،معاون فرهنگی اجتماعی
شهرداری تهران ،یحیی سخنگوی معاون امور توانبخشی سازمان بهزستی کشور،
عباس جدیدی عضو شورای شهر در پارک بعثت برگزار شد ،گفت :محدودیتهای
بسیار زیادی برای معلوالن در جامعه وجود دارد؛ این محدودیتها شامل عرصههای
نمایندگی مجلس ،تدریس در دانشگاهها و غیره است و به عنوان رئیس انجمن
حمایت از حقوق معلوالن خواستار این هستم که این چالشهای زندگی معلوالن
رفع و برای بهبود اوضاع زندگی آنان برنامهریزیهای دقیق صورت گیرد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلوالن ضمن بیان اینکه در قانون آمده است
پسر سالمی که با یک دختر معلول ازدواج میکند باید از سربازی معاف شود گفت:
در حال حاضر سازمان نظام وظیفه زیر بار این موضوع نمیرود و این امر را موجب
ایجاد مسائل اجتماعی متعدد در جامعه میداند در حالی که ما برای جلوگیری از
هرگونه سوءاستفاده از این موضوع راه حلهایی ارائه دادهایم.
وی در ادامه تصریح کرد :برای مثال یکی از راه حلهایی که به سازمان نظام
وظیفه ارائه شده این است که تا زمانی که یک پسر سالم با دختر معلول ازدواج و
عقد آنها به طور رسمی در شناسنامه ثبت شده است آن پسر از سربازی معاف باشد
و چنانچه مهر طالق در شناسنامه آنها زده شد این معافیت سربازی نیز لغو شود.
محمود نژاد همچنین خواستار ایجاد بانک جامع اطالعاتی معلوالن زندانی شد
و عنوان کرد :خواستار این هستیم که بانک اطالعاتی جامعی برای معلوالن زندانی
ایجاد شود تا بتوانیم با کمک خیرین آنها را آزاد کنیم .وی ادامه داد :همچنین
خواهان ایجاد آیین دادرسی ویژه معلوالن هستیم تا پس از آن برای مجرمینی
که علیه معلوالن دست به اقدامات مجرمانه زدهاند مجازات بیشتری اعمال شود تا
بتوان از این موضوع به عنوان یک سپر دفاعی برای معلوالن استفاده کرد.

جامعه
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پسر جنایتکار :معتاد به شیشه بودم و  3روز نخوابیده بودم
به درخواست زن مورد عالقهام که او هم معتاد به شیشه بود او را کشتم!

پسری که متهم است دختر مورد عالقهاش را به قتل
رسانده وقتی با درخواست قصاص از سوی اولیایدم روبهرو
شد ،گفت اگر آنها تصمیم قطعی خود را گرفتهاند تفاضل دیه
نمیخواهد و حاضر است حکم اجرا شود.
به گزارش شرق ،متهم که جوانی  ٢٣ساله به نام علی است
 ٢٢اسفند سال  ٩٠زنی به نام کیانا را به قتل رساند و سپس
مأموران پلیس را باخبر کرد.
نماینده دادستان در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده
که در شعبه  ٧١دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد،
کیفرخواست را توضیح داد و گفت« :علی چند سال قبل با
زنی به نام کیانا رابطه برقرار کرد و سپس در پی درگیری
او را کشت .متهم بعد از بازداشت ،به قتل اعتراف کرد .به
عنوان نماینده دادستان اعالم میکنم از آنجایی که پرونده
یک ولیدم صغیر دارد رئیس قوهقضاییه از سوی او درخواست
قصاص کرده است .همچنین با توجه به درخواست اولیایدم
خواستار صدور حکم قانونی هستم».
در ادامه اولیایدم در جایگاه حاضر شدند و برای متهم
درخواست قصاص کردند .مادر مقتول گفت« :دخترم سالها
قبل ازدواج کرد و در حالیکه فرزند داشت شوهر اولش فوت
شد .بعد با مردی دیگر آشنا شد .آنها همدیگر را دوست داشتند
و آن پسر وضع مالی خوبی هم داشت اما از آنجایی که دخترم
یکبار ازدواج کرده بود خانواده پسر مخالف بودند .با این حال
آنها با هم ازدواج کردند.
مدتی بعد در حالیکه آنها بچهدار شده بودند با اصرار خانواده
شوهرش از هم جدا شدند .دخترم اصرار میکرد من بچهاش
را نگه دارم که قبول نکردم به همین دلیل با من رفت و آمد
نمیکرد اما تلفنی با هم در تماس بودیم .هر روز به من زنگ
میزد .یک روز تماس گرفت و گفت با پسری آشنا شده و

میخواهد با او ازدواج کند ،گفتم این کار را نکن ،تو دوبار ازدواج
کردهای دوباره اتفاقی که سر ازدواج قبلیات افتاد ،رخ میدهد
و بدبخت میشوی و با یک بچه برمیگردی .گفت فکرمان
را کردهایم .او ناراحت شد و گوشی را قطع کرد و دیگر به من
زنگ نزد .من سه سال است منتظر تلفن دخترم هستم .این
جوان آنقدر در حق من نامردی کرد که حتی نگذاشت جنازه
دخترم را ببینم و با او خداحافظی کنم .درخواست قصاص دارم
و او را نمیبخشم.
سپس علی در جایگاه قرار گرفت .او اتهام قتل را قبول
کرد و گفت :دو سال قبل از حادثه با کیانا آشنا شدم .ماجرا از
این قرار بود که او مقابل مغازه من آمد و گفت تازه از زندان
آزاد شدهاست و میخواهد تلفن بزند .من هم موبایلم را به او
دادم و زنگ زد .دوبار دیگر هم آمد که تلفن کند و بار سوم با
هم دوست شدیم و صحبت کردیم .رابطه ما کمکم صمیمی
شد تا اینکه مغازهام را فروختم و با کیانا خرج کردیم؛ پول که
تمام شد خانهام را فروختم ،آن را هم خرج کردیم .همه را
مواد کشیدیم .بیپناه شده بودم .مادرم خانهاش را عوض کرده
بود؛ چون من خیلی اذیتش میکردم اما وقتی پیدایش کردم
و دوباره سراغش رفتم ،مرا در خانه پذیرفت اما خواست مواد
را ترک کنم؛ شیشه میکشیدم .به مادرم قول دادم ترک کنم.
او هر روز از خانه بیرون میرفت و پیش مادربزرگم زندگی
میکرد .خانه را برای من گذاشته بود ،برایم غذا میگذاشت،
درها را قفل میکرد و میرفت ،تا اینکه یک روز وقتی مادرم
خانه نبود به کیانا زنگ زدم و گفتم یک انبردست بیاور و به
آدرسی که میگویم بیا .او هم آمد ،با خودش مواد هم آورد.
قفل در را شکست و با هم مواد کشیدیم .وقتی مادرم آمد و
کیانا را دید ،ناراحت شد و گفت تو باز هم با این دختر هستی.
پلیس را خبر کرد ،کیانا هم فرار کرد .به مادرم قول دادم دیگر

کاری نکنم .باز در را روی من قفل کرد و این بار به شهرستان
رفت و چند روزی نیامد .من هم دوباره به کیانا زنگ زدم ،باز
مواد آورد و با هم کشیدیم .گفتم چرا هربار که صحبت از
ازدواج میکنم ،فرار میکنی .مدعی بود مادرش شناسنامهاش
را نمیدهد ،گفتم حاال زنگ بزن شناسنامه را بگیر .اگر من با
تو عقد کنم مادرم در برابر عمل انجامشده قرار میگیرد و دیگر
همه چیز تمام میشود و تو زنم میشوی .تلفن کرد و با اصرار
من ،شناسنامه را خواست .تمام روز منتظر بودم اما شناسنامهای
درکار نبود .به کیانا گفتم به خاطر تو همه چیزم را از دست دادم
و حاال حاضر نیستی کنارم بمانی .گفت بیا من را بکش و بعد
هم خودکشی کن ،گفتم جرأت خودکشی ندارم .اگر داشتم تا
به حال صدبار مردهبودم .اصرار کرد ،دستم را روی گردنش
گذاشتم و او را کشتم .وقتی پاهایش کبود شد ،ترسیدم .به
اورژانس زنگ زدم با اینکه تکنسین پشت تلفن به من گفت
چطور او را احیا کنم اما کار از کار گذشته بود .وقتی تکنسینها
آمدند گفتند مردهاست .گفتم من او را کشتهام ،به پلیس خبر
بدهید ،بعد هم جسد را در آمبوالنس گذاشتند و به بیمارستان
بردند .در آنجا من هم بازداشت شدم و تازه فهمیدم چه شده
است .باورم نمیشد کیانا مرده است .او را دوست داشتم با
اینکه میدانم تأثیری در رأی ندارد ،اما موقع قتل سه شب بود
نخوابیده و همه مدت مواد کشیدهبودیم».
متهم در آخرین دفاعیاتش گفت :کیانا به من نگفتهبود
پسری بزرگ دارد .از پسرش عذرخواهی میکنم ضمن اینکه
اگر اولیایدم تصمیم قطعی و واقعی خود را در مورد قصاص
من گرفتهاند همینجا اعالم میکنم تفاضل دیه نمیخواهم تا
خواستهشان را اجرا کنند.
قضات با پایان جلسه رسیدگی برای صدور رأی دادگاه وارد
شور شدند.

پسري که در پي اختالف خانوادگي و سليقهاي ،پدر خود
را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود ،توسط پليس آگاهي
شهرستان پاکدشت دستگير شد.
به گزارش مردم ساالری ،سرهنگ آدينه وند فرمانده
اتظامي شهرستان پاکدشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در
تشريح جزييات اين خبر گفت :در پي گزارش خانوادهاي مبني
بر مفقوديت پدر خانواده به مدت  14روز ،پيگيري موضوع
به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي شهرستان قرار
گرفت.

سرهنگ آدينه وند افزود :اکيپي از ماموران پليس پليس
آگاهي در محل کار فرد مفقود شده حاضر و موضوع را به
صورت ويژه مورد بررسي قرار دادند .وي تصريح کرد :ماموران
پس از حضور در صحنه وبررسيهاي اوليه به نشانههايي دست
يافتند که نشان از به قتل رسيدن وي داشت.
فرمانده انتظامي شهرستان پاکدشت اظهار داشت :در ادامه
تحقيقات و بررسيهاي به عمل آمده مشخص شد که بين
پسر خانواده و شخص مفقود شده اختالف وجود داشته است.
اين مقام انتظامي ادامه داد :در اين ارتباط بالفاصله از

نامبرده بازجوئي شد که متهم اذعان داشت؛ بخاطر اختالف
خانوادگي و سليقهاي روز حادثه با يکديگر درگير و در اوج
عصبانيت با ضربات چاقو وي را به قتل رسانده و جسدش
را داخل سولهاي در محل کارش دفن کرده است .سرهنگ
آدينه وند گفت :با هماهنگي مقام قضايي جسد مقتول که بر
اثر اصابت چاقو به بدنش جان باخته بود کشف و به پزشکي
قانوني انتقال يافت .اين مقام انتظامي خاطر نشان کرد :پس
از اعتراف صريح متهم به قتل ،صحنه جرم بازسازي و وي با
تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

پسر جنایتکار :پدرم با من هم سليقه نبود ،او را با ضربات چاقو کشتم!

دستگیری  2دزد حرفهای به اتهام خالی کردن جیب مسافران
با پوشش مسافربر در تهران

رییس کالنتری 108نواب از دستگیری
دو سارق که در پوشش مسافربر اقدام به
جیب بری از مسافران کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ سیروس
کتابعلی در این باره گفت :در ساعت4:10
صبح روز بیستم فروردین ماه مامور این
یگان در حال گشت زنی در خیابان کارون
بودند که به یکدستگاه خودرو پراید سبز
رنگ مشکوک شدند.
وی با بیان اینکه راننده پراید به محض
مشاهده ماموران به صورت دنده عقب وارد
کوچه شد ،گفت :با توجه به اینکه راننده و
سرنشینان فرصت فرار نیز نداشتند در حین دنده عقب

گرفتن با یکدستگاه خودرو پراید دیگر
که در محل پارک شده بوده برخورد
کرده و متوقف شدند.
رییس کالنتری  108نواب با بیان
اینکه سرنشینان پس از پیاده شدن
از خودرو پا به فرار گذاشتند ،گفت:
پس از مدتی تعقیب و گریز سرانجام
افراد متواری دستگیر و به مقر پلیس
منتقل شدند.
کتابعلی با بیان اینکه دو فرد
دستگیر شده خود را "حامد" و
"هاشم" معرفی کردند ،گفت :در
بازرسی از این افراد دو عدد دسته کلید و یک عدد کارت

عابر بانک و چهار دستگاه گوشی موبایل کشف و ضبط
شد.
وی با اشاره به انجام بازجویی از متمهان خاطرنشان
کرد :متهمان دستگیر شده در اظهارات خود مدعی شدند
که اموال را از مسافرانی که به عنوان مسافر در داخل
خودرو می نشستند سرقت کردهاند.رییس کالنتری 108
نواب افزود :در بازجوییهای بیشتر مشخص شد که
متهمان سارقانی هستند که در پوشش مسافر کش اقدام
به سرقت اموال مسافران می کنند.
به گفته کتابعلی ،پروندهای در این رابطه تشکیل و
متهمان برای تحقیقات بیشتر و کشف سایر جرایمشان
در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفتند.

دستگیری افغان شیطانصفت به اتهام تالش برای ربودن دختربچه  10ساله در خاورشهر
یکی از اتباع کشور افغانستان که اقدام به ربودن دختری
 10ساله به قصد آزار و اذیت وی کرده و دستگیر شده بود ،به
جرم خود اعتراف کرد.
به گزارش ایسنا ،روز نهم فروردین امسال ،فردی به
کالنتری  177خاورشهر مراجعه و عنوان کرد جوانی حدودا
 18ساله قصد ربایش و آزار و اذیت دختر وی را داشته است
که در حین ربایش دختر وی ،بستگان متوجه موضوع شدهاند
و این شخص را دستگیر کردهاند و دختر را نجات دادهاند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع آدمربایی و به دستور
دادرس دادگاه بخش خاوران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
پدر دختر  10ساله پس از حضور در پایگاه نهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت :روز نهم فروردین
قصد رفتن به مراسم جشن عروسی یکی از بستگان خود را
داشتیم ،به همین علت دخترم به نام مریم را ساعت  17روانه
خانه مادربزرگش کردیم تا آنها هم آماده رفتن به عروسی
شوند .زمانی که از دخترم خبری نشد ،به در منزل مادرم
رفتم که او عنوان کرد مریم به آنجا نرفته است .در همین
زمان برادرم با من تماس گرفت و موضوع ربایش دخترم

توسط جوانی حدودا  18ساله را به من اطالع داد .بالفاصله به
کالنتری رفتم و در آنجا متوجه شدم که دخترم توسط دو نفر
از بستگانم به نامهای «اسداهلل» و «امیر» نجات پیدا کرده و
آنها فرد آدمربا را به کالنتری انتقال دادهاند.
اسداهلل و امیر نیز در خصوص نحوه اطالع از موضوع
ربایش دختر  10ساله به کارآگاهان گفتند :در حال خارج شدن
از داخل روستا بودیم که متوجه شدیم جوانی حدودا  18ساله،
مریم را بغل کرده و در حالی که او گریه میکند ،قصد دارد او
را به سمت بیابانهای اطراف روستا ببرد که بالفاصله دخالت
کردیم و با نجات او ،موضوع را به عمویش اطالع دادیم.
عموی مریم هم بالفاصله در محل حاضر شد و به همراه او
جوان آدمربا را به کالنتری بردیم.
در حالی که متهم در زمان دستگیری و در داخل کالنتری
خود را «محمد رسولی» و تبعه ایران معرفی کرده بود اما در
ادامه رسیدگی به پرونده مشخص شد که وی تبعه افغانستان
و هویت واقعیاش «محمد.م» است و سه فقره سابقه کیفری
به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با کودکربایی منجر به آزار
و اذیت دارد که دو بار روانه کانون اصالح و تربیت شده و
آخرین بار نیز به زندان رجاییشهر اعزام شده است.

متهم که در زمان دستگیری مدعی بود به علت مصرف
مشروبات الکلی و در حالت غیر طبیعی اقدام به ربایش
دختربچه  10ساله کرده ،در پایگاه پلیس آگاهی اعتراف
کرد که هیچگونه مصرف مشروبات الکلی نداشته و تنها به
قصد آزار و اذیت ،دختربچه  10ساله را ربوده است اما قبل از
هرگونه اقدامی دستگیر و به کالنتری منتقل شده است.
در ادامه تحقیقات ،متهم اعتراف کرد که زمستان سال
گذشته و در منطقه کهریزک نیز اقدام به ربودن طال و
جواهرات یک دختربچه  4ساله کرده که با تحقیقات به عمل
آمده ،شاکی این پرونده نیز شناسایی و دختربچه چهار ساله
پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی ،متهم را مورد
شناسایی قرار داده است.
بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه حسین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت :با توجه به اعتراف
صریح متهم به کودکربایی و سوابق وی در این خصوص
و به منظور شناسایی دیگر جرایم احتمالی ،متهم برای ادامه
تحقیقات در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفته است.

9

جامعه

یکشنبه  30فروردین  - 1394شماره 680

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خبر داد

کشف  490تن موادمخدر و انهدام  250آشپزخانه تولید مخدرهای صنعتی
در سال 93
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی
انتظامی جزییاتی از دستاوردها و عملکرد
مجموعه تحت امرش در سال  93و 20
روز ابتدایی امسال را تشریح کرد و از کشف
 490تن موادمخدر ،هالکت  96قاچاقچی
و شهادت  10مامور پلیس در سال گذشته
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار علی مویدی در
نشست خبری خود درباره آمار عملکرد و
دستاوردهای پلیس مبارزه با موادمخدر در
سالی که گذشت ،اظهار کرد :در سال  93مجموعا  490تن
انواع موادمخدر کشف و ضبط شد که از این میان  390تن
مربوط به تریاک 70 ،تن حشیش 10 ،تن هروئین ،هشت
تن مورفین و  15تن نیز سایر موادمخدر بود .وی با بیان
اینکه در این مدت  96تن از سوداگران مرگ که مجهز
به سالح بودند در درگیری با ماموران پلیس به هالکت
رسیدند ،خاطرنشان کرد :همچنین  45تن از سوداگران
مرگ در این درگیریها مجروح شدند و متاسفانه  10تن از
ماموران ما نیز در راه مبارزه با موادمخدر به فیض شهادت
نائل آمدند.
انهدام  250آشپزخانه تولید مواد مخدر
در سال 93
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی
عملکرد پلیس مبارزه با موادمخدر در سال  93را دارای
برتریهای نسبی نسبت به سالهای قبل عنوان کرد و
گفت :در این سال در حوزه موادمخدر به بیش از  90درصد

از هدفگذاریهایی که از پیش تعیین
کرده بودیم ،رسیدیم و بیش از 1800
عملیات در سراسر کشور داشتیم .مویدی
با بیان اینکه شمار دستگیرشدگان
نیز افزایش  30درصدی داشته است،
خاطرنشان کرد :جمعآوری معتادان،
برخورد با قاچاقچیان خرد و کالن نیز به
ترتیب  87و  18درصد افزایش داشتیم؛
در مجموع تعداد پروندهها نیز به بیش
از  300هزار مورد افزایش داشته است.
همچنین  250آشپزخانه در سراسر کشور منهدم شد.
وی درخصوص استانهای دارای بیشترین کشف
موادمخدر نیز گفت :استانهای کرمان ،هرمزگان و استان
سیستان و بلوچستان به ترتیب با  64 ،95و  46تن بیشترین
کشفیات موادمخدر را به خود اختصاص دادهاند همچنین
فرماندهی مرزبانی نیز  63تن کشفیات داشته است.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی
درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده "حسین پنجک"،
اظهار کرد :دستگیری فردی معروف به حسین پنجک و
نیز فرد دیگر به نام "تمساح خلیج" از جمله دستاوردهای
پلیس مبارزه با موادمخدر در سال گذشته بود که برابر
اطالعات من احکام خوبی در این زمینه صادر شده و
ما منتظر اجرای این احکام هستیم .مویدی درخصوص
موادمخدر جدید نیز اظهار کرد :در حال حاضر نوع جدیدی
از مواد را شاهد نیستیم که جای نگرانی داشته باشد.
وی درخصوص تعداد آشپزخانههای موجود در تهران
نیز خاطرنشان کرد :از  250آشپزخانه سراسر کشور ،بیش

از  200آشپزخانه در تهران و حومه آن وجود داشت.
کشف  22تن مواد مخدر
طی  20روز اول فروردین 94

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی در
ادامه به تشریح عملکرد مجموعه پلیس مبارزه با موادمخدر
ناجا در  20روز ابتدایی سال  94اشاره کرد و گفت :در این
مدت  22تن انواع موادمخدر کشف و ضبط شده است که
مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل از افزایش  11درصدی
حکایت دارد .همچنین در یکی از عملیاتهای امسال،
 2.5تن موامخدر به شکل یک جا از سوداگران مرگ
کشف و ضبط شد.مویدی درخصوص اولویتهای پلیس
در سال جدید نیز اظهار کرد :جمعآوری معتادان پرخطر،
برخورد با شبکههای قاچاق کالن ،خرده فروشان و ...از
جمله اولویتهای ما در سال جاری است که خوشبختانه
تمهیداتی نیز برای نگهداری موقت این افراد از سوی ناجا
شده است که منجر به افزایش ظرفیت نگهداری معتادان
و توان عملیاتی پلیس خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال جاری در محدوده شرق و
جنوب شرق کشور تمرکز بیشتری خواهیم داشت ،گفت:
انشاءاهلل با یاری خداوند و تالش ماموران ،شاهد کاهش
آمار موادمخدر در این محدوده نیز باشیم.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی با اشاره
به تاکید مقام معظم رهبری به نام سال همدلی و همزبانی
اظهار کرد :انشاءاهلل پلیس نیز با همدلی و همزبانی مردم
بتواند عملکرد خود را ارتقا بخشد و به دستاوردهایی بیش
از گذشته برسد.

صدور حکم اعدام در مالء عام براي  2متجاوز به عنف در مشهد
 ۲فرد شيطان صفت که به «گرگ هاي زرد» معروف شده اند با صدور راي دادگاه به
اعدام در مالء عام محکوم شدند.
به گزارش خراسان ،رسيدگي به پرونده «گرگ هاي زرد» از آبان سال گذشته هنگامي
در دستور کار پليس جنايي خراسان رضوي قرار گرفت که دختر جواني با مراجعه به اداره
جنايي پليس آگاهي پرده از اعمال شيطاني  ۲پژوسوار برداشت.
او که يکي از طعمه هاي گرگ هاي زرد بود گفت :به عنوان مسافر سوار يک دستگاه
خودرو زرد رنگ شدم ،اما ناگهان جوان  ۲۴ساله اي که در صندلي عقب نشسته بود سرم
را زير صندلي کشاند و سپس با تهديد مرا در  ۲۵کيلومتري جاده مشهد -فريمان مورد
آزار وحشيانه قرار دادند .اين دختر که هنوز از يادآوري اعمال کثيف شيطان صفتان به
خود مي لرزيد ،ادامه داد :آن ها سپس مرا در نيمه هاي شب به مشهد بازگرداندند و در
ميدان تلويزيون رها کردند.
اين در حالي بود که شاکي پرونده به دليل عوارض شديد روحي و رواني نتوانسته بود
چهره متجاوزان به نواميس را به خاطر بسپارد و به همين دليل نيز نتوانست هيچ سرنخ
قابل پيگيري را به پليس ارائه کند.
در حالي که به دستور سرهنگ بيدمشکي (رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي)
بررسي هاي کارآگاهان روي خودروهاي  ۴۰۵زردرنگ متمرکز شده بود  ۴روز بعد گزارش
مشابهي به پليس آگاهي رسيد و مشخص شد که متهمان از يک دستگاه تاکسي زردرنگ
بين جاده اي استفاده کرده اند .قرباني دوم اين حادثه اعالم کرد لهجه  ۲متهم شبيه لهجه
هاي مورد استفاده در يکي از شهرهاي اطراف مشهد بود .به همين دليل و با توجه به
اهميت ماجرا ،اين پرونده به شعبه  ۸۱۱دادسراي مشهد ارسال و توسط قاضي سيدجواد
حسيني مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين گزارش حاکي است :با صدور دستوراتي از سوي مقام قضايي ،کارآگاهان با
همکاري سازمان بازرسي تاکسيراني و ديگر مراکز نظارتي ،موفق شدند خودرو مذکور را
در شهرستان فريمان شناسايي و  ۲متهم را در عملياتي ضربتي دستگير کنند ۲ .جوان ۲۴
و  ۲۵ساله در حالي به  ۴فقره آدم ربايي و تجاوز به عنف اقرار کردند که يکي از طعمه
هاي آن ها شناسايي نشد.
بنابراين گزارش ،در پي اعترافات صريح متهمان ،قاضي غالمعلي صادقي (دادستان
مشهد) دستورات ويژه اي را براي بازجويي دقيق و سريع از متهمان و همچنين کشف
زواياي پنهان اين پرونده ،صادر کرد و از قاضي پرونده خواست تا به طور ويژه و خارج
از نوبت تحقيقات تکميلي را انجام دهد.همزمان با صدور دستور قاطع دادستان و تالش
هاي شبانه روزي مقامات قضايي و کارآگاهان ،در مدت  ۲۵روز بررسي هاي قضايي به
نتيجه رسيد و پرونده «گرگ هاي زرد» با صدور کيفرخواست از سوي «قاضي موحدي
راد» به شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان رضوي ارسال شد .اين در حالي بود که
متهمان از نقش يکي ديگر از همدستانشان در ماجراي آدم ربايي و تجاوز پرده برداشتند
به همين دليل نيز بخشي از پرونده گرگ هاي زرد براي دستگيري متهم فراري در دادسرا
مفتوح ماند.
به دستور رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي ،قضات با تجربه دادگاه کيفري
نيز رسيدگي ويژه به اين پرونده را به صورت خارج از وقت آغاز کردند و جلسات محاکمه
 ۲متهم با حضور وکالي مدافع آنان در شعبه پنجم دادگاه کيفري به رياست قاضي
«بخشي نژاد» آغاز شد .متهمان اين پرونده که با توجه به اسناد و مدارک انکارناپذير
چاره اي جز بيان حقيقت نداشتند وقتي در برابر سواالت تخصصي رئيس دادگاه و
مستشارانش قرار گرفتند به صراحت جرايم ارتکابي خود را پذيرفتند و در چندين جلسه
دادگاه و در حضور وکالي خود به اعمال شيطاني شان اعتراف کردند .با پايان يافتن
جلسات محاکمه که تا اواخر سال گذشته به طول انجاميد در نهايت قاضي «بخشي نژاد»
پس از مشورت با مستشاران دادگاه ،و با توجه به شکايت هاي مطرح شده ،اعترافات
صريح متهمان ،گزارش ماموران انتظامي و پزشکي قانوني و همچنين ديگر مستندات و
محتويات پرونده ،جرايم ارتکابي آنان را محرز دانست و راي دادگاه را در اين باره اعالم
کرد.
براساس راي صادرشده ،هر يک از متهمان اين پرونده به اتهام  ۴فقره آدم ربايي

به تحمل  ۶۰سال زندان و به اتهام تجاوز به عنف نيز به اعدام در مالء عام محکوم
شدند .همچنين در راي صادره از سوي قضات شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان
رضوي ،حکم اعدام در يکي از ميدان هاي شهر مشهد و با نظر مسئوالن قضايي
اجرا مي شود.
شايان ذکر است ،راي صادره از سوي دادگاه پس از ابالغ به متهمان ،قابل تجديد
نظرخواهي در يکي از شعب ديوان عالي کشور است و در صورت اعتراض متهمان در مدت
زمان قانوني ،اين پرونده در ديوان عالي کشور نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
سومين متهم پرونده «گرگ هاي زرد» شکار شد

سومين متهم فراري پرونده "گرگ هاي زرد" که پس از دستگيري همدستانش به
مکان نامعلومي گريخته بود با صدور دستورات ويژه قضايي و تالش کارآگاهان پليس
آگاهي فريمان دستگير شد.
به گزارش خراسان ،متهم  18ساله که پس از حدود 4ماه فرار در عمليات کارآگاهان
پليس آگاهي دستگير شد هفته گذشته مقابل "قاضي سيد جواد حسيني" قرار گرفت و به
تشريح ماجراي آزار دختران پرداخت .
او که مدعي است تنها در يک فقره آدم ربايي و آزار و اذيت طعمه ها شرکت داشته،
به مقام قضايي گفت :آذر سال گذشته بود که "ع .ن" ( يکي ديگر از متهمان) به سراغم
آمد و از من خواست همراه آنان به يکي از النه هاي فساد بروم ولي وقتي با تاکسي
او و به همراه "ر.ب " به مکان مورد نظر رفتيم کسي را در آن جا پيدا نکرديم .در اين
هنگام که سوار خودرو بوديم آن ها گفتند بايد يکي را مثل قبل سوار کنيم!به همين
خاطر من در صندلي جلو نشستم و "ر -ب" هم در صندلي عقب قرار گرفت تا اين
که زن جواني را به عنوان مسافر سوار کرديم که در يک لحظه "ر -ب" در حالي که
مسافر را کتک مي زد سر او را زير صندلي کشيد و به طرف جاده فريمان حرکت کرديم.
وقتي او را چند بار مورد آزار قرار داديم شب به نيمه رسيده بود به همين خاطر هم "ن.
ع" با پدرم تماس گرفت و گفت ما با هم مي رويم شام بخوريم و کمي دير به فريمان
مي رسيم .سپس آن زن را به مشهد بازگردانديم و در مکاني که نام آن جا را نمي دانم
رها کرديم .آن ها از قبل  2قرص ترک اعتياد هم به من داده بودند و من گيج بودم
ولي  90هزار تومان داخل کيف آن زن بود که حدود  70هزار تومان آن را همدستانم
سرقت کردند.
وي درباره چگونگي فرار خود نيز به قاضي حسيني گفت :وقتي فهميدم دوستانم
دستگير شده اند من خيلي ترسيدم و به بهانه يافتن کار به نوشهر رفتم .در آن جا شب
ها را در مسافرخانه مي خوابيدم و روزها به کار ساختماني اشتغال داشتم .تا اين که وقتي
احساس کردم آب ها از آسياب افتاده دوباره به فريمان بازگشتم که همان شب دستگير
شدم.
متهم پرونده "گرگ هاي زرد" پس از آن که به جرم خود اقرار کرد ،با صدور قرار
بازداشت موقت در اختيار کارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي قرار گرفت
تا در مواجهه حضوري با همدستانش ديگر جرايم احتمالي آنان مشخص شود .از سوي
ديگر نيز مقام قضايي با صدور دستوري براي درج بدون پوشش چهره متهم در روزنامه
خراسان ،از قربانيان احتمالي خواست براي شناسايي متهم و همچنين اعالم شکايت به
اداره جنايي آگاهي واقع در منطقه رضاشهر مشهد مراجعه کنند.
آذر سال گذشته يکي از طعمه هاي  3جوان که با يک دستگاه تاکسي بين شهري زنان
و دختران را به جاده مشهد – فريمان مي کشاندند و آنان را به زور مورد آزار قرار مي دادند
پرده از اعمال شيطاني آنان برداشت.
در پي اعالم اين شکايت و با دستور سرهنگ کارآگاه حسين بيدمشکي (رئيس پليس
آگاهي خراسان رضوي) گروهي از کارآگاهان اداره جنايي وارد عمل شدند و  2متهم اين
پرونده را که به "گرگ هاي زرد" معروف شدند دستگير کردند.
همزمان با دستگيري متهمان ،دادستان مشهد نيز دستورات ويژه اي را براي پيگيري
جدي و خارج از نوبت اين پرونده صادر کرد و بدين ترتيب متهمان درحالي در دادگاه
کيفري استان خراسان رضوي محاکمه شدند که پرونده براي دستگيري سومين متهم
فراري مفتوح ماند.

مدیرکل آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

ثبت 2هزار و 476طالق در ایام نوروز ! 94

مدیرکل آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت :در  14روز
ابتدایی سال  94نسبت به مدت مشابه آن در سال  93نرخ چهار واقعه حیاتی والدت،
ازدواج ،طالق و فوت افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر محزون افزود :از روز اول تا  14فروردینماه سال جاری
 41هزار و  368واقعه والدت در کشور به ثبت رسید که  32هزار و  237والدت در
شهرها و  9هزار و  131واقعه در روستاها به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد :همچنین طی این مدت  11هزار و  297واقعه فوت به ثبت رسیده
است که  8654واقعه در شهرها ثبت شده است.
مدیرکل آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره آمار ازدواج در
 14روز نوروز نیز گفت :از اول تا  14فروردینماه  8923واقعه ازدواج در کشور ثبت
شده که  7522واقعه مربوط به شهرها و  1401واقعه مربوط به روستاها بوده است.
محزون با اشاره به آمار طالق در تعطیالت نوروزی نیز تصریح کرد :در این مدت
 2476واقعه طالق در کشور ثبت شده که  2186واقعه در شهرها و  290واقعه در
روستاها به ثبت رسیده است.
وی همچنین با اشاره به آمار والدت ،فوت ،ازدواج و طالق در تعطیالت نوروزی
سال  93اظهار کرد :در این مدت  40هزار و  942واقعه والدت ثبت شده بود که 32
هزار و  18واقعه مربوط به شهرها و  8924واقعه مربوط به روستاها بود.
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد :در
تعطیالت نوروزی سال گذشته  10هزار و  320واقعه فوت به ثبت رسید که 8450
واقعه در شهر بود.
محزون در ادامه گفت :در این مدت  6325واقعه ازدواج ثبت شد که  5149واقعه
در شهرها به ثبت رسید.
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در پایان گفت :در
تعطیالت نوروزی سال گذشته  1162واقعه طالق نیز ثبت شد که  1039واقعه مربوط
به مناطق شهری و  123واقعه مربوط به مناطق روستایی بود.

جانباختن قربانی اسیدپاشی همسر معتاد
پس از تحمل  4سال جراحات سنگین

"سمیه" از قربانیان اسیدپاشی در بم،
هفته گذشته در اثر عارضه ریوی ناشی
از اسید در یکی از بیمارستانهای تهران
درگذشت.
به گزارش ایسنا ،سمیه مهری که در
اردیبهشتماه سال  90از سوی همسرش
مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود ،هفته
گذشته بعد از مدتها تحمل بیماری و دو
روز بستریشدن در بیمارستان و زیر چادر
اکسیژن بودن ،به دلیل از کار افتادگی ریه
در اثر زخمهای ناشی از اسید در یکی از
بیمارستانهای تهران درگذشت.
سمیه که از روز جمعه دو هفته گذشته
(همزمان با روز مادر) دیگر به سختی نفس میکشید توسط مادرش به بیمارستان برده
شد ،تا شاید امیدی به درمانش باشد.
رعنا از مرگ مادرش بیخبر است و نمیداند دیگر پشتوانهای ندارد تا او را در
آغوش بگیرد .زخمهایش را درک کند ،اشکهایش را پاک کند.
رعنا دیگر مادری ندارد که روز مادر را با او جشن بگیرد .رعنا و نازنین حاال باید در
انتظار آیندهای مبهم با پدری که زندگیشان را اسیدی کرد ،باشند.
در روز حادثه مردم روستای «براتآباد» شهرستان بم ،فریادهای "کمک کمک
سوختم" ،سمیه را شنیدند اما نمیدانستند که او و رعنا قربانی اسیدپاشی مرد معتادی
شدند که قرار بود پشتوانه این زن و دختر در زندگی باشد .تمام تالشها برای نجاتشان
فقط سه ماه دوام آورد ،زمانی که آنها را در فروردین سال  91یافتیم ،هشتماه به دلیل
نداشتن پول تحت درمان قرار نگرفته بودند و در آتش خشم مرد معتاد میسوختند
تا اینکه سمیه برای همیشه دیگر درد نمیکشد .سمیه درباره درخواستش از محاکم
قضایی برای محاکمه همسر و برادر شوهرش که وی را مورد اسیدپاشی قرار داده
بودند گفته بود که درخواست قصاص متهمان را دارم .رعنا نیز خواستار قصاص است و
میگوید " اگه بابایی روی ما اسید ریخت ما هم باید بریزیم که اونهم مثل ما بسوزه".
نازنین خواهر بزرگتر رعنا که در زمان اسیدپاشی در کنار آنها شاهد این جنایت بوده از
اسم و خانواده پدرش وحشت دارد و از آنها میترسد.

ماجرای جسد شعلهور یک جوان در مشهد

عامل یا عامالن یک جنایت هولناک در مشهد ،پس از به آتش کشیدن جسد
مقتول از محل متواری شدند .به نقل از روزنامه «خراسان» ،عصر شنبه هفته گذشته،
شهروندان مشهد در تماس با مرکز فوریتهای پلیسی  ،۱۱۰از سوختن جسد جوانی
که داخل یک فرش طنابپیچ قرار داشت ،خبر دادند .در پی دریافت این خبر ،بالفاصله
ماموران انتظامی و کارآگاهان اداره جنایی به محل اعالمشده واقع در نزدیکی کوههای
خلج عزیمت و با ریختن خاک ،شعلههای آتش را خاموش کردند.
کارآگاهان با مشاهده جسد سوخته جوانی که حدود  ۲۵تا  ۳۰سال داشت ،مراتب را
به قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی سیدجواد حسینی
در محل سوزاندن جسد ،بررسیها در اینباره آغاز شد .این در حالی بود که تنها بخشی
از تیشرت سبزرنگ مقتول باقی مانده و پیکر وی میان شعلههای آتش سوخته بود.
به دستور مقام قضایی ،جسد این جوان مجهولالهویه به پزشکی قانونی منتقل شد
و تحقیقات در اینباره تا پاسی از شب ادامه یافت.
پیگیری سرنخهای موجود نشان داد که عامل یا عامالن جنایت ،جوان مذکور را
در یک منزل مسکونی به قتل رساندهاند و سپس با یک دستگاه خودرو ،جسد او را در
محل کشف ،با ریختن بنزین به آتش کشیدهاند.با صدور دستورات ویژهای از سوی
قاضی حسینی ،تالش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای
شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن این جنایت ادامه دارد.

جامعه
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معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

رونمایی از سایت «همسرگزینی»
تا اواسط اردیبهشت

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
با اشاره به تمایل استانهای کشور برای راهاندازی مراکز
پیشگیری و کنترل خشم ،گفت :استانهای خوزستان و
البرز برای تاسیس این مراکز اعالم آمادگی کردهاند .به
این منظور در هفته جاری دیداری با اعضای شورای شهر
کرج خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمود گلزاری افزود :قرار
است دو مرکز دیگر پیشگیری و کنترل خشم در تهران
راهاندازی کنیم و جلساتی را به این منظور با معاونت
اجتماعی شهرداری تهران برگزار کردهایم.
وی درباره آخرین وضعیت راهاندازی سایت همسرگزینی تا همسری گفت :همه اقدامات
الزم برای آغاز به کار رسمی این سایت انجام شده است و حداکثر تا اواسط اردیبهشتماه
از آن رونمایی میشود.
گلزاری در پایان همچنین در زمینه برگزاری مجمع سراسری خیرین ازدواج تصریح کرد:
این همایش اوایل خرداد مصادف با هفته جوان برپا میشود.

فرجام مرگبار رابطه پنهانی زن و مرد متأهل
عامل قتل یک مربی زن در آموزشگاه رانندگی در جلسه دادگاه خواستار بخشش شد.
به گزارش ایران ،شامگاه اوایل اسفندماه سال  92مأموران پلیس  110در جریان مرگ
مرموز زن جوانی در خانهاش قرار گرفتند.
ماجرای این جنایت خیلی زود از سوی بازپرس جنایی و کارآگاهان اداره  10پلیس
تهران تحت تجسس گرفته شد و با توجه به حضور زوج جوانی در صحنه قتل آنها تحت
بازجویی گرفته شدند.
زن جوان در بازجوییها به مأموران گفت :الهام از دوستان من و مربی یک آموزشگاه
رانندگی بود که با شوهرش اختالف شدیدی داشت .ساعاتی پیش همسرش با من تماس
گرفت و گفت که برای انجام کاری به شهرستان رفته است و هر چه با الهام تماس میگیرد
جواب نمیدهد ،او نگران بود و از من خواست که به خانهشان بروم.
من نیز با شوهرم به خانه الهام رفتیم .هنگام ورود به خانه ناگهان دیدیم که در ورودی
باز است ،وقتی وارد شدیم دیدیم الهام وسط پذیرایی افتاده و نفس نمیکشد آنجا بود که
با پلیس  110تماس گرفتم.
کارآگاهان که در این بازجوییها به ردپای پسری به نام «مهدی» که همکار الهام بود
برخوردند و وی را به دام انداختند.
مهدی در بازجوییها گفت :سالها بود که با الهام در آموزشگاه همکار بودیم ،او هر از
گاهی با من درددل میکرد و میگفت که با شوهرش اختالف دارد و میخواهد از او جدا
شود .وی به من عالقهمند شد و پیشنهاد داد که همسرم را طالق بدهم و با او ازدواج کنم
اما من نپذیرفتم چرا که همسرم را دوست داشتم.
وقتی الهام با مخالفت من روبهرو شد تهدید کرد عکسهایی را که با هم گرفته بودیم
به همسرم نشان خواهد داد .ترسیدم و نمیدانستم چه کار کنم تا اینکه همسرش به
مسافرت رفت و مرا به خانهشان دعوت کرد .وقتی آنجا رفتم از او خواستم که عکسها را
پاره کند و از زندگی من بیرون برود اما بیفایده بود .همان لحظه عصبی شدم ،ظرفی را
برداشتم و ضربهای به سرش کوبیدم ،بیهوش شد سپس با روسری او را خفه کردم و از
محل متواری شدم.
هفته گذشته این مرد در شعبه  84دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی
و چهار مستشار تحت محاکمه قرار گرفت.
مهدی وقتی پشت تریبون قرار گرفت در آخرین دفاع گفت :قتل را قبول دارم ،اشتباه
کردم و خواستار عفو و بخشش هستم.

هشدار پلیس نسبت به انتشار «هشدارهای جعلی به نام پلیس فتا»

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
گفت :هشدارهای پلیس فتا فقط در سایت این پلیس و
خبرگزاری های رسمی و نشریات کشور منتشر می گردد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ دوم علی رضا آذردرخش
با بیان اینکه شاهد هستیم برخی کاربران شبکه های
اجتماعی تلفن همراه هشدارهایی را تحت عنوان پلیس فتا
در این شبکه ها منتشر می نمایند ،اظهار کرد :بسیاری از
این هشدارها جعلی ،تاریخ گذشته و کذب است.
وی در خصوص انتشار آخرین هشدار از زبان پلیس
فتا در شبکه های اجتماعی تلفن همراه افزود :ویروس
 XALANگوشی های همراه برای آبان سال  90می
باشد که در خبرگزاری ها و رسانه ها در آن تاریخ به نقل
از کارشناسان آی تی منتشر شده است.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد :این امر فقط برای جذب
مخاطب در میان کاربران صورت می گیرد و کاربران فریب
این دست هشدارها در شبکه های اجتماعی تلفن همراه
را نخورند و برای اطمینان از اینکه این هشدار از سوی
پلیس فتا صادر شده است می توانند به سایت پلیس فتا
مراجعه نمایند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا

افزود :کاربران دقت نمایند در پی هشدارهای جعلی از زبان
پلیس به هیچ وجه نرم افزاری را از سایت های مختلف
دانلود نکنند ،چرا که احتمال دانلود بدافزار و ویروسهای
مخرب وجود دارد.وی تصریح کرد :پلیس فتا تاکنون
از کاربران نخواسته است که برای مقابله با بدافزارها و
ویروس های موجود در فضای سایبر نرم افزار خاصی را
دانلود نمایند ،فقط به کاربران همواره تاکید کرده است که
آنتی ویروس های خود را آپدیت نمایند و از دانلودهای بی
مورد و متفرقه از سایتها مختلف پرهیز کنند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
گفت  :در صورت لزوم به دانلود نرم افزار خاص برای
ویروس خاص حتما پلیس فتا این نرم افزار در بر روی
سایت خود بارگذاری خواهد نمود.
سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه پلیس فتا در جهت
شناسایی تهدیدات فضای سایبر از ابتدای تاسیس خود
بحث اطالع رسانی برای کاربران و شهروندان را در نظر
داشته است ،گفت :برای این کار در کنار تعامل و همکاری
با خبرگزاری های رسمی کشور و نشریات عمومی و
تخصصی ،در سایت تخصصی پلیس فتا به آدرسwww.
 cyberpolice.irتمامی هشدارهای ضروری را منتشر

کرده است ،که کاربران می توانند با مراجعه به این سایت
از این اطالعات بهره ببرند.
وی ادامه داد :سایت پلیس فتا دارای بخش های
گوناگون است در کنار بحث اطالع رسانی بحث آموزش
نیز در سایت پلیس فتا قرار دارد که کاربران می توانند از
این مطالب آموزشی بهره ببرند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
به کاربران فضای سایبر که هشدارهای جعلی از زبان
پلیس فتا منتشر می کنند ،گفت :این کاربران می توانند
برای اطالع رسانی صحیح به دیگر کاربران از هشدارهای
ارائه شده از سوی پلیس فتا در سایت پلیس فتا به آدرس
 www.cyberpolice.irبا ذکر منبع استفاده کنند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ
آذردرخش در پایان با تاکید به کاربران و شهروندان گفت:
بهترین منبع برای کسب اخبار و اطالعات پلیس فتا سایت
تخصصی این پلیس می باشد و کاربران و شهروندان در
صورت مواجه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق
سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.irبخش
مرکز فوریت های سایبری ،لینک ثبت گزارشات مردمی به
پلیس فتا اعالم نمایند.

دستگیری  2دزد حرفهای
به اتهام دهها فقره زورگیری از مردم درون آسانسورها در تهران

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو جوان که اقدام به دهها
فقره زورگیری از شهروندان در آسانسور کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در ساعت  24هجدهم فروردین ماه امسال مأموران کالنتری
 118ستارخان در حین گشت زنی در خیابان لطفعلی خان به دو سرنشین یک دستگاه
موتورسیکلت طرح هوندا  125مشکی مشکوک شدند که با توقف موتورسیکلت و انجام
بررسی های اولیه مشخص شد پالک نصب شده بر روی موتورسیکلت دارای سابقه سرقت
است که در ادامه و در بازرسی دو سرنشین موتورسیکلت ،چند دستگاه گوشی تلفن همراه
و همچنین دو قبضه سالح سرد نیز کشف شد.
با انتقال دو سرنشین موتورسیکلت به کالنتری و انجام تحقیقات اولیه ،آنها صراحتا به
مسروقه بودن گوشی های تلفن همراه اعتراف و عنوان کردند که گوشی های تلفن همراه
را همان شب سرقت کرده اند.
با اعتراف صریح متهمان مبنی بر مسروقه بودن گوشی های تلفن همراه و انجام سرقت
در همان شب ،مأموران بالفاصله اقدام به شناسایی اولین شاکی پرونده کرده و پس از
حضور خانم جوانی در کالنتری هر دو متهم مورد شناسایی قرار گرفتند.
شاکیه پس از حضور در کالنتری در اظهاراتش به مأموران گفت :در ساعت 22:30
همان روز پس از ورود به داخل مجتم ِع محل سکونت خود به همراه مادرم قصد سوار
شدن به آسانسور را داشتم که ناگهان دو نفر در مقابل در آسانسور به سمت ما حمله ور
شده و با تهدید چاقو اقدام به سرقت کیف دستی حاوی وجه نقد ،دو دستگاه گوشی تلفن
همراه ،مدارک شناسایی و  ...کرده و پس از سرقت با یک دستگاه موتورسیکلت از محل
متواری شدند.
شاکیه در ادامه اظهاراتش به مأموران گفت :از همان ساعت انجام سرقت ،مادرم به
علت داشتن عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر نیز در بخش مراقبت
های ویژه تحت اقدامات درمانی قرار دارد و بنده پس از تماس پلیس و اطالع از دستگیری

پلیس به دنبال دستگیری شیاد تبهکار
به اتهام کالهبرداریهای میلیونی از خانواده زندانیان
با فروش فیشهای حقوقی جعلی و وعده آزادی زندانیان

مردی که با فروش ضمانتنامههای جعلی برای آزادی زندانیان ،از خانوادههای آنها کالهبرداری میکند ،تحت تعقیب
پلیس قرار گرفت.
به گزارش جام جم ،چند روز پیش مرد جوانی درحالی که فیش حقوقی در دست داشت ،وارد یکی از شعبات دادسرای
ناحیه  34تهران شد و در خواست کرد ضامن پسرعمویش شود تا او بتواند از زندان آزاد شود.
منشی بازپرس زمانی که مدارک وی را بررسی کرد به فیش حقوقی ای که او ارائه داده بود ،ظنین شد و از ضامن خواست
تا فیش حقوقی دیگری را بیاورد.مرد جوان هم از شعبه خارج شد و دقایقی بعد فیش حقوقی دیگری را آورد که مبلغ حقوق
ثبت شده در آن تغییر کرده بود .همین موضوع باعث شد کارمند شعبه متوجه جعلی بودن مدارک شود و با هماهنگی قضایی
متهم دستگیر شد .متهم هفته گذشته برای تحقیقات به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه  34تهران منتقل شد که به
قاضی عموزاد گفت :پسرعمویم چندی قبل خودرویی خرید که پلیس به او مشکوک شد و خودرو را توقیف کرد .بعد هم معلوم
شد ،خودرو سرقتی بوده و پلیس پسرعمویم را بازداشت کرد .زمانی که از موضوع مطلع شدم از شهرستان به تهران آمدم تا
پیگیر پرونده وی باشم که به من گفتند باید برای آزادی او فیش حقوقی بیاورم .در تهران آشنایی نداشتم تا ضامن شود .در
پارکی نزدیکی دادسرا نشسته بودم که مردی سراغم آمد و درباره علت حضورم در دادسرا پرسید .او زمانی که متوجه شد من
در جستجوی ضامن هستم ،یک میلیون تومان گرفت تا ضامنی برای من پیدا کند بنابراین خواسته او را قبول کردم و پول
درخواستی را دادم .مرد غریبه هم یک فیش حقوقی داد که نام من روی آن درج شده بود و خواست آن را به دادسرا ببرم تا
کارهای مربوط به ضمانت را انجام دهم .وقتی به شعبه رفتم کارمند آنجا متوجه جعلی بودن فیش شده و دستگیرم کردند .با
ثبت اظهارات این مرد ،برای او قرار قانونی صادر شد و جستجوی پلیس برای دستگیری مرد کالهبردار در حالی آغاز شده بود
که ماموران متوجه شدند مشخصاتی که او در اختیار پلیس قرار داده با مردی شباهت دارد که چند نفر دیگر را هم به شیوه
ای مشابه فریب داده و از آنها کالهبرداری کرده است .با کشف این سرنخ روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد
و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
17919635791
		
شماره مکانیزه139330400901119289 :
آگهی انحالل شرکت نو بهینهسازان انرژی پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت  371334و شناسه ملی
10320214990
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقای مجید شاه حسینی ش.م  0063292998به نشانی :تهران ،خ
شریعتی ،باالتر از حسینیه ارشاد ،خ قبا ،پ  ،6واحد  ،15کدپستی  1458983687به سمت مدیر تصفیه انتخاب
شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
52013
______________________________________________________
17919635268
			
شماره مکانیزه139330400901119303 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مشکات داروی امین در تاریخ  1393/12/16به شماره ثبت  469361به
شناسه ملی  14004782620ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :تولید ،واردات ،صادرات ،توزیع ،فروش کلیه داروها و تجهیزات دامپزشکی و دامپروری و کلیه
کاالهای مجاز بازرگاین ،شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی ،شرکت در کلیه مناقصات
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سارقان به کالنتری آمدم.
در ادامه با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور شعبه ششم بازپرسی
دادسرای ناحیه  34تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
با انتقال دو متهم به نام های حسین  .م ( متولد  ) 1367و رضا  .ع ( متولد  ) 1366به
پایگاه دوم پلیس آگاهی «،رضا  .ع» به عنوان مجرم سابقه دار که بارها به اتهام ارتکاب
جرایم مختلف جعل ،سرقت ،درگیری با مأمورین ،تخریب اموال عمومی ،سرقت اتومبیل
و موادمخدر دستگیر و روانه زندان شده بود ،شناسایی شد و هر دو متهم که چاره ای جز
اعتراف نداشتند ،صراحتا به ده ها فقره زورگیری به شیوه ورود به مجتمع های مسکونی
و زورگیری از مالباختگان در زمان استفاده آنها از آسانسور و همچنین کیف قاپی و سرقت
گوشی تلفن همراه از رهگذران اعتراف کردند.
در ادامه و با بررسی پرونده سرقت های مشابه ،کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از
شکات و مالباختگانی در مناطق عمدت ًا شمال غرب تهران به ویژه در مناطق گیشا ،سعادت
آباد ،آریاشهر ،پونک ،باغ فیض ،ستارخان و  ...شدند که در زمان استفاده از آسانسو ِر مجتمع
محل سکونت خود مورد تهدید با سالح سرد و زورگیری قرار گرفته بودند.
بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه داوود
مرادی ،رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت :با توجه به
اعتراف صریح هر دو متهم به انجام سرقت به شیوه زورگیری و شناسایی تعدادی از شکات
پرونده ،قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر شد و هر دو متهم برای انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم آگاهی قرار گرفتند.
وی از کلیه شهروندان و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد زورگیری یا تهدید
قرار گرفتند خواست تا برای شناسایی متهمان و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم
پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.

مرد جنایتکار :برای تأمین هزینه  2همسر و فرزندانم مرتکب قتل
و مجبور به دهها فقره سرقت طالجات دختربچهها در چندین شهرستان شدم!

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از دستگيري قاتل و سارقان حرفهاي در
اين شهرستان خبر داد.
به گزارش مردم ساالری ،سرهنگ اسماعيل واعظي اظهار داشت :در
پي اعالم يکي از شهروندان فردوسي مبني بر سرقت طالجات دختر بچه
پنج سالهاش موضوع به صورت ويژه در دستور کار فرماندهي انتظامي اين
شهرستان قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پليس با انجام اقدامات اطالعاتي موفق به شناسايي نوع
خودرو سارقان شدند و دaر اين راستا ضمن اجراي طرح مهار در سطح شهرستان
هماهنگيهاي الزم با شهرستانهاي همجوار نيز انجام شد.
فرمانده انتظامي شهرستان فردوس تصريح کرد :در راستاي اين موضوع و در
کمتر ازنيمساعت يک فقره سرقت ديگر از حوزه کالنتري اسالميه شهر فردوس
مشابه سرقتهاي قبلي به مرکز فوريتهاي پليسي  110اعالم شد که براي
دستگيري سارق و يا سارقان تمام نيروها به حالت آماده باش درآمدند.
واعظي خاطر نشان کرد :با توجه به سرنخهاي بدست آمده و احتمال خروج
سارقان از حوزه استحفاظي به طرف شهرستان گناباد خراسان رضوي ،مراتب از
سوي پليس آگاهي به کالنتري کاخک گناباد اعالم شد.
وي افزود :پس از حدود يک و نيم ساعت از وقوع سرقت برابر اعالم کالنتري
کاخک گناباد خودرو پيکان سفيد رنگ سارقان شناسايي و توقيف شد که تعدادي

و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی پس
از اخذ مجوزهای الزم بنا به ضرورت.
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:تهران ،انتهای اتوبان شهید نواب ،خ جوانه ،خ ماهان (شهید زلفی) ،خ انقالب ،مجتمع تجاری
جوانه ،ط اول ،پ  ،85کد پ 1894659971
سرمایه شرکت:مبلغ  200000000ریال میباشد.
اولین مدیران شرکت :آقای سید علی موسوی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی
 0076764761دارنده  60000000ریال سهمالشرکه و آقای عباس جابری به سمت رئیس هیات مدیره به
شماره ملی  0060658282دارنده  140000000ریال سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته بروات ،قراردادها و عقود
اسالمی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه.
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
52014
______________________________________________________

از کارآگاهان پليس آگاهي به همراه مالباخته براي شناسايي اموال مسروقه به محل
اعزام شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان فردوس ادامه داد :پس از حضور ماموران در محل و
مشاهده طالهاي مسروقه توسط مالباخته ،سارقان که يک خانواده متشکل از يک
مرد و يک زن به همراه دو کودک بودند مورد شناسايي قرار گرفته و دستگير شدند.
پس از هماهنگي قضايي به عمل آمده بين شهرستانهاي فردوس و گناباد متهمان
به شهرستان فردوس منتقل و مورد بازجويي قرار گرفتند.
وي يادآور شد :زماني که ماموران متهم مرد به هويت (الف-ب) را در مقابل
داليل محکمه پسند قرار دادند متهم به ناچار لب به اعتراف گشود و به هفت فقره
سرقت به عنف در شهرستانهاي فردوس ،بردسکن ،قم ،نائين ،دليجان و يک فقره
قتل در شهرستان طبس اعتراف کرد.
فرمانده انتظامي شهرستان فردوس خاطرنشان کرد :قاتل داراي دو همسر و
دو فرزند بوده که بيشتر سرقتهاي به عنف را با همدستي آنها انجام ميداده و
انگيزه خود را از سرقتهاي سريالي و قتل ،تامين هزينه همسرانش بيان داشته
است .واعظي با اشاره به اينکه متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده راهي
دادسرا شدند ،از شهروندان خواست ،در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به
ويژه حضور خودروهاي غريبه در خيابانهاي سطح شهر مراتب را سريعا به پليس
 110اطالع دهند.

17919632677
			
شماره مکانیزه139330400901119967 :
آگهی تغییرات شرکت عمارت سازان ستاره تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت  454097و شناسه ملی
14004053072
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/11/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل:
 آقای سیدعلیرضا سادات باریکانی به شماره ملی 0066046718 آقای امیر بابک سیدجاللی به شماره ملی 0057191522 آقای علی قدرتی چالرسی به شماره ملی 2871894566 آقای محمد جمیل افتخار به شماره ملی 1756611343 آقای بابک عابد آشتیانی به شماره ملی 0057182450و آقای موسی هرزندی به شماره ملی  1582021228به سمت اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت  5سال
انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
52015
______________________________________________________

جامعه

11

یکشنبه  30فروردین  - 1394شماره 680

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

درمان رایگان مستمریبگیران تامین اجتماعی در بیمارستانهای دولتی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
ضمن اعالم این خبر که سازمان
تامین اجتماعی پیشنهادش را برای
افزایش حقوق و دستمزد برای غیر
حداقلبگیران به هیات وزیران ارایه
کرده و منتظر مصوبه هیات دولت
در این خصوص است گفت :پس
از تصویب هیات وزیران میزان این
افزایش از ابتدای اردیبهشت ماه قابل
پرداخت خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،سید تقی نوربخش
در مراسم گرامیداشت روز زن با بیان اینکه حدود  18درصد
از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و حدود  30درصد
از مستمری بگیران ما را بانوان تشکیل میدهند اظهار
کرد :در پی آن هستیم که تسهیالت الزم را برای بانوان
تحت پوشش خود افزایش دهیم و بخشنامه های الزم را
برای آنها ابالغ کنیم.
مانعی برای بیمه زنان خانه دار وجود ندارد

وی افزود :در همین راستا بیمه زنان خانه دار هم
اکنون در حال اجراست و این گروه از بانوان میتوانند
در قالب بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش دربیایند .البته اگر
بنا باشد تحت خدمات حمایتی قرار بگیرند باید منابع الزم
تامین شود .میزان حق بیمهای که این گروه باید بپردازند
به میزان حقوق و دستمزدی است که ساالنه مشخص
میشود .در حال حاضر مانعی برای بیمه زنان خانه دار
وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه زنان
سرپرست خانوار نیز گفت :شمار متقاضیان بیمه زنان
سرپرست خانوار باالست اما منابع مکفی نیست .سال
گذشته زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی را تحت
پوشش داشتیم اما بناست از امسال بیمه این قشر از طریق
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر
پیگیری شود.
نوربخش افزود :پرداخت غرامت ایام بارداری نیز از
جمله تسهیالتی است که برای بانوان وجود دارد و سازمان
تامین اجتماعی طبق قانون تا شش ماه این مرخصی را

لحاظ می کند اما برای مازاد آن هنوز
تامین اعتبار کامل نشده اما این آمادگی
از طرف تامین اجتماعی در صورت تامین
اعتبار وجود دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
در پاسخ به پرسشی درباره میزان
افزایش حقوق مستمری بگیران و
بازنشستگان این سازمان و همچنین
زمان اعمال آن اظهار کرد :براساس
ماده  111قانون تامین اجتماعی ،این
میزان  17درصد است اما برای سایر
سطوح دستمزدی طبق ماده  96با پیشنهاد سازمان
تامین اجتماعی مشخص می شود که باید به تصویب
هیات وزیران نیز برسد .این پیشنهاد ارائه شده و منتظر
مصوبه هیات دولت هستیم که در این صورت از ابتدای
اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جریان ارتقای
درمانگاه تامین اجتماعی اردکان به پلیکلینیک تخصصی،
از شروع عملیات ساخت بزرگترین انستیتو کانسر بیماران
سرطانی کشور در بهار سال جاری در یزد خبر داد.
دکتر محمدتقی نوربخش در مراسم پردهبرداری از
لوح یادبود ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی اردکان به
پلی کلینیک تخصصی آیت اهلل خاتمی(ره) ،گفت :سازمان
تامین اجتماعی علیرغم مشکالت سال گذشته در تامین
منابع مالی و مسائلی که در این سازمان شکل گرفته بود
و ایجاد تعهدات جدید برای سازمان از جمله افزایش 25
درصدی مستمری مستمریبگیران و هزینههای مرتبط با
نظام طرح تحول سالمت ،تالش کرد تا سطح رضایت
مردم از خدمات تامین اجتماعی را افزایش دهد.
وی ادامه داد :سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته
به طور ماهانه بیش از  3500میلیارد تومان برای انجام
تعهدات مختلف خود هزینه کرد که کار بسیار دشواری بود
ولی خوشبختانه با برنامهریزیهای انجام شده این مهم
صورت گرفت.
نوربخش با اشاره به تجهیز مناسب مراکز درمانی این
سازمان در سال گذشته ،از شروع عملیات ساخت بزرگترین

انستیتو کانسر بیماران سرطان کشور در بهار سال جاری
در یزد خبر داد.
این مقام مسئول دو خبر خوشحالکننده دیگر نیز اعالم
کرد و گفت :در آینده نزدیک کلیه هزینههای بستری
مستمریبگیران در مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی
به صورت  100درصد رایگان خواهد شد و همچنین با
موافقت وزیر بهداشت ،پزشکان متخصص تمام وقت،
ضریب Kو هیات علمی میتوانند در درمانگاههای تامین
اجتماعی نیز خدمت کنند که گام مهمی است.
مدیر عامل تامین اجتماعی همچنین با بیان این که
با پیگیریهای مستمر نماینده مردم اردکان ،این سازمان
با ارتقای درمانگاه اردکان موافقت کرد ،گفت :به زودی
جذب پزشکان متخصص آغاز خواهد شد و سازمان تامین
اجتماعی نیز آماده ایجاد بخشهای تخصصی مورد نیاز
است" .محمدرضا تابش" نماینده مردم اردکان نیز در این
مراسم با بیان این که سازمان تامین اجتماعی میتواند
در افزایش کیفیت خدمات سالمت نقش محوری ایفا
کند ،گفت :بهبود سطح پوشش خدمات درمانی و افزایش
رضایتمندی افراد تحت پوشش بخصوص قشر شریف
کارگر مدنظر قرار گیرد.
وی گفت :مدیریت مطلوب سازمان تامین اجتماعی
نقش مهمی در به ثمر رسیدن اقدامات دولت به منظور
ارتقای رفاه و سالمت اجتماعی دارد که خوشبختانه این
سازمان علیرغم برخی چالشهای سالهای گذشته و
تنگناهای مالی و توقعات خارج از ظرفیت ،با مدیریت
فعلی ،افقهای روشنتری پیش رو دارد.
نماینده اردکان با اشاره به ظرفیتهای استان یزد و
خصوصیات پزشکان و مردم این خطه کویری ،خواستار
افزایش سرمایهگذاری شرکتهای زیرمجموعه تامین
اجتماعی در این استان و گسترش امکانات و ساخت و
تجهیز مراکز درمانی شد.
تابش همچنین ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی به پلی
کلینیک تخصصی در ایام والدت حضرت فاطمه(س) را
به فال نیک گرفت و تامین پزشکان متخصص و ایجاد
بخشهای تخصصی مورد نیاز را در کوتاهترین زمان
خواستار شد.

قطعی شدن مجازات اعدام مرد جنایتکار
به جرم قتل خلبان تهرانی و همسرش

مردی که ۲سال قبل در جریان جنایتی هولناک خلبان باسابقه ایرانایر و همسرش
را در آپارتمانشان به قتل رسانده بود همراه  ۶قاتل دیگر در زندان رجایی شهر کرج
پای چوبه دار میرود.
به گزارش همشهری ،شامگاه  16اسفند سال  ،91به مأموران كالنتري 140تهران
خبر رسيد زن و شوهري جوان در خانهشان به قتل رسيدهاند .دقايقي بعد مأموران به
محل وقوع جنايت در آپارتماني واقع در بلوار هميال در منطقه پونك رفتند و با جنازه
منصور شهركي 39ساله ،از خلبانان باسابقه و خوشنام ايراناير و همسر 38سالهاش
به نام سارا كه وكيل دادگستري بود روبهرو شدند .آنها با ضربات متعدد چاقو به قتل
رسيده بودند.
به اين ترتيب بازپرس جنايي پايتخت همراه با تيم بررسي صحنه جرم پليس آگاهي
در محل وقوع جنايت حاضر شد و تحقيقات كليد خورد .كارآگاهان جنايي در جريان
تحقيقات اوليه دريافتند كه از خانه قربانيان سرقت شده است .بنابراين تجسسهاي
خود را روي اين انگيزه متمركز كردند.كارآگاهان كه بهصورت شبانهروزي سرگرم
رسيدگي به اين پرونده بودند در ادامه به اطالعاتي دست يافتند كه نشان ميداد مردي
به نام مرتضي در پشتپرده اين جنايت قرار دارد.
شواهد نشان ميداد اين مرد با استفاده از عابربانك مرد خلبان از يك طالفروشي
در افسريه 8سكه طال خريده است .به اين ترتيب همه رفتوآمدهاي مظنون پرونده
زيرنظر گرفته شد تا اينكه بعد از چند روز شواهد و مدارك محكمهپسندي بهدست
آمد كه دست داشتن مرد مظنون را در قتل خلبان و همسرش ثابت ميكرد .به اين
ترتيب مرتضي دستگير شد.
مأموران در جريان بازرسي از خانه اين مرد كارت عابربانك خلبان ،جاكليدي او
و مقداري از وسايلش را كشف كردند .اينها همه مدارك نبود چرا كه آثار انگشت
متهم روي خودروي خلبان به جا مانده بود .در چنين شرايطي او تحت بازجوييهاي
تخصصي قرار گرفت.
متهم به قتل در جريان بازجوييهاي اوليه گفت :چند روز قبل از حادثه با آگهي
فروش خودروي مرد خلبان روبهرو شدم و تصميم گرفتم به بهانه خريد خودرو سراغ او
بروم و از خانهاش سرقت كنم .روز حادثه يك چاقو ،يك قبضه كلت كمري ،مقداري
تسمه و يك حلقه چسب نواري برداشتم و به خانه خلبان رفتم .خلبان همراه همسرش

در خانه بود .به بهانه خريد ماشين وارد خانهشان شدم ابتدا با اسلحه آنها را تهديد
كردم .سپس از خلبان خواستم دست و پاي همسرش را ببندد و در ادامه خودم دست
و پاي خلبان را بستم و به دهانشان چسب زدم .حدود يك ساعت با آنها صحبت
كردم و گفتم فقط براي سرقت آمدهام .گفتم 20ميليون تومان براي درمان همسر
بيمارم ميخواهم.
با وجود اين آنها را تهديد كردم و كارت عابربانك خلبان را همراه با رمزش از او
گرفتم و از آنجا خارج شدم اما ترس از دستگير شدن باعث شد دوباره برگردم .اول با
چاقو ضربهاي به خلبان زدم و در ادامه ضربهاي به همسرش وارد كردم و در نهايت
ضربات بيشتري به آنها زدم و كار را تمام كردم .در ادامه اثرانگشتم را از آنجا پاك و
فرار كردم .چند ساعت بعد به يك طالفروشي در افسريه رفتم و با استفاده از عابربانك
مسروقه 8سكه بهارآزادي خريدم اما باالخره دستگير شدم .با ثبت اعترافات متهم او
صحنه جنايت را نيز بازسازي كرد و در ادامه پروندهاش با صدور قرار مجرميت و
كيفرخواست به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه در شعبه 113دادگاه كيفري برگزار شد ،نماينده
دادستان اتهام مرتضي را مباشرت در 2فقره قتل عمد ،جنايت بر ميت و سرقت اعالم
كرد .در ادامه پدر و مادر خلبان در جايگاه ايستادند و گفتند خواستهشان قصاص متهم
و دريافت ديه درخصوص جراحاتي كه منجر به فوت نشده و همچنين ديه جنايت
بر ميت است.
پدر و مادر سارا نيز گفتند خواستهشان قصاص متهم است .در ادامه متهم براي دفاع
از خود در جايگاه ايستاد و گفت :سزاي خلبان و همسرش مرگ نبود و بهخاطر كاري
كه كردهام شرمسارم و در مدتي كه زنداني هستم توبه كردهام .در پايان اين جلسه
قضات دادگاه وارد شور شدند و متهم را به 2مرتبه قصاص محكوم كردند.
چند روز بعد از صدور رأي دادگاه مرتضي به آن اعتراض كرد و پرونده براي
رسيدگي به اين اعتراض به ديوان عالي كشور فرستاده شد اما قضات ديوان رأي
دادگاه را تأييد و آن را براي اجرا به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي فرستادند.
به اين ترتيب همهچيز براي مجازات اين مرد مهيا شد و قرار است مرتضي همراه با
 6مرد ديگر كه در پروندههاي جداگانه مرتكب قتل شدهاند سحرگاه  26فروردين ماه
در سالن اجراي احكام زندان رجايي شهر كرج پاي چوبه دار بروند.

17919573173
			
شماره مکانیزه139330400901118452 :
تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری دوستداران سیمین و جالل در تاریخ  1393/12/16به شماره ثبت
 35609به شناسه ملی 14004781425
ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع موسسه :گردآوری ،تألیف ،تدوین مقاالت ،ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبانهای خارجی ویا بالعکس  -حروفچینی ،ویرایش و تصحیح ،تنظیم ،طراحی و صفحهآرایی کتاب و نشریه ،برگزاری جلسات
در خصوص معرفی ،بررسی و نقد کتاب و نشریه ،مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در
برپایی نمایشگاه و جشنوارههای فرهنگی ،هنری ،انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف
و فعالیتهای موسسه و اجرای طرحهای پژوهشی ،عرضه و مبادله محصوالت فرهنگی ،هنری دارای مجوز
از قبیل :کتاب ،مطبوعات ،نوارهای صوتی و تصویری ،سیدی ،فیلمهای ویدیویی و اقالم رایانهای مجاز ،به
ویژه در زمینههای معارف اسالمی و ادبیات فارسی ،برگزاری نشستهای فرهنگی ،ادبی ،شعر و شاعران ،انجام
فعالیتهای انتشاراتی به منظور انتشار کتاب (با اخذ مجوز الزم) ،تهیه فیلمهای تلویزیونی ،ویدیویی ،انیمیشن و
رایانهای بلند و کوتاه ،اعم از داستانی ،مستند ،آموزشی ،صنعتی و تاریخی مطابق با ضوابط مربوطه و متناسب با

اهداف موسسه ،طراحی و برگزاری دورههای آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری در حوزههای فرهنگی و داستان
نویسی و بررسی و نقد کتاب.
 مدت موسسه:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه :تهران ،شهرک قدس ،ایران زمین ،خیابان مهستان ،برج آ  ،3واحد دی  ،8کدپستی1465835539
 سرمایه موسسه :مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران موسسه:ویکتوریا دانشور به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  2290465402دارنده  250000ریال سهمالشرکه،
زهرا اردبیلی به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0040912991دارنده  250000ریال سهمالشرکه،
محمدحسین دانایی به سمت مدیرعامل به شماره ملی  0043546900دارنده  500000ریال سهمالشرکه ،پرویز
فرجام همدانی به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) به شماره ملی  1827782511برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند.
 -دارندگان حق امضا :تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و

جزئیات استخدام  7هزار و  700نفر
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

قائم مقام وزیر بهداشت ،جزئیات استخدامهای جدید این وزارتخانه و همچنین
چگونگی توزیع نیروهای استخدامی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی در خصوص مجوزهای دولت برای استخدام
و سهم وزارت بهداشت از مجوزهای استخدامی جدید ،گفت :با دولت و سازمان
مدیریت و برنامهریزی توافقی را انجام دادهایم که طبق آن حدود  7700نفر با بودجه
الزم برای بیمارستانهایی که جدید تاسیس میشوند ،در اختیار وزارت بهداشت
قرار گیرند.
وی اولویتهای استخدامی وزارت بهداشت را از این تعداد توافقشده در
گروههای پرستاری و پیراپزشکی مانند رشتههای آزمایشگاه و هوشبری عنوان
کرد و افزود :بیمارستانهای تازهتاسیس در کل کشور راهاندازی میشوند ،البته
اغلب این بیمارستانها در مناطق محروم و شهرستانهاست.
حریرچی در ادامه به کسری نیروی بیمارستانهای فعلی اشاره و اظهار کرد :باید
توجه کنیم که در بیمارستانهای موجود وزارت بهداشت نیز به دلیل کسری نیرو با
مشکل مواجه هستیم که امیدواریم با توجه ویژه دولت ،این مشکل رفع شود.
وی افزود :در راستای رفع این مشکالت هم در مورد افرادی که از بیمارستانها
خارج میشوند یعنی بازنشستگان و همچنین برای کسریهای فعلی در حال
مذاکراتی با دولت هستیم تا بتوانیم این کسریها را جبران کنیم.
پرداخت  100درصد مطالبات پزشکان و غیرپزشکان بیمارستانها

قائممقام وزیر بهداشت در ادامه در خصوص پرداخت مطالبات کارکنان
بیمارستانها گفت :امسال اولین سالی بود که وزارت بهداشت توانست در اسفندماه
 100درصد مطالبات کارکنان را پرداخت کند و از شرمندگی که سالها دچار آن
بود ،خارج شود .البته ممکن است در این زمینه مانند هر امر دیگر اشتباه یا استثنائی
وجود داشته باشد که خواهشمندم در هر جایی اگر همکارانی مطالباتشان را دریافت
نکردهاند به ما مراجعه کنند تا آن مشکل نیز رفع شود.

معماي ربوده شدن مجري سابق صدا و سيما
و رهایی او توسط  4مأمور قالبی
پس از  4ساعت در تهران

چهار مرد كه لباس مأموران پليس نوپو را به تن داشتند چند ساعت بعد از ربودن
مجري سابق صدا و سيما ،او را رها كردند.
به گزارش جوان ،ساعت  8و  10دقيقه صبح روز دوشنبه  24فروردين ماه،
مأموران كالنتري  141گلستان در جريان ربودن مدير عامل پروژه مسكوني تجاري
مهستان از سوي افراد ناشناس قرار گرفتند .پس از اعالم اين خبر تيمي از مأموران
كالنتري راهي محل حادثه در انتهاي خيابان كاج شهرك راهآهن شدند.
نخستين بررسيها نشان داد پروژه مسكوني تجاري  333واحدي مهستان متعلق
به شبكه قرآن و اداره كل اخبار برون مرزي صدا و سيما است و لحظاتي قبل
مديرعامل كه علي اسماعيلي نام داشت و از مجريان سابق اين شبكه بوده از سوي
چهار مرد نقابدار ربوده و به مكان نامعلومي منتقل شده است .در بررسيهاي بعدي
مشخص شد چهار مرد نقابدار ،نگهبان پروژه را كه مرد جواني بود به شدت كتك
زده و تلفن همراهش را هم به سرقت بردهاند.
نگهبان پروژه كه تنها شاهد اين آدمربايي بود به پليس گفت :ساعت  8و 10
دقيقه صبح بود كه مدير عامل با خودرو  206جلوي ساختمان توقف كرد .وقتي از
خودرواش پياده شد خودرو مگان مشكي رنگي جلوي خودروي مدير عامل توقف
كرد و سه مرد نقابدار كه لباس مشكي مأموران پليس نوپو را پوشيده و مسلح به
باتوم برقي بودند از داخل خودرو پياده شدند و مديرعامل را بدون اينكه حكمي نشان
دهند يا سؤالي بپرسند به زور به داخل خودرو مگان كشاندند .در حالي كه مدير
عامل در مقابل آنها مقاومت ميكرد من به آنها مشكوك شدم و با گوشي همراهم
تلفن پليس را گرفتم تا موضوع را اطالع دهم كه سه نفر از آنها به من حمله كردند
و گوشيام را گرفتند .مردان مهاجم كه فقط چشمانشان مشخص بود مرا با باتوم
برقي و مشت و لگد به شدت كتك زدند و گوشيام را زير پايشان له كردند و بعد
هم گوشي له شده را برداشتند و به سرعت با خودرو مگان از محل گريختند .وقتي
خواستم شماره پالك خودروي آنها را يادداشت كنم ،متوجه شدم روي پالك را
با چسب پوشاندهاند .پس از طرح اين شكايت تيمي زبده از مأموران مبارزه با آدم
ربايي پليس آگاهي دست به تحقيق زدند .در حالي كه كارآگاهان ،تحقيقات را براي
شناسايي آدمربايان آغاز كرده بودند ،بررسيها نشان داد آدمربايان چند ساعت بعد از
حادثه مجري سابق صدا و سيما را آزاد كردهاند .همچنين مشخص شد آدمربايان در
اين حادثه كيفدستي مرد ربوده شده را كه حاوي مدارك و چك و پول بود ،سرقت
كردهاند .تحقيقات درباره اين حادثه از سوي مأموران پليس ادامه دارد.
نگهبان پروژه مسكوني مهستان گفت :مردان نقابدار باتوم برقي داشتند و از نوع
پوششان فكر كردم مأمور پليس هستند اما بعد فهميدم آنها آدمربا بودهاند .بعد از
حادثه ما به شدت شوكه شده بوديم كه نزديك ظهر مشاهده كرديم مدير عامل
پروژه وارد ساختمان شد و فهميديم آدمربايان او را بعد از چند ساعت آزاد كردهاند.
وي در ادامه گفت :من درباره انگيزه اين حادثه خبري ندارم اما تا جايي كه
اطالع دارم اين پروژه در اين دوسال كه در حال ساخت است ،هيچ مشكلي نداشته
و درگيري پيش نيامده است.
مکاتبات موسسه ،با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.
 اختیارات هیات مدیره :طبق اساسنامه.به موجب مجوز شماره  75/93/147297مورخ  1393/10/23وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آگهی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
52016
______________________________________________________
17919608473
			
شماره مکانیزه139330400901119742 :
آگهی تغییرات موسسه حقوقی نسیم فراهانی به شماره ثبت  30447و شناسه ملی 10320834150
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/11/25و مجوز شماره /20/27948ث مورخ
 93/12/12مرکز امور مشاوران حقوقی و وکال و کارشناسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پایه وکالت از پایه  2به پایه  1مدت موسسه از  2سال به مدت نامحدود تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
به شرح فوق اصالح میگردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
52017
______________________________________________________

جامعه

12
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر داد

تدوین آییننامه تشویقی کارفرمایان
خوشحساب تامین اجتماعی تا خرداد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین
اجتماعی با بیان اینکه تمهیداتی را برای
تشویق کافرمایانی که به حفظ سوابق بیمه ای
پرسنلشان توجه می کنند در نظر میگیریم
گفت :در تالش هستیم آیین نامه مربوط را طی
دوماه آینده تدوین کنیم.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا درباره
روند پرداخت جرائم بیمهای سال گذشته
کارفرمایان به تامین اجتماعی اظهارکرد :یک
میلیون و  200هزار کارفرمای فعال داریم که
در سال گذشته حدود پنج هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی داشتند اما تسویه
این بدهیها از سوی کارفرمایان چندان چشمگیر نبود.
وی افزود :امیدواریم بتوانیم با طراحی مشوقهایی وضعیت را بهبود بخشیم.
در واقع از این پس بخشودگی جریمه بدحسابان را منتفی کرده و بر روی تشویق
کارفرمایان خوش حساب تمرکز میکنیم.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بر این اساس
کافرمایانی که به حفظ سوابق بیمه ای پرسنلشان توجه می کنند تشویق میشوند
گفت :در تالش هستیم آیین نامه مربوط را طی دوماه آینده تدوین کنیم.

دستگیری دزد حرفهای به اتهام خوراندن
خوراکیهای بيهوشکننده به زنان مسافر و سرقت
طالجات آنها با پوشش مسافربری در سراب
فرمانده انتظامي سراب آذربايجان شرقي از دستگيري سارق مسافرکش نما که
اقدام به سرقت طال و زيوراآالت مسافران از طريق بيهوش کردن آنها ميکرد،
خبر داد.
به گزارش مردم ساالری ،سرهنگ محمد جعفرزاده فرمانده انتظامي سراب
آذربايجان شرقي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در تشريح جزييات اين خبر گفت:
در پي وقوع يک فقره سرقت طال و زيورآالت ،توسط راننده خودروي سواري
با شگرد مسافرکش نما در سطح شهرستان و حساسيت موضوع ،شناسايي و
دستگيري سارق يا سارقان در دستور کار پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.
اين مقام انتظامي در ادامه افزود :با انجام کارهاي اطالعاتي و شبانه روزي،
متهم شناسايي ،دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد و پس از چندين مرحله
تحقيق و بازجويي فني و مواجهه حضوري با ارايه داليل و مدارک ،نامبرده به
سرقت طال و زيورآالت ،اعتراف کرد .وي اظهار کرد :با راهنمايي متهم دستگير
شده صحنه سرقت مورد بازسازي ،و پس از تجميع داليل و مدارک ،متهم به
همراه پرونده و شاکي به دادسرا معرفي و طي قرار مناسب روانه زندان شد.
سرهنگ جعفرزاده درباره شيوه و شگرد سارق گفت :سارق در قالب مسافرکش
در روستاهاي اطراف ،زنان تنها را سوار و سپس با تعارف مواد غذايي و آشاميدني
مسموم اقدام به بيهوش کردن آنها نموده و بعداز بريدن طال و زيورآالت ،آنان را
در محلهاي خلوت پياده ميکرد.
فرمانده انتظامي شهرستان سراب در پايان از شهروندان درخواست کرد :از سوار
شدن به خودروهاي شخصي مشکوک جدا خودداري کرده و به هيچ عنوان مواد
غذايي و آشاميدني از افراد ناشناس قبول نکنند و هرگونه موارد مشکوک را در اين
خصوص سريعا به پليس  110اطالع دهند.

دستگيري زوج تبهکار به اتهام
سرقت طالجات دختران دانشآموز در گناباد

زوج جواني كه طالهاي دختران دانشآموز را به سرقت ميبردند از سوي پليس
شناسايي و دستگير شدند.
به گزارش اعتماد ،سرهنگ رضا قدمگاهي ،فرمانده انتظامي شهرستان گناباد با
اعالم اين خبر در تشريح جزييات آن گفت :در پي گزارشي از فرماندهي انتظامي
شهرستان فردوس درباره متواري شدن دو سارق طالجات دختران خردسال و
دانشآموز و احتمال ورود آنها به حوزه استحفاظي اين فرماندهي طرح مهار در
كليه محورهاي مواصالتي شهرستان گناباد به مرحله اجرا درآمد كه در جريان آن
يكي از تيمهاي بخش انتظامي كاخك هنگام كنترل خودروهاي عبوري در سه
راهي روستاي كالت خودروي سارقان را شناسايي و با عاليم هشداردهنده متوقف
كردند .به گفته سرهنگ قدمگاهي ماموران پس از متوقف كردن خودرو ضمن
دستگيري سارقان در بازرسي از خودرو سه جفت گوشواره و يك جفت دستبند طال،
 ۴گرم ترياك و يك دستگاه دوربين عكاسي كشف كردند .بازجويي از متهمان
همچنان ادامه خواهد داشت.
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آخرین وضعیت پرونده يک شرکت خودروسازي
متهم به کالهبرداری از  600متقاضی خرید خودرو در مشهد

اموال مدير يکي از نمايندگي هاي شرکت "د -خ" در
مشهد که به اتهام کالهبرداري و خيانت در امانت تحت
تعقيب قضايي قرار گرفته بود ،توقيف شده است و تالش
براي احقاق حقوق 600شاکي اين پرونده در کمترين زمان
ممکن ادامه دارد.
به گزارش خراسان ،دادستان مشهد با تشريح جزئياتي
از اين پرونده کالهبرداري به خراسان گفت :مهر سال
گذشته تعدادي از خريداران خودرو با مراجعه به دستگاه
قضايي اعالم کردند که درنمايندگي شرکت فروش خودرو
ثبت نام کرده اند و مبالغ ميليوني نيز به عنوان پيش فروش
پرداخته اند اما با فرارسيدن زمان تحويل خودرو متوجه
شده اند که طعمه کالهبرداري قرار گرفته اند و مديران
نمايندگي ها از تحويل خودرو يا پرداخت مبالغ واريزي
سرباز مي زنند.
قاضي "غالمعلي صادقي" افزود :با توجه به اهميت
موضوع و افزايش شاکيان ،اين پرونده در دادسراي مشهد
مورد رسيدگي قرار گرفت و قاضي پرونده با احتمال
کالهبرداري هاي ميلياردي گسترده دستور پلمب 4
نمايندگي اين شرکت را در مشهد صادر کرد اما متهم
اصلي پرونده که متوجه ماجرا شده بود از کشور گريخت.
مقام ارشد قضايي مشهد تصريح کرد :درحالي که تعداد
شاکيان اين پرونده به حدود 600نفر رسيده بود تالش

هاي زيادي براي دستگيري او انجام شد تا اين که با
همکاري وکالي متهم تا اواخر سال گذشته و با انجام
يکسري اقدامات ويژه ،وي به ايران بازگشت و خود را به
دستگاه قضايي معرفي کرد.
دادستان عمومي وانقالب مشهد خاطرنشان کرد :با
تجميع پرونده هاي متهم ،رسيدگي سريع به اين پرونده
با توجه به اهميت موضوع توسط قاضي توکليان (معاون
دادستان) در دستور کار قرار گرفت و اموال منقول و
غيرمنقول با همکاري متهم شناسايي و دستور توقيف آن
ها صادر شد.
قاضي صادقي افزود :بررسي هاي انجام شده نشان مي
دهد که اموال توقيفي پاسخگوي مبالغ کالهبرداري شده
از شاکيان است که اين اموال براي احقاق حقوق آنان در
اختيار دادسرا قرار گرفته است.
وي به شاکيان اطمينان داد :به هيچ وجه نگران وجوه
پرداخت شده خود نباشند و به يقين دستگاه قضايي در اين
باره تالش خود را انجام مي دهد اما از سوي ديگر نيز
برخي وکالي شاکيان به دادسرا اعالم کرده اند که قصد
دارند عصر فردا جلسه اي را در حسينيه حضرت ابوالفضل
(ع) واقع در امامت  56برگزار کنند تا درباره خواسته هاي
خود و اين که قصد دارند خودرو تحويل بگيرند و يا وجوه
پرداختي به آنان بازگردانده شود تصميم گيري و نتيجه

را به دادسرا اعالم کنند که پس از آن قاضي پرونده نيز
براساس خواسته هاي شاکيان وارد عمل شده و تصميم
قانوني را خواهد گرفت.
دادستان مشهد با اشاره به اين که تحقيقات مقدماتي
نشان مي دهد متهم مبالغي را به عنوان پيش فروش خودرو
از مردم دريافت و اين وجوه را به حساب شخصي خود واريز
کرده است گفت :در اين ميان نيز برخي ادعاها حاکي از آن
است که مبالغ ميلياردي از وجوه دريافتي از سوي متهم در
اختيار رباخواران قرار گرفته است که تحقيقات مقدماتي در
اين باره ادامه دارد اما چنانچه اين گونه ادعاها درست باشد
توصيه مي کنيم اين افراد (رباخواران) قبل از هرگونه اقدام
قضايي خود را به دستگاه قضايي معرفي و وجوه دريافتي
را بازگردانند .قاضي "غالمعلي صادقي" در عين حال از
شهروندان خواست افرادي که تاکنون و به هر دليلي
موفق به اعالم شکايت نشده اند و يا مورد کالهبرداري
قرار گرفته اند مي توانند براي پيگيري موضوع به دفتر
سرپرست مجتمع قضايي شهيد کامياب مراجعه کنند.
پانزدهم مهر سال گذشته خبري با عنوان کالهبرداري
ميلياردي نمايندگي يک شرکت فروش خودرو در روزنامه
خراسان به چاپ رسيد که با دستور مقام قضايي4 ،
نمايندگي شرکت "د -خ" در مشهد پلمب و مديران اين
نمايندگي ها تحت تعقيب قرار گرفتند.

مرد بوکسور که با آتشافروزی در ویالی زن صیغهایاش
در دماوند مرگ یک پسر معلول و دو زن سالخورده را رقم زد،
هفته گذشته در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه
ایستاد و با حکم قضایی به سه بار قصاص محکوم شد.
به گزارش فرهیختگان ،در نشست رسیدگی به این پرونده
که در شعبه  71دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
عزیزمحمدی و با حضور چهار مستشار تشکیل شد ،ابتدا
نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.
او گفت« :حمیدرضا  37ساله متهم است که عصر دوم تیر
 91خانه ویالیی همسر صیغهایاش به نام فریبا را در دماوند
به آتش کشیده و موجب مرگ خلیل 27ساله و فروغ و محبوبه
 60و  70ساله شده است .اکنون با توجه به مدارک موجود در
پرونده برای او اشد مجازات میخواهم».
سپس اولیایدم سه قربانی در جایگاه ویژه ایستادند و برای
حمیدرضا حکم قصاص خواستند .مادر خلیل در حالی که اشک
میریخت ،گفت« :پسرم معلولیت جسمی داشت .برای اینکه
آبوهوایی عوض کند او را به ویالی فریبا در دماوند بردم .بعد
از ظهر همگی در حال استراحت بودیم که مرد ناشناس در
حالی که عربده میکشید وارد ویال شد و شیشهها را شکست.

او ظرف بنزینی را که در دست داشت داخل ویال پاشید که
یکباره همهجا آتش گرفت .پسرم مقابل چشمانم زندهزنده
سوخت .این مرد باید اعدام شود تا کمی آرام شوم ».سپس
هیات قضایی از فریبا خواست تا نحوه آشناییاش با حمیدرضا
را تشریح کند.
این زن  54ساله گفت 15« :سال پیش وقتی فرزندانم
خردسال بودند همسرم بر اثر ابتال به بیماری سرطان جان
سپرد .من و چهار فرزندم با هم زندگی میکردیم تا اینکه
حمیدرضا وارد زندگیمان شد .او مدام برای من و فرزندانم
مزاحمت ایجاد میکرد .او میگفت به من عالقهمند شده و
میخواهد همسرش را طالق دهد و با من ازدواج کند .دو
سال پیش او به سراغم آمد و گفت به خاطر من ،همسرش را
طالق داده است .به همین خاطر مجبور شدم به عقد موقت
او در بیایم .حمیدرضا مرد خشنی بود و من و فرزندانم را بارها
به مرگ تهدید کرده بود .به همین خاطر مدتی بود اختالف
سنیمان را بهانه کرده ،من هم ارتباطم را با او قطع کرده بودم
و جواب تلفنهایش را نمیدادم».
این زن ادامه داد« :دوم تیر  91من و تعدادی از بستگانم در
خانه ویالیی بودیم که حمیدرضا سر رسید .او یک گالن بنزین

در دست داشت و فریاد میکشید قصد دارد من و خودش را
به آتش بکشد .من از ترسم به اتاق فرار کرده بودم که یکباره
آتش همه ویال را فراگرفت.
وقتی متهم پشت تریبون دفاع ایستاد ،گفت« :من
بوکسور و مدیرعامل یک شرکت بودم ،اما فریبا باعث شد
تا شرکتم را از دست بدهم و از همسرم جدا شوم .او زندگی
مرا خراب کرده بود و دیگر جواب تلفنهایم را نمیداد .به
همین خاطر به ویالی او در دماوند رفتم تا با او صحبت
کنم ،اما متوجه شدم در ویال میهمانی بر پاست .من گالن
بنزینی را که همراه داشتم روی خودم ریختم تا خودکشی
کنم ،اما یکی از میهمانان مرا آرام کرد و به حیاط ویال برد.
در حال صحبت با مرد میانسال بودم که یکباره ویال آتش
گرفت .گمان میکنم آتشسوزی به خاطر انفجار بخاری
داخل ویال رخ داده بود».
در این بین یکی از میهمانان که شاهد ماجرا بود به هیات
قضایی گفت« :من دیدم که حمیدرضا شیشه ویال را شکست
و بنزین را به داخل پاشید .او دروغ میگوید که بنزین را روی
سر خودش ریخته است ».در پایان این نشست هیات قضایی
وارد شور شد و حکم به سه بار قصاص محکوم داد.

مجازات  3بار قصاص برای بوکسور جنایتکار به جرم به آتش کشیدن خانه
همسر صیغهایاش و جان باختن  3نفر درون آتش در دماوند

قتل هولناک برادر بزرگتر توسط برادر  3زنه با ضربات خنجر در مشهد!

مرد  ۳زنه اي که هفته گذشته ،برادر بزرگ ترش را به دليل اختالفات قبلي ،با ضربات مهلک
خنجر به قتل رسانده بود ،چند ساعت بعد از وقوع جنايت دستگير شد و به جرم خود اعتراف کرد.
به گزارش خراسان ،شب به نيمه نزديک مي شد که مرد  ۴۲ساله خنجري را زير لباس هايش
پنهان کرد و به سمت پنجتن  ۸۷به راه افتاد.
همسر دوم اين مرد  ۴۲ساله در يکي از طبقات ساختماني زندگي مي کرد که برادرش نيز در آن
منزل سکونت داشت.اما او مي دانست که همسرش در منزل حضور ندارد چرا که از چند روز قبل
وي به خاطر اختالفات خانوادگي و با حالت قهر منزل را ترک کرده بود .مرد عصباني به منظور
گرفتن زهرچشم از برادرش ،قدم ها را تندتر کرد تا به محل سکونت برادرش رسيد .او سال گذشته
به جرم درگيري با برادر  ۵۲ساله اش از سوي دادگاه به پرداخت ديه محکوم شده بود ،اما کينه وي
از برادرش زماني شدت گرفت که چند ساعت قبل برادر بزرگ تر وي به همراه يکي از ماموران
انتظامي به منظور پيگيري پرونده قبلي و با دستور قضايي به منزل همسر ديگر او رفته بود.
مرد راننده پس از اطالع از اين ماجرا ،خشمگين شده بود و حاال به انتقامي خونين مي انديشيد.
عقربه هاي ساعت نيمه شب را نشان مي داد که مرد عصباني با کليدي که در دست داشت وارد
حياط منزل مسکوني در پنجتن  ۸۷شد و با فرياد برادرش را صدا کرد .اين فريادها در حالي سکوت
نيمه شب را مي شکست که برادر وي به قصد قضاي حاجت از اتاق بيرون آمده بود .پس از يک
مشاجره لفظي ناگهان برق تيغه خنجر در فضاي تاريک منزل درخشيد و مرد  ۴۲ساله  ۴ضربه
مهلک را به بدن برادرش وارد کرد و بالفاصله از محل گريخت .همسر و فرزند مرد مجروح با ديدن
اين صحنه وحشتناک ،پيکر نيمه جان او را به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد رساندند اما ديگر
دير شده و او بر اثر شدت عوارض ناشي از اصابت خنجر جان باخته بود .دقايقي بعد بي سيم هاي
پليس به کار افتاد و ماجراي اين جنايت هولناک از سوي ماموران کالنتري طبرسي شمالي به قاضي
ويژه قتل عمد گزارش شد.

با توجه به اين ماجرا ،قاضي «سيدجواد حسيني» در همان دقايق اوليه بامداد دستورات ويژه اي
را براي شناسايي و دستگيري قاتل صادر کرد و بدين ترتيب گروهي از ماموران تجسس کالنتري
وارد عمل شدند .فرزند مقتول که عامل جنايت را هنگام فرار ديده بود به مقام قضايي گفت« :آن
مرد را از پشت سر ديدم اما شباهت بسياري به عمويم داشت!» با اين سرنخ ،قاضي حسيني دستور
تحقيق در اين باره را صادر کرد که مشخص شد برادر مقتول راننده کاميون است و  ۲زن ايراني
و يک زن افغاني دارد.
در ادامه بررسي هاي ماموران ،کاميوني که متهم رانندگي آن را بر عهده داشت در اطراف ميدان
بار نوغان مشهد شناسايي شد ،اما ماموران نتوانستند منزل محل سکونت او را پيدا کنند .اين گونه
بود که با راهنمايي هاي مقام قضايي يکي از افسران تجسس کالنتري تا سپيده دم در کنار کاميون
مخفي شد و به محض اين که مرد  ۴۲ساله اوايل صبح براي روشن کردن کاميون سوار آن شد
ناگهان حلقه هاي قانون بر دستانش گره خورد .اما او ارتکاب هرگونه جنايتي را انکار کرد و مدعي
شد شب هنگام به منزل محل سکونت برادرم رفتم ،اما پسر او قصد داشت با چاقو مرا بزند که من
کنار رفتم و ناگهان ضربه چاقو به پدرش اصابت کرد.
بدين ترتيب قاضي سيدجواد حسيني ،با صدور قرار قانوني متهم را در اختيار کارآگاهان اداره
جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي قرار داد تا به صورت تخصصي و فني مورد بازجويي قرار
گيردمرد  ۴۲ساله که در برابر سواالت تخصصي کارآگاهان چاره اي جز بيان حقيقت نداشت به ناچار
لب به اعتراف گشود و گفت :با برادرم اختالف داشتم ،اما او دوبار ،با مامور انتظامي براي دستگيري
من آمده و فحاشي کرده بود!!
بنابراين گزارش در پي اعتراف صريح متهم ،مقام قضايي در حالي دستورات ديگري را براي
تحقيقات بيشتر در اين باره صادر کرد که خنجر خون آلود نيز داخل کيسه اي در کاميون متهم
کشف شد.

خودکشی خواستگار ناکام پس از قتل دختر مورد عالقه ،خواهر و عروس خانواده آنها با رگبار گلوله در گچساران
پسری جوان بعد از اینکه از ازدواج با دختر موردعالقهاش ناامید شد دست به سالح برد و ضمن
کشتن این دختر ،دو نفر از اعضای خانواده او را نیز به کام مرگ کشاند و یک نفر را زخمی کرد.
به گزارش شرق ،جوان مسلح بعد از این اقدام جنونآمیز با شلیک گلوله به زندگی خود نیز پایان
داد .پلیس درحالحاضر مشغول تحقیق پیرامون این جنایت است که شامگاه یکشنبه در منطقه
کارکنان شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویهوبویراحمد به وقوع پیوست.
ساعت  ٢١:٣٠یکشنبه هفته گذشته وقتی صدای گلولهها در کوچه ٢٠شمالی در منطقه کارکنان
پیچید اهالی سراسیمه از خانههای خود بیرون رفتند و مشاهده کردند جنایتی در همسایگیشان به
وقوع پیوسته است .آنها پلیس و اورژانس را از واقعه مطلع و درخواست کمک کردند .دقایقی بعد
ماموران و امدادگران در محل حادثه حاضر شدند و پیش از هر کاری دو زن را که بر اثر اصابت گلوله
زخمی شده بودند به بیمارستان منتقل کردند.
آنها در ادامه با اجساد دو دختر و پسری جوان مواجه شدند .همان بررسیهای اولیه فاش کرد پسر

جانباخته عامل جنایت است و بعد از اینکه با استفاده از سالح کالشینکف جنایتی تمامعیار را رقم
زده گلولهای نیز به خودش شلیک کرده و به زندگیاش پایان داده است .مقتوالن دو خواهر بودند
که یکی از آنها هدف اصلی جنایت محسوب میشد .قاتل از چندی قبل در پی آشنایی با این دختر
به او عالقهمند شده و سعی کرده بود مقدمات ازدواج با وی را فراهم کند اما دختر جوان تمایلی به
این وصلت نداشت به همین دلیل پاسخ رد داده بود .کشمکشها در این خصوص ادامه داشت تا
اینکه شب حادثه خواستگار ناکام که مطمئن شده بود دیگر راهی برای رسیدن به خواستهاش باقی
نمانده است ،دستبهسالح برد.
درحالیکه بررسیها پیرامون این جنایت ادامه داشت ،خبر رسید یکی از مصدومان جان خود را
از دست داده و تعداد قربانیان در مجموع به چهار نفر رسیده است .پلیس هنوز جزئیات و نحوه وقوع
جنایت را اعالم نکرده است اما برخی اخبار حاکی از آن است که متهم بعد از رفتن مقابل منزل دختر
جوان وقتی دید در حیاط باز است ،داخل رفت و دخترموردعالقهاش ،خواهر او و یکی از بستگان آنها

را به رگبار بست و سپس به زندگیاش پایان داد.
روایت دیگری نیز از این جنایت وجود دارد مبنیبر اینکه خواستگار بعد از رسیدن مقابل خانه
دختر موردعالقهاش در زد و از او خواست برای آخرین گفتوگو از منزل خارج شود .در این میان دو
مقتول دیگر نیز این دختر را همراهی کردند که همگی هدف گلوله قرار گرفتند.
درحالحاضر اجساد به پزشکیقانونی منتقل شده و این در حالی است که زنی دیگر که او هم در
همین حادثه هدف گلوله قرار گرفته در بیمارستان بستری است و پزشکان در تالش هستند تا جان او
را نجات بدهند .این جنایت در حالی به وقوع پیوست که پیش از این نیز شکستهای عشقی حوادث
خونینی را به بار آورده بود ٢٧ .اسفند سال گذشته مردی جوان که با انگیزهای مشابه دست به جنایت
زده و خواهران دوقلوی جیرفتی را به قتل رسانده بود در این شهر در مألعام اعدام شد.
آن متهم نیز وقتی پاسخ منفی شنید در مسیر تردد روزانه دختر موردعالقهاش قرار گرفت و با
خودرو وانت او و خواهر دوقلویش را زیر گرفت و گریخت اما در نهایت دستگیر و مجازات شد.

جامعه

13
مدیرکلدفتربیمههایاجتماعیوزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

بیمهبازنشستگی7میلیون
شاغل غیررسمی با درآمد ماهانه
کمتر از  500هزار تومان

مدیرکل دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی گفت :در تالش هستیم در قالب طرح
بیمه اجتماعی فراگیر ،بیمه بازنشستگی ،ازکارافتادگی
و فوت برای اقشار فاقد بیمه اجتماعی جامعه لحاظ
شود .به عنوان مثال افرادی که کمتر از  500هزار
تومان درآمد دارند و در مشاغل غیر رسمی مشغول
بهکارند در این گروه جای میگیرند.
به گزارش ایسنا ،اسماعیل گرجیپور با اشاره به
برخی سازوکارهای طرح بیمه اجتماعی فراگیر ،اظهار
کرد :این طرح اکنون به شورای عالی رفاه رفته و در
دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود :حدود  22میلیون شاغل در بازار کار
ایران داریم که از این تعداد حدود  15میلیون نفر
دارای بیمه بازنشستگی و حدوداً هفت میلیون نفر فاقد
بیمه بازنشستگی هستند.

دستگیری کارمند متخلف
بانک به اتهام دستبرد به
حساب بانکی  141مشتری
در هرمزگان
با تالش كارآگاهان پليس آگاهي استان هرمزگان فردي
كه با استفاده از موقعيت شغلي در بانك ،از حسابهاي
شهروندان كالهبرداري ميكرد ،شناسايي و دستگير شد.
به گزارش آرمان ،سرهنگ اصلحي رئيس پليس
آگاهي هرمزگان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفت:
در پي شكايت نماينده حقوقي يكي از شعبههاي بانكي در
شهرستان بندرعباس مبني بر سوءاستفاده از حساب بانكي
مشتريان ،رسيدگي به موضوع در دستور كار پليس آگاهي
قرار گرفت .وي افزود :در تحقيقات به عمل آمده مشخص
شد از تعداد  ۱۴۱حساب سپردههاي شهروندان بيش از ۱۲۲
ميليون ريال پول به صورت غيرمجاز برداشت شده كه عامل
برداشت شناسايي و طي هماهنگي با مقام قضايي دستگير
شد .او با اشاره به اينكه فرد كالهبردار يكي از كاركنان همان
شعبه بانكي بود ،تصريح كرد :در بازجوييهاي انجام شده
متهم اعتراف كرد مبالغ مورد نظر را از حساب مشترياني كه
تسهيالت بانكي دريافت كرده بودند ،برداشت و در حساب
شخصي خود و همسرش واريز ميكرده است.
رئيس پليس آگاهي هرمزگان خاطرنشان كرد :با
پيگيريهاي به عمل آمده از سوي بانك ،كل مبالغ برداشت
شده مجددا به حساب مشتريان بازگشت داده و متهم با
تكميل پرونده به دادسرا معرفي شد.
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توقف اعزام به حج عمره تا مجازات مأموران خاطی سعودی
پس از مطالعات و بررسیهای انجام شده ،به سازمان
حج دستور داده شد که اعزام زائران عمره را متوقف کند؛
این خبر را وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که از طرف
رئیسجمهور مسئول پیگیری پرونده تجاوز دو پلیس
سعودی به دو نوجوان ایرانی شده بود ،اعالم کرد و شرط
ازسرگیری این سفر را هم اعالم نمود.
به گزارش «تابناک» ،علی جنتی در حاشیه جشن روز
زن که در محل وزارت ارشاد برگزار شد ،اعالم کرد :پس از
مطالعات و بررسیهای انجام شده روز دوشنبه  ۲۴فروردین
به سازمان حج دستور داده شد تا زمانی که این افراد مجرم
(متجاوزان به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده) محاکمه
و مجازات شوند ،فعال عمره متوقف شود و به دنبال آن
پروازهای ایران تعلیق خواهد شد.
وی افزود :با توجه به اتفاقی که افتاده ،حیثیت عمومی
ملت ایران خدشهدار شده و یک خواست عمومی بین ملت
شکل گرفته است؛ بنابراین ،باید واکنشی نشان داده شود.
این موضوع موجب شد تا چنین تصمیمی بگیریم.

جنتی تأکید کرد :بسیاری از مراجع عظام تقلید ابراز
نگرانی کردند ،به ویژه اینکه در گذشته هم برخی برخوردها
با زائران و روحانیون کاروانها میشد .به همین دلیل با
توجه به بررسیهای صورت گرفته ،تصمیم بر توقف عمره
گرفته شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین اظهار کرد:
درباره حادثه تأسفباری که در فرودگاه جده اتفاق افتاده از
طریق دیپلماتیک با مقامات سعودی صحبت شده و آنها
قول دادند ،این افراد دستگیر شده را مجازات کنند .آنها
حتی تصریح کردند که آنها را اعدام میکنند ،اما در عمل
هنوز اتفاقی نیفتاده است.
جنتی با تأکید بر اینکه «تا زمانی که افرادی مجرم
در حادثه فرودگاه جده مجازات نشدهاند ،اعزام به عمره
متوقف خواهد ماند» ،درباره گزارشی که رئیس جمهور در
این باره از وی درخواست کرده بود ،گفت :گزارش کامل
در مورد حادثه فرودگاه جده در آیندهای نزدیک تکمیل و
تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.

مرد بیست و چهار سالهای که به سبب سوءظن ،همسر و
دختر چهار ماههاش را کشته و اجساد آنها را دفن کرده بود،
پس از  9ماه دستگیر و راز این جنایت را افشا کرد.
به گزارش جام جم ،رسیدگی به این پرونده از بیست
و ششم تیر سال گذشته زمانی در دستور کار پلیس آگاهی
شهرستان گنبدکاووس قرار گرفت که مرد جوانی با حضور
در آنجا با اعالم شکایتی عنوان کرد ،همسرش الهه همراه
دخترش الینا چهارماهه از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته
اند.
کارآگاهان همزمان با شروع تحقیقات متوجه شدند ،روز
حادثه زن ناپدید شده همراه نوزادش به خانه مادرش رفته
بوده که در مسیر بازگشت ناپدید شد .این در حالی بود که پدر
خانواده مدعی بود با همسرش اختالف نداشته و علت غیبت
مرموز آنها را نمی داند.
ماموران متوجه شدند شوهر خانواده عالقه ای به یافتن
همسر و فرزندش ندارد .همین موضوع شک پلیس را به یقین
تبدیل کرد که احتمال دارد مادر و کودک ،از سوی پدر خانواده
به قتل رسیده باشند اما دالیل کافی برای اثبات موضوع را
نداشتند.
کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات را دوباره از سر گرفته
و با گذشت  9ماه از وقوع حادثه به سرنخ هایی دست یافتند
که نشان می داد آخرین فردی که با مادر و کودک گمشده
مشاهده شده ،پدر خانواده بوده است.
با کشف این سرنخ ،روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله
جدیدی شد بنابراین پرونده برای ادامه تحقیقات از شعبه
دادیاری به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان ارسال شد.
در شاخه دیگری از تحقیقات کار آگاهان جنایی رفت و آمد

های این مرد را زیر نظر گرفتند تا این که متوجه شدند وی
قصد دارد خانه اش را جا به جا و به مکان دیگری نقل مکان
کندکه ماموران با دستور قضایی متهم را دستگیر کردند.
بهمن با انتقال به پلیس آگاهی اعتراف کرد همسر و
فرزندش را کشته و اجساد آنها را در دو محل جداگانه دفن
کرده است و گمان نمی کرده راز جنایتی که  9ماه در سینه
اش پنهان کرده است ،فاش شود.
متهم به قتل درباره انگیزه اش از این جنایت گفت :مدت ها
بود من به اخالق و رفتار همسرم ظنین شده بودم .مدام به او
ایراد می گرفتم و رفت و آمدش را کنترل می کردم.
روز حادثه همسرم همراه دخترم خانه را ترک کردند .پس
از خروجشان با سوار شدن به خودرویم آنها را تعقیب کردم که
متوجه شدم همسرم به خانه مادرش رفته است .او چند ساعتی
در آنجا ماند .بعد یکی از اقوامش به خانه مادرزنم آمد .نیم
ساعت بعد آن مرد از خانه خارج شد و همسرم ،همراه دخترم
سوار خودروی او شد تا به خانه بازگردد .اما من گمان می کردم
میان آن دو رابطه ای وجود دارد ،بنابراین پس از حرکت راننده
آنها را تعقیب کردم.
وی ادامه داد :در میانه راه همسرم و الینا پیاده شدند،
همسرم با دیدن من در حالی که دخترمان را در آغوش داشت
فرار کرد .به تعقیبش پرداختم تا این که وارد جاده ای شد .به
دلیل سرعت باالیی که در رانندگی داشتم ،محکم با او برخورد
کردم تا مانع فرارش شوم که همسرم و الینا به کناری پرت
شدند .هردو زخمی شده بودند .آنها را سوار خودرویم کردم تا
به بیمارستان برسانم اما در میانه راه همسرم به دلیل شدت
صدمات فوت کرد .مانده بودم با جسد او چه کار کنم.
مرد همسرکش گفت :شروع به گشتزنی کردم تا راهی
برای خالصی از جسد همسرم پیدا کنم تا این که به سمت
یکی از روستاهای اطراف رفتم .مشاهده کردم کارگرانی درحال
حفاری و کار در حومه روستا هستند .منتظر ماندم و شب هنگام
با اطمینان از این که کسی در آنجا نیست گودالی را حفر و
جسد همسرم را در آنجا دفن کردم .پس از آن که به سمت
خودرویم بازگشتم ،مشاهده کردم دخترم هم مرده است .مانده
بودم با جسد او چه کنم .بنابراین تصمیم گرفتم جسد او را در
مکان دیگری دفن کنم .با ترک آنجا به گشتزنی در همان
اطراف ادامه دادم تا این که متوجه یک باشگاه سوارکاری شدم.
نیمه شب جسد دخترم را هم در اطراف زمین های باشگاه های
سوارکاری دفن کردم.
سرهنگ محمدعلی عسگری ،فرمانده انتظامی شهرستان
گنبدکاووس در این باره گفت :با ثبت اظهارات تکان دهنده
متهم ،کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی شهرستان گنبدکاووس
پس از هماهنگی قضایی با بازپرس پرونده برای یافتن اجساد
به دو محلی که متهم گفته بود ،اعزام شدند و اجساد مادر و
کودک را پیدا کرده و با دستور قضایی اجساد به پزشکی قانونی
منتقل شدند .در ادامه خانواده مقتول با حضور در پزشکی
قانونی اجساد آنها را از روی لباس هایی که برای آخرین مرتبه
به تن داشتند ،شناسایی کردند.

دستگیری مرد جنایتکار به اتهام قتل همسر جوان
و نوزاد 4ماههاش پس از  9ماه فرار در گنبدکاووس

انهدام باند بینالمللی توزیع کوکائین
با دستگیری  3قاچاقچی حرفهای درون فرودگاه در تهران
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی از انهدام باندی بینالمللی که به «غول بچه» معروف بودند ،خبر داد .به
گزارش ایسنا ،سردار علی مویری در حاشیه نشست خبری خود با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح یکی از پیچیدهترین
عملیاتهای پلیس مبارزه با موادمخدر در سال جدید پرداخت و گفت :ما از سال گذشته بر روی فعالیت باندها و شبکههای
قاچاق موادمخدر متمرکز شدیم و سال گذشته توفیقات خوبی در این زمینه حاصل شد.
وی افزود :در ادامه این توفیقات یکی از باندهای قاچاق موادمخدر که اقدام به قاچاق کوکایین از کشورهای آمریکای
جنوبی به داخل کشور کرده بود ،شناسایی شده و مسیر فعالیتهای آنان تحت نظر قرار دارند .مویدی با بیان اینکه این افراد
از طریق چندین کشور واسطه خود را از آمریکای جنوبی به تهران رسانده بودند ،خاطرنشان کرد :این افراد هفته گذشته در
عملیاتی پلیس در یکی از فرودگاهها دستگیر شدند.رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی با بیان اینکه سرکرده این
باند  30سال سن داشته و به «غول بچه» معروف بوده ،گفت :عالوه بر سرکرده 2 ،تن دیگر از اعضای باند که تابعیت ایرانی
داشتند دستگیر شده و در بازرسی از آنان  3کیلوگرم کوکایین کشف و ضبط شد.وی با بیان اینکه اعضای این باند با شبکههای
قاچاق موادمخدر درخارج از کشور در ارتباط بودند ،گفت :برخی از این افراد در خارج از کشور شناسایی شدند که این موضوع را
به پلیس آن کشورها اطالع دادهایم .مویدی گردش مالی و امالک به جا مانده از این افراد را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت:
همچنین از این افراد چندین دستگاه خودروی لوکس گرانقیمت کشف شده است .رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی
انتظامی ادامه داد :تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد اما برابر اطالعات اولیه  ،این افراد که به شکل بسیار پیچیدهای
عمل میکردند ،قصد داشتند کوکائین را از آمریکای جنوبی به تهران رسانده و از آنجا در سطح کشور توزیع کنند که با اقدام
به موقع پلیس ناکام ماندند.
17919631988
			
شماره مکانیزه139330400901119955 :
آگهی تغییرات شرکت عمارت سازان ستاره تهران با مسئولیت محدود به شماره ثبت  454097و شناسه ملی
14004053072
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/11/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقایان سیدعلیرضا سادات باریکانی ،امیر بابک سیدجاللی و علی قدرتی چالرسی هر یک با پرداخت مبلغ 1550000ریال به صندوق شرکت ،سهمالشرکه خود را از میزان  330000ریال به  485000ریال افزایش
دادند.
 آقای محمد جمیل افتخار با پرداخت مبلغ  5000ریال به صندوق شرکت ،سهمالشرکه خود را از میزان 10000ریال به  15000ریال افزایش داد.
آقای بابک عابد آشتیانی فرزند کاظم ،به شماره شناسنامه  3378صادره از تهران و شماره ملی  0057182450با
پرداخت مبلغ  15000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا شرکت درآمد.
آقای موسی هرزندی فرزند محمد به شماره شناسنامه  117صادره از مرند و شماره ملی  1582021228با
پرداخت  15000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت درآمد .سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال
به  1500000ریال افزایش یافت .در نتیجه ماره  4اساسنامه به شرح مذکور اصالح میگردد.
 اسامی سهامداران و میزان سهمالشرکه هر یک از سهامداران ،به قرار ذیل خواهد بود: آقای سیدعلیرضا سادات باریکانی ک م  0066046718دارای  485000ریال سهمالشرکه -آقای امیر بابک سیدجاللی ک م  0057191522دارای  485000ریال سهمالشرکه

 آقای علی قدرتی چالرسی ک م  2871894546دارای  485000ریال سهمالشرکه آقای محمد جمیل افتخار ک م  1756611343دارای  15000ریال سهمالشرکه آقای بابک عابد آشتیانی ک م  0057182450دارای  15000ریال سهمالشرکه آقای موسی هرزندی ک م  1582021228دارای  15000ریال سهمالشرکه.سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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17919609685
			
شماره مکانیزه139330400901117157 :
تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف ذوب فلزات شهرستان ری در تاریخ  1393/12/13به شثبت 35608
به شناسه ملی 14004780439
ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع موسسه :به استناد ماده  21قانون نظام صنفی و آییننامههای مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوقصنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آییننامههای مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف
و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرفکنندگان ،بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با
موسسات دولتی و خصوصی اتحادیهای به نام اتحادیه صنف ذوب فلزات شهرستان ری میگردد.
 مدت موسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه :تهران ،شهرری دولتآباد خیابان رجب نیا بعد از قنادی گل مریم پالک  11کدپستی1857733533

داستانسرایی داماد جنایتکار
برای تبرئه خود از اتهام قتل مادر همسرش
دامادی که در قتل مادرزنش گناهکار شناخته شده است در جلسه محاکمه برای تبرئه
خود داستانسرایی کرد.
به گزارش ایران ،عصر  6فروردین ماه سال گذشته وقتی پسر خانواده از محل کارش به
خانه بازگشت هنگام ورود به سالن پذیرایی ناگهان با پیکر بیجان مادرش به نام «مریم»
که روی زمین افتاده بود ،روبهرو شد.
این جنایت با دستور بازپرس دادسرای شهرستان بهارستان تحت تجسسهای ویژه
پلیس جنایی قرار گرفت و آنان به داماد این زن مشکوک شدند.
«حمیدرضا»  31ساله سرانجام روز  9فروردین ماه سال  93بازداشت شد و گفت :همسرم
با من قهر کرده و به خانه پدریاش رفته بود ،روز حادثه به خانه مادرزنم رفتم تا با او حرف
بزنم اما بین من و مادرزنم مشاجره لفظی درگرفت و در یک لحظه چاقویی برداشتم و به
مادرزنم حملهور شدم و او را کشتم سپس جواهرات و پولهای خانهشان را به سرقت بردم
تا وانمود کنم دزد وارد خانه شده است.
هفته گذشته حمیدرضا در شعبه  84به ریاست قاضی باقری و چهار قاضی مستشار
تحت محاکمه قرار گرفت و در آخرین دفاع خود گفت :روز حادثه به خانه مادرزنم رفتم تا با
دخترش صحبت کند تا از لجبازی دست بردارد اما بین من و مادرزنم مشاجره لفظی درگرفت
و وی وارد آشپزخانه شد و چاقویی برداشت و گفت از دست من خودکشی میکند .وقتی
رفتم چاقو را از دستش بگیرم ضربههای چاقو را به خودش زد ،همان لحظه رهایش کردم و
از خانهشان بیرون دویدم .دقایقی بعد دوباره به خانهشان رفتم ،دیدم دیگر نفس نمیکشد.
آنجا بود برای اینکه وانمود کنم دزد به خانهشان آمده النگوها و پولهایشان را برداشتم و
فرار کردم .باور کنید من او را نکشتم و خودش خودکشی کرد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم با عموی خالفکارش
کار شراکتی دارند ،طالق میخواهم!
مرد جوان نميدانست که وقتي با عموي خالفکارش شريک شود پايش به دادگاه خانواده
باز خواهد شد .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زوج جواني به دادگاه خانواده مراجعه
کردند و درخواست طالق دادند .زن جوان در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي
عموي شوهرم اصال مرد خوبي نيست و هميشه دست به کارهاي خالف ميزند .او حتي
يکبار به جرم کالهبرداري دستگير شد و به زندان افتاد .با وجود اين شوهرم ميخواهد با
عمويش شريک شود و يک مغازه باز کنند .وي افزود :هرچه به او ميگويم که با عمويت
کار نکن فايده ندارد و ميگويد که کارشان خالف نيست .اما من اصال دوست ندارم شوهرم
با اين مرد خالفکار کار کند چون ميدانم که اگر با او کار کند حتما کار خالف هم انجام
ميدهند .مرد جوان نيز به قاضي گفت :من کاري به خالفکاريهاي عمويم ندارم .او هم
بعد از آزادي از زندان توبه کرده و ميخواهد از راه حالل پول در بياورد .اما همسرم لجبازي
ميکند و حرف خودش را ميزند .من نميتوانم به خاطر لجبازيهاي او از کارم صرف نظر
کنم .بعد از صحبتهاي اين زوج قاضي دليل آنها براي طالق را کافي ندانست و اين زوج
را براي حل شدن مشکلشان به مشاوره خانواده فرستاد.

کشته شدن پسربچه2ساله توسط معتاد شیشهای
در جریان ارتباط نامشروع با مادر او در علیآباد کتول
پسر بچهاي دو ساله در شهرستان عليآباد كتول گلستان ،زير مشت و لگد مادرش و مردي
غريبه جان داد .به گزارش اعتماد ،سرهنگ علي اكبر اژدري ،فرمانده انتظامي عليآباد كتول
با اعالم اين خبر گفت :روز دوشنبه هفته گذشته پسربچهاي دو ساله كه در يكي از خانههاي
مسكوني اين شهرستان مورد ضرب و شتم شديد مردي جوان و مادرش قرار گرفته بود پس از
انتقال به بيمارستان به دليل شدت صدمات جان خود را از دست داد .سرهنگ اژدري با اشاره به
دستگيري هر دو ضارب گفته كه در بازجوييهاي اوليه مشخص شده است كه همسر زن جوان در
زندان به سر ميبرد و او با مردي غريبه كه اقدام به ضرب و شتم كودك كرده بود ارتباط نامشروع
داشته است .به گفته سرهنگ اژدري ،در اين حادثه مرد جوان پس از مصرف شيشه ،كودك دو
ساله را مورد آزار قرار داده و سپس با وارد كردن ضربات متعدد به سرش ،منجر به مرگ او شده
است .به اين ترتيب و با اعتراف متهمان به قتل و برقراري ارتباط نامشروع ،پرونده براي سير مراحل
قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.
زن جوان در دادگاه خانواده:

همسرم شکاک است ،طالق میخواهم
زن جوان وقتي ديد که شوهرش شکاک و بدبين است به دادگاه خانواده رفت و درخواست
طالق داد .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني به دادگاه خانواده مراجعه کرد
و درخواست طالق داد .وي در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم به
من شک دارد و هرکاري ميکنم مرا بازخواست ميکند .هميشه از رفتارهايم ايراد ميگيرد
و سر هرکاري از من توضيح ميخواهد .زن جوان ادامه داد:کافي است يکبار به خانه زنگ
بزند و تلفن اشغال باشد ،تا شب از من سوال ميپرسد و سعي ميکند هرطور شده از من
حرف بکشد که با کي صحبت ميکردم و چرا تلفن اشغال بود .وي افزود:وقتي ميخواهم
از خانه بيرون بروم هزار تا سوال ميپرسد ،آنقدر که مرا از بيرون رفتن پشيمان ميکند.
وقتي جايي هستم هزار بار با موبايلم تماس ميگيرد و هزار جور سوال ميپرسد يا وقتي با
کسي صحبت ميکنم کلي اشاره ميکند و اخمهايش تو هم ميرود که ميدانم بعدش بايد
کلي با اودعوا کنم .براي همين ديگر از زندگي با او خسته شدم و تصميم به جدايي گرفتم.
بعد از صحبتهاي اين زن قاضي شوهر وي را نيز به دادگاه احضار کرد تا صحبتهاي او
را هم بشنود.
 سرمایه موسسه :مبلغ  0ریال میباشد. اولین مدیران موسسه:آقای غالمرضا پاکزاد کد  1374420271به سمت رئیس هیات مدیره اتحادیه
آقای اسداله کریمیپول  0490972705به سمت نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه
آقای مجتبی صنعتگران رحیمی کد ملی  0046609776به سمت بازرس هیات مدیره اتحادیه
آقای علیرضا قنادیان کد ملی  0043247660به سمت خزانهدار هیات مدیره اتحادیه
آقای مهرداد محسنیفرد کد ملی  0081992106به سمت دبیر هیات مدیره اتحادیه
برای مدت  4سال انتخاب شدند.
کلیه چکها ،اسناد تعهدآور ،اوراق بهادار بانکی ،تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانهدار و امضای
رئیس ،در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس به همراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود .نامههای اداری
و استخدامی و اسناد غیرمالی اتحادیه با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس و مهر اتحادیه
انجام میگردد.
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامهبه موجب نامه شماره  117/92/19955مورخ  92/5/15سازمان صنعت معدن تجارت آگهی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
52019
______________________________________________________

علمی

14
چگونه بخوابیم که کمردرد نگیریم؟

خوابیدن در مواقع کمردرد برای افراد مبتال به این عارضه طاقتفرساست و حتی موجب
محروم ماندن از خواب راحت و کافی میشود.
به گزارش ایسنا ،به هنگام خوابیدن بهتر است وضعیت بدن در حالت خنثی باشد به
گونهای که خیلی به شکل خمیده یا صاف نباشد زیرا باعث میشود فشار زیادی به ستون
مهرهها وارد شود .سایت وب امدی به تشریح دو وضعیت مناسب برای خوابیدن پرداخته
که از بروز کمردرد جلوگیری میکند -:نخست این که وقتی به پهلو میخوابید یک بالش
میان دو زانویتان قرار دهید و سعی کنید مانع از افتادن و قرار گرفتن پاهایتان روی هم
بشوید .همچنین میتوانید یک حوله کوچک زیر کمرتان قرار دهید -.همچنین زمانی که به
پشت میخوابید بهتر است یک بالش زیر زانوهایتان قرار دهید .عالوه بر این ،گذاشتن حوله
زیر انحنای پشت موثر است - .نکته مهم دیگر اینکه اگر تشکتان خیلی نرم است شاید
خوابیدن روی سطح زمین برایتان راحتتر باشد .عالوه بر اینها هنگام بلند شدن از رختخواب
رعایت نکات زیر ضروری است :ابتدا به پهلوی خود بخوابید و هر دو زانویتان را خم کنید.
سپس پاهای خود را از یک لبه تخت آویزان کرده و با کمک دو دست بنشینید .در پایان
بایستید و کمر خود را در حالت خنثی نگه دارید.

خطر جدی مکملهای عضلهساز برای کبد
سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAنسبت به مصرف مکملهای غذایی عضلهساز و
تاثیر سوء آنها بر سالمت کبد هشدار داد.
 این سازمان اعالم کرد :افرادی که از مکملهای غذایی برای رشد ماهیچههایشان
استفاده میکنند باید نسبت به مضرات و عوارض این مکملها برای کبد آگاه باشند.
«چارلز لی» از مرکز ارزیابی دارویی سازمان غذا و داروی آمریکا گفت :محصوالتی از این
دست که به عنوان مکمل غذایی مصرف میشوند حاوی استروئیدهای آنابولیک هستند که
خطر جدی را متوجه سالمت فرد میکنند .در حقیقت این مواد خطرات جدی به بسیاری از
اعضای بدن وارد کرده و این آسیبها اجتنابناپذیر هستند .طبق اعالم سازمان غذا و داروی
آمریکا ،آسیب دیدن کبد به طور کلی پیامد محتمل مصرف انواعی از مکملهای غذایی است
که حاوی ترکیبهایی شبیه به استروئیدها یا استروئید آنابولیک مصنوعی هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،استروئیدهای آنابولیک همچنین ممکن
است موجب دیگر پیامدهای بلندمدت شوند که از آن جمله میتوان به تاثیر منفی بر سطح
کلسترول ،افزایش خطر ابتال به سکته مغزی و قلبی ،ناباروری در مردان ،رشد بیش از حد
پستان و کوتاهی قد در کودکان اشاره کرد.

برخی علل ناباروری مردان

یک جراح و متخصص زنان عوامل تاثیرگذار در بروز ناباروری مردان را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر کتایون برجیس با بیان اینکه از علل ژنتیکی که در مردان باعث
کاهش باروری میشود ،حذف کروموزوم  Yاست که عالوه بر کاهش باروری و نیاز به
اقدامات کمکباروری پیشرفته ،به صورت ژنتیکی به نسل بعدی فرد هم منتقل میشود،
گفت :بررسی سابقه وجود ناباروری در خانواده در شرح حال بیمار قید میشود.
وی گفت :از علل ژنتیکی دیگر سندروم کالین فلتر یا وجود یک کروموزوم  Xاضافی
در کاریوتایپ فرد است که عالوه بر درمان ناباروری فرد ،توجه به ایجاد گامتهای ناهنجار
و در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه درمانی جهت فرد مورد نظر است.
این جراح و متخصص زنان گفت :بیماری سیستیک فایبروزیس از بیماریهای ژنتیکی
است که همانند تاالسمی با انتقال یک کروموزم مغلوب از یک نسل به نسل دیگر منتقل
میشود .این بیماری در صورت درگیر کردن فرد میتواند از علل نازایی مردان باشد و با
مشاوره ژنتیک و روشهای تشخیصی قبل از النه گزینی باز هم همانند بیماریهای مشابه
از جمله تاالسمی میتوان از انتقال بیماری به نسل بعد جلوگیری کرد.
برجیس تاکید کرد :توجه به اندازه بیضهها پس از بلوغ در جنس مذکر اهمیت دارد.
با کاهش اندازه آن امکان کاهش تعداد سلولهای زایا در بیضهها وجود دارد .در صورت
احساس هر گونه مشکل یا تاخیر در بوجود آمدن صفات ثانویه جنسی (مسئلهای که در هر
دو جنس حائز اهمیت است) الزم است به پزشک مراجعه شود.
وی گفت :مسائل آناتومیک از جمله هایپوسپادیاس و همچنین وجود بیماریهای غدد
درونریز مانند دیابت یا مشکالت تیروئید در هر دو جنس نیز بر باروری تاثیرگذار است.
برجیس با اشاره به اینکه حدود  40درصد مردان نابارور واریکوسل دارند ،یادآور شد:
واریکوسل که با توجه به ایجاد محیطی که دمای بیشتری نسبت به محیط ایدهآل برای
اسپرمسازی دارد ،میتواند تولید اسپرم را مختل کند .استفاده از سونا ،وان داغ و حوضچههای
آبگرم با توجه به ایجاد حرارت باال نیز میتواند در روند اسپرمسازی اختالل ایجاد کند.
این جراح و متخصص زنان گفت :مصرف برخی داروها مانند ترکیبات هورمونی
تستوسترون که در باشگاههای ورزشی بدنسازی استفاده میشود ،در بلند مدت میتواند تولید
اسپرم را مختل کند و باعث ناباروری شود.
برجیس در خصوص دیگر عوامل تاثیرگذار در بروز ناباروری مردان گفت :سابقه شیمی
درمانی یا مصرف داروهای خاص ،سابقه پرتو درمانی یا تماس با تشعشعات تاثیرگذار بر
سلولهای زایا ،بیماریهای دوران کودکی از جمله اوریون که بعد از بلوغ منجر به اختالل
تولید اسپرم میشود ،تروماها در بیضهها که در برخی ورزشکاران احتمال وقوع و تکرار آن
زیاد است ،همچنین ابتال به عفونتهایی مانند سوزاک و کالمیدیا میتواند منجر به انسداد
مجاری و در نهایت ناباروری در فرد شوند.
وی یادآور شد :از عواملی که به طور مادرزادی امکان ایجاد مشکل در روند ساخت
اسپرم را بوجود میآورد ،نهان بیضگی یا کریپتورکیدیسم است که اگر سریع در زمان تولد
شناسایی و درمان نشود ،منجر به آسیب سلولهای زایای بیضه و ایجاد ناباروری و حتی
عقیمی دائم میشود.
برجیس گفت :از علل اکتسابی انسداد لوله در مردان ،سابقه وازکتومی قبلی است .عالوه
بر آن ابتال به برخی عفونتها میتواند منجر به انسداد مجاری در مردان شود.
این جراح و متخصص زنان گفت :تماسهای محیطی و شغلی با توجه به اینکه مردان
مشاغل پرخطرتری دارند و بیشتر رفتارهای پرخطر را مرتکب میشوند ،بیشتر در زمینه
ناباروری مردان مطرح میشود .مصرف سیگار و قلیان نیز آسیب رسان است و باید از مصرف
آن به طور جدی پرهیز شود .وی خاطرنشان کرد :پرهیز از مصرف هر میزان الکل ،اجتناب از
تماسهای پرخطر شغلی و کنترل شرایط محیطی و حضور در محیطهای پرخطر و پرهیز از
تماسهای پوستی و استنشاقی با انواع مواد سمی و آسیبرسان از جمله انواع هیدروکربنها
و حاللهای آروماتیک که در رنگهای روغنی ،چسبها و الکها به کار میرود ،مواد
رادیواکتیو ،اکسید اتیلن( ،اشعه یونیزان و غیر یونیزان در صنعت دارویی) ،سموم کشاورزی و
مواد آفت کش ،حشره کشها ،حاللها ،وینیل کلرید ،مس ،کادمیوم ،جیوه و فلزات سنگین
(در چاپخانهها و رادیولوژیها) خطر ناباروری را افزایش میدهند .برجیس در پایان تصریح
کرد :جهت پیشگیری از ناباروری باید از تماس با حاللهای صنعتی یا آلی مثل اتیلن
گلیکول در صنعت رنگرزی و نقاشی ،تماس با مس در صنایع لعاب کاری و تماس با کروم
در صنایع ذوب فلزات و جوشکاری ،کادمیوم در صنایع تولید آلیاژ ،پوشش فلزات ،سلولهای
خورشیدی ،تولید المپ تصویر و تماس با سرب در باطریسازی ،اسلحهسازی ،لولهسازی،
تولید رنگ ،سرامیک و  ..پرهیز کرد .باید در استفاده از لباسهای تنگ و پالستیکی و
شرایطی که باعث افزایش دما میشوند نیز به طور جدی دقت کرده و از آن اجتناب شود.
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اختالل در تکلم ،کج شدن صورت و دست،
از نشانههای سکته مغزی

متخصص مغز و اعصاب با بیان نشانههای سکته
مغزی ،گفت :در دوران بارداری ضایعات شدید مانند افت
فشار خون ،بیماریهای عروقی و ضربه به مادر موجب
سکتههای دوران جنینی میشود که یکی از این آسیبها
فلج مغزی است.
به گزارش فارس ،مسعود مهرپور با بیان اینکه
پیشگیری مهمترین عامل در عدم ابتال به سکتههای
مغزی است ،اظهار داشت :اگر بتوانیم عوامل خطرزا را
کنترل کنیم ،در عدم ابتال به سکته مغزی گام مؤثری
برداشتهایم زیرا پیشگیری کمترین و کمهزینهترین
راهکار است .متأسفانه سکته مغزی نسبت به بیماریهای
دیگر ،ناتوانی زیادی به جای میگذارد.
وی افزود :فشار ،قند و چربی خون باال ،مصرف سیگار،
عدم تحرک و سابقه بیماریهای قلبی جزو عالئم خطر
برای ابتال به سکتههای مغزی محسوب میشود.
این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد :سکتههای
مغزی به دو نوع ایسکمیک و خونریزیدهنده تقسیم
میشوند .در سکته مغزی ایسکمیک ،لختهای در ناحیه
مغز ایجاد میشود و به واسطه عدم خونرسانی به آن
ناحیه ،عملکرد آن نیز تحتالشعاع قرار میگیرد .حدود 80
درصد سکتههای مغزی از نوع ایسکمیک هستند.
وی گفت :در سکتههای نوع خونریزیدهنده نیز رگ
در ناحیهای از مغز دچار پارگی میشود و خون وارد آن
ناحیه میشود که این دسته نیز  20درصد سکتههای
مغزی را به خود اختصاص میدهد.
دبیر علمی هفتمین کنگره سراسری سکته مغزی با
بیان اینکه سکتههای مغزی در هر سنی اتفاق میافتد،
تصریح کرد :ناهنجاریهای عروقی در هر سنی رخ
میدهد .در این دوران ضایعات شدید مانند افت فشار
خون ،بیماریهای عروقی و ضرب ه به مادر موجب آسیب
رساندن به جنین میشود که یکی از این آسیبها فلج

مغزی است و یکی از دالیل فلج مغزی سکتههای دوران
جنینی است.
این متخصص مغز و اعصاب گفت :بافت مغزی
نسبت به اکسیژن و خونرسانی بسیار حساس است و
اگر اکسیژن و خونرسانی چند دقیقه قطع شود بافت مغز
از بین میرود .متأسفانه امکان بازسازی بافت مغز به طور
عادی وجود ندارد ،به همین دلیل است که نسبت به این
اختالل حساس هستیم.
وی ادامه داد :هدف اصلی ما این است که بتوانیم
بیماری که دچار سکته مغزی شده است را تحت
درمانهای جدید قرار دهیم .زمان طالیی برای درمان
دارویی از زمان بروز سکته مغزی بین  3تا  4.5ساعت و
برای آنژیوگرافی بین  6تا  8ساعت است.
مهرپور گفت :سه عالمت کج شدن صورت ،دست
و اختالل در تکلم نشانه سکته مغزی است که باید به
محض مشاهده با فوریتهای اورژانس تماس گرفته شود،
هر چند ممکن است این عالئم گذرا باشد و حتی سکته
مغزی رخ نداده باشد ،اما تأیید این مسئله با اورژانس
است ،زیرا نباید زمان را از دست بدهیم.
وی گفت :پیشنهاد میشود در این مواقع به توصیههای
غیرتخصصی اطرافیان توجه نکرده و درمان را به نوشیدن
یک لیوان آب قند یا استراحت محدود نکنیم .در بهترین
شرایط ،فقط یک ساعت برای تصمیم درباره درمان
دارویی زمان داریم و در این یک ساعت باید بررسی
اولیه ،بررسی توسط متخصصان مربوط ،سیتیاسکن،
تصمیم برای تزریق داروی آنژیوگرافی و درنهایت تزریق
دارو در نظر بگیریم.
دبیر علمی هفتمین کنگره سراسری سکته مغزی
خاطر نشان کرد :باید جامعه را با عالئم سکتههای مغزی
آشنا کنیم و مردم نسبت به عالئم سکتههای مغزی
حساستر شوند.

هشدار کارشناسان به خودداری از استفاده از تلفن همراه
هنگام رعد و برق

کارشناس جمعیت هاللاحمر استان همدان نسبت به
استفاده از موبایل هنگام وقوع رعد و برق هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا اعتصام اظهار کرد :در
فصل بهار هنگام وقوع بارشهای بهاری احتمال وقوع
رعد و برق ،بارش باران و وزش باد شدت مییابد که
شهروندان باید در این مواقع اصول و نکات ایمنی را
رعایت کنند تا دچار حادثه نشوند.
وی افزود :در زمانی که صاعقه شدید است ،استفاده
از تلفن همراه باید به حداقل برسد .همچنین از دست
گرفتن وسایل فلزی خودداری شود چرا که امواج موبایل
در این شرایط تقویت میشود و احتمال ایست قلبی در
فرد باال میرود.
اعتصام تصریح کرد :اگر شهروندان در داخل منزل
حضور دارند ،هنگام وقوع رعد و برق از وسایل برقی
حساس استفاده نکنند چرا که در این صورت ولتاژ برق
افزایش مییابد و احتمال برقگرفتگی و انفجار باال
میرود.
این کارشناس تاکید کرد :هنگام وقوع صاعقه باید
حتیاالمکان از قرار گرفتن در محیطهای باز خودداری
شود و سریع به دنبال جایی مناسب برای پناهگیری

باشیم.
اعتصام آموزش احیاء قلبی را برای هر فرد الزم دانست
و گفت :در هنگام وقوع صاعقه احتمال ایست قلبی باال
میرود در حالی و اگر آموزش احیاء قلبی را بلد باشیم
میتوانیم در این مواقع به شهروندان گرفتار در صاعقه
کمک کنیم و آنها را از مرگ نجات دهیم.
وی افزود :در روزهایی که وزش باد شدت مییابد
توصیه میشود شهروندان حتیاالمکان از منزلشان خارج
نشوند و در صورتی که مجبور به ترک منزل هستند ،بهتر
است هنگام عبور از معابر مراقب سقوط اشیاء باشند.
اعتصام تصریح کرد :شکسته شدن شاخه درختان از
بیشترین آسیبها هنگام افزایش سرعت باد محسوب
میشود که به خودروها آسیب میرساند بنابراین رانندگان
باید در این مواقع از پارک وسیله نقلیه خود در کنار
درختان خودداری کنند.
وی یادآور شد :در فصل بهار شاهد بارش تگرگ نیز
هستیم که مردم باید در مواجه شدن با این شرایط اقدام
به پناهگیری کنند و بعد از بهبود شرایط به حرکت خود
ادامه دهند .هرگز زیر تگرگ قدم نزنید چرا که دانههای
تگرگ سنگین است و به سر آسیب میرساند.

یک جراح و متخصص گوش ،گلو و بینی با بیان
اینکه شایعترین عامل ایجاد کننده رینیت آلرژیک سابقه
خانوادگی است ،تاکید کرد :رینیت آلرژیک فصلی ناشی
از آلرژیزاهای فصلی مانند گردهها ،قارچها ،مایتهای
موجود در گرد و خاک ،حیوانات خزدار و فضوالت حشرات
است که شایعترین محرکهای رینیت آلرژیک به شمار
میروند.
به گزارش ایسنا ،دکتر بهنام کاظمی با اشاره به اینکه
رینیت آلرژیک ممکن است فصلی یا دایمی باشد ،گفت:
عالیم رینیت آلرژیک از فردی به فرد دیگر متغیر است،
اما اکثر عالیم مربوط به بینی است که در برخی افراد
گوش ،گلو و حنجره را نیز درگیر میکند و حتی ممکن
است باعث ایجاد اختالل در خواب شامل تنفس از دهان،
بیدار شدن مکرر ،خستگی در طول روز و اشکال در انجام
کارها شود.
این جراح و متخصص گوش ،گلو و بینی تصریح کرد:
آبریزش ،خارش ،گرفتگی ،از دست دادن حس بویایی
و چشایی از جمله عالیم آلرژیک بینی است .همچنین
خارش ،قرمزی ،احساس وجود جسم خارجی در چشم،
تورم ،کبودی و تیرگی پوست زیر چشم از عالیم چشمی
این آلرژی است.
کاظمی با بیان اینکه بیماران دچار آلرژی شدید به
گرده باید در زمانهایی که شمار گردهها باالست به
خصوص اوایل فصل بهار ،از بیرون رفتن تا حد ممکن

خودداری کنند ،تصریح کرد :درمان رینیت مستلزم پرهیز
از محرکهای محیطی و استفاده مناسب از درمان دارویی
است که اهمیت پایبندی به درمان به منظور حصول نتایج
مثبت را باید به بیماران آموزش داد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاطر نشان کرد :بیماران دچار آلرژی به قارچها باید با
حذف منابع رطوبت ،تعویض مواد آلوده و شستن سطوح
بدون منفذ با محلول سفیدکننده رقیق ،مواجهه خود را با
این عوامل کاهش دهند.
وی در ادامه افزود :در صورت آلرژی به مایتهای
موجود در گرد و خاک ،بیماران باید رطوبت منزل خود را
کنترل کنند ،تختخواب را با پوششهای ضدمایت گرد
و خاک پوشانده ،کف منزل را با جارو برقی قوی تمیز و
از مواد کنهکش استفاده کنند .دوری از هرگونه تماس با
حیوانات نیز موثرترین راه پرهیز از محرکهای حیوانی
رینیت آلرژیک است.
این جراح و متخصص گوش ،گلو و بینی در پایان
یادآور شد :در هنگام انتخاب دارو برای درمان رینیت
در زنان باردار ،بیخطری آنتیهیستامینهای نسل اول
و نسل دوم نشان داده شده است که در سه ماهه اول باید
از مصرف ضداحتقانهای خوراکی اجتناب کرد .همچنین
ممکن است وضعیت بیخطری ضداحتقانهای موضعی
در صورت استفاده کوتاه مدت بهتر باشد ،اما حتما باید
تحت نظر پزشک معالج باشد.

راهکارهای پیشگیری و مقابله با آلرژیهای فصلی

مصرف روزانه یک عدد سیب
و یک لیوان چای سبز
برای تداوم سالمتی

مطالعات جدید حاکیست مصرف روزانه یک عدد
سیب و یک لیوان چای سبز ضرورت مراجعه به پزشک
را به حداقل میرساند.
متخصصان موسسه تحقیقات موادغذایی در آمریکا
به این موضوع پی بردند که برخی مواد خوراکی به طور
طبیعی سالمت بدن را در مقابل انواع بیماریها از جمله
بیماریهای قلبی و سرطان حفظ میکنند.
مطالعات انجام شده در مورد رژیمهای غذایی مناسب
حاکی از آن است که خوردن حجم قابل توجهی میوه و
سبزی برای حفظ سالمت بدن ضروری است که دلیل
آن ،فوائد ناشی از ترکیبهای پلیفنولی است.
دکتر «پاول کرون» متخصص ارشد این مطالعه
گفت :زمانی که سیب و چای سبز همزمان با هم
مصرف شوند مقدار ویژهای از ترکیب پلیفنول در بدن
تولید میکنند که در نتیجه به توقف فعالیت مولکولهای
هشداردهنده به نام  VEGFمنجر میشود.
 VEGFدر بدن موجب میشود رگهای خونی
در فرآیندی شکل بگیرند که به رگزایی معروف است
و زمینه بروز سرطان را ایجاد میکند .فرآیند رگزایی
همچنین در فراهم آوردن شرایط تولید پالکهای
تصلب شرایین که سرانجام به سکته قلبی و مغزی
میانجامد ،نقش دارد.
در این مطالعه متخصصان از رگهای خونی برای
بررسی این تاثیر استفاده کرده و دریافتند حتی زمانی
که دوز کمی از پلیفنول موجود در سیب و چای سبز
استفاده شود به طور کامل از فعال شدن VEGF
جلوگیری میکند .این اولین مطالعهای است که توانسته
با استفاده از خوراکیهای حاوی پلیفنول فعالیت
 VEGFرا متوقف کند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی ،در مطالعات
گذشته نشان داده شده بود پلیفنول موجود در چای سبز
از این توانایی برخوردار است تا سلولهای سرطانی را از
بین ببرد و از رشد آنها جلوگیری کند چرا که پلیفنولها
از آنتی اکسیدانهای طبیعی به حساب میآیند .زمانی
که سن فرد افزایش مییابد یا سلولهایش مورد حمله
سلول سرطانی قرار میگیرد یک الکترون از دست
میرود .آنتی اکسیدانها این الکترون از دست رفته را
در اختیار سلولها قرار میدهند تا بتوانند به وضعیت
سالمت گذشته خود بازگردند و فرصت مقابله با سرطان
را بدست آورند.

خطر بیشتر ابتال
به بیماریهای قلبی
در افراد کوتاه قد

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد :افراد کوتاه
قد بیشتر در معرض ابتال به بیماریهای قلبی هستند
که میتواند از ژنهای آنان ناشی شود.
محققان انگلیسی در این بررسی به تحلیل
اطالعات بیش از  65هزار فرد مبتال به بیماری
شریانهای کرونری و  128هزار نفر دیگر که به این
عارضه مبتال نبودند ،پرداختند.
بیماری شریانهای کرونری نوعی از بیماریهای
قلبی به حساب میآید که موجب میشود پالکهایی
در این شریانها که تامین کننده خون مورد نیاز قلب
هستند ،ایجاد شود.
در این بررسی محققان به مطالعه روی 180
شاخص ژنتیکی تاثیر گذار بر قد افراد پرداخته تا
ارتباط آنها را با بیماری شریانهای کرونری پیدا
کنند و مشخص شد به ازای هر شش سانتیمتر
افزایش در قد فرد خطر ابتال به بیماری شریانهای
کرونری به طور متوسط  13.5درصد کاهش
مییابد.
اگرچه فاکتورهای متفاوتی همچون استعمال
سیگار بر خطر ابتالی فرد به بیماری شریانهای
کرونری تاثیر میگذارد ،یافتههای این مطالعه تاکید
میکند عوامل بروز این بیماری بسیار پیچیده است.
در این مطالعه همچنین آمدهاست :وجود تعداد
بیشتری از شاخصهای ژنتیکی افزایش دهنده قد
با کاهش خطر ابتال به بیماری شریانهای کرونری
مرتبط است .افرادی که از بیشترین میزان این
شاخصهای ژنتیکی برخوردارند  26درصد کمتر در
معرض ابتال به این بیماری هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس ،ارتباط
میان قد و خطر ابتال به بیماری شریانهای کرونری
تنها در مردان مشاهده شده و الزم است برای
مشخص شدن این ارتباط در زنان نیز بررسیهای
بیشتری انجام شود.

بینالملل
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حمایت وزیر خارجه روسیه
از دولت لیبی

وزیر امور خارجه روسیه با
نخستوزیر لیبی که به مسکو
سفر کرده است ،دیدار کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاریآسوشیتدپرس،سرگئی
الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه
گفت :از تالشهای دولت لیبی
برای احیای تمامیت ارضی و اتحاد این کشور حمایت
میکنیم.
وی به نخستوزیر لیبی گفت :ما به طور سنتی روابط
دوستانهای با مردم لیبی که از تاریخ بزرگی برخوردارند،
داشتهایم و همکاری قابل توجهی در راستای تالشهای
دولت شما برای احیای تمامیت ارضی و اتحاد لیبی و
تضمین موثر بودن این اقدامات در مبارزه با تهدید
تروریسم که همچنان کشور شما را تهدید میکند،
داشتهایم و خواهیم داشت.نخستوزیر لیبی هم گفت:
ما امروز از روسیه میخواهیم که از مردم لیبی حمایت
و از احیای موسسات و امنیت کشورمان در چارچوب
تالشهای سازمانهای بینالمللی پشتیبانی کند .هدف
نهایی باید برداشته شدن تحریم برای محمولههای
نظامی و احیای آمادگی ارتش لیبی باشد.

استعفای نماینده سازمان ملل
در امور یمن

منابع دیپلماتیک اعالم
کردند که فرستاده سازمان
ملل به یمن استعفای خود را
به بان کی مون ،دبیرکل این
سازمان ارائه کرد.
به گزارش ایسنا به نقل
از شبکه خبری اسکای
نیوز عربی ،سازمان ملل در
بیانیهای اعالم کرد که جمال بن عمر ،فرستاده سازمان
ملل به یمن با اعالم استعفای خود ،به زودی از پست
خود کنارهگیری خواهد کرد و جانشینی که قرار است به
جای وی بر سر کار بیاید به زودی تعیین خواهد شد.منابع
دیپلماتیک اعالم کردند که جمال بن عمر تاکید کرده که
علت ارائه درخواست استعفایش چالشهای موجود در این
کشور و سختیهایی است که در این مسیر برای حل آن
روبهرو بوده است.
پیشبینی میشود که طی چند روز آتی بان کی مون،
دبیرکل سازمان ملل پس از مشورت با طرفهای ذیربط
درخصوص تعیین سرنوشت جمال بن عمر که چندین
سال این پست را برعهده داشت تصمیمگیری کند و او را
برای تصدی پست دیگری انتخاب کند.منابع دیپلماتیک
اعالم کردهاند ،دبیرکل سازمان ملل در حال بررسی تعیین
یک دیپلمات موریتانیایی به جای بن عمر است.

عصبانیت مقامات ترکیه
از رأی مثبت پارلمان اروپا
به الیحه نسلکشی ارامنه
توسط عثمانیها

پارلمان اروپا قطعنامه کشتار یک و نیم میلیون ارمنی
توسط نیروهای عثمانی ترکیه را تصویب و این حرکت را
«نسلکشی» خواند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،پاپ
فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان نیز پیش از این با
استفاده از واژه "نسلکشی" در این خصوص ترکیه را
به خشم آورده بود.
اگرچه این قطعنامه تکرار همان ادبیاتی است که اروپا
در سال  1987استفاده کرده بود ،اما میتواند بر تنشها
با ترکیه دامن بزند.
رجب طیب اردوغان پیش از این رایگیری گفته بود
که نتایج حاصله برای وی حائز امنیت نیست.
پس از رایگیری ،وزارت خارجه ترکیه پارلمان اروپا را
به تالش برای بازنویسی تاریخ متهم کرد.
در این رایگیری اکثریت قریب به اتفاق اعضای
پارلمان اروپا از این قطعنامه حمایت و تاکید کردند :اتفاقات
فاجعهباری که در سالهای  1915 -1917علیه ارامنه در
قلمرو امپراتوری عثمانی رخ داده ،نسلکشی است.
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یک عضو پارلمان عراق فاش کرد

بریدن سر 300نفر از عشایر
توسط گروه جنایتکار داعش در االنبار عراق

نخستوزیر عراق اعالم کرد که نیروهای عراقی
قصد دارند تا پیش از رفتن به شهر موصل ،استان االنبار
و منطقه استراتژیک بیجی را به طور کامل آزاد کنند و
امنیت را به آن بازگردانند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز،
حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق طی سخنانی اظهار
داشت :برای آزادسازی کامل موصل طبق جدول زمانی
عمل میکنیم و فعال زمان دقیق آن را اعالم نمیکنیم
و حمله برای بازپسگیری موصل تا قبل از ماه رمضان
امکانپذیر نیست.
حیدر العبادی ،پیش از برگزاری نشست خود با اشتون
کارتر اعالم کرد که اعالم زمان مشخص حمله برای
بازپسگیری موصل منوط به افزایش حمایت نیروهای
آمریکایی و یبنالمللی است و کشورش در این مسیر به
تانکهای زیادی احتیاج دارد.
از سوی دیگر ،منابع نزدیک به گروه تروریستی داعش
اعالم کردند که نیروهایشان با اجرای حمله گسترده در
شهر االنبار و پس از عقبنشینی نیروهای دولتی عراق،
توانستند بخشهای زیادی از این استان را تحت کنترل
خود درآورند .این در حالی است که درگیریها میان
نیروهای عراق و داعش در پاالیشگاه بیجی همچنان
ادامه دارد .گروه تروریستی داعش توانست طی عملیاتی
بر بیش از  80درصد منطقه الصوفیه و برخی مناطق دیگر
از جمله البوغانم و البوسوده مسلط شود.
داعش با افزایش کنترل خود سعی دارد تا سیطره خود
در شمال و شرق رمادی را گسترش دهد تا از این طریق
بتواند بر مرکز این شهر و راههایی که به فلوجه منتهی
میشود سیطره کامل یابد.
مشاور امنیتی استان االنبار اعالم کرد که گروه
تروریستی داعش حمله گستردهای را به منطقه البوغانم
واقع در شرق رمادی ترتیب داد که منجر به درگیریهای
شدید میان نیروهای امنیتی عراق با اعضای داعش شد.
یک منبع در استان االنبار که خواست نامش فاش
نشود ،اعالم کرد که داعش پس از عقبنشینی نیروهای
داوطلب مردمی اصرار دولت بر عدم ارسال سالح به این
نیروها توانست کنترل این مناطق را به دست گیرد.
منابع اعالم کردند که هنوز اقدام جدی برای مسلح
کردن نیروهای داوطلب مردمی صورت نگرفته در صورتی
که اگر این گروه به سالح مجهز شود و توان نظامی خود
را افزایش دهد میتواند از کل کشور دفاع کند.
منابع خبری عراق اعالم کردند که در پی حمالت
گسترده داعش در شهر رمادی ،بسیاری از خانوادههای

ساکن این منطقه از منازل خود فرار کردند.
همزمان با درگیریهای رخ داده در رمادی میان ارتش
و نیروهای داوطلب مردمی با اعضای گروه تروریستی
داعش در شمال شرق فلوجه درگیریهای شدیدی رخ
داد.
درگیریها در پاالیشگاه بیجی همچنان ادامه دارد تا
جایی که داعش ادعا کرده توانسته بر بیشتر این منطقه
مسلط شود.
اخبار ضد و نقیضی در خصوص حمالت بیجی منتشر
شده تا جایی که یک منبع امنیتی در استان صالحالدین
اعالم کرد که نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای
داوطلب مردمی توانستند ساختمان فرمانداری بیجی را
از دست گروه تروریستی داعش آزاد کنند.
این منبع که خواست نامش فاش نشود ،اعالم کرد
که نیروهای نظامی عملیات پاکسازی مناطق اطراف
ساختمان فرمانداری بیجی را آغاز کردهاند.
نیروهای عراقی همچنین توانستند که مسیر استراتژیکی
را که پل ارتباطی دو منطقه السجاریه و الصوفیه به مرکز
رمادی است ،آزاد کنند.نیروهای عراقی با آزادسازی این
مسیر از تمام شهروندان ساکن این مناطق خواستند تا به
منازل خود بازگردند.
شورای استانداری االنبار از تمام نیروهای مسلح تحت
امر حیدر العبادی خواست تا با همکاری هم استان االنبار
را از دست داعش آزاد کنند.
این مسوول عراقی اعالم کرد :نیروهای امنیتی به
تنهایی نمیتوانند شهرهای تحت سیطره داعش را آزاد
کنند .بلکه باید همه نیروها در این مسیر با هم متحد
شوند .وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) نیز امکان تسلط
داعش بر شهر رمادی در استان االنبار را طی مرحله بعد
بعید دانست .این به رغم پیشروی داعش در برخی مناطق
اطراف شهر است.
پنتاگون اعالم کرد که در مرحله اخیر ائتالف بینالمللی
حمالت خود را علیه داعش افزایش داده است.
در حالی که یک نماینده پارلمان عراق اعالم کرد که
داعش طی روزهای گذشته  300تن از اعضای عشایر
استان االنبار را سر بریده است.
عادل خمیس المحالوی ،عضو پارلمان عراق در
کنفرانس خبری فاش کرد که داعش همچنان به
جنایتهای تروریستی اش ادامه میدهد و طی چند
روز گذشته  300تن از اعضای عشایر البومحل ،الکرابلة،
السلمان ،البوعبید و الراویین در االنبار را سر بریده است و
همه باید به مسوولیت خود در این زمینه عمل کنند.

عفو بینالملل اعالم کرد

ربودن2هزار زن و دختر و 8هزار کودک
توسطگروهتروریستیبوکوحرامازابتدایسالگذشتهمیالدی!
عفو بینالملل سهشنبه گذشته و یکسال پس از ربوده
شدن  219دختر دانشآموز توسط بوکوحرام در نیجریه
گزارش داد ،این گروه شبهنظامی از آغاز  2014تاکنون
دستکم  2000دختر و زن را ربوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،ربوده
شدن  219دختر دانشآموز در آوریل  2014توسط
بوکوحرام در روستای چیبوک توجه جامعه جهانی را
به اقدامات وحشیانه این گروه جلب کرده است و عفو
بینالملل نیز اعالم کرده که  38مورد پرونده ربایش را
توسط این گروه ثبت کرده که براساس شهادت شاهدان
و زنان و دخترانی است که موفق شدند از دست این گروه
وحشی بگریزند .عفو بینالملل در گزارش خود آورده است:
مشکل است که تخمین بزنیم چه تعداد زن و دختر توسط
بوکوحرام ربوده شدهاند.
این گروه مدافع حقوق بشر در گزارش خود با عنوان
«شغل ما تیراندازی ،قتلعام و کشتار است :حکومت
وحشت بوکوحرام» میافزاید :تعداد زنان و دخترانی که
توسط این گروه ربوده شدهاند احتماال باالتر از  2000تن
است.
یکی از دختران مدرسه چیبوک که موفق شده از دست
بوکوحرام بگریزد ،در این باره گفت :آنها ما را به دستههای
سه و چهار تایی تقسیم کرده و به اردوگاههای مختلف

میفرستادند.
ارتش دولت نیجریه پیشتر اعالم کرده بود که میداند
این دختران کجا هستند اما انجام عملیات به خاطر
خطرناک بودن آن به صورت نمیگیرد.
ابوبکر شیکاو ،رهبر بوکوحرام پس از آدمربایی گفته بود
که این دختران به جای رفتن به مدرسه باید ازدواج کنند.
یونیسف ،صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز
میگوید گروه بوکوحرام ،که مخالف تحصیل به شیوه
غربی است ،تاکنون هشت هزار کودک را ربوده و از خانه
و خانواد ه خود دور کرده است.
این سازمان میافزاید تعداد کودکان پناهنده در نیجریه،
در یک سال گذشته دو برابر شده است.
این کودکان حدود نیمی از جمعیت یک و نیم میلیونی
شهروندان نیجریهای را تشکیل میدهند که با به قدرت
رسیدن گروه بوکوحرام بیخانمان شدهاند.
همچنین در گزارش صندوق کودکان سازمان ملل آمده
است که در پی اقدامات بوکوحرام تعداد دانش آموزانی
که تحصیل را ترک کردهاند از هشت میلیون تن در
سال  2007به  10میلیون و  500هزار تن در سالجاری
میالدی افزایش یافته است و همین امر ،نیجریه را به یکی
از کشورهایی بدل کرده که بیشترین تعداد دانشآموزان
ترک تحصیل شده را در خود دارد.

کشف آثار حفاری رژیم صهیونیستی در داخل حرم ابراهیمی

مدیریت حرم ابراهیمی از کشف آثار حفاری شهرکنشینها در داخل صحن و در نزدیکی محراب صالحالدین ایوبی
این حرم خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه فلسطینالیوم ،کارمندان حرم ابراهیمی به تازگی متوجه آثار حفرههایی در ورودی
مدفن االنبیا این صحن شدهاند که به تازگی حفاری و مجدداً با بتن پر و روی آن با فرش پوشانده شده است .منذر
ابوالفیالت ،مدیر صحن حرم ابراهیمی گفت :یکی از نگهبانان حرم متوجه مقداری بتن تازه در صحن شد و با بررسی
منطقه و آزمایش کارشناسان مشخص شد این بتن تازه و مربوط به  3تا  14روز پیش است .ابوالفیالت ادامه داد:
گمان میرود که این اقدام در زمانی که حرم ابراهیمی به شکل کامل به روی مسلمانان بسته شده بود و فقط برای
شهرکنشینها باز بود ،انجام شده باشد.

تشکیل ارتشی متشکل از زنان و کودکان
توسط گروه جنایتکار داعش!

گروه تروریستی داعش
در فیلم ویدئویی جدید خود
تصاویری را منتشر کرده که در
آن گروهی از زنان و کودکان را
برای انجام عملیات آتی خود در
منطقه آموزش میدهد.
به گزارش ایسنا به نقل از
سایت اینترنتی ارم نیوز ،این فیلم
ویدئویی منتشر شده از سوی گروه
تروریستی داعش تحت عنوان
"بیعت با مرگ" نشان میدهد
که اعضای این گروه بیشتر زنان
و کودکانی ساکن شهر رقه سوریه
هستند و یکی از سران این گروه با سخنان خود آنها را برای رفتن به عملیات عراق
تشویق میکند.
این رهبر داعشی که مقابل کودکان و زنان در حال سخنرانی است ،اعالم کرد:
خلیفه ابوبکر بغدادی شما را تشویق میکند تا شیعیان را بکشید و به ما در عراقی که
کشور ماست ،کمک کنید.
ت خود از کودکان و زنان به
این نخستین بار نیست که داعش برای اجرای عملیا 
عنوان عوامل انتحاری و سپر انسانی سوء استفاده میکند.
منابع خبری سوریه اعالم کردند که در جریان حمالت داعش تعداد کشته شدگان
افراد زخمی افزایش پیدا کرد و در پی فرار افراد به خاک ترکیه ،این گروه تروریستی تعداد
زیادی از جوانان شهر رقه سوریه را به عضویت خود درآورده است.
داعش از طریق تبلیغات رسانهای و خیابانی در شهر رقه افراد جوان و کم سن و سال
را برای پیوستن به گروه تروریستی خود تشویق میکند.

انتشار فیلمی جدید از قتل یک شهروند سیاهپوست
توسطافسرپلیسآمریکا
مقامات اوکالهاما فیلمی منتشر کردند که در آن یک مامور پلیس به یک مظنون
سیاهپوست شلیک میکند .پلیس ادعا میکند مامور مذکور به گمان اینکه سالح مورد
استفادهاش بیهوش کننده است ،دست به اسلحه برده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،ویدئو منتشر شده از حادثه دوم
آوریل نشان میدهد یک مامور پلیس به دنبال "ایرک هریس"  44ساله است که گفته
میشود سعی داشته سالحی غیرقانونی را به یک پلیس مخفی و نفوذی بفروشد .در این
فیلم شنیده میشود که مامور به هریس میگوید" :روی زمین بخواب".
زمانی که مامور پلیس هریس را به زمین میاندازد ،گلولهای از سالح او خارج شده و
او ناگهان فریاد میزند" :وای من به او شلیک کردم! متاسفم!"
به گفته مقامات ،فرد شلیک کننده مامور ذخیره  73سالهای بوده و گفته قصد داشتند
از سالح بیهوش کننده خود استفاده کند هریس براثر اصابت گلوله و با وجود کمک
نیروهای اورژانس جان خود را از دست داد.
فیلم حاوی تصاویر مرگ هریس در پی درخواست خانواده او برای عمومی شدن
این فیلم منتشر شد .با این حال خانواده وی هنوز به صورت عمومی اظهارنظری درباره
این رویداد نکرده است.
حکم نهایی درباره اتهام جنایی در این باره پس از انجام تحقیقات و ارجاع آن به
دادگاه منتشر خواهد شد.

پیوستن  5تا  6هزار اروپایی
به گروههای تروریستی در سوریه

کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا
اعالم کرد :حدود پنج الی شش هزار
اروپایی که در میان آنها 1450
فرانسوی هم حضور داشتهاند ،به طور
داوطلبانه به تروریستها در سوریه
پیوستهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی" ،وورا ژوریوا" کمیسیونر
قضایی اتحادیه اروپا اظهار کرد :طبق بررسیهای ما مشخص شد که حدود پنج الی
شش هزار اروپایی از جمله  1450فرانسوی تاکنون برای پیوستن به تروریستها در
سوریه و جنگ به این کشور رفتهاند و نگرانی ما این است که این تعداد افزایش پیدا کند.
وی خاطر نشان کرد که ممکن است شمار این افراد بیش از این نیز باشد.
این مقام اتحادیه اروپا در ادامه عنوان کرد ،به منظور جلوگیری از پیوستن افراد به
تروریستها در سوریه تصمیم گرفته شده تا موضع پیشگیرانهای اتخاذ شود.
وی خاطر نشان کرد :سعی داریم تا به منظور تبادل بیشتر اطالعات میان نیروهای
پلیس و دادگستری اروپا ،همکاریهای بیشتری میان این نهادها ترتیب دهیم تا
نیروهای پلیس و دادستانها بتوانند برای همکاری بهتر و تحقیقات خود با یکدیگر
مشارکت بیشتری داشته باشند.

فعالیت داعش در  8مایلی مرز آمریکا!

بنیاد دیدهبان قضایی با انتشار گزارشی اعالم کرد ،گروه تروریستی داعش در کمپی
واقع در شمال ایالت چیهوآهوآ ( )Chihuahuaمکزیک که در هشت مایلی مرز
آمریکا قرار دارد ،در حال فعالیت است .به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز،
منابع آگاه شامل افسر ارشد ارتش مکزیک و ناظر پلیس فدرال مکزیک اعالم کردند،
گروه داعش در چند مایلی الپاسوی ایالت تکزاس آمریکا در منطقه آناپرای خوآرز و پورتو
پالوماس فعالیت میکند.منابع دیدهبان قضایی اعالم کردند :قاچاقچیان انسان که برای
کارتل تبهکار خوآرز کار میکنند ،انتقال تروریستهای داعش در سراسر مرز آمریکا و
مکزیک را بر عهده دارند .این مناطق به این دلیل هدف داعش قرار گرفته است که
نیروهای پلیس ضعیف و کمی دارد.
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بين الملل
تروریستهای داعش:

 11سپتامبر دیگری در آمریکا به راه میاندازیم!

گروه تروریستی داعش با انتشار ویدئویی تبلیغاتی جدیدیی تهدید کرد که  11سپتامبر
دیگری به راه انداخته و آمریکا را میسوزاند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه دیلی تلگراف نوشت :داعش با انتشار ویدئویی تبلیغاتی
جدید و ترسناکی هشدار داد" :هیچ آمریکاییای در هیچ کجای جهان" امنیت نخواهد
داشت .داعش مدعی شد که آمریکا در حمله دیگری به سبک  11سپتامبر  2001خواهد
سوخت .در این فیلم با عنوان "آمریکا را میسوزانیم" از حامیان داعش خواسته میشود
تا به آمریکا در خاک خودش حمله کنند و مدعی شدهاند که حس امنیت شهروندان این
کشور "سراب" است .فیلم  11دقیقهای مذکور همچنین برخی از کشتارهای وحشیانه
اعضای داعش را که شامل سربریدن روزنامه نگار آمریکایی به نام "جیمز فولی" و نیز
سوزاندن خلبان اردنی به نام "معاذ الکساسبه" میشد ،به تصویر کشیده است.
داعش در این ویدئو با نشان دادن حمالت به برجهای دوقلو ،به حمله دیگری در
خاک آمریکا به سبک  11سپتامبر تهدید و به انگلیسی اعالم کرد :ما به زودی ترس
را دوباره به جان آنها میاندازیم .امروز آمریکا میلیاردها دالر هزینه میکند تا کشورش
را امن نگه دارد .اما زمان آن فرا رسیده که آنها تاوان پس بدهند .امروز نیروهای ما
قویتر هستند و بیش از قبل منابع در اختیار دارند .بنابراین آنها میتوانند آمریکا را دوباره
بسوزانند.

پنتاگون مدعی شد

داعش کنترل  25تا  30درصد از قلمرو خود
در عراق را از دست داده است

پنتاگون اعالم کرد ،به دنبال حمالت هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا و حمله
نیروهای ارتش عراق ،گروه تروریستی داعش کنترل  25تا  30درصد از منطقهای را که
در عراق تصرف کرده ،از دست داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،گروه تروریستی داعش ماهها پیش
به دنبال یک حمله و فروپاشی یگانهای نظامی عراق ،کنترل بخش اعظمی از شمال
و غرب این کشور را به دست گرفت .پنتاگون مدعی شد ،به دنبال ماهها حمله هوایی
ائتالف تحت رهبری آمریکا و تجدید قوای نیروهای عراقی ،تسلط و کنترل داعش بر
بخشهایی از عراق در حال کاهش است .سرهنگ استیو وارن ،سخنگوی پنتاگون گفت:
داعش هماکنون به آرامی در حال عقبنشینی است .نیروهای امنیتی عراق و حمالت
هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا بدونشک ضربه جدی به این گروه تروریستی وارد
کرده است .وی افزود :مساحت منطقهای که داعش کنترل خود بر آن را از دست داده
چیزی در حدود  13هزار تا  17هزار کیلومتر مربع است.
هواپیماهای ائتالف تحت رهبری آمریکا از اوت سال گذشته میالدی علیه 3244
هدف که  1879هدف در عراق و  1365هدف دیگر در سوریه بوده ،دست به حمله زده
است .براساس برآوردهای پنتاگون ،آمریکا حدود  80درصد از این حمالت را انجام داده
است .سرهنگ وارن گفت :داعش در سوریه نفوذ خود در زمین را حفظ کرده و با وجود
آنکه کنترل مناطق اطراف کوبانی را از دست داده اما کنترل مناطق اطراف حمص و
دمشق و کمپ آوارگان یرموک را به دست آورده است.

آزادی نخستوزیر اسبق ایتالیا از زندان
پس از پایان دوران محکومیتش

دادگاهی در میالن اعالم کرد ،نخستوزیر پیشین ایتالیا
کامال محکومیت خود را درباره تقلب مالیاتی سپری کرده و
محدودیت عدم سفر علیه وی برداشته میشود ،اما همچنان
نمیتواند برای انتخابات نامزد شود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،یک منبع
قضایی اعالم کرد ،دادگاه میالن در بیانیهای از تکمیل روند
محکومیت سیلویو برلوسکنی ،نخستوزیر پیشین ایتالیا خبر
داد و این بدان معناست که پاسپورت وی بازگردانده میشود
و برلوسکنی میتواند به سفر برود .البته نخستوزیر پیشین
ایتالیا همچنان اجازه شرکت در انتخابات را ندارد .وکالی این غول رسانهای  78ساله
هنوز بیانیهای در این باره این مساله منتشر نکردهاند .برلوسکنی به خاطر تقلب مالیاتی
به چهار سال حبس محکوم شده بود اما به جای حبس و زندانی شدن ،مدت محکومیت
خود را در یک خانه سالمندان گذراند و این دوره نیز ماه گذشته میالدی پایان یافت.
در حالی که انتخابات محلی ایتالیا قرار است ماه آتی میالدی برگزار شود ،پایان
محکومیت برلوسکنی باید به وی آزادی بیشتری در به راه انداختن کمپین حزب فورزا
ایتالیا بدهد که در ماههای اخیر دچار درگیریهای داخلی شده است.
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تداوم حمالت وحشیانه نظامیان سعودی
به زیرساختها و منازل مسکونی در یمن
همزمان با وارد شدن جنگ علیه یمن به هفته چهارم
خود وزارت بهداشت یمن نسبت به فاجعه بهداشتی در
این کشور در نتیجه افزایش تعداد زخمیها و کشتههای
حمالت عربستان هشدار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی شبکه
الجزیره ،عبداللطیف زیانی ،دبیرکل شورای همکاری خلیج
فارس در نشست خود با خالد بحاح ،معاون رئیسجمهور
مستعفی یمن راههای ارسال کمکهای بشردوستانه
به تمام استانهای یمن و همکاریها با سازمانهای
منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
زیانی همچنین در این نشست بندهای قطعنامه اخیر
شورای امنیت درخصوص یمن و تالشهای سیاسی الزم
برای اجرای بندهای این توافقنامه را مورد بررسی قرار
داد.
عبداللطیف زیانی ضمن اعالم تبریک به خالد بحاح
برای تصدی پست معاونت رئیسجمهور مستعفی یمن
اعالم کرد که موفقیت در این مرحله برای تاریخ یمن
امری مهم و ضروری است.
خالد بحاح در این نشست اظهار کرد که دولت یمن به
منظور بهبود وضعیت انسانی و معالجه افراد مجروح در
جریان حمالت اخیر و انتقال آنها به خارج کشور با جدیت
تمام تالش میکند و دولتش موظف است تا از طریق
وزارت حقوق بشر مشکالت کنونی ملت را برطرف کند.
از سوی دیگر احمد عسیری ،سخنگوی نیروهای
عملیات «طوفان قاطع» اعالم کرد که هنوز شروط الزم
برای اجرای عملیات زمینی در یمن تکمیل نشده و طرح
نظامی عملیات ما طبق برنامه پیش میرود.
وی تصریح کرد :تنها عملیات هوایی در یمن وجود دارد
اما باید در مرحله آتی صددرصد مطمئن شویم که شرایط
مناسب فراهم شود تا عملیات زمینی نیز اجرا شود.
از سوی دیگر ،منابع اعالم کردند که نیروهای
عربستان حمالت خود را روی زیرساختهای حیاتی یمن
متمرکز کردهاند و در جریان حمالت نیروهای ائتالف

عربی به مناطق مسکونی و ساختمانهای حیاتی کشور
دستکم  12تن ساکنان منطقه صعده کشته شدند.
در جریان حمالت عربستان به پمپ بنزینها و مراکز
تجاری ،مناطق یمن در استان عمران نیز تاکنون بیش
از  20شهروند کشته شدهاند.
از سوی دیگر ،منابع اعالم کردند که ارتش یمن
توانست بر سالحها و تجهیزات نظامی که از سوی
هواپیماهای عربستان و آمریکا قرار بود به دست نیروهای
القاعده و داعش در استان شبوه برسد ،تسلط یابد.
از سوی دیگر ،نبیل العربی ،دبیرکل اتحادیه عرب در
بیانیهای ضمن استقبال از قطعنامه  2216شورای امنیت
درخصوص یمن از تمام طرفین یمنی به ویژه حوثیها
خواست تا بندهای این قطعنامه را به طور کامل اجرا
کنند و از مشروعیت قانونی که یمنیها بر سر آن توافق
کردهاند ،حمایت کنند.
نبیل العربی بار دیگر بر حمایت اتحادیه عرب از تمام
تالشهای منصور هادی به منظور تکمیل روند انتقال
سیاسی و حفظ ثبات و امنیت کشور تاکید کرد و از تمام
طرفهای یمنی خواست تا از هادی و تالشهایش در این
مسیر حمایت کنند!
همچنین وزارت بهداشت یمن نسبت به افزایش تعداد
زخمیها و شهدای حمالت عربستان به مناطق مسکونی
و در پی آن فاجعه بهداشتی در این کشور هشدار داد و
خواستار امدادرسانی شد.

سازمان ملل گزارش داد

بمباران  18استان یمن توسط ائتالف عربی به سرکردگی عربستان
سازمان ملل تعداد شهروندانی که به دلیل حمالت
هوایی عربستان و همپیمانانش به یمن مجبور به ترک
خانههای خود شدهاند را بیش از  120هزار تن اعالم
کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه خبری روسیه
الیوم ،در گزارش جدید دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان
ملل اعالم شده است که از زمان آغاز حمالت هوایی
جنگندههای ائتالف تحت رهبری عربستان موسوم به
"توفان قاطع" به یمن در مارس گذشته ،تعداد آوارگان به
دلیل این حمالت از مرز  120هزار تن فراتر رفته است.
طبق این گزارش ،بیشترین شمار آوارگان یمنی در
استان حجه ،واقع در شمال غرب صنعا ،پایتخت یمن با
نزدیک به  60هزار تن ثبت شده است.
همچنین این دفتر از حمالت هوایی جدید عربستان
در استانهای شبوه ،ضالع ،عدن ،صنعاء ،صعده ،عمران،
مأرب و إب خبر داده است که دهها کشته و صدها آواره
برجای گذاشته است.

طبق این گزارش 18 ،استان یمن از مجموع  22استان
این کشور در حال حاضر تحت حمالت ائتالف عربی قرار
دارد و حمالت هوایی مانع از ارائه کمکهای بشر دوستانه
به ساکنان این استانها شده است .سازمان ملل هشدار
داده که یمن از کمبود شدید مواد غذایی و دارویی رنج
میبرد .در شهر عدن همه نانواییها به دلیل کمبود آرد
تعطیل شده و در برخی محلههای استانهای عدن ابین
و الضالع ،خطوط تلفن قطع شده است .ساکنان شهرهای
عدن و المکال نیز روزانه تا  12ساعت برق ندارند.
دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل همچنین
اعالم کرد که از هفتم تا یازدهم ماه جاری میالدی در
یمن  37شهروند ،از جمله  10کودک و  7زن کشته و 154
تن دیگر از جمله  21کودک و  11زن زخمی شدند.
پیش از این سازمان ملل اعالم کرده بود که حمالت
هوایی ائتالف عربی منجر به جان باختن  300شهروند
شده است .منابع نزدیک به انصاراهلل این تعداد را بیش از
 2500تن اعالم کردهاند.

نشریه آمریکایی هافینگتون پست خبر داد

عربستان و ترکیه درصدد تشکیل ائتالف نظامی علیه نظام سوریه

نشریه آمریکایی هافینگتون پست گزارش داد،
عربستان و ترکیه در حال انجام مذاکراتی بلندپایه به هدف
تشکیل ائتالفی نظامی به منظور سرنگون کردن حکومت
بشار اسد هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از هافینگتون پست ،این
مذاکرات با واسطهگری قطر در حال انجام است .یک منبع
خبری به هافینگتون پست گفته است که قرار است در این
ائتالف نظامی ،ترکیه نیروی زمینی را برای حمله به خاک
سوریه تامین و عربستان نیز با حمالت هوایی از آنها
پشتیبانی کرده و همچنین در این عملیات از آنچه که آنها
شبهنظامیان میانهروی مخالف بشار اسد میخوانند ،حمایت کنند.
به گفته این منبع خبری ،باراک اوباما ،رییس جمهوری آمریکا در دیداری که ماه فوریه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی،
امیر قطر در جریان سفر وی به آمریکا داشته در جریان این مذاکرات قرار گرفته است.
سخنگوی کاخ سفید از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد .اگرچه دولت آمریکا معموال کشورهای حوزه خلیج
فارس را تشویق کرده تا برای نقش داشتن در امنیت منطقهای مداخالتات بیشتری انجام دهند ،اما اغلب این خواسته
در حد حرف باقی مانده است .مشخص نیست که آیا در این مورد با توجه به اینکه عربستان با تجاوز به یمن نشان داده
که جسارت بیشتری پیدا کرده است ،مساله متفاوت خواهد بود یا خیر.
این درحالی است که باراک اوباما پس از دیداری که ماه فوریه با امیر قطر داشت گفت که هر دوی آنها به تبادل
نظر درباره اینکه چطور بشار اسد را از قدرت حذف کنند ،پرداختهاند.
اوباما مدعی شد :هر دوی ما شدیدا نسبت به وضعیت سوریه نگران هستیم .ما به حمایت از مخالفان میانهرو در
سوریه ادامه داده و معتقدیم تا زمانی که بشار اسد از قدرت کنار نرود امکان بازیابی کامل ثبات در این کشور وجود
نخواهد داشت.

خارج شدن کوبا
از لیست حامیان تروریسم
با موافقت اوباما

باراک اوباما در اقدامی
مهم در راستای بهبود روابط
با هاوانا ،با حذف کوبا از
"فهرست کشورهای حامی
تروریسم" موافقت کرد.
به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگزاری فرانسه ،قرار
گرفتن کوبا در فهرست آمریکا از کشورهای حامی
تروریسم مهمترین مانع برای بازگشایی سفارت دو
کشور بوده است .این تصمیم اوباما در خالل فرآیند
عادیسازی روابط میان دو کشور صورت می گیرد.
مارکو روبیو ،سناتور جمهوریخواه این تصمیم
کاخ سفید را محکوم کرد و گفت که کوبا همچنان
از تروریسم حمایت می کند .روبیو گفت :کوبا به افراد
متواری از دستگاه قضایی آمریکا پناه داده ،از جمله
کسی که بیش از  ۳۰سال قبل یک افسر پلیس را در
نیوجرسی کشته است .کوبا همچنین همان کشوری
است که به کره شمالی کمک کرد از تحریم های
تسلیحاتی سازمان ملل پرهیز کند .با این حال ،اوباما
در پیامی به کنگره گفت :دولت کوبا در شش ماه
گذشته هیچ کمکی در اختیار تروریسم بینالمللی
نگذاشته و اطمینان داده است که در آینده هم از
اقدامات تروریستی در جهان حمایت نخواهد کرد.
دیک دوربان ،سناتور دموکرات کنگره از اقدام
اوباما استقبال کرد و افزود :با این که من طرفدار نظام
کاسترو نیستم ولی همچنان معتقدم گشایش افکار
و تجارت آمریکا به روی کوبا باعث خواهد شد این
کشور سیاستهای بازتری را اتخاذ کند.
جاش ارنست ،سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا
هنوز اختالفاتی با کوبا دارد .او گفت :نگرانی های ما
در مورد طیفی از سیاست ها و اقدامات کوبا در مورد
موضوعاتی است که ربطی به نگه داشتن یا حذف کوبا
از فهرست حامیان دولتی تروریسم ندارد.

شورای امنیت تصویب کرد

ممنوعیت ارسال سالح
برای حوثیها و نیروهای
علی عبداهلل صالح

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه
پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن
را با  14رأی موافق و تنها رأی ممتنع روسیه تصویب
کرد .به گزارش ایسنا ،شورای امنیت پیشنویس
قطعنامه کشورهای عربی با محوریت اعمال تحریم
علیه جنبش انصاراهلل یمن به رأی گذاشت.
جلسه شورای امنیت برای رأیگیری درباره
قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی حاشیه خلیج
فارس در مورد یمن برگزار و این قطعنامه با رأی
ممتنع روسیه تصویب شد.
پیشنویس قطعنامه مذکور از سوی کشورهای
عرب حوزه خلیج فارس تهیه شده بود و اردن ،به
عنوان تنها کشور عرب حاضر در شورای امنیت آن را
در این شورا مطرح کرد .مسکو پیشتر مخالفت خود را
با برخی بندهای این پیشنویس اعالم کرده بود که
باعث شد اعراب تغییراتی در آن به وجود بیاورند.
شورای امنیت در قطعنامه خود ارسال سالح برای
حوثیها و نیروهای علی عبداهلل صالح را در یمن ممنوع
کرد .قطعنامه شورای امنیت از کشورها میخواهد تا
کشتیهایی را که به طرف یمن حرکت میکنند،
بازرسی کنند .این قطعنامه همچنین تحریمهایی را
علیه عبدالملک الحوثی ،رهبر انصاراهلل و نیز فرزند
ارشد علی عبداهلل صالح ،رئیسجمهوری پیشین
یمن در نظر گرفته است .ویتالی چورکین ،نماینده
روسیه در سازمان ملل در سخنرانی خود در جلسه
شورای امنیت گفت :روسیه به این علت به قطعنامه
پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن
رای ممتنع داده که این قطعنامه پیشنهادهای مسکو
را در نظر نگرفته است .این قطعنامه آسیبهایی را
که از عملیات نظامی به ملت یمن می رسد در نظر
نگرفته است .نباید از این قطعنامه شورای امنیت برای
برهم زدن ثبات یمن استفاده شود .وی افزود :ما از
تالشهای سازمان ملل برای از سرگیری گفتوگوها
در یمن حمایت میکنیم .سامانتا پاور ،نماینده آمریکا
در سازمان ملل نیز در سخنرانی خود در شورای
امنیت حوثیها را به گسترش حمالت نظامی در یمن
با هماهنگی علی عبداهلل صالح متهم کرد و افزود:
طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس باید
اساس دستیابی به راه حل در یمن باشد.

