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تأکید رؤسای جمهور ایران و چین
بر گسترش روابط راهبردی  2کشور

رسانه های چین با بازتاب دادن دیدار روسای جمهوری ایران
و چین ،از تهران و پکن به عنوان دوستانی دیرینه نام بردند که
همکاریهای متقابل راهبردی میان آنان هر روز در حال گسترش
است.
به گزارش ایرنا ،دیدار دکتر «حسن روحانی» و «شی جین
پینگ» در صدر اخبار رسانه های نوشتاری و تصویری چین قرار
گرفت و آنان ضمن بازتاب گسترده این دیدار ،بخش های مختلف
سخنان این دو مقام عالی رتبه را منتشر کردند.
تلویزیون مرکزی چین ضمن پخش مشروح خبر دیدار دکتر
حسن روحانی و شی چین پینگ در حاشیه اجالس باندونگ در
اندونزی ،گزارش کرد :رییس جمهور چین در این مالقات از همه
طرف های مذاکره کننده در پرونده هسته ای ایران خواسته است به
دنبال توافق برد ـ برد ،متوازن و عادالنه باشند.
وی مذاکرات میان طرفین در باره مساله هسته ای را مسیری به
سوی توافق جامع نهایی و مثبت توصیف کرد و گفت که پکن نقش
سازنده ای در مذاکرات مانند گذشته ایفا خواهد کرد.
روزنامه مردم ارگان حزب حاکم چین و روزنامه چاینا دیلی،
پرشمارگان ترین نشریه انگلیسی زبان چین نیز از قول رییس جمهور
این کشور آورده اند :چین به روابط در حال گسترش خود با ایران
بسیار اهمیت می دهد.
رئیس جمهور چین گفت که پکن می خواهد تبادالت ،تعامالت و
مراودات بلند پایه در زمینه های مختلف میان چین و ایران افزایش
یافته و اعتماد متقابل راهبردی تقویت شود.
چیانا دیلی نوشت :چین و ایران همکاری های وسیعی دارند و در
اجرای طرح جاده ابریشم و همکاری های مختلف دیگر ،گام های
بلندتری برخواهند داشت.
براساس گزارش این روزنامه ،رییس جمهور چین گفت که
کشورش آماده همکاری با ثبات و درازمدت در بخش انرژی با
ایران است و چین در عرصه های راه آهن سریعالسیر ،راهسازی،
منسوجات ،مخابرات ،برق ،مهندسی ماشین آالت و همچنین صنایع
و منابع مایل به توسعه همکاری با ایران است.
شی جین پینگ خواستار آن شد که همزمان با تالش برای
افزایش درک متقابل ملت های ایران و چین ،دوستی دو طرف
تعمیق شود.
همزمان خبرگزاری شین هوا ،تلویزیون مرکزی و تمامی رسانه
های گروهی چین سخنان رئیس جمهوری ایران را در این مالقات
در صدر اخبار خود قرار داده و از قول دکتر حسن روحانی گزارش
کردند که ایران و چین دوستانی دیرینه با دوستی رو به گسترش
هستند.
به نقل از این گزارش ،رییس جمهور کشورمان تاکید کرد که
ایران آماده تحکیم همکاری و ارتباط با چین در عرصه های مختلف
است.
گزارش ها از قول وی آورده است که کشورهای آسیا و آفریقا از
جمله ایران و چین در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارای ماموریت
های مشترکی هستند.
همکاری دو کشور در تاسیسات زیربنایی ،انرژی ،علوم و فنون،
راه آهن و ساخت بنادر از بخش های دیگر سخنان رئیس جمهور
کشورمان بود که مورد توجه رسانه های چین قرار گرفت.
این رسانه ها همچنین به اظهارات دکتر روحانی در خصوص
مذاکرات هسته ای اشاره کرد و از قول رییس جمهوری آورده اند:
مذاکرات هسته ای در مسیر پیشرفت است .همه طرف ها به این
موضوع اذعان دارند و مشرف به مذاکرات هستند و می خواهند
امضای توافق نهایی و جامع تضمین شود.
گفتنی است« ،شی جین پینگ» رییس جمهوری خلق چین در
اجالس اندونزی همچنین از کشورهای توسعه یافته نیز خواست که
به تعهدات و کمک های مالی متعهد شده به کشورهای در حال رشد
عمل کرده و این موضوع را با مسایل سیاسی آمیخته نکنند.
وی گفت که این همکاری ها باید بر اساس برابری و احترام
متقابل باشد و تعهدات توسعه یافته ها در قبال در حال توسعه ها به
مسایل سیاسی پیوند زده نشود.
آیین شصتمین سال برگزاری اجالس سران آسیا – آفریقا که از
روز چهارشنبه گذشته با شرکت مقامات و سران  130کشور آسیای
و آفریقایی در جاکارتا ،پایتخت اندونزی آغاز شده بود ،پنجشنبه
گذشته با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.
کنفرانس آسیا  -آفریقا که کنفرانس باندونگ نیز نامیده می شود،
همایش بزرگی بود که سال  1955میالدی با شرکت  29کشور
جهان در شهر باندونگ اندونزی فعالیت خود را آغاز کرد.

سياسي
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مقام معظم رهبری در دیدار رئیسجمهور افغانستان با ایشان:

ایران ،امنیت و پیشرفت افغانستان را امنیت و پیشرفت خود میداند

مقام معظم رهبری فرمودند ایران امنیت و پیشرفت همسایه خود افغانستان را ،امنیت و پیشرفت خود
میداند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی یکشنبه گذشته در دیدار محمد
اشرف غنی رئیسجمهوری افغانستان با اشاره به ارتباطات و اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان میان دو
کشور ،نقش عالمان و ادیبان افغانستان در رشد و ترویج معارف اسالمی و زبان فارسی را بسیار برجسته
خواندند و افزودند :افغانستان ،عالوه بر منابع انسانی و فرهنگی غنی ،منابع طبیعی سرشاری نیز دارد ،که
مجموعه این ظرفیتها و اشتراکات باید در خدمت ارتقای سطح همکاریهای دو کشور قرار گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر ضرورت اراده و تصمیم به تقویت همکاری و همدلی میان ایران و
افغانستان خاطرنشان کردند :البته امریکاییها و برخی کشورهای منطقه ،ظرفیتهای افغانستان را نمیشناسند
و موافق همدلی و همکاریهای دو کشور نیز نیستند ،اما ایران ،امنیت و پیشرفت همسایهی خود افغانستان
را ،امنیت و پیشرفت خود میداند.
ایشان همچنین با یادآوری پیشرفتهای فراوان ایران در بخشهای مختلف علمی ،فناوری ،فرهنگی و
دیپلماسی به عنوان زمینههای همکاری دو کشور ،گفتند :مسائل میان دو کشور از قبیل «مهاجرین ،آب،
حملونقل و امنیت» نیز همگی قابل حل هستند و باید همه این مسائل را با جدیت و در قالب یک جدول
زمانبندی شده ،بررسی و حل کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای در خصوص لزوم حل مسئله مهم مهاجرین ،با اشاره به تحصیل صدها هزار
نفر از مهاجرین افغانستانی در مقاطع مختلف تحصیلی ایران ،گفتند :مردم افغانستان بسیار با استعداد و
هوشمند هستند و این استعداد در کسب دانش ،باید بهدرستی به کار گرفته شود ،زیرا تحصیلکردگان
افغانستانی برای بازسازی کشور شما مورد نیاز هستند.
رهبر انقالب ،همچنین تهران را خانه برادران افغانستانی خواندند و با اشاره به ارتباطات و دوستیهای
پایدار و قدیمی با دولت همسایه ،اظهار امیدواری کردند روز به روز موفقیتها و تواناییهای داخلی دولت و
ملت افغانستان افزایش یابد.
در این دیدار که دکتر حسن روحانی رئیسجمهور نیز حضور داشت ،محمد اشرف غنی رئیس جمهوری
افغانستان با ابراز خرسندی از سفر خود به تهران ،به پیوند تاریخی و فرهنگی عمیق و کهن میان ایران و
افغانستان اشاره و خاطرنشان کرد :هدف ما این است که افغانستان به مرکز مواصالتی در منطقه تبدیل
شده و هویت سابق خود را به عنوان چهارراه ارتباطی در منطقه بازیابی کند.
رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه اکنون با خطرات مشابه و فرصتهای مشترکی میان ایران و

افغانستان روبرو هستیم ،گفت :اراده سیاسی ما بر پایه گسترش مناسبات دوجانبه است و باید برای تقویت
مشترکات و نقاط مثبت بین دو کشور تالش کنیم .وی هدف سیاستهای دولت افغانستان را تبدیل تضادها
و درگیریهای داخلی به نقاط همکاری بیان کرد و در خصوص روابط دو جانبه با اشاره به وجود برخی
مشکالت از قبیل «مسئله تروریسم ،مواد مخدر ،مهاجرین و آبهای مشترک مرزی» ،تأکید کرد :مسائل
میان دو کشور بر مبنای اراده سیاسی هر دو دولت و طبق جدول زمانی که در جریان این سفر تنظیم شده،
حل و فصل شود .اشرف غنی با بیان اینکه در مسئله قاچاق مواد مخدر ،ایران بیشترین زیان را میبیند،
افزود :هیچیک از همسایگان به اندازه ایران خطر مواد مخدر را جدی نگرفته و هیچ کشوری نیز مانند
ایران با آن مبارزه نکرده است و ما آماده ایم در این زمینه با کمک ایران به مبارزه مشترک با این بالی
خانمانسوز بپردازیم.
رئیس جمهور افغانستان به توسعه روابط دو کشور در زمینههای حمل و نقل ،سرمایه گذاری و
همکاریهای فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد و خطاب به رهبر انقالب اسالمی ،گفت :ایران تحت زعامت
خردمندانه شما هویت تاریخی خود را تثبیت کرده و امیدواریم بر اساس این رهبری خردمندانه ،شاهد
پیشرفت همکاریهای دو کشور باشیم.

متن کامل سخنرانی رئیسجمهور ایران در اجالس سران کشورهای آسیا – آفریقا
رییس جمهور با ارائه طرح" رویکرد همه جانبه برای ریشه کنی
تروریسم" در اجالس سران کشورهایی آسیایی – آفریقایی تصریح کرد:
مقابله با تروریسم باید جزء برنامههای این اجالس و در راستای اصول و
ارزشهای باندونگ محسوب شود.
به گزارش ایسنا،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در این
اجالس که روز چهارشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد،با تاکید
بر اینکه "اصول و ارزشهای باندونگ باید هنوز بر اریکه دیپلماسی
جهانی بدرخشد" ،تصریح کرد:بیایید نگذاریم فریاد باندونگ در داالن
سیاستورزیهای منفعتطلبانه رنگ ببازد و اصول و ارزشهای آن
خدشهدار شود.
متن سخنان حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی به این شرح
است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
جناب آقای جوکو ویدو دو
رییس جمهور محترم اندونزی؛
رؤسای محترم جمهور ،نخست وزیران گرامی؛
خانمها و آقایان؛
در آغاز سخن مایلم مراتب خرسندی خود را ،از شرکت در اجالس
سران آسیا آفریقا در کشور دوست و برادر اندونزی ابراز نموده و از
میهماننوازیهای ریاست محترم جمهور و مردم این کشور قدردانی
نمایم.
گرامیداشت شصتمین سالگرد کنفرانس تاریخی باندونگ و دهمین
سالگرد مشارکت جدید راهبردی آسیایی آفریقایی ،به واقع فرصت
مغتنمی است ،تا به بنیانگذاران این حرکت ارزشمند ادای احترام نماییم؛
حرکتی که در چارچوب آن جنبش عدم تعهد به بار نشست و به شنیده
شدن صدای کشورهای جنوب در تحوالت بینالمللی و ارتقاء نقش آنها
به عنوان نیرویی تأثیرگذار بر صلح ،امنیت و توسعه بینالمللی انجامید
و برای نخستین بار مبارزه با نژادپرستی در برنامه جامعه بینالملل قرار
گرفت.
اگرچه در عصر ما جهان تغییر چهره داده است ،ولی اصول و
ارزشهای باندونگ باید هنوز بر اریکه دیپلماسی جهانی بدرخشد؛ بیایید
نگذاریم فریاد باندونگ در داالن سیاستورزیهای منفعتطلبانه رنگ
ببازد و اصول و ارزشهای آن خدشهدار شود؛ نگذاریم خشونت ،تجاوز،
تروریسم و افراطیگری به راحتی سرتاسر گیتی را در نوردد و ملتها را
به خاک و خون بکشد.
تروریسم و افراطیگری در بخشهای بسیاری از دو قاره آسیا و
آفریقا گسترش یافته است .آنان بویژه در عراق و سوریه ،با توسل به
وحشیانهترین روشها ،هر روز زنان ،مردان و کودکان بیگناه را قربانی
مطامع شوم و ضد بشری خود نموده و زیرساختهای این کشورها را
نابود میکنند .افراطگرایان در راستای تأمین اهداف نامشروع خود از
حمایتهای اطالعاتی ،تسلیحاتی و مالی برخی بازیگران منطقهای و
بینالمللی برخوردارند؛ و این در حالی است که حامیان آنان ،از این واقعیت
غافل هستند که استمرار بیثباتی در مناطق آشوب زده ،گسترش ناامنی
در جهان ،و از جمله کشورهای آنان ،را به دنبال خواهد داشت.
من از دو سال پیش که شرارههای افراط گرایی ،خشونت و تروریسم
در تمامی جهان و به ویژه کشورهای آسیایی  -آفریقایی سر بر میکشید،
و مشاهده مینمودم که چگونه دامنه آن در اکثر نقاط جهان و قارههای
کهن نیز میپیچد ،کوشیدم تا با تصویب قطعنامه «جهان عاری از
خشونت و افراطیگرایی» در نشست  ۲۰۱۳مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ،با حمایت و یاری شما یاران همراه ،برای نیل به این مقصود،
ساختاری بینالمللی پدید آوریم.
خانمها و آقایان؛
اینک در شرایطی که وجدان جهانی از دیدن بیتفاوتی سازمانهای
بینالمللی در مقابل گسترش آتش تروریسم به ش ّدت آزرده است ،زمان
آن فرا رسیده است که برای «اقدامی جهانی علیه خشونت و افراطیگری»
طرحی عملیاتی ارائه شود؛ و به جای آن که با اقدام نابجای برخی کشورها
و آتش افروزی ،به تروریسم کمک شود ،با رویکردی مدبرانه ،ریشههای
آن خشکانده شود .چرا که مقابله با تروریسم باید جزء برنامههای این
اجالس و در راستای اصول و ارزشهای باندونگ محسوب شود .من
با استفاده از فرصت این گردهمایی تاریخی که اکثریت مردم جهان را

نمایندگی میکند طرح رویکردی همهجانبه برای ریشهکنی تروریسم را
ارائه میکنم:
 -۱مفهوم بنیادین در مبارزه با تروریسم ،گرامی داشتن حیات انسان
است .ما باید به نقطهای برسیم که برای آرامش جهانی و ایمنی خاطر،
جان افراد از هر دین و مذهب و یا هر قوم و نژاد ،در دیدگاه همگان،
یکسان و برابر باشد .ما باید به نقطهای برسیم که میان مسلمان ،مسیحی،
یهودی و بودایی ،یا آفریقایی و آسیایی و اروپایی ،در ارزشهای انسانی
تفاوتی نباشد ،تا تروریسم نتواند صلح بشری را به مخاطره بیندازد و امنیت
فردی و اجتماعی را تهدید و تخریب کند.
 -۲بزرگترین جفا به ادیان الهی ،سوءاستفاده از نام دین برای توجیه
آدمکشی است .باید حرکت جهانی گستردهای از سوی رهبران دینی و
فرهنگی ملل برای مقابله با توجیه اعتقادی آدمکشی آغاز شود .هیچ
تعصب اعتقادی نباید دستاویز سلطه طلبیهای سیاسی شود .به ویژه
نام زیبای آئین آسمانی اسالم ،که پیام رحمت و محبت برای جهانیان
آورده است.
 -۳در کنار مقابله جدی با افراط گری و تروریسم ،باید به شناسایی و
ریشهکنی عوامل جاذبه گروههای تروریست و چگونگی سربازگیری آنان
برخیزیم .ریشههای فرهنگی اقتصادی این پرخاشگری و میل به خشونت
باید شناسایی شود و با تالش صادقانه در حل معضالت اقتصادی ،تأمین
عدالت اجتماعی و مقابله با ترویج فرهنگ خشونت در میان جوانان ،زمینه
تحریک و سوءاستفاده تروریستها از بین برده شود.
 -۴افزون بر این ،باید با قطع کانالهای تغذیه مالی ،سیاسی و
اطالعاتی از توسعه تروریسم جلوگیری کرد .تا زمانی که برخی دولتها،
رویکرد تروریسم خوب و تروریسم بد را دنبال میکنند ،جریان تروریسم
بینالمللی ،پیام قاطع جهانی در مبارزه با این جنایت را دریافت نکرده
و هر روز با نامی دیگر و با حمایت دولتی دیگر ،به حیات خود ادامه
خواهد داد.
آقای رییس؛
استمرار بحرانها و منازعاتی که با مداخالت نظامی خارجی تشدید
شده ،به بروز فاجعه ای انسانی در مناطق آشوبزده انجامیده است .شرایط
تأسفبار کنونی در یمن و سوریه نمونههای بارز چنین وضعیتی هستند.
تجربه تاریخی نشان داده است که مداخله نظامی نه تنها راهکار مناسبی
برای پاسخ به بحرانها نیست ،بلکه به وخامت بیشتر اوضاع میانجامد .ما
معتقدیم صلح و آرامش پایدار در گرو توقف مداخله نظامی و ایجاد شرایط
الزم برای مفاهمه و گفتوگو میان تمامی گروههای سیاسی است .ما
مسئولیت خطیر جامعه بینالمللی در این زمینه را نیز یادآور میشویم.
در همین راستا سیاست های اشغالگرانه و توسعه طلبانه رژیم متجاوز
صهیونیستی نیز از طریق اعمال خشونت فیزیکی و ساختاری ،منجر به
نقض گسترده و نظام یافته حقوق مردم فلسطین گردیده و تهدیدی علیه
صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می رود.
در حالیکه علی رغم محکومیت مستمر بین المللی ،حمایت های همه
جانبه قدرت های بزرگ ،طمع رژیم صهیونیستی به ادامه سیاستهای
ضد انسانی خود ،علیه مردم و سرزمین فلسطین و سایر کشور ها را
افزایش داده است.
تاریخ نشان می دهد که جنگ و نا امنی ،فقر و توسعه نیافتگی می
آفریند و آن را همچنان چالش مهم پیش روی کشور های در حال توسعه
و کمتر توسعه یافته قرار می دهد .لذا و علیرغم تالش های ملی برای
کاهش و امحاء فقر ،همکاری های توسعه ای هنوز نتواسته است به
ارتقا سطح توسعه اقتصادی در کشور های فقیر بینجامد .عالوه بر این،

کشورهای توسعه یافته همچنان به بخش مهمی از تعهدات بین المللی
خود در زمینه تامین مالی و انتقال فناوری عمل نکرده و با تحقق آنها
را به مالحظات سیاسی مشروط کرده اند .معماری اقتصادی و مالی نیز
همچنان از ضعف های ساختاری که از جمله موانع مشارکت موثر کشور
های در حال توسعه در تصمیمگیری های اصلی آنها می باشد ،رنج می
برد .ما هنوز از یک نظام مالی و تجاری چند جانبه قاعده مند ،غیر تبعیض
آمیز و فراگیر که بتواند به رشد سرمایه گذاری ،توسعه و اشتغال پایدار در
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ،کمک کند فاصله داریم.
بنابراین اصالحات ساختاری در این نظام امری ضروری بوده و حضور و
مشارکت بدون تبعیض هم کشورها در نهادها و فرآیندهای مالی و بانکی
منطقه ای و بین المللی الزمه این اصالح ساختاری است.
عالیجنابان؛
چندجانبهگرایی نیز یکی دیگر از اصول کنفرانس باندونگ ،و از
دستاوردهای مهم بشری در مقابله با یکجانبهگرایی زورمدارانه است.
توسل به روشهای زورمدارانه و از جمله اعمال تحریمهای اقتصادی
علیه کشورهای مستقل ،تجلی چنین گرایشی است .تحریمهای ظالمانه
و غیر قانونی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران
بارزترین نمونه این گرایش خطرناک است.
لیکن پایداری و مقاومت ملت ایران و سرعت رشد و توسعه فنآوری
بومی و صلح آمیز هسته ای ،سرانجام طرف مقابل را به میز مذاکره
کشانید و ترکیب  ۵+۱با آگاهی از اینکه تهدید ،تحقیر و تحریم ،صلح
و امنیت نمیآفریند ،روی به مذاکره با جمهوری اسالمی ایران آورد.
مذاکراتی فشرده ،پیچیده و طوالنی؛ که اینک خرسندم اعالم نمایم که
در این گفتگوها ،در مسیر تعامالت سازندهای قرار دارد که میتواند توافق
نهایی را در بر داشته باشد .این توافق نهایی بایستی تضمینکننده حق
استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و نیز متضمن لغو تمامی تحریمهای
اقتصادی باشد .من اینجا اعالم میکنم که هدف ما تعامل سازنده است؛
و بر این پای میفشرم که این تعامل سازنده به نفع همه ما و دیگر مردم
جهان خواهد بود .جهانیان به وضوح دریافته اند که جمهوری اسالمی
ایران با پیگیری و مداومت در حل معضل پیش آمده هسته ای بعنوان
گام نخست ،عزم راسخ دارد که تمامی تالش و ظرفیت منطقه ای و بین
المللی خود را بیش از گذشته در مرحله بعد ،جهت ایجاد امنیت منطقه
و گسترش صلح جهانی بکار گیرد .ما در این مرحله خواهیم کوشید تا با
همکاری جمعی منطقه ای و توسعه ارتباطات و تعامالت میان همسایگان،
و با تمسک به اصول همکاری های اسالمی و اهداف اجالس باندونگ،
آرامش ،امنیت و ثبات را برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و عقب
افتادگی فراهم آوریم.
در این چارچوب ،جمهوری اسالمی ایران آماده مشارکت و همکاری
با همسایگان و از جمله همسایگان عرب خود می باشد .در این راستا
ما بر صلح منطقه ای به منظور توقف کشتار و خونریزی در یمن و
سایر کشورهای منطقه تاکید می کنیم؛ چرا که در نظم جدید بینالمللی،
همکاری و مشارکت امری انسانی است.
خانمها و آقایان؛
من به عنوان رییس جنبش عدم تعهد نیز افتخار دارم رضایت خاطر
خویش از حضور در اجالس سران را ابراز نمایم .این جنبش بعنوان
بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دهه های اخیر ،بر این باور است که بنیاد
و اساس قدرتمند این مشارکت راهبردی ،منجر به تقویت کشورهای
آسیایی آفریقایی و بعدها سایر مناطق در حال پیشرفت ،در بسیاری از
زمینهها شد و امکان ایفای نقشی مهم در سطح بینالملل را برای این
کشورها فراهم نمود؛ اما اکنون این وظیفه ما میباشد تا با در نظر گرفتن
شرایط کنونی سیاستهای جهانی ،ارزشی عملی و دستوری به اصول
باندونگ ببخشیم .بر این اساس ،ما نیازمند تقویت روابط میان آسیا و
آفریقا میباشیم که نسبت ًا از سرعت تحقق آن کاسته شده است.
جنبش عدم تعهد بر اهمیت بیانیه کنفرانس  ۲۰۰۵مشارکت راهبردی
جدید آسیایی آفریقایی نیز تأکید داشته و از جامعه بینالملل خواسته
است تا مطابق با چارچوبهای مشارکت راهبردی جدید ،به عنوان
یکی از معیارهای تعمیق مشارکت میان کشورهای در حال توسعه،
علیالخصوص میان آسیا و آفریقا ،همکاریها را ارتقاء بخشد.
از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.
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آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با فصلنامه مطالعات بین المللی:

با نفی هولوکاست
به صهیونیستها فرصت مظلومنمایی داده شد

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با فصلنامه مطالعات بین المللی تاکید کرد :نفی
هلوکاست به نفع اسرائیل تمام شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،گزیده این گفتگو که
متن کامل آن در شماره بهار  1394فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر شده ،بدین
شرح است:
فصلنامه مطالعات بین المللی  :یک سؤال خیلی کوتاه هم دارم و آن
اینکه به نظر حضرتعالی سیاستهای جمهوری اسالمی طی  35سال
گذشته به انزوای اسرائیل کمک کرده یا احیاناً باعث همگرایی بعضی از
کشورهای قدرتمند دنیا با اسرائیل شده است؟
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی :سؤال شما خیلی روشن است .اسرائیل در چند سال قبل در
افکار عمومی غربیها که پشتیبان اصلی آنها هستند ،سقوط کرده بود .به خاطر ظلمهایی
که کرده بود و به خاطر مانورهایی که فلسطینیهای عاقل تر داده بودند ،سقوط کرده

بود .این قضیه هولوکاستی که آقای احمدینژاد مطرح کرد ،این را به نفع اسرائیل تغییر
داد .قضیهای هست که در اروپا بسیار روی آن حساس هستند و یک مسئله محوری برای
اروپاییها و به طور کلی غربیها شده است .یعنی وقتی که انسان یک قطعه تاریخی به
آن مهمی را منکر میشود و همه میدانند که بوده و خانوادههایی که در آنجا قربانی داده
بودند ،همه هستند و به عالوه قساوت هیتلر ،این یک نوع دفاع از هیتلر و نازیهای آلمان
بود که اص ً
ال اینها چنین جرمی را مرتکب نشدند.
این مسئله خیلی به مسئله فلسطین صدمه زد .آنها هم یک مقدار پایشان را جلو گذاشتند و
گفتند که ایران میخواهد همان کارها را انجام بدهد و در حال فراهم کردن زمینه کار خودش
میباشد .واقع ًا این اشتباه بود .بله ،شاید اعدادی که آنها میگفتند ،درست نبود .مث ً
ال اینکه گفتند
شش میلیون یهودی را کشته است ،بعدش که سرشماری شد ،معلوم شد که بیخود است .عده
زیادی کشته شده بودند .اما خیلی از یهودیها زنده بودند و در آن روزها مخفی شده بودند و
دوباره آمدند و االن هم هستند .آمار صحیحی نبود .فکر میکنم آن مسئله خیلی صدمه زد و
دوباره افکار به نفع اسرائیل رشد کرد .ولی با پنجاه روز جنگ و جنایاتی که اسرائیل در غزه کرد
و کارهای خشنی که االن میکند ،به نظرم دارد افکار دنیا را عوض میکند و اگر یک نادانی
دیگری نشود ،این مسئله به جای بهتری میرسد.
به هر حال راهحلش همان پیشنهادی است که من کردم .البته آن پیشنهاد االن
تضعیف شده ،به دلیل اینکه شرط زیادی پیش آمد .من فکر میکنم یهودیهایی که آمدند
و مهاجر هستند و همه فلسطینیهایی که در آنجا هستند و یا مهاجر هستند و نیستند،
اگر االن رفراندومی شود ،باز به نفع فلسطینیها تمام میشود .چون فلسطینیها حدود
 8میلیون هستند و آنها هنوز پنج ،شش میلیون هستند .تازه در همانها هم خیلیها در
فلسطین مظلوم هستند ،مثل آفریقاییها و جاهای دیگر .به نظرم نباید میدان داد که اینها
دوباره مظلومنمایی کنند.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

تحزّب ضرورت امروز جوامع مردم ساالر است
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،
آموزش احزاب به مردم را ضرورت
امروز دانست و با یادآوری امتیازات
ایران در طول تاریخ ،گفت :سه جریان
اصولگراها ،اصالح طلبان و معتدلها،
باید برای اعتالی کشور برنامهریزی
و افکار خود را معرفی کنند تا مردم
براساس آن ،نظرات خود را در انتخابات
بیان کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای شورای
مرکزی و مسؤولین کمیتههای اجرایی و اعضای دفتر
سیاسی و مسؤولین استانی حزب وحدت و همکاری ملی،
با تبریک آغاز ماه رجب که متعلق به ائمه اطهار(ع) بزرگوار
است ،به عید مبعث در این ماه اشاره کرد و گفت :نقطه
آغاز حرکت مسلمانان برای خلق یک تمدن و فرهنگ
جاودان و پایدار است.ایشان ،تح ّزب را ضرورت امروز
جوامع مردم ساالر دانست و گفت :در این فضا تنها راه
موفقیتهای دولتها توجه به فعالیتهای احزاب است تا
مردم در محیط آزاد ،افکار و اندیشههای مختلف را بررسی
و برای آینده کشور انتخاب کنند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که
«در انقالبهای اخیر ،به خاطر نبود احزاب فراگیر و
قدرتمند ،مردم ثمره مبارزات را نچشیدند» ،گفت :به
خاطر میدانداری گروههای افراطی ،مردم به خاطر نا
امنیها نگران و کم کم از انقالب خود پشیمان میگردند
و اوضاع دوباره به شرایط همان استبدادی بر میگردد که
استعمارگران میخواهند.
ایشان همکاری مثلث استعمار ،استبداد و گروههای

افراطی را از پدیدههای اجتماعی سالهای اخیر دانست
و با ذکر مصادیقی از این نوع همکاری در چند کشور
اسالمی ،گفت :بدیهیترین نتیجه این همکاری ،گسترش
جنگهای داخلی و تقویت اختالفات قومی و مذهبی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح تاریخ دین
و تمدن مصر و توصیف جایگاه آن کشور در مقاطع مختلف
تاریخ اسالم ،به شرایط فعلی اشاره کرد و گفت :سلفیهای
تندرو کار را به جایی رساندهاند که مردم از یک گروه
ریشهدار ،یعنی اخوان المسلمین برگشتند و دوباره یک
نظامی ،به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،با یادآوری اوضاع ایران در
ماههای اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی که گروهکها
با غارت کالنتریها مسلح شده بودند و حتی در دانشگاه
تهران ،اتاق جنگ داشتند ،رهبری داهیانه امام(ره) و حضور
گسترده مردم را دو امتیاز برای گذشتن از گردنه خطرناک
آن مقطع دانست و گفت :دامن زدن به شورشهای کور،
تجزیهطلبیهای قومی و حذف نیروهای مؤثر در بسیج
مردم ،از توطئههای آنها بود ،اما پیروی مخلصانه مردم از
رهبری آگاه ،تمام نقشههای دشمنان را خنثی کرد.

ایشان با ارائه تحلیلی از تاریخ
سیاسی سالهای اول انقالب و
تشکیل شورای انقالب ،دولت موقت
و انتخابات ریاست جمهوری ،عدم
تشکیالت منسجم را ضعف نیروهای
مذهبی پیرو خط امام دانست و گفت:
پس از تشکیل حزب جمهوری اسالمی،
در اولین انتخابات که برای پایهگذاری
مجلس شورای اسالمی بود ،نیروهای
مذهبی پیروز بالمنازع شدند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با
توضیح چرایی و چگونگی تشکیل حزب جمهوری اسالمی،
به جلسه خویش با امام برای مشورت در خصوص آن اشاره
کرد و گفت :امام در آن جلسه گفتند که مخالفتم برای
تشکیل حزب در زمان مبارزه ،نگرانی از شناسایی نیروهای
مؤثر توسط رژیم بود و االن بروید حزب تشکیل دهید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری
دستاوردهای تشکیل حزب جمهوری اسالمی در دهه اول
انقالب اسالمی و تأکید بر این نکته که «شرایط عوض
شده است» به توصیف روحیات و افکار جوانان و مردم در
عصر انفجار اطالعات پرداخت و گفت :شرایط جدید کشور
که مبتنی بر آگاهی و هوشیاری مردم است ،زمینه را برای
فعالیت احزاب مهیا کرده و راه درست ،ترویج بحثهای
دمکراتیک در فضایی آزاد است.
در آغاز این دیدار حجتاالسالم والمسلمین مغیثی،
رئیس دفتر سیاسی حزب و دکتر راهچمنی ،دبیر کل
حزب وحدت و همکاری ملی ،ضمن ارائه گزارشی از
روند تأسیس حزب و برنامهها و فعالیتهای آن ،به بیان
دیدگاههای خویش در خصوص مسایل سیاسی کشور
پرداختند.

نامه سرگشاده صادق زیباکالم به وزرای دادگستری و کشور درباره پولهای کثیف

صادق زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه ای به وزرای
دادگستری و کشور از هشدار آن دو وزیر درباره نقش پول های کثیف در انتخابات
قدردانی کرده است .به گزارش فرارو ،متن این نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
حضرات آقایان جنابان حجت االسالم مصطفی پورمحمدی و عبدالرضا
رحمانی فضلی
وزرای محترم دادگستری و کشور ایدکم اهلل تعالی
با سالم و تحیات ،از اینکه برای نخستین بار به موضوع نقش "پول های
کثیف" در امر انتخابات پرداخته اید به شما آقایان تبریک عرض می نمایم.
جسارت آقایان ولو در حد طرح موضوع هم قابل ستایش است و ایضا اینکه این
بلیه مهم را به دشمنان نظام و استکبار جهانی نسبت نداده اید کارتان بیشتر قابل تقدیرمی شود.
برخی از مسئولین که بیشتر ترجیح می دهند صدای خوش الحان تعریف و تمجید را بشنوند و
کمتر تمایل دارند تا واقعیت های تلخ تر نظام را استماع نمایند ،آنچه گفته اید را بالطبع خوش
نیامده .برخی دیگر سکوت کرده اند کانه شما به موضوع نقش پول در انتخابات کشور حبشه
اشاره داشته اید و البته شماری هم روی به انکار آوردند.
اما صرفنظر از واکنش مسئولین ،از این واقعیت تلخ گریزی نیست که حتی یک نگاه سطحی
به جریان انتخابات در ایران ،مبین آن است که نقش پول و هزینه کردن در انتخابات در ایران
منظما از ابتداء انقالب تا به امروز رو به افزایش خیره کننده بوده .چه تعدادی از نمایندگان مجلس
اول در سال  ۱۳۵۸بواسطه آنکه هزینه زیادی در انتخابات کرده بودند موفق می شوند به مجلس
راه یابند و چه تعدادی از نمایندگان مجلس فعلی بواسطه هزینه های هنگفتی که در انتخابات
اسفند  ۹۰کردند توانسته اند بهمجلس راه یابند؟ هزینه های چند صد میلیونی وحتی میلیاردی
امروزه تبدیل به امری متداول شده و اساسا قبحی بر آن دیگر نیست.
یقینا برخی یا شاید هم بسیاری از مسئولین که چاره همه آفات و مفاسد اجتماعی را در وضع
قوانین و مقررات سختگیرانه ،بازرسی ،کنترل ،گرفتن ،زدن و بستن می دانند چاره جلوگیری
از هزینه های باور نکردنی در انتخابات را هم در همین دست اقدامات می جویند .چاره جویی
هایی که تنها حاصل آنها به جای حل مشکل صرفا سوق دادن آن به زیرزمینی و مخفی شدن
می باشند.

به جای این دست اقدامات ببینیم مشکل چرا بوجود آمده؟ از خودمان
بپرسیم که چرا در انتخابات سال  ۵۸اینکه یک نامزد چقدر مجبور بود هزینه
کند تاثیرش در نتیجه انتخابات نزدیک به صفر بود اما در بسیاری از حوزه ها
در انتخابات سال  ۹۰بر عکس تاثیر اینکه یک نامزد چقدر هزینه کند تعیین
کنده بود؟
بدون تردید فقدان احزاب و تشکلهای سیاسی نیرومند که مورد اقبال و
اعتماد عمومی باشند از جمله دالیل اصلی این معضل می بوده .در عین حال
اعمال مکانیزم نظارت استصوابی هم اگر نقشش بیشتر از اولی نباشد یقینا در
بوجود آمدن این بلیه کمتر هم نبوده .در بسیاری از حوزه ها اعمال نظارت
استصوابی در قالب رد صالحیت ها باعث می شود تا نامزد هایی که از وجاهت
و معروفیت محلی یا کشوری برخوردارند نتوانند در انتخابات حضور پیدا کنند .خالی شدن میدان
از وجود این دست نامزدها راه را برای نامزدهایی هموار می کند که بیشترین هنرشان یا در بریز
و بپاش های مالی است ،و یا در بهره بردن از مناسبات قومی قبیلگی و طایفگی.خیلی حاجت به
گفتن نیست که چنین نامزدهایی بنوبه خود چه نوع مجالسی را هم به ارمغان می آورند.
بدبختانه اصلی ترین و عمده ترین مالک هم برای تعین صالحیت از جانب شورای محترم
نگهبان جهت گیری های سیاسی یک نامزد می باشد .نظارت استصوابی ،آنهم بصورتی که
ظرف یکی دو دهه اخیر درآمده ،با ابتدایی ترین حقوق شهروندی که حق شرکت در یک
انتخابات آزاد می باشد در تناقضی آشکار می باشد.اگر آقایان براستی خواهان کاهش نقش پول
در انتخابات هستند میبایستی ببینند کدامین اسباب و علل سبب شدند تا از آن مجلس اول که در
انتخاباتش شورای نگهبان و نظارت استصوابی هم در کار نبود رسیده ایم به مجلس نهم.
این فقط منحنی نقش پول در انتخابات نیست که در فاصله  ۵۸ -۹۰منظما رو به صعود
بوده .مصیبت دیگر افول چشم گیر منحنی جایگاه مجلس در راس امور نظام بوده .علی القاعده
از نماینده ایی که با صرف صدها میلیون تومان هزینه وارد مجلس شده و نگران است مبادا
سخنی بگوید و یا موضع گیری نماید که احتمال تایید صالحیتش از جانب شورای نگهبان در
دور بعدی با مشکل مواجه شود ،انتظار مدرس و مصدق بودن بیشتر شباهت به یک طنز تلخ
پیدا می کند تا یک آرزوی ملی.
ایام بکام باد -صادق زیباکالم  -چهارم اردیبهشت یکهزاروسیصدونودوچهار

یکشنبه  6اردیبهشت  - 1394شماره 681
دکتر مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی:

جریانات انحرافی و افراطی از آغاز انقالب تاکنون
مخالف نقش اعتدالی آیتاهلل هاشمی بودهاند
جریان انقالب فرهنگی در کشورما قدمتی در
حدود عمر انقالب دارد ،اما علیرغم انتشار مباحث
مختلف در این حوزه شاید تاکنون کمتر به نقش
لیدرهای این جریان اشاره شده باشد.
به گزارش ایسنا ،مسعود پزشکیان نماینده مردم
تبریزدر مجلس شورای اسالمی که در سال  59یعنی
زمان شکلگیری انقالب فرهنگی در دانشگاه تبریز
دانشجوی دانشکده پزشکی بود ،به خاطرات شفاهی
این جریان از جمله نقش تبریز و آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی در آغاز انقالب فرهنگی پرداخت.
او البته معتقد است که عموم شعارها و اهدافی که آن روز منشاء شکلگیری انقالب فرهنگی شد امروز بر زمین
مانده و باید مرحله دوم انقالب فرهنگی را در دانشگاهها راه انداخت.
پزشکیان که سال  59دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بود با تشریح فضای آن روزها میگوید :روزهای منتهی
به انقالب فرهنگی در سال  ،59جو دانشگاهها خیلی مبهم بود و گروههای سیاسی همه در حال فعالیت بوده و
میدان را به دست گرفته بودند ،در دانشگاهها بیشتر افراد چپی و گروههای تشکیالتی مختلف حضور داشتند و
کارهای مشخصی را هم انجام میدادند.
روند ایجاد انقالب فرهنگی به این شکل بود که آن روزها در دانشگاهها گروههای مستقلی مثل انجمن
اسالمی و یا سازمان مسلمانان دانشجویی و دانشجویان خط امام فعالیت میکردند و البته برخی تشکیل چنین
سازمانها و تشکلهایی را مسخره میکردند .در آن زمان هنوز النه جاسوسی هم توسط دانشجویان تسخیر نشده
بود و خط امام به معنی خط تحجر و خط آدمهای عقب افتاده معنا میشد.
روزی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را دعوت کرده بودند که برای سخنرانی به دانشگاه تبریز بیاید ،ما هم آن
زمان دانشجوی دانشکده پزشکی بودیم و چون این دانشکده در آن زمان منسجمتر بود و قدرت بیشتری داشت
قرار شد که ایشان در این دانشکده سخنرانی کند؛ چراکه در دانشکدههای دیگر دانشگاه تبریز بیشتر گروههای
چپی و مجاهدین حضور داشتند و تنها دانشکدهای که در هیاتهای محلی نیرو و قدرت و فضا داشت و کار میکرد
دانشکده پزشکی بود و با تصور اینکه ممکن است آقای هاشمی را اذیت کنند ایشان را به دانشکده ما آوردند.
البته بر در و دیوار دانشگاه هم شعارهایی علیه آقای هاشمی رفسنجانی نوشته بودند از همان حرفهایی
که این روزها هم عدهای که خود را مسلمان میدانند بر زبان میآورند؛ آن زمان نیروهای چپی و پیشگامها و
پیکاریها و تودهایها و مجاهدین این حرفها را میزدند و امروز هم ظاهرا برخی ادعا میکنند مسلمانند و همان
حرفها را تکرار میکنند.
برخوردی که آن روز با آقای هاشمی رفسنجانی شد برای ما خیلی سنگین بود؛ چراکه به هر حال آن زمان
ایشان نماینده تاماالختیار حضرت امام(ره) در شورای انقالب و بسیاری دیگر از جاها بودند ،در هر صورت آن
جلسه با حضور بسیاری از گروههای مختلف چپی و تودهای برگزار شد و بعد از صحبتهای آقای هاشمی جلسه
بهم خورد و ایشان را به طریقی از جلسه خارج کردند و بعد از آن دعوا آغاز شد و کارمندان دانشگاه هم با
دانشجویان یکی شدند و در دانشگاه راهپیمایی کردند و در نهایت درب دانشگاه بسته و مطرح شد در دانشگاهی
که یک عده افرادی که در این حکومت هیچ حقی ندارند اجازه نمیدهند افرادی که در این حکومت هستند حرف
بزنند دیگر دانشگاه نیست .به این ترتیب در ساختمان مرکزی دانشگاه دانشجویان تحصن کردند و پس از آن با
پیام حضرت امام(ره) ،دانشگاهها اعالم همبستگی کرده و کال بسته شدند.
بعد از گذشت  35سال امروز که به عقب برمیگردیم احساس میشود ،همه آن افرادی که به اسم دموکراسی
عامل ایجاد آن تحوالت شدند لزوما علیه نظام و به فکر براندازی نبودند هرچند دموکراسی که این افراد از آن
حرف میزدند زمینهای شد برای دو سال تعطیلی دانشگاهها.
بسیاری از اهداف و شعارهایی که در سال  59درباره دانشگاهها مطرح میشد محقق نشد ،شعارهایی نظیر
علمی کردن دانشگاهها ،هدفمند کردن ،جامعنگر کردن و رفع مشکالت جامعه ت وسط دانشجویان و اسالمی
شدن دانشگاهها؛ اینها شعارهای بزرگی بود که اگر امروز به همه آنها جامه عمل پوشیده بودیم مملکت گلستان
شده بود.
با گذشت  35سال از انقالب فرهنگی تنها محدودیتها افزایش پیدا کرده و تندروها به نحوی دیگر به
دانشگاهها بازگشتند؛ بعد از بازگشایی مجدد دانشگاهها بعد از گذشت دو سال از انقالب فرهنگی ،تندروها باز هم
وارد دانشگاه شدند و اجازه ندادند تعادلی که دنبال آن بودیم در فضاهای دانشجویی وجود داشته باشد.
رهبر انقالب نیز امروز همواره تاکید میکنند که باید دانشگاهها محل تضارب آراء و عقاید باشد اما متاسفانه
امروز چنین دانشگاهی وجود ندارد .بیشتر حرفها و شعارهایی که در سال  59دادیم متاسفانه در حد شعار باقی
ماند و نهایت هم عمال فضای دانشگاهها بستهتر شد.
قرار بود که ما با انقالب فرهنگی فرهنگمان را ارتقاء دهیم تا همه افرادی که از دانشگاهها بیرون میآیند
افرادی مسئولیتپذیر ،عالم ،توانمند ،باانگیزه و معتقد باشند اما سوال اینست که آیا امروز حقیقتا این اتفاق در
دانشگاههای ما افتاده است؟!
آن زمان جو دانشگاهها بیشتر از امروز ،جامعهنگر بود و دانشجویان با هر طرز تفکر و گرایشی همه ادعا میکردند
که برای مردم ،فقرا و محرومین تالش میکنند و حتی اجازه داده نمیشد یک خواننده وارد دانشگاه شود؛ چراکه
دانشجویان معتقد بودند که دانشگاه جای این قرتیبازیها نیست اما امروز در هیچ جشن فارغالتحصیلی نیست
که دانشجویانش بدون موسیقی و بزن و برقص فارغالتحصیل شوند اما آن زمان به هیچ عنوان چنین جوی بر
دانشگاهها حاکم نبود؛ چراکه همه دانشجویان فکر میکردند دانشجو فردی است که باید خودش را برای ساختن
فردایی آماده کند که در آن فردا ،بیعدالتی ،محرومیت ،ظلم و تجاوز نباشد و حق هیچ کسی خورده نشود ،زیر بار
ظلم نرویم و مملکتمان مستقل باشد و روی پای خود بایستیم و استقالل داشته باشیم.
آن زمان ما داعیهدار مستقل شدن در دنیا بودیم .امروز بیشتر از  30سال از انقالب فرهنگی میگذرد و همه
آن شعارها و گروهها رفتند اما ما نتوانستیم استقاللی که ادعای آن را داشتیم حفظ کنیم ،البته جنگ بچههای
خودساخته و دانشجویان خوب آن زمان را از ما گرفت؛ آنهایی که در آن هشت سال شهید شدند افرادی بودند
که زندگیشان را کف دستشان گذاشتند و رفتند.
امروز اگر آنها مانده بودند همواره تالششان را میکردند تا مملکت را از هر جهت بسازند .آنها دنبال پست،
پول ،مقام و قدرت به اسم دین و مذهب و اصولگرایی و یا اصالحطلبی نبودند ،آنها تنها دنبال خدمت به مردم
بودند و همه هدف و تالششان هم این بود که این جامعه مستقل باشد و زیر بار ظلم نرود و در آن آزادی و
عدالت کامال معلوم باشد در کل ،شعارهای خوبی میدادیم اما حقیقتا شعار دادن خیلی ساده است اما عمل کردن
به آن بسیار سخت است.
دانشگاهها امروز نیازمند جهاد اکبر هستند ،جهاد اکبر یعنی به دنبال پست و قدرت و شهرت نبودن؛ یعنی یک
فرد وقف جامعه باشد ،اگر امروز حقیقتا بنشینیم و بخواهیم برای مشکالت مردم راهحل پیدا کنیم غیرممکن است
که راهحل پیدا نشود ،راهحل وجود دارد اما یا ما نمیدانیم ،یا نمیخواهیم بدانیم و یا منافعمان اجازه نمیدهد که
این کار را انجام دهیم و در نتیجه امروز همه مشکالت از ما و نفس ما است همان چیزی که ما را وادار کرده
نتوانیم آن کاری را که باید برای جامعه انجام دهیم .یک زمانی افراد حاضر بودند تا پای مرگ بروند اما امروز باید
از پست و نام بگذرند؛ لذا این کار را نمیکنند ،دعواهای امروز ما دعواهای دنیاست.
امروز در این مملکت در هر ده کورهای یک دانشگاه وجود دارد ،چهار تا اتاق درست شده و اسم آن را
گذاشتهاند دانشگاه ،بدون هیچ کیفیت و مهارتی! حتی به فرض اینکه کیفیت و مهارت هم وجود داشته باشد سوال
اینست که آیا حقیقتا در رشتههای موجود ما به این تعداد دانشجو نیاز داریم؟ معضل امروز جامعه ما تعداد عظیمی
از دانشجویانی است که به بازار میآیند اما کاری برای انجام دادن ندارند ،حتی کسانی هم که وارد کار میشوند
بعضا مهارت و علم کار را ندارند و کیفیت کار را بلد نیستند که آن هم مشکالت زیادی به وجود میآورد.
دانشگاه زیاد درست کردن هنر نیست ،دانشگاه را متناسب درست کردن و دانشگاه کارآمد درست کردن و
دانشجو به اندازه نیاز تربیت کردن هنر است اما در تمام این بخش ها امروز ما مشکل داریم؛ در شعار گفته میشود
که ما هزار دانشگاه تاسیس کردهایم و هیچ کس هم نیست که بگوید این تعداد دانشگاه برای  70میلیون جمعیت
به چه درد میخورد؟ کمااینکه بسیاری از دانشگاههایی که تاسیس شده در حد مدرسه هستند.
دانشگاه امروز باید محل تضارب آرا باشد که این هم نظر شهید بهشتی است و هم نظر شهید مطهری و هم
نظر حضرت امام(ره) .نمیشود در دانشگاهها تنها یک نوع ایده ،عقیده و سلیقه راه بیفتد و اگر سلیقه دیگری
بخواهد حرف بزند به آن انگ بزنند .اگر قرار باشد تنها یک جریان حرف بزند و هیچ کس هم به آن انتقاد نکند
پیشرفت و توسعه معنا ندارد ،هیچ ملت و جامعهای در هیچ کجای دنیا تا کنون با تکصدایی پیشرفت نکرده
است.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

رونمایی از طرح جایگزین «مسکن مهر»

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم
اینکه در طرح جایگزین مسکن مهر ،بخشی از
کار به تعاونی ها واگذار می شود ،گفت :اشتغال
بزرگ در بنگاه های کوچک؛ برای مقابله با
بیکاری و اشتغال زایی دنبال می شود.
به گزارش مهر ،علی ربیعی با اعالم اینکه
شعار وزارت تعاون ،کار و رفاه در سال جاری
با تعاون کار ایجاد میکنیم تا به رفاه برسیم
است از گفتگوهای اجتماعی پیرامون تعاون
سخن گفت و افزود :در حوزه مسکن ،طرح جایگزین مسکن مهر به زودی رونمایی
خواهد شد.
وزیر کار گفت :این طرح حمایتی که با همکاری این وزارتخانه و وزارت مسکن
در حال انجام است حاصل  ۸ماه کار کارشناسی دقیق با حضور اقتصاددانان،
جامعهشناسان و زمین شناسان است که معضل مسکن قشر مستضعف را برطرف
خواهد کرد.
ربیعی با اشاره به اجرای موفق طرح امنیت غذایی در کشور خاطر نشان کرد:
کارهایی مانند این طرح که عقبه کارشناسی دارد موفق می شود و ما در این راستا
باید کارهای بزرگ را برای خود هدفگذاری کنیم و به سمت آن جلو برویم ،حتی
اگر دیده نشویم.
وی با اشاره به طرح تکاپو و اقدامات انجام شده در راستای ایجاد اشتغال گفت:
بحث اشتغال بزرگ در بنگاه های کوچک و متوسط را دنبال میکنیم که خوشبختانه
مقام معظم رهبری هم در صحبت هایشان به بنگا ه های کوچک اشاره داشتند.
وزیر کار افزود :یکی از بهترین راه های رفع مسئله رفع فقر و محرومیت تعاون
است .رفع فقر و محرومیت در جامعه باید در قالب تعاون هدفگذاری شود؛ بنابراین
به جای سرمایه گذاری های بزرگ باید از مشارکت عمومی جامعه توسط تعاونی
ها بهرهمند شد.ربیعی ادامه داد :در بحث مسکن حمایتی بخشی را به تعاونی ها
اختصاص خواهیم داد و از این ظرفیت قطعا استفاده میکنیم .عالوه بر این ،صندوق
ی شود.
ی ها نیز پیگیری م 
های مسکن در قالب تعاون 
وی با تاکید بر اینکه باید اشکال جدیدی از تعاونی ها را رونمایی کنیم افزود :در
کنار این مسئله با تعاونی های منطقه ای و بین المللی تعامل ایجاد شود و به نوعی
مرکز مطالعات منطقه ای تعاون در ایران پایه گذاری شود.
مدیرکل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن خبر داد

امکان تبدیل برخی واحدهای «مسکن مهر»
به «مسکن اجتماعی»

مدیرکل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی به یک شرط واگذاری
واحدهای مسکن مهر این بنیاد به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا ،امید محمدی با اشاره به آخرین وضعیت تحویل واحدهای
مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اظهار کرد :تعدادی از واحدهای مسکن
مهر که توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته میشود دارای مشکالتی است که
باید از طریق دستورالعملهای وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن
برطرف شود؛ در صورت ارائه راهکار و اختصاص تسهیالت امکان تحویل این واحدها
تا پایان سال جاری وجود دارد.
وی به راهکار دیگری در صورت حل نشدن مشکالت این واحدها اشاره کرد
و افزود :در صورتیکه مشکالت واحدهای فاقد متقاضی و خارج از تعهدات برطرف
نشود ،این واحدها جهت تعیین تکلیف به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده خواهد
شد که تبدیل به طرحهای جدیدی از جمله مسکن اجتماعی شود یا اقدامات الزم
برای واگذاری آنها صورت گیرد.مدیرکل دفتر مسکن مهر بنیاد مسکن در ادامه
اظهاراتش درباره تعداد واحدهای مسکن مهر افتتاح شده و واحدهای در حال تکمیل
به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت :سال گذشته در مجموع از  ۳۴۷هزار
واحد ،تعداد  ۲۸۷هزار و  ۴۸۲واحد مسکن مهر را به اتمام رساندیم و  ۲۶۷هزار و
 ۴۳۹واحد افتتاح شد.محمدی ساخت  ۶۰هزار واحد دیگر را در دست اجرا دانست و
اضافه کرد :حدود  ۱۵هزار واحد از این  ۶۰هزار واحد برای تکمیل به کمکهایی از
جمله افزایش سقف تسهیالت نیازمندند.به گفته وی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 ۵۰هزار واحد مسکن مهر را مشمول افزایش سقف تسهیالت از  ۲۰به  ۲۵میلیون
تومان و از  ۲۵به  ۳۰میلیون اعالم کرد.

توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده
به  20درصد

در حالی که به نظر می رسد در یکی از جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار ،
نرخ سود بانکی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد ،بانکها پیش دستی کرده و در مورد
نرخ سود بانکی با یکدیگر توافق کردند.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی -مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای
هماهنگی بانکها -به نیابت از بانکهای دولتی و خصوصی اعالم کرد :مدیران
عامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشستی برای کاهش سود بانکی به تفاهم
رسیدند.وی گفت :با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام ریاست جمهوری و
دیدگاهها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی مدیران
بانکها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علیالحساب سپردههای یک ساله
را به  20درصد کاهش داده و سود تسهیالت مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع
فعالیت  2تا  3درصد کاهش دهند.
وی ادامه داد :در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای
پول و اعتبار این پیشنهاد از  15اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.همتی ابراز
امیدواری کرد تا پیشنهادات بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای
جدید که طی نامهای به بانک مرکزی اعالم خواهد شد مورد توجه مسئولین بانک
مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در
بازار لحاظ شده تا زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

آغاز حذف یارانه پردرآمدها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه فرآیند
حذف یارانه افراد پردرآمد شروع شده است ،در عین حال
گفت :تعداد حذف شدگان از لیست یارانه بگیران قابل
مالحظه نیست.
به گزارش ایسنا ،علی طیب نیا در اولین جلسه شورای
گفتوگو در سال  94که در اتاق بازرگانی برگزار میشد،
درباره اخباری که مبنی بر حذف پنج گروه پردرآمد از لیست
یارانه بگیران منتشر شده است ،اظهار کرد :مسئولیت
شناسایی و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است
و این فرآیند آغاز شده ،اما تعداد حذف شدگان تا به حال
قابل مالحظه نیست.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانکی پرداخت
و با اشاره به اینکه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود
باالتر بوده است،گفت :بنابراین در گذشته با پدیده سرکوب
مالی مواجه بودهایم ،اما در یک سال گذشته با کاهش نرخ
تورم شرایط فوق العادهای در بازار پولی شروع شده است و
فاصله معناداری بین نرخ سود تسهیالت بانکی و نرخ تورم
به وجود آمده است.
طیب نیا با اشاره به نرخ  15درصدی تورم عنوان کرد:
نرخ سود سپرده و تسهیالت باالست ،که اینها تبعات و
عوارض منفی زیادی برای فعاالن اقتصادی داشته است.
وی خاطرنشان کرد :نرخ باالی سود تسهیالت باعث
شده است که بازپرداخت تسهیالت دشوار شود که این
امر با رونق اقتصادی سازگار نیست .مشکل دوم نرخ
باالی سود تسهیالت و سپردههای بانکی این است که
سهم فعالیتهای پر ریسک را در سبد مطالبات بانک ها
کم میکند درحالی که تنها فعالیتهای پر ریسک قادر
به دریافت تسهیالت هستند که این امر آسیب پذیری را
در نظام مالی افزایش میدهد .همچنین نرخ باالی سود
سپرده باعث عدم تقارن بین نرخ بازدهی در بازارهای
سرمایه میشود که باعث میشود پول از بازار سرمایه به
بازار پول واریز شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکالت بازار
سرمایه ناشی از نرخ باالی سود تسهیالت است گفت:
دولت تصمیم دارد که نرخ سود و تسهیالت را ساماندهی
کند و این ساماندهی باید با مجموعهای از مالحظات
صورت گیرد.
وزیر اقتصاد درباره شروط ساماندهی نرخ سود تسهیالت
نیز گفت :الزم است موسسات مالی که از ظرفیت بانک
مرکزی و شورای پول سرپیچی میکنند مشخص شود
که این امر نیازمند همکاری بین دولت ،مجلس و قوه
قضاییه است.
وی افزود :اگر برخی از بانکها و موسسات مالی از نرخ
تعیین شده برای تسهیالت تخلف کنند درحالی که برخی
بانکها و موسسات آن را رعایت می کنند ،منابع مالی از
این بانکها و موسسات به بانکها و موسسات غیرمجاز
واریز میشود.
وی همچنین با هشدار به مردم در مورد موسساتی که
نرخ سود باال برای سپرده ارائه می دهند اظهار کرد:موسسه
ای که نرخ سود باال میدهد معموال نمیتواند به فعالیت
خود ادامه دهد و در گذشته نیز تجربه تلخی در این زمینه
داشتهایم.برخی از بانک ها و موسسات مالی متخلف در
گذشته نتوانستند اصل منابع مالی خود را پس دهند.
طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه الزم است در فرایند
ساماندهی نرخ سود و تسهیالت شرایط اقتصادی و قانونی
رعایت شود گفت :براین اساس نرخ سود را نمی توان به
صورت دستوری تعیین کرد و باید با سیاستهای اقتصادی
این ساماندهی در بازار پول صورت گیرد که این امر در
حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز در مورد نرخ سود
و تسهیالت تصمیمگیری نشده است گفت :شورای پول و
اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیالت را کاهش
دهد ،ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است ،ولی
با توجه به اینکه نرخ تورم از  40به  15رسیده است مسلما

باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد :مجموعه نظام بانکی خصوصی و
دولتی نیز از این تصمیم استقبال کرده و وارد این موضوع
شدهاند.
وی همچنین درباره باال بودن نرخ سود تسهیالت اظهار
کرد :در حال حاضر تقاضا برای دریافت وام باال رفته است
در حالی که منابع ارائه دهنده وام کم هستند .منابع وام
دهی جوابگوی تقاضا نیست بنابراین الزم است منابع وام
دهی نیز افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد :افزایش منابع قابل وام
دهی با افزایش سرمایه بانک ها  ،پرداخت مطالبات بانک
ها و بدهی دولت و در نهایت فروش اموال مازاد بانک ها
صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه بحث ساماندهی سود و نرخ
تسهیالت بانکی امری نیست که تنها در هفته اخیر مطرح
شده باشد تصریح کرد :این موضوع از مدتها قبل در
وزارت اقتصاد،شورای پول و اعتبار و با مشورت نمایندگان
مجلس در دستور کار بوده است و امیدوارم با اتخاذ تصمیم
نهایی به توفیق برسیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه نرخ سود نهایی با پیشنهاد
نظام بانکی تعیین خواهد شد گفت :برای اینکه منابع مالی
از سیستم بانکی خارج نشود نیز مالحظاتی در نظر گرفته
خواهد شد.
وی در این باره خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه نرخ
تورم به  15درصد رسیده است و با توجه به بازدهی دارایی
در بازار سرمایه نرخ سود سپرده به گونه ای تعیین می شود
که جاذبه برای داشتن سپرده بانکی از بین نرود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال
سرکوب مالی نیست ،گفت:در تمام مدت وزارت اقتصاد به
دنبال مقابله با سرکوب مالی و جذب سرمایه در موسسات
مجاز بوده است.
طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه این جلسه اولین
جلسه شورای گفتوگو در سالی است که با نام همدلی و
همزبانی بین دولت و ملت نامیده شده است گفت :در این
جلسه برنامه کاری سال  1394بررسی و تنظیم شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در پرتو اجرای این برنامه
و گفتوگوی سازنده بخش خصوصی ،دولت  ،مجلس ،
قوه قضاییه ،مشکالت و موانع فعالیت بخش خصوصی
شناسایی شود گفت :امیدوارم قدم های مثبتی برای بهبود
فضای کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران از جمله
مهم ترین مشکالت اقتصادی بوده است اظهار کرد :دولتی
بودن اقتصاد ایران از بزرگترین مشکالت و عامل اصلی
بروز مشکل بهرهوری است.
وزیر اقتصاد افزود :برای افزایش بهرهوری باید زمینه
مشارکت بخش خصوصی فراهم شود که این امر مستلزم
اصالحات در زمینه کسب و کار است .وی همچنین با اشاره
به حضور نماینده استاندار کرمانشاه اظهار کرد :تالش های
زیادی در این استان شده است و همچنین در این جلسه در
مورد نحوه فعالیت و برگزاری نمایشگاه ایتالیا و غرفه ایران
در این نمایشگاه مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود :مراحل پیشرفت کار غرفه ایران در نمایشگاه
ایتالیا و اقدام برای برگزاری و حضور موثر در این نمایشگاه
مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
تشریح کرد

جزییات پرداخت وام کمبهره
برای نوسازی بافتهای
فرسوده شهری

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
درباره آخرین وضعیت پرداخت وام بافت فرسوده گفت:
دولت تضمین کرده که ۹درصد از میزان تسهیالت و
سود بافت فرسوده را پرداخت کند.
به گزارش ایسنا ،محمدسعید ایزدی با یادآوری سهمیه
بانکهای عامل در اختصاص تسهیالت بافت فرسوده
گفت :بعد از ابالغ مصوب ه بانک مرکزی به منظور
اختصاص تسهیالت بافت فرسوده ،بانک ملت با پنج
هزار سهمیه ،بانک ملی با  ۱۵هزار سهمیه ،بانک رفاه
با  ۲۵۵۰سهمیه و بانک تجارت هم با پنج هزار سهمیه
اعالم آمادگی کردند و سال گذشته درکل بیش از ۲۷
هزار سهمیه اعالم شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه تسهیالت فوق در شرایطی
ابالغ شد که بانکها در روزهای پایانی سال هیچ
تسهیالتی پرداخت نمیکردند ،ادامه داد :این سهمیهها در
شرایطی اعالم شد که ما در سال گذشته شرایط بحرانی
داشتیم و زمانی ابالغ تسهیالت به بانکها رفت که عم َ
ال
در دو ماه آخر سال تسهیالتی پرداخت نمیکنند .اختالف
موجود در تعریف و تفسیر این وام باعث شد بانکها وام
تسهیالت را به این شکل پرداخت کنند.ایزدی با اشاره به
سهم شهرها از میزان پرداخت تسهیالت بافت فرسوده
اظهار کرد ۵۰ :میلیون تومان برای کالنشهرها و ۴۰
میلیون تومان برای شهرهای باالی  ۲۵۰هزار نفر در نظر
گرفته شد و تردید نیست فقط بحث میزان سود و بهره
این وام است که در بازه دو ساله و ده ساله به صورت
مشارکت مدنی و فروش اقساطی پیشبینی شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
ایران ،سود دوره دوساله  ۲۷درصد و سود دوره مشارکت
 ۱۰ساله  ۲۲درصد در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :دولت تضمین
کرده  ۹درصد از این میزان تسهیالت و سود را پرداخت
کند .ما تا امروز تقریب ًا نزدیک به  ۱۵هزار از این سهمیه
را بر اساس مجموعه پروندههایی که از گذشته منتظر
دریافت وام بودند امتیازبندی و اولویتبندی و سپس به
بانکهای عامل معرفی کرده ایم .براساس اعالم وزارت
راه و شهرسازی ،در بانک ملت عمده درخواستها ارسال
شده و هم اکنون برای اعطای وام در حال بررسی است.

جزئیات استخدام
در سازمان بیمه سالمت

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت
ایران ضمن اعالم این خبر که مجوز جذب  110نفر را
از طریق استانداریها دریافت کردهایم ،اظهار کرد :عالوه
بر این پروسه جذب  200نیروی انسانی نیز مراحل نهایی
خود را در سازمان مدیریت طی میکند و بزودی اعالم
میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر پهبد پورشبانان ر این باره اظهار
کرد :آزمون استخدامی مربوط از طریق سازمان سنجش
و نیمه دوم سال برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نیروهای تخصصی جذب سازمان
خواهند شد گفت :اما این پرسنل کادر درمانی نیستند،
زیرا سازمان بیمه سالمت بر خالف سازمان تامین
اجتماعی دارای مراکز ملکی نیست و با خرید خدمات
از بیمارستانهای طرف قرارداد به بیمه شده سرویس
ارائه میدهد .معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان
بیمه سالمت افزود :پس از طی مراحل نهایی در سازمان
مدیریت و ابالغ آن ،زمان و جزئیات بیشتر برگزاری این
آزمون در سال جاری اعالم خواهد شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد

موافقتاولیهبانکمرکزیباوام 60میلیونتومانیخریدمسکن

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد که طرح پیشنهادی
بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به  60میلیون تومان با
نظر موافق در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا ،سید علیاصغر میرمحمد صادقی با اشاره به
طرحهای پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد :طرحی
که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به  60میلیون به
بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم ،اما با
ابهاماتی روبهرو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.
وی افزود :در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60
میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب
قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اشارهای به طرحهای پیشنهادی وزارت راه و

شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیالت خرید
مسکن داشت و با اعالم سه شرط تعیین شده برای پذیرش این
شرطها توضیح داد :اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که
منابع بانک مرکزی و حسابهای آن درگیر طرحهای وزارت راه
و شهرسازی نباشد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت :شرط دیگر بانک مرکزی
این است که تامین منابع این طرحها با مجوز بانک مرکزی و از
طریق بانکهای خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.
به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیالت
باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.
وی این را هم گفت که افزایش سقف خرید مسکن قضات تا 100
میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.

اقتصادی
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محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داد

احداث یک میلیون و 800هزار واحد مسکونی با اجرای طرح «مسکن امید»

سخنگوی دولت با بیان اینکه یارانه هیچ گروهی حذف
نشده است ،گفت :خبر حذف  5گروه از یارانهبگیرها کشف
جدید برخی از رسانهها بود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در نشست خبری
خود با خبرنگاران در این رابطه اظهار کرد :ما اجرای قانون
هدفمند کردن یارانهها را در چارچوب بودجههای سنواتی
داریم .سال گذشته در تبصره  21قانون بودجه چگونگی
اجرای این قانون دائمی را داشتیم.
وی با اشاره به ناممکن بودن شناخت خانوارها ،درآمد
آنها و همچنین تاکید دولت بر حفظ آرامش خانوادهها
گفت:در سال  94چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی
یارانهها در تبصره  20قانون بودجه تبیین شد .در این
تبصره ضمن بیان احکام ،منابع و مصارف ،تصریح شد تا
اجرای این تبصره مطابق آییننامهای که به تصویب هیات
وزیران میرسد ،باشد.
سخنگوی دولت گفت :با توجه به این که مجلس
محترم با تاخیر زیادی این قانونی را به ما ابالغ کرد ،دولت
موفق نشد که آییننامه مذکور را تصویب و اجرا کند ولی
برخی از رسانهها پیشاپیش خودشان خبر از حذف یارانهها
دادند بدون این که به هیچ منبعی اشاره کنند.
نوبخت گفت :به محض تصویب آییننامه مذکور در
مورد آن اطالعرسانی خواهیم کرد و همچنین خواهش
میکنیم برخی از رسانهها در این زمینه ایجاد استرس
نکنند.
نوبخت در ابتدای این نشست ضمن تبریک ماه رجب،
گفت :در هفته جاری  1850میلیارد تومان اعتبارات عمرانی
به خزانه تخصیص داده شد تا برای تکمیل طرحهای ناتمام
و پرداخت مطالبات پیمانکاری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این اقدام اولین باری است که در
دولت صورت میگیرد ،افزود :با توجه به اینکه هر سال
در روزهای پایانی اسفند درآمدها به خزانه واریز میشد،
فرصت کافی برای تخصیص منابع وجود نداشت .ولی
خوشبختانه امسال این فرصت پیش آمد تا دولت نسبت
به معرفی طرحهای ناتمام اقدام کند.
نوبخت گفت :طبق قانون بودجه  160 ،94هزار میلیارد
تومان از سوی دستگاهها و شرکتهای دولتی برای
طرحهای عمرانی سرمایهگذاری میشود و پیشبینی این
است که  5میلیارد دالر از طریق صندوق توسعه ملی در
سال  94سرمایهگذاری صورت گیرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه طبق قانون باید یک
میلیارد دالر به صورت ریالی به بخش صنعت و کشاورزی
داده شود ،گفت :نرخ تسهیالتی که از سوی صندوق توسعه
ملی برای بخش صنعت اختصاص داشت 21 ،درصد بود
که در آخرین جلسه اسفند  93تصویب شد این رقم برای
برخی استانها  12درصد و برای بقیه استانها  16درصد
باشد .لذا دولت پیشگام شد تا نرخ تسهیالت از  21درصد
در سال  93به  16و  12درصد در سال  94برسد .ضمن
اینکه در بخش کشاورزی این ارقام به  10و  14درصد
کاهش یافت.
نوبخت گفت :دولت نشان داده و مصمم است که هزینه
سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و به همین دلیل نمایندگان
دولت در شورای پول و اعتبار از کاهش نرخ سود بانکی
دفاع میکنند.
وی با بیان اینکه در سال جاری  300هزار میلیارد
تومان تسهیالت پرداخت خواهد شد ،گفت :امیدواریم با
تقلیل نرخ سود بانکی شرایطی ایجاد شود تا در سال 94
شاهد افزایش تولید و کاهش بیکاری و تورم باشیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حضور
معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای مرکزی حزب
کارگزاران و شائبه ورود دولت به انتخابات ،گفت :واقیعت
این است که هنوز احساس میشود ما حزب را به عنوان
یک تشکل و مجموعه نامناسب در جامعه تلقی میکنیم
و افتخار هر کسی است که بگوید عضو هیچ حزبی نیستم
در حالی که یکی از شاخصههای مردمساالری میتواند از
سوی احزاب ایجاد شود.
نوبخت ادامه داد :اینکه آقای جهانگیری با حزب
کارگزاران همکاری داشتهاند سخن نو و تازهای نیست اما
وقتی ایشان در سال نو میخواهند به دوستانشان سری
بزنند اینقدر مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه هر یک از اعضای دولت ممکن
است یک سلیقه سیاسی داشته باشند ،گفت :اگر منظور این
است که از امکانات دولتی برای حزب استفاده شود ،حرف
نادرستی است .این هم که چون دولت با برخی احزاب
همگرایی دارد پس به صورت حزبی در انتخابات وارد
میشود درست نیست .البته دولت در چارچوب قانونی خود
باید انتخابات سالمی را برگزار کند و حتم ًا با این انگیزه به
انتخابات ورود خواهد کرد .ولی اینکه دولت بخواهد اعمال
نظر کند سخن درستی نیست.
حضور جهانگیری در یک حزب خالف قانون
نیست
نوبخت گفت :بنابراین حضور دکتر جهانگیری و هر یک

از اعضای دولت در احزابی که قب ً
ال در آن بودهاند خالف
قانون نیست بلکه خالف قانون وقتی است که از امکانات
دولتی برای حزب استفاده شود.
سقف تسهیالت مسکن افزایش مییابد
سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال جدید 50
میلیارد تومان سقف تسهیالت مسکن افزایش مییابد،
گفت :امسال دولت هم طرح تحول سالمت را استمرار
خواهد بخشید ،هم در تولید مسکن گام برمیدارد و هم به
اشتغال فارغالتحصیالن کمک خواهد کرد.
وی گفت :در حال حاضر وام مسکن  50میلیون تومان
است و در صورتی که این رقم تغییری پیدا کند و افزایش
یابد درباره آن اطالعرسانی خواهیم کرد.
دولت برنامهای برای حذف یارانه نان ندارد

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی در باره حذف یارانه
نان ،گفت :دولت هیچ برنامهای برای حذف یارانه نان ندارد
و طبق روش قبلی عمل خواهد کرد .با این تفاوت که
در هر شهر تعدادی نانوایی آزادپز هم باشند و این نافی
پرداخت یارانه نیست.
سخنگوی دولت درباره سفر رئیس جمهور به اندونزی
و اینکه آیا در این سفر راجع به افزایش قیمت نفت بحثی
خواهد شد ،گفت :همواره سیاست دولت این است که
نسبت به تعادل بخشی قیمت نفت اقدام کند .قیمت کنونی
نفت تحت تأثیر فشار سیاسی است و ما معتقدیم باید به
قیمت واقعی برگردد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم شورای رقابت
برای افزایش قیمت خودرو در سال جاری ،گفت :ما با
افزایش غیرمنطقی کاالها در سال  94مخالف هستیم و
دولت با بخشنامهای که توسط معاون اول رئیس جمهور
در این زمینه ابالغ شد ،نظر خود را اعالم کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرداخت
مطالبات معلمان گفت :در سال  93انتظارات وزارت
آموزش و پرورش  18هزار و  500میلیارد تومان بود.
دولت در جهت توجه به نیازهای اعتباری وزارت آموزش
و پرورش اعتبارات این وزارتخانه را بیش از  100درصد
افزایش داد.
وی گفت :معلمان فرهیخته جامعه بدانند که دولت
با وجود شرایط سختی که وجود دارد نه تنها ریالی از
اعتبارات آموزش و پرورش کم نکرد بلکه  10در صد هم
به آن اضافه کرد .یعنی ما  1850میلیارد تومان بیش از
آنکه در قانون بودجه پیشبینی شده ،به آموزش و پرورش
اختصاص دادیم ضمن آنکه اعتبارات آموزش و پرورش به
 24هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
اجرای طرح رتبهبندی معلمان از اول مهر
نوبخت گفت :عالوه بر این هیأت وزیران تصویب کرد
که از اول مهر طرح رتبهبندی معلمان را اجرا کند و برای
این نیز  1350میلیارد تومان اختصاص یابد.
با قاطعیت پیگیر رخداد غیراخالقی فرودگاه
جده هستیم

سخنگوی دولت در رابطه با پیگیری حادثه فرودگاه
جده نیز گفت :دولت با قاطعیت در حال پیگیری این رخداد
غیراخالقی و موهنی که پیش آمد ،است و تا نتیجه مطلوب
حاصل نشود تعلیق سفر عمره را ادامه خواهیم داد و از
همه ابزارهای قانونی برای حفظ کرامت ایرانیان استفاده
خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود
بانکی منجر به این نخواهد شد که پول به بخشهای
دیگری برود ،گفت :یکی از شاخصههای تعیین سود
بانکی نرخ تورم است .شاید برای نخستین بار است که
نرخ سود بانکی باالی نرخ تورم است و این باعث میشود
سرمایهگذاری مشکل شود .البته اگر پول به سمت ساخت
و ساز مسکن هم برود ما استقبال میکنیم .زیرا چیزی که
نامطلوب است این است که این پول در جهت سفتهبازی
استفاده شود.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره پروژههای ناتمام
دولت قبلی ،گفت 2900 :طرح ناتمام از گذشته برای ما
به یادگار مانده است .بخشی از این طرحها االن توجیه
اقتصادی ندارند و حتی در رابطه با برخی طرحها گفته
میشود که در زمان راهاندازی نیز توجیه نداشتهاند .ما در
تالشیم طرحهای توجیهدار باالی  80درصد را به اتمام
برسانیم و به همین جهت سال گذشته  46طرح به اتمام

رسید.
وی درباره سفرهای استانی رئیس جمهور ،گفت :در این
سفرها طرحهای ناتمامی که از توجیه اقتصادی و اجتماعی
برخوردارند شناسایی میشوند و ما تالش میکنیم در هر
سفر تعدادی از آنها را به اتمام برسانیم.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره تأمین امنیت مرزهای
شرقی کشور ،گفت :طی جلساتی در شورای عالی امنیت
ملی و شورای امنیت داخلی این مطالب مورد توجه است و
در این رابطه تأکید شد تا نسبت به خیانت و مراقبت بیشتر
از مرزها اقدام شود و شاهد بینظمیهایی که بیشتر به
خاطر عدم کنترل دولت همسایه به ویژه پاکستان هست،
نباشیم.
وی افزود :ما ضمن اینکه به آن دولت محترم تذکر
دادهایم تالش ما این است تا کاستی آنها را خودمان جبران
کنیم و این کار در حال انجام است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت
الیحه منابع مالی احزاب ،گفت :ما تالشمان را خواهیم
کرد که این الیحه به مجلس برود و هر مقدار هم که الزم
است از طریق آییننامههای دولتی بر شفافیت بر منابع
انتخاباتی تأکید کنیم.
نوبخت درباره سفر وزیر نفت به چین گفت :خوشبختانه
در ادامه مراودات گذشته ،وزیر نفت هفته گذشته به چین
سفر کرد و توافقات بسیار خوبی صورت گرفت .ما میتوانیم
از بخشی از منابعی که در چین داریم برای طرحهایمان
استفاده کنیم و در آینده هم مقامات عالیرتبه چینی از
جمله رئیس جمهور این کشور به تهران سفر میکنند و در
آنجا هم موارد باقیمانده مورد توافق قرار میگیرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت
مهاجران ایرانی در استرالیا و اظهارنظر وزیر امور خارجه
این کشور ،گفت :سخنگوی وزارت امور خارجه در اینباره
به طور کامل اطالعرسانی خواهند کرد .اما در خصوص
کسانی که از ایران به استرالیا یا به کشورهای دیگر
سفرکردهاند ،باید گفت قطع ًا آغوشمان برای دیدار با
هموطنانمان باز است و جای نگرانی در این رابطه وجود
ندارد مگر اینکه کسی مرتکب جرمی شده باشد .درباره
مهاجران در ایران از جمله برادران و خواهران افغان نیز
طبیعی است که مردم متدین و مهماننواز ایران میتوانند
پذیرای آنها در ایران باشند .اما حضور مهاجرین باید قانونی
باشد .البته رئیس جمهور محترم افغانستان اعالم کردهاند
برنامهای برای برگشت اتباع افغانستان به کشورشان دارند
که ما هم به آنها کمک خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن
هفته کار و کارگر مجوزی برای تجمع کارگران داده شده
است یا خیر ،گفت :وزارت کشور در این خصوص اعالم
نظر خواهد کرد .کارگران هر سال تجمعاتی دارند و امسال
نیز تجمعات قانونی خواهند داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برداشت دو
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی ،گفت :کاهش نزوالت
جوی و مشکل بحران آب در سالهای اخیر در ایران،
منطقه و جهان جدی است .بنابراین استحصال و نگهداری
آب بسیار پراهمیت است و به همین جهت وظیفه دولت
مهار منابع آبی فراوانی است که از مرزها خارج میشود تا
به نحو شایسته در داخل از آنها استفاده شود.
وی گفت :با توجه به اینکه برای این کار نیاز به منابعی
بود .لذا از مقام معظم رهبری استجازهای صورت گرفت تا
بتوان  8میلیارد دالر طی  4سال یعنی هر سال  2میلیارد
دالر از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره ابراز نگرانی نمایندگان
نسبت به وضعیت طرح مسکن مهر گفت :همانطور که
میدانید مسکن مهر با مشکالت عدیدهای از دولت قبل
به دستور کار دولت اضافه شد و ما خودمان را موظف
میدانیم این مشکل را برطرف کنیم .به همین جهت هم
در راستای تسهیالت و هم با عنایت به این که فهرست
بهای ساختوساز در مسکن مهر باال رفت ،دولت اختصاص
یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را در راستای ایجاد
شبکههای برق و آب و فاضالب تقبل کرد تا با هزینه
متقاضیان مسکن مهر تقلیل پیدا کند .امیدواریم انشاءاهلل
این کار به تدریج انجام شود و ما بتوانیم پرونده مسکن
مهر را ببندیم.
دولت در طرح مسکن امید یک میلیون و 800
هزار مسکن ایجاد میکند
وی ادامه داد :اما طرح دیگری در جهت مسکن حمایتی
با عنوان مسکن امید آغاز شد که طبق آن دولت باید طی 6
سال ،ساالنه  300هزار مسکن و جمعا یک میلیون و 800
هزار مسکن ایجاد کند .وی افزود :تسهیالتی که به تولید
این مسکنها داده خواهد شد ارزان قیمت است و قرار شد
از محل هزار و  200میلیارد تومان منابعی که در قانون
هدفمندی یارانهها پیش بینی کردهایم ،به عنوان پرداخت
مابهالتفاوت قائل شویم.
وی گفت که دولت در این رابطه جلسات مستمری با
وزرای راه و شهرسازی و تعاون برگزار میکند.

فارغالتحصیالن بیکار به روایت آمار

 ۱.۲میلیون درس خوانده بیکار و ۵.۷میلیون نفر که فقط برای مدرک درس خوانده
اند .بیشترین بیکاران در رشته های کامپیوتر ،صنعت و فناوری ،معماری و ساختمان،
محیط زیست ،کشاورزی ،جنگلداری و شیالت هستند.
به گزارش مهر ،مهم ترین معضل فعلی کشور در بخش اشتغال و بازار کار؛ بیکاری
فارغ التحصیالن دانشگاهی است که عموما پس از فراغت از تحصیل و آماده شدن برای
ورود به عرصه کار و تولید با مشکالت جدی مواجه می شوند .در شرایط فعلی ،مسائل
مربوط به بیکاری تقریبا در تمامی رشته های دانشگاهی حتی در مهندسی و پزشکی
نیز وجود دارد.
دو دهه پیش که خانواده ها فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه های
کشور تشویق می کردند هرگز فکر نمی کردند که در آینده ای نه چندان دور ،تحصیالت
دانشگاهی به معضلی برای ورود جوانانشان به عرصه اجتماع تبدیل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند دانشگاه همانقدر که می تواند به افزایش دانایی ها و آگاهی افراد
کمک کند به همان میزان نیز می تواند شدیدا ذائقه جوانان را برای کار تغییر دهد به
نحوی که اغلب جوانان پس از طی دوران تحصیل خود برای ورود به بازار کار و پذیرش
پیشنهادهای شغلی با مشکل مواجه می شوند.
آنها فکر می کنند که تنها در رده های مدیریتی و مشاغل پشت میزنشینی باید وارد
شوند و اساسا اگر قرار بود وارد مشاغل ساده ،فنی ،مهارتی و کارگری شوند راه دانشگاه را
در پیش نمی گرفتند؛ بنابراین قالب شدن این دیدگاه در بین جوانان دانشگاه رفته ،باعث
می شود تا معضل بیکاری آنها به بزرگترین مسئله داخلی دولت تبدیل شود.
معضلی به نام بیکاری تحصیل کرده ها
از سویی ،کارشناسان بازار کار و کارفرمایان می گویند آنچه که جوانان از دانشگاه ها
می آموزند منطبق بر نیازهای روز بازار کار کشور نیست و اساسا چنین نگاهی که شاید
الزم باشد برای دوره ای پذیرش دانشجو در برخی رشته ها به دلیل اشباع بازار متوقف
شود ،وجود ندارد.
دانشگاه ها سالیان متمادی است که با ایجاد رشته های گوناگون مرتبط و بدون
ارتباط با بازار کار کشور در حال تشویق جوانان به ورود به عرصه های تحصیلی هستند
بی آنکه الزم بدانند پژوهشی کاربردی انجام دهند تا مشخص شود آیا واقعا امروز
تحصیالت آکادمیک توان رفع نیازهای بازار کار کشور را دارد و یا خیر؟ همچنین این
پرسش باید جواب داده شود که تا چه زمانی الزم است دانشگاه ها در تمامی رشته ها
دانشجو تربیت و به صف بیکاران اضافه کنند ،بدون اینکه لحظه ای برای کار آنها فکری
شده باشد؟
به عقیده کارشناسان ،نگاه کسب درآمد دانشگاه ها از پذیرش دانشجو و فرار از
پذیرش هرگونه مسئولیت درباره اشتغال و پس از تحصیالت دانشگاهی افراد باعث
شده تا امروز دست کم یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر از خروجی دانشگاه ها تجربه تلخ
بیکاری را بچشند.
وزارت کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن
دانشگاهی و بیکارترین رشته های دانشگاهی کشور اعالم کرد :جامعه فارغ التحصیل
یا در حال تحصیل سرمایه انسانی هر کشوری محسوب می شود .امروزه منطبق نبودن
رشته های تحصیلی با نیاز بازار کار یکی از مشکالتی است که گریبان بسیاری از دانش
آموختگان دانشگاهی را گرفته است.
در یکی دو دهه اخیر جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه ها
مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد .این مساله به حدی رسیده که امروز در بسیاری
از رشته های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل میشوند ،بازار کاری وجود ندارد
و به اصطالح بازار کار بسیاری از رشته اشباع شده است.
 5/7میلیون نفر درس خواندند تا مدرک بگیرند

باقی ماندن این شرایط درباره اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و بی توجهی
دانشجویان به لزوم کسب مهارت های شغلی مورد نیاز بازار کار ،باعث شده تا همواره
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی که انتظار می رود باید در وضعیت مناسبی باشد،
بیش از سایر گروه ها در کشور باشد.
بنابراین یکی از دغدغه های کنونی کشور افزایش فارغ التحصیالن و دانش آموختگان
آموزش عالی و جذب آنان در بازار کار است .در این میان ،از یکسو خیل عظیم دانش
آموختگان دانشگاه ها در کشور و رشد قابل توجه آنان و از سوی دیگر ناسازگاری مهارت
های گروهی از آنان با فرصت های شغلی موجود ،این احتمال را تقویت کرده که این
ظرفیت و فرصت بزرگ ،تبدیل به تهدیدی بزرگتر شود.
در همین راستا با نگاهی به نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی مهم
ترین سوالی که به ذهن می رسد این است که دانش آموختگان چه رشته هایی بیشترین
درصد بیکاران جامعه را تشکیل می دهند؟
از حدود  ۱۱.۲میلیون نفر جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال تحصیل در
کل کشور ،متاسفانه  ۵.۷میلیون نفر ( ۵۱.۴درصد) غیرفعال هستند .به عبارت دیگر بیش
از نیمی از جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در تولید
ندارند .همچنین  ۴.۴میلیون نفر ( ۳۹درصد) شاغل و  ۱.۲میلیون نفر ( ۹.۲درصد) بیکار
هستند.
 ۶گروه از بیکارترین رشته های تحصیلی

در سال  ۱۳۹۲حدود  ۵.۹میلیون نفر جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال
تحصیل را مردان تشکیل داده اند که متاسفانه  ۲.۳میلیون نفر ( ۳۹.۰درصد) از آنان
غیرفعال هستند .همچنین حدود  ۵.۱میلیون نفر جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در
حال تحصیل به زنان اختصاص دارد که از این جمعیت نیز حدود  ۳.۴میلیون نفر جمعیت
غیرفعال ( ۶۵.۶درصد) بوده اند.
نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل در سال  ۱۳۹۲برای گروه
مردان و زنان در کل کشور  ۱۸.۹درصد برای گروه مردان  ۱۲.۸درصد و برای گروه زنان
 ۳۱.۳درصد بوده است .بیشترین نرخ بیکاری در گروه مردان در بین گروه های عمده
رشته تحصیلی ،به ترتیب مربوط به رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر ( ۲۲.۳درصد)،
صنعت و فناوری ( ۲۱.۸درصد) و معماری و ساختمان سازی  ۲۰.۸درصد است.
همچنین نرخ بیکاری در گروه زنان در بین گروه های عمده رشته تحصیلی ،به ترتیب
مربوط به رشته های تحصیلی حفاظت محیط زیست  ۵۷.۷درصد ،کشاورزی ،جنگلداری
و شیالت  ۵۶.۲درصد و معماری و ساختمان سازی  ۵۵.۵درصد بوده است.
بر اساس این نتایج ،بیشترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل
دانشگاهی به ترتیب به استان های لرستان  ۲۹.۵درصد ،کهگیلویه و بویراحمد ۲۷.۸
درصد و فارس  ۲۷.۱درصد اختصاص دارد .همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به
استان هرمزگان  ۶.۲درصد است.

فرهنگی  -جامعه

6
رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد

ممنوعیت اخذ ودیعه و شهریه
ش ثبتنام مدارس غیردولتی
در پی 
رئیس سازمان مدارس غیردولتی ،توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده ضمن اعالم اینکه پیش
ثبت نام مدارس غیردولتی هنوز ادامه دارد ،تصریح کرد :تخلفاتی صورت پذیرفته که برخورد کردهایم
اما مدارسی اعالم کردهاند که خود خانوادهها برای تثبیت ثبت نام فرزندشان اصرار به پرداخت وجه
پیش ثبت نام دارند لذا از مردم میخواهیم عجله نکنند؛ مدارس باید طبق مقررات ثبت نام داشته
باشند .به گزارش ایسنا ،مرضیه گرددرباره میزان و زمان اعالم شهریه مدارس غیردولتی ،اظهار کرد:
شهریه مدارس باید توسط شوراهای نظارت استانی معین و اعالم شود.
وی افزود :از آنجا که ثبتنامها از طریق معاونتهای آموزش ابتدایی و متوسطه برنامهریزی و
آغاز میشود ،به محض آنکه زمان ثبت نام اعالم شود ما هم رسما ثبت نام را آغاز میکنیم؛ البته
از استانها خواستهایم تا اطالعات مدارس غیر دولتی بر روی سایت آموزش و پرورش هر شهرستان
قرار بگیرد و اطالعات در معرض دید عموم باشد .بر همین اساس خانوادهها میتوانند از نیمه دوم
اردیبهشت به اطالعات مدارس غیر دولتی دسترسی داشته باشند.
گرد ادامه داد :متاسفانه علیرغم اینکه پیشثبتنام نباید منجر به اخذ شهریه و ودیعه شود ،به ما
گزارش رسیده است برخی مدارس رعایت نکردهاند و ما با آنها برخورد کردیم.
وی با بیان اینکه برخی مدارس اعالم کردند که خود خانوادهها برای حفظ و تثبیت ثبت نام
فرزندشان اصرار به پرداخت وجه پیش ثبت نام دارند گفت :این موضوع از نظر ما قابل قبول نیست و
از مردم میخواهیم عجله نکنند؛ مدارس باید طبق مقررات ثبت نام داشته باشند.

جزییات تقویم آموزشی
دانشگاههای آزاد و دولتی
دومین نیم سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که از بهمن ماه سال گذشته
آغاز شده بود ،با برگزاری امتحانات در هفته اول تیرماه پایان می یابد.
به گزارش ایسنا ،امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی  93-94دانشگاه های سراسری از اواسط
خرداد و تیر ماه برگزار میشود و بعد از مهلت دو هفته ای برای ثبت نمرات دانشجویان ،این دانشگاه
ها تا نیمه شهریورماه عمال نیمه تعطیل می شوند.

کالس های دانشگاه های صنعتی تا نیمه خرداد ادامه دارد

ازمیان دانشگاههای صنعتی ،دانشگاه امیرکبیر مطابق تقویم ارائه شده ،بعداز برگزاری کالس
های جبرانی از  16تا  21خردادماه ،امتحانات ترم جاری دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی
را از  23خرداد تا  4تیرماه برگزارخواهد کرد .در دانشگاه شریف نیز کالس ها در تاریخ  12خردادماه
پایان خواهد یافت و بعد از گذشت چهار روز امتحانات ترم جاری از  16خرداد آغاز شده و تا اول
تیرماه ادامه خواهد داشت و اساتید نیز فرصت دارند بعد از گذشت دو هفته نمرات دانشجویان را به
آموزش دانشگاه ارسال کنند .معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز دراطالعیه زمانبندی نیم
سال دوم تحصیلی  ،93-94اعالم کرد که کالس ها تا نیمه خردادماه ادامه می یابد و از تاریخ 16
خرداد تا  5تیرماه امتحانات برگزار خواهدشد .همچنین دانشجویان فرصت دارند تا دو روز بعد از اتمام
کالس ها فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل کنند.

آغاز امتحانات دانشگاههای عالمه و شهیدبهشتی از اواسط خرداد

طبق تقویم آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،بعد از اتمام کالسها ،امتحانات از تاریخ  16تا
 27خردادماه برگزار می شود و طبق آیین نامه ،اساتید فرصت دارند تا  10روز بعد از پایان امتحانات
نمرات دانشجویان دوره کارشناسی و تا  45روز بعد نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را به
آموزش دانشگاه اعالم کنند .امتحانات دانشگاه تهران ،از تاریخ  16خردادماه و بعد از گذشت  4روز از
اتمام کالس ها آغاز و اول تیرماه به پایان خواهد رسید .همچنین دانشگاه شهیدبهشتی نیز در تقویم
آموزشی  6خردادماه را به عنوان پایان دوره کالس ها و زمان امتحانات را نیز تا  20خرداد اعالم
کرده است .در دانشگاه الزهرا نیز کالسها تا  13خردادماه ادامه دارد و امتحانات در این دانشگاه از
 16خرداد آغاز شده و درنهایت درتاریخ  31خرداد پایان می یابد .براساس زمان بندی دومین نیمسال
تحصیلی دانشگاه تربیت مدرس ،کالس ها  13خرداد پایان می یابد و امتحانات از  16این ماه آغاز
می شود و بعد از اتمام فرصت چهار روزه برای اعتراض به نمرات از سوی دانشجویان 23 ،تیرماه
نمرات ثبت نهایی می شود و نیم سال اول تحصیلی سال  94-65از  22شهریور آغازخواهدشد.

آغاز ترم تابستانه علمی-کاربردی ها از نیمه تیر

نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه علمی-کاربردی نیز  24خرداد به پایان می رسد و امتحانات این
دانشگاه از اول تا نیمه تیرماه برگزار می شود .همچنین بعد ازگذشت کمتر از یک هفته کالس ها
برگزار می شود و تا پایان مردادماه ادامه خواهدیافت.

اتمام نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد تا پایان خرداد

اما دانشگاه آزاد که با فاصله زمانی کوتاهی نسبت به دانشگاه های سراسری کالس ها و
امتحانات را برگزار می کند ،به دلیل شروع ترم تابستان از ابتدای تیرماه تمام واحدهای خود را
ملزم کرد که امتحانات ترم جاری را در خردادماه به اتمام برسانند.درهمین راستا دکتر غریبی معاون
آموزشی دانشگاه آزاد با تأکیدبر اینکه تمام واحدها باید امتحانات ترم جاری را در خردادماه برگزار
کنند ،از شروع ترم تابستانه از تیرماه سال جاری خبر داد .محمدحسین غریبی با اشاره به اینکه ثبت
نام ترم تابستانه از ابتدای تیرماه آغازمی شود ،افزود :واحدهای درسی که در این ترم ارائه می شود
بستگی به تعداد ثبت نام کنندگان دارد به نحوی که اگر تعداد متقاضیان یک واحد درسی به حدنصاب
برسد آن واحد ارائه خواهدشد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خبر داد

کاهش 150هزار نفری
داوطلبان آزمون سراسری
معاون آموزشی جهاددانشگاهی گفت :باید سعی کنیم کیفیت کار در آموزش عالی را ارتقا داده و
جهتگیری ویژهای را که جهاد دنبال آن است ،یعنی ارتباط آموزش عالی و اشتغال را پررنگ کنیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر قرنفلی در سومین نشست هماندیشی مدیران آموزش عالی جهاد دانشگاهی
گفت :بیش از 4میلیون و  300هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که 21درصد از آنها یعنی
 920هزار نفر در مقطع کاردانی66 ،درصد معادل 2میلیون و 800هزار در مقطع کارشناسی450 ،هزار
نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 60هزار دانشجو در مقطع دکتری تخصصی تحصیل می کنند.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی ادامه داد45 :درصد از دانشجویان در حوزه علوم انسانی34 ،
درصد در حوزه فنی مهندسی و 21درصد در چهار حوزه دیگر یعنی هنر و پزشکی و زبان و کشاورزی
هستند.
قرنفلی با اشاره به وجود  2800موسسه و دانشگاه در کشور  ،توضیح داد :از این بین تعداد 340
دانشگاه و موسسه وابسته به وزارت علوم 44 ،دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت 117 ،دانشگاه و
موسسه وابسته به آموزش و پرورش و  28موسسه وابسته به سایر دستگاه ها هستند.
وی ادامه داد :همچنین  358موسسه غیر دولتی 408 ،واحد دانشگاه آزاد 569 ،واحد پیام نور و
 1000مرکز علمی کاربردی در کشور وجود دارد .وی سپس با بیان اینکه در سال  93تعداد  1میلیون
و 31هزار داوطلب حضور داشته اند ،گفت :تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته 150هزار نفر کمتر
است که این مساله به مجموعه های آموزش عالی تسری پیدا میکند.

یکشنبه  6اردیبهشت  - 1394شماره 681

درگذشت«حسینقندی»استادارتباطاتوروزنامهنگاریدرسن 64سالگی
حسین قندی ،استاد برجسته ارتباطات و روزنامهنگاری
در سن  64سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایسنا ،حسین قندی ،یکی از تاثیرگذارترین
استادان روزنامهنگاری کشور در سه دهه گذشته بود که
از حدود دو هفته قبل به عارضه سکته مغزی دچار شد
و از شامگاه  24فروردینماه نیز به کما رفت .سرانجام
عصر پنجشنبه سوم اردیبهشت این استاد روزنامهنگاری
دیده از جهان بست .مجید رضاییان استاد ارتباطات گفت:
استاد قندی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان درگذشت.
حسین قندی متولد اسفند  1330در سبزوار و فارغالتحصیل
کارشناسی ارشد مدیریت بینالملل از آمریکاست که از
اوایل دههی  50تا اوایل دهه  90نزدیک به  40سال
فعالیت و تدریس روزنامهنگاری را در کارنامه خود دارد.
وی عالوه بر سالها تدریس علوم ارتباطات در دانشگاه
عالمه طباطبایی و آموزش صدها خبرنگار و روزنامهنگار
شاغل در روابط عمومیها و رسانههای کشور ،در حوزه خبر
جراید کثیراالنتشار نظیر کیهان ،ابرار ،اخبار ،انتخاب و جام
جم مسئولیت داشته و به خاطر تسلط و نوآوریهای ویژه
در این زمینه به «سلطان تیتر» شهرت پیدا کرد.
از استاد حسین قندی تألیفات متعددی چاپ و منتشر
شده که کتب تخصصی «روزنامه نگاری نوین»« ،مقاله
نویسی در مطبوعات» «روزنامه نگاری تخصصی» و
«تخیل در روزنامهنگاری» از مهم ترین آنهاست.
استاد حسین قندی پس از آنکه در دولت گذشته از
تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی محروم شد ،نزدیک
به پنج سال به دلیل ابتالء به بیماری نادر مغزی «هزار
علت» ،حافظه خود را از دست داد و در کنار خانواده ضمن

پیگیری درمان خود ،با مشکالت متعددی دست و پنجه
نرم میکرد.
پیام تسلیت حسین انتظامی معاون مطبوعاتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درپی درگذشت
استاد قندی

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
درگذشت استاد حسین قندی ،پیشکسوت روزنامهنگاری
کشور را تسلیت گفت .به گزارش روابط عمومی معاونت
مطبوعاتی وزارت ارشاد ،دکتر حسین انتظامی ،با صدور
پیامی درگذشت حسین قندی ،مدرس علوم ارتباطات و
پیشکسوت روزنامهنگاری را به جامعه رسانهای کشور و
خانواد ه وی تسلیت گفت.
در پیام معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد آمده است:
«انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت استاد حسین قندی ،از برجستهترین
اساتید روزنامهنگاری کشور که در کنار تالیف آثاری
مرجع و کاربردی ،عمر خود را صرف آموزش و

پرورش دانشجویان و عالقمندان روزنامه نگاری در
کشور کرد ،مایه تاثر شد .بیتردید ،آثار و برکات
تالش های خستگی ناپذیر این مدرس مولف،
همچنان برای دانشجویان و عالقمندان روزنامهنگاری
حرفهای ،ماندگار خواهد بود.فقدان این معلم با اخالق
و استاد دلسوز را به جامعه رسانهای کشور ،دوستان،
دوستداران و دانشجویان او و همچنین خانواده محترم
بویژه همسر صبورشان تسلیت میگویم و از خداوند
متعال برای ایشان ،غفران الهی و برای خانواده شان،
صبر مسالت می کنم».
حسین قندی ،روزنامهنگار پیشکسوت و مدرس
روزنامهنگاری در سن  ۶۴سالگی در بیمارستان غیاثی
تهران دارفانی را وداع گفت .او متولد اسفند  ۱۳۳۰در
سبزوار و بزرگ شده تهران بود .سال  56بعد از اتمام
دوره خدمت به آمریکا رفت و در رشته مدیریت بینالملل،
کارشناسی ارشد گرفت و سال  58به ایران بازگشت .بعد
از بازگشت به ایران در روزنامههای کیهان ،ابرار ،اخبار،
انتخاب ...،و باالخره جامجم در سمتهای مختلفی مشغول
به کار نویسندگی و ایفای مسوولیت شد.
از این مدرس پیشکسوت روزنامه نگاری عالوه
بر سالها تدریس علوم ارتباطات در دانشگاه عالمه
طباطبایی و آموزش صدها خبرنگار و روزنامهنگار ،آثار
زیادی در حوزه رسانه منتشر شده که مرجع مهم و کم
نظیری برای دانشجویان و عالقمندان این حرفه محسوب
می شود .روزنامه نگاری نوین ،مقاله نویسی در مطبوعات،
روزنامهنگاری تخصصی ،تخیل در روزنامهنگاری و ...از
جمله آثار ماندگار این استاد پیشکسوت است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبرداد

افزایش  180تا  200هزار تومانی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبهبندی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و
پرورش گفت :جذب و استخدام فرزندان فرهنگیان در
اولویت قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،بطحائی در نشست با معاونان و
مسئوالن پشتیبانی آموزش و پرورش استان ،با تاکید بر
این که معلمان در طرح رتبهبندی باید صبوری کنند ،گفت:
رتبهبندی که اکنون در ذهن معلمان است و آن را نقد
میکنند ،طرحی نیست که در دستور تصویب قرار دارد.
بطحائی با اشاره به برگزاری جلساتی طی این هفته
بهمنظور تصویب طرح رتبهبندی معلمان ادامه داد :همه
معلمانی که حداقل شش سال سابقه دارند ،شامل طرح
رتبهبندی خواهند شد.
وی با بیان این که طرح رتبه بندی معلمان فرصت
بسیار ارزشمندی برای این قشر است ،افزود :شاخصهایی
که در این طرح اعمال میشود همان وظایفی بوده که
معلمان در حال انجام آن هستند و این در حالیست که
بیش از  90درصد معلمان ،شامل رتبه یک این طرح شده
و حداقل بین یک میلیون و  800تا دو میلیون ریال به
حقوق آنان افزوده میشود.
بطحائی با اشاره به تاسیس شرکت کارگذاری اقتصادی
و رفاهی ،گفت :این شرکت امور مربوط به مسائل رفاهی،

بیمه ای و درمان معلمان را انجام داده،
امیدواریم این شرکت گرههای اداری را
در قالب بخش خصوصی ،بازگشایی کند.
وی با تاکید بر کاهش هزینهها و
افزایش منابع در این وزارت ،خاطرنشان
کرد :باید در امور جاری هزینهها را
کاهش داده و به تناسب آن در آمدها را
افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه افزایش درآمد یک
فرصت ارزشمند است ،افزود :خراسان
شمالی به دلیل وجود محرومیت در آن،
چندان نمی تواند فرصتهای افزایش منابع و درآمد را ایجاد
کند ،بنابراین از ظرفیت دیگر نقاط کشور برای اختصاص
اعتبار به این استان استفاده می شود.
بطحائی گفت :مطالعات طرح افزایش درآمد و منابع
انجام شده و هم اکنون فرصتهایی در تهران موجود بوده
و در حال استفاده است و در این قالب حسابی به نام عدالت
آموزشی ایجاد شده تا بخشی از منابع و درآمدها را به این
حساب انتقال دهیم.
وی با اشاره به این که در اعتبارات و بودجه عمومی
دولت سهم آموزش و پرورش در حال کاهش است ،گفت:

شرایطی وجود ندارد که همه مشکالت
اعتباری این سازمان توسط دولت حل
شود و دولت نمیتواند به اندازهای که
معلم با دل راضی برود سر کالس به
وی پول بدهد ،بنابراین باید بهرهوری
افزایش یابد.
وی با تاکید بر ایجاد تغییر در روشها
و افزایش درآمدها و کاهش هزینهها،
یادآور شد :باید با تالشهای اساسی
منابع جدیدی به دست بیاوریم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان
شمالی نیز در این نشست اظهار کرد :فرهنگیان این
استان در طرح بیمه طالیی دچار مشکالتی بوده و خراسان
شمالی تنها استانی است که سهم حق بیمه دولت را هم
به مدت  19ماه از حقوق فرهنگیان کسر کرده است .سید
محمد لنگری با تاکید بر پرداخت فاز دوم تسهیالت به
فرهنگیان ،ادامه داد :پرداخت تسهیالت در مرحله اول
اثربخشی بسیاری داشت .وی با ذکر این که ساماندهی
نیرو ،با توجه به کمبود  600نفر طی سال تحصیلی آینده
بهراحتی امکانپذیر نیست ،افزود :این استان دغدغه
فراوانی در کمبود نیروی انسانی دارد.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تشریح کرد

جزئیات حادثه مرگبار پورشه  2015و بیامدبلیو  2010در پایتخت

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
ضمن تشریح علت تصادف بامدادی دو خودروی پورشه
 2015و بیام دبلیو  2010هشدارهایی را در این خصوص
به رانندگان و شهروندان ارائه کرد.
به گزارش ایسنا،سرهنگ حسن عابدی با اشاره به وقوع
دو حادثه رانندگی برای دو خودروی لوکس در دو نقطه از
پایتخت اظهار کرد :حادثه نخست در ساعت  00:35بامداد
در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت روی پل یادگار امام
رخ داد که در پی آن یک سواری بیام دبلیو مدل  2010با
سقف کروک دچار حادثه شده و متاسفانه دو سرنشین در
محل حادثه جان خود را از دست دادهاند.
وی در توضیح بیشتر این حادثه افزود :این خودرو که
متاسفانه سرنشینان آن کمربند ایمنی خود را نیز نبسته
بودند ،هنگام حرکت از مسیر خود منحرف شده و پس از
برخورد با گاردریل دو سرنشین آن از دهانه پل به بزرگراه
یادگار امام سقوط کردند.
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
دلیل پرتاب شدن سرنشینان خودرو به بیرون را نبستن
کمربند ایمنی و نیز کروک بودن سقف وسیله نقلیه اعالم
کرد و افزود :پس از حضور عوامل پلیس راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ مشخص شد که بیاحتیاطی به علت
عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه باعث بروز
این حادثه شده است.
عابدی ادامه داد :چرایی بیاحتیاطی راننده و سرنشینان
جلو در عین حرکت در دست بررسی است.

به گفته وی ،تمامی سرنشینان این خودرو
آقا بودهاند.
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ همچنین به حادثه بامدادی دیگر
پایتخت در خیابان شریعتی اشاره کرد و گفت:
یک دستگاه پورشه مدل  2015در حال حرکت
در مسیر شمال به جنوب خیابان شریعتی بود
که بعد از تقاطع خیابان سهیل ،خودرو از مسیر
خود منحرف شده و با جدولها و درختهای
کنار خیابان شریعتی برخورد کرده است.
عابدی با بیان اینکه رانندگی پورشه را خانمی حدودا 20
ساله برعهده داشت ،عنوان کرد :آقایی  21ساله نیز دیگر
سرنشین این خودرو بود که متاسفانه در پی این حادثه
راننده جان خود را از دست داد و مرد جوان نیز به شدت
مصدوم شد.
وی درخصوص علت وقوع این حادثه نیز اظهار کرد:
بیتوجهی و بیاحتیاطی به جلو ناشی از خستگی و
خوابآلودگی راننده علت وقوع این حادثه بوده است.
به دنبال انتشار این خبر برخی از مخاطبان با اشاره
به باال بودن مدل خودروهای آسیب دیده از بروز
چنین حادثهای ابراز تعجب کرده بودند که جانشین
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در این
خصوص به ایسنا گفت :باال بودن مدل یک خودرو
دلیلی بر این نمیشود که در صورت بروز هرنوع
حادثهای راننده و سرنشینان جان سالم به در ببرند.

در این حوادث نحوه برخورد ،محل
برخورد ،سرعت و ...از عوامل مهمی
است که تاثیرگذار است.
عابدی با اشاره به حضورش در
محل حادثه عنوان کرد :سواری پورشه
برخالف قیمتی که دارد بدنه محکمی
ندارد .درخصوص حادثه برای خودروی
بیامدبلیو نیز استفاده از کمربند ایمنی
موضوع مهمی بود که سرنشینان آن را
رعایت نکردند .همچنین کروک بودن
(بدون سقف) عامل دیگری شد تا سرنشینان به بیرون
پرتاب شوند.
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
از رانندگان خواست هنگام رانندگی به ویژه در ساعات
پایانی شب که معابر خلوت است ،سرعت مجاز را رعایت
کرده و از انجام حرکات نمایشی با خودرو و رانندگی در
حالت خستگی و خوابآلودگی و ...خودداری کنند.
وی افزود :صحبت با تلفن همراه ،شوخی راننده و
سرنشینان با یکدیگر و مواردی از این دست از جمله
مواردی است که احتمال بروز حادثه را در حین رانندگی
افزایش میدهد.
جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
در پایان درباره جزییات بیشتر این حادثه و همراه داشتن
گواهینامه از سوی دو راننده اظهار کرد :مدارک و دیگر
جزییات این حادثه در حال بررسی است.
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وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی خبر داد

افزایش دفعات توزیع بستههای امنیت غذایی در سال جاری
وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی از افزایش دفعات توزیع
بستههای امنیت غذایی در سال جاری خبر داد و گفت:
در ادامه این طرح در سال جاری تغییراتی در گروه هدف
خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در مراسم رونمایی از طرح
یکسان سازی رویه بیمههای پایه که همزمان با سالروز
اجرای طرح بیمه همگانی هم اکنون در حال برگزاری
است ،به مروری بر مهمترین طرحهای در دست اقدام این
وزارتخانه پرداخت و گفت :دکتر روحانی در جلسه گذشته
هیئت وزیران اعالم کرد که دیدگاهش تداوم مبارزه با فقر
غذایی است.
وی افزود :منتظر هستیم رقم نهایی اعتبار در نظر
گرفته شده برای توزیع بستههای امنیت غذایی را به ما
اعالم کنند و بنا داریم بیش از دفعات گذشته ،طرح حمایت
غذایی را ادامه دهیم.
وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز در
حال برنامه ریزی دقیق تر برای این امر هستیم گفت:
تغییراتی را در گروه هدف خواهیم داشت و تمرکز بیشتری
بر سفرههای تهی در این طرح خواهیم داشت.
ربیعی با بیان اینکه در بودجه کشور ،صدهزار میلیارد
تومان سهم حوزه رفاهی است ،عنوان کرد :البته این رقم
حداقلی است و عالوه برآن کمک دولت به سایر وزارتخانه
ها و بیمه ها که سیاست های رفاهی را دنبال می کنند

باید در نظر گرفت.
وی افزود :این ارقام قابل توجه هستند اما چون
هدفگذاری صحیح انجام ندادهایم اثراتش چندان برای
مردم قابل لمس نبوده است و معتقدم با پاشیدن پول
مشکل حل نمی شود ،بلکه باید این اعتبارات در مسیر
توانمندکردن گروه هدف مصرف شود.
وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در
همین راستا سیاست حمایت بیمه ها از مردم در امر سالمت
را دنبال کردهایم گفت :مفهوم بیمه به نوعی مصون کردن
مردم از بیم هاست که مهمترین آن مشکالت درمانی
است.

وی افزود :اعتبار درمان تامین اجتماعی از 12هزار
میلیارد تومان به بیش از 16هزار میلیارد تومان افزایش
یافته و این امر در راستای موفقیت طرح تحول نظام
سالمت است .از حدود  40میلیون بیمه شده تامین
اجتماعی 35.5 ،میلیون نفر مستقیما خدمات درمانی از این
سازمان دریافت می کنند.
ربیعی به بیمه شدن  8.5میلیون ایرانی فاقد بیمه در
سال گذشته اشاره و عنوان کرد :امروز همزمان با سالگرد
اجرای طرح بیمه همگانی طرح یکسان سازی رویه بیمه
های پایه ابالغ می شود و انتظاری که ادغام بیمه ها
میرفت محقق شده است و امیدواریم در گام بعدی با حفظ
هویت های سازمانی بتوانیم تجمیع منابع را انجام دهیم.
وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی همچنین از رونمایی
از طرح نظام چندالیه تامین اجتماعی در سال جاری خبر
داد و عنوان کرد :حق کارگران که حق بیمه بیشتری می
پردازند این است که خدمات بیشتری دریافت کنند .در این
راستا برنامه داریم که همه مردم پایه یکسانی از ما دریافت
کنند و اما آنها که حق بیشتری میپردازند در سطوح بعدی
خدمات بیشتری بگیرند.
وی در خاتمه درباره مسکن اجتماعی نیز گفت :طرح به
سرانجام رسیده و منتظریم میزان و سهم تسهیالت مسکن
از محل هدفمندی مشخص شود و سپس از آن با همراهی
وزارت مسکن رونمایی کنیم.

بامداد پانزدهم فروردین امسال ،حراست بیمارستان
ولیعصر کازرون در تماس با فوریتهای پلیسی ١١٠
ماموران را در جریان مرگ زنی  ٥٠ساله قرار داد که از
ناحیه گردن مجروح و دچار سوختگی شدید شده بود.
با اطالع ماموران از این حادثه به سرعت تیمی از
کارآگاهان به بیمارستان اعزام شد و رسیدگی به موضوع
را آغاز کردند.
به گزارش اعتماد ،با حضور ماموران در محل مشخص
شد که ساعاتی پیش ،زنی میانسال که بهشدت دچار
سوختگی شده بود توسط برادرش به بیمارستان منتقل
شده اما با وجود تالش تیم پزشکی به دلیل شدت جراحات
وارده ،جان خود را از دست داده است.
ماموران که تحقیقات اولیه خود را آغاز کرده بودند ،در
نخستین گام جسد را به پزشکی قانونی منتقل کردند تا
علت اصلی فوت زن میانسال مشخص شود.
همزمان تیمی از کارآگاهان به بازجویی از برادر فوتی
پرداختند .او دامادشان را عامل اصلی جنایت معرفی کرد

و به کارآگاهان گفت :امروز در تماسی مطلع شدم که
دامادمان در درگیری با خواهرم او را با ضربه چاقو بهشدت
مجروح کرده و پس از آن با ریختن بنزین روی بدنش ،او
را به آتش کشیده و متواری شده است.
با ثبت اظهارات هولناک برادر فوتی ،به سرعت
پروندهای با موضوع «قتل عمد» تشکیل شد و برای
بررسی در اختیار پلیس آگاهی کازرون قرار گرفت و
دستگیری قاتل به جریان افتاد.
ماموران که برای دستگیری متهم به محل وقوع جنایت
رفته بودند ،متوجه شدند که همسر مقتول پس از ارتکاب
قتل از محل متواری شده است .تحقیقات میدانی پلیس
از اهالی محل نیز تایید کرد که قاتل پیش از این سابقه
درگیری با همسر خود داشته است.
همزمان با ردزنیهای پلیس برای شناسایی مخفیگاه
قاتل ،گزارش پزشکی قانونی مرگ بر اثر اصابت ضربه
چاقو به گردن و سوختگی شدید را تایید کرد.
همچنین در تحقیقات پلیس مشخص شد که قاتل به

مواد مخدر شیشه اعتیاد داشته و سر این موضوع بارها با
همسر خود درگیر شده و اهالی محل صدای فریادهای
آنها را شنیدهاند.
سرانجام پس از اقدامات پلیسی و ردزنیهای محلهای
رفت و آمد قاتل ،او در یکی از محلههای شهرستان کازرون
در اقدامی ضربتی شناسایی و دستگیر شد.
با انتقال متهم به پلیس آگاهی ،روند بازجویی آغاز شد
که او در همان تحقیقات اولیه به قتل همسرش اعتراف
کرد و به کارآگاهان گفت :من با همسرم اختالفات
زیادی داشتم و پیش از این نیز با او درگیر شده بودم.
در روز حادثه هم مواد مصرف کرده بودم و پس از اینکه
درگیری ما باال گرفت با ضربه چاقو همسرم را از ناحیه
گردن مجروح کردم و پس از آن جنازهاش را به آتش
کشیدم.
سرهنگ مهرداد مشوق ،فرمانده انتظامی کازرون با
تایید این خبر به اعتراف صریح متهم اشاره کرد و از انتقال
او به دادسرا برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

جابجایی عجیب و غیرمنتظره دو نوزاد در یکی از
بیمارستانهای درجه یک خصوصی تهران ،ماجرایی
غمانگیز و بحرانی را برای دو خانواده و مسئوالن
بیمارستان رقم زد.
به گزارش شفاآنالین ،صبح روز  22فروردین امسال
مرد جوانی هراسان و مضطرب خود را به اورژانس یکی
از بیمارستانهای خصوصی درجه یک تهران در شهرک
غرب رساند و از مسئوالن اورژانس برای کمک به همسر
باردارش کمک خواست.
بالفاصله زن جوان که از شدت درد زایمان به خود
میپیچید به اورژانس منتقل شد .پزشکان پس از
بررسیهای اولیه دستور دادند این زن بالفاصله برای عمل
سزارین به اتاق عمل منتقل شود .دقایقی بعد هم نوزاد
دختر با شرایط طبیعی به دنیا آمد.
با این حال بهرغم اینکه مادر و نوزاد در شرایط طبیعی
بودند ولی چند ساعت بعد ،به بخش منتقل شدند .مرد
جوان و سایر اعضای خانوادهاش که بیصبرانه منتظر این
لحظه بودند ،همزمان با فیلمبرداری ،مادر جوان و نوزادش
را در آغوش کشیدند.
پدر نوزاد که نخواست نامش فاش شود ،با بیان این
مطالب گفت :آن شب با خوشحالی راهی خانه شدم و روز
بعد به بیمارستان رفتم و پس از تسویهحساب همراه همسر
و فرزندم به خانه برگشتیم .این در حالی بود که تعداد
زیادی از اقوام و فامیل منتظرمان بودند .اما چند ساعت از
رسیدن ما به خانه نگذشته بود که تلفن همراهم به صدا
درآمد .وقتی تلفن را جواب دادم ،صدای یکی از پرسنل
بیمارستان را شنیدم که با اضطراب از من خواست هر چه
سریعتر همراه همسر و نوزادمان به بیمارستان برگردیم.
وقتی با تعجب و دلهره علت را پرسیدم ،گفت :متاسفانه
فکر میکنیم فرزند شما با نوزاد دختر دیگری جابجا شده

است و . ...
مردجوان با صدایی بغضآلود و ناراحت ادامه داد :چند
نفر ازبستگان و دوستان نزدیک که در خانه ما شاهد
گفتوگوی تلفنی و دگرگونی چهرهام شده بودند ،از من
درباره اتفاقی که رخ داده بود ،سوال کردند .من هم در اوج
ناراحتی موضوع را مطرح کردم .همسرم و بقیه فامیل و
نزدیکان با شنیدن حرفهایم شوکه شدند .همان موقع نیز
با مشاهده دستبند نوزاد متوجه شدیم مشخصات درجشده
با مشخصات فرزند ما صد در صد مغایرت دارد.
این پدر جوان افزود :با عذرخواهی از میهمانان بالفاصله
راهی بیمارستان شدیم .پس از ورود به بخش ،چند تن
از مسئوالن مربوطه با نشان دادن خانواده دیگری اعالم
کردند که آنها متوجه موضوع احتمالی جابجایی بچهها
شدهاند و به همین خاطر نیز درخواست پیگیری ماجرا را
دادهاند.
مرد جوان گفت :در حالی که همچنان شوکه بودیم ،به
این سهلانگاری بسیار بزرگ اعتراض کردیم .مسئوالن
مربوطه نیز در پاسخ گفتند که برای حل مشکل باید هر
دو مادر و نوزادها در بیمارستان بمانند تا آزمایشهای الزم
صورت گیرد .در عین حال از من و مرد جوان دیگری که
تازه پدر شده بود نیز نمونهبرداریهای الزم صورت گرفت
اما متاسفانه از طریق آزمایش خون نتیجهای حاصل نشد.
ضمن اینکه چهره بچهها نیز شباهت زیادی به هم داشتند
و از این بابت نیز با مشکل روبهرو بودیم.
پدر نوزاد جابجاشده اظهار کرد :در حالی که همگی ما
و خانوادههایمان شرایط بحرانی و پراسترسی داشتیم به
ما اعالم شد که تنها راه تشخیص هویت بچهها انجام
آزمایشهای دقیق ژنتیکی است که البته این روند نیز
نیازمند طی مراحل قضایی و اداری مربوطه بود .با این حال
قرار شد تا زمان انجام این آزمایشها و اعالم نتایج ،هر

دو مادر و نوزدانی که تحویل آنها شده بود ،در بیمارستان
بمانند و ضمن شیردهی و مراقبت از بچهها منتظر اعالم
نتایج آزمایشها باشیم.
وی افزود :در این چند روز همگی ما شرایط بسیار
سخت و بحرانی را پشت سرگذاشتیم اما متاسفانه در
نخستین آزمایشهای ژنتیکی نیز نتیجه الزم به دست
نیامد .به همین خاطر دوباره مجبور به انجام این آزمایشها
شدیم تا اینکه سرانجام نتایچ آزمایشهای اولیه اعالم و
مشخص شد که هر دو نوزاد جابهجا شده بودند؛ یعنی
نوزادی که ما به اسم فرزندمان به خانه آورده بودیم ،فرزند
خودمان نبود.
این مرد جوان با انتقاد شدید از مسئوالن بیمارستان
گفت :بهطور قطع ،این اتفاق تلخ تاثیر بسیار بد روحی
و روانی برای همه اعضای دو خانواده داشته و ما منتظر
اعالم نظر رسمی مسئوالن بیمارستان هستیم.
وی خاطرنشان کرد :گالیهای که از مسئوالن بیمارستان
داریم اینست که روز انتقال همسرم به بیمارستان در حالی
که او به شدت از درد به خود میپیچید به ما اعالم کردند تا
زمانی که پولی به حساب بیمارستان واریز نشود ،از پذیرش
معذورند .این در حالی بود که من دارای بیمه تکمیلی هم
بودم اما با این حال مبلغی را به عنوان بیعانه واریز کردم.
ضمن اینکه بهرغم تمامی مشکالت پیشآمده برای ما آنها
حتی حاضر نشدند هیچ تخفیفی بدهند.
طی چند روز اخیر خبرنگاران بارها با بیمارستان مذکور
تماس گرفته و ضمن پیگیری موضوع ،خواستار شنیدن
توضیحات آنها در اینباره شدند اما آنها از اساس این اتقاق
را به شدت تکذیب کردند.
در پی انتشار این گزارش ،تیمی از کارشناسان سازمان
بازرسی کل کشور ،رسیدگی به این ماجرا را در دستور کار
قرار دادند.

قتل هولناک و به آتش کشیده شدن جسد زن میانسال
توسط همسر معتاد به ماده توهمزای شیشه در کازرون

جابجایی  2نوزاد دختر
درون یک بیمارستان خصوصی درجه یک در تهران!

مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ایران تشریح کرد

نحوه تمدید دفترچههای بیمه سالمت

مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به اینکه اعتبار یک
ساله دفترچه بیمه شدگان همگانی که اردیبهشت ماه سال گذشته دفترچه بیمه خود
را دریافت کردهاند به پایان رسیده است ،گفت :تمدید دفاتر بیمه سالمت و اعتبار
بخشی در سامانه به مدت یک سال از طریق اعالم به موسسات طرف قرارداد در
استانها بدون تعویض دفاتر و با اعالم عمومی قابل اجراست.
به گزارش ایسنا ،مهدی میرشاهولد افزود :همچنین بر این اساس تمامی دفترچه
بیمههای صادر شده در سال  1393که اعتبار آنها در سال جاری به اتمام میرسد
در صورت دارا بودن برگه سفید ،تا آخرین برگ و حداکثر به مدت یک سال از اتمام
اعتبار ،قابل استفاده خواهند بود .در واقع تمدید اعتبار به صورت متمرکز و از طریق
ستاد سازمان در سامانه انجام میگیرد.
به گفته وی الزم است؛ برای بیمه شدگانی که در سال  94عالوه بر اتمام اعتبار
دفاتر ،نسخ دفترچههایشان نیز به پایان میرسد ،دفاتر جدید با اعتبار یکساله از
تاریخ اعتبار دفاتر قبلی ،با انجام فرآیند تمدید صادر میشود.
میرشاه ولد ادامه داد :بر این اساس بیمه شدگانی که نسخ دفترچه هایشان
به اتمام رسیده با در دست داشتن دفترچه و کارت شناسایی معتبر به کلیه دفاتر
پیشخوان دولتی طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت مراجعه و دفترچههای
جدیدشان را دریافت کنند .بیمه شدگان تنها باید  1000تومان بابت صدور مجدد
بپردازند.

سبزیجات آلوده ،علت شیوع گسترده بیماری
اخیر در چهارمحال وبختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری
از شناسایی عامل شیوع ابتالء به بیماری اسهال و استفراغ هفته اخیر در استان
خبر داد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ،مرتضی هاشم زاده با اعالم این
خبر افزود :میکروب 'شیگال' عامل بروز عالئم تب ،تهوع ،اسهال آبکی و خونی بین
شهروندان برخی مناطق چهارمحال وبختیاری در هفته اخیر بوده است .
وی اظهار داشت :پس از بررسی و مطالعات فراوان علت اصلی بیماری اخیر ،این
میکروب تشخیص داده شد که منبع اصلی انتقال آن سبزیجات آلوده است .
هاشم زاده بر رعایت موارد بهداشتی در مصرف میوه و سبزیجات تاکید کرد و
گفت :توصیه می شود تا برطرف شدن کامل عامل خطر ابتال به این بیماری طی
روزهای آتی سبزیجات کمتر مصرف شود.
وی ،با بیان اینکه این میکروب به راحتی از افراد بیمار به اطرافیان قابل انتقال
است ،بر حفظ بهداشت فردی تاکید کرد و افزود :عامل بیماری اسهال فرد به فرد
منتقل می شود بنابراین برای پیشگیری از ابتال به آن باید از دست دادن ،بوسیدن
و ارتباط نزدیک با افراد مشکوک به بیماری به پرهیز کرد .
رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری ،رعایت بهداشت فردی،
آگاه سازی و جلب مشارکت مردمی را از مهمترین راهکارهای پیشگیری و کنترل
این بیماری عنوان کرد و افزود :شهروندان از مصرف سبزیجات و انواع ساالدها
در مراکز جمعی و رستورانها خودداری کنند تا چرخه انتقال این بیماری سریعتر
قطع شود .
دکتر هاشم زاده ضمن اعالم آمادگی مراکز درمانی سطح استان برای ارائه
خدمات به مراجعان مشکوک به این بیماری تصریح کرد :در صورت مشاهده عالئم
بیماری از خوردن آنتی بیوتیک و داروهای ضد اسهال اجتناب کرده و به پزشک
مراجعه شود .وی با بیان اینکه ،کلیه افراد مبتال به این بیماری که در مراکز درمانی
بستری شده اند با دوره درمان  24تا  48ساعته بهبودی یافته و ترخیص می شوند
افزود :این مدت بسته به شرایط برخی بیماران نظیر کودکان ممکن است طوالنی
تر شود .به گفته وی ،آمار تعداد مراجعات به مراکز درمانی روزانه رو به کاهش بوده
و مردم بدون هیچ گونه نگرانی می توانند با رعایت بهداشت فردی و توصیه های
پزشکی از ابتال به این بیماری پیشگیری کنند .
شیوع میکروب 'شیگال' در چهارمحال و بختیاری طی چند روز گذشته منجر به
ابتالی بیش از  400نفر در این استان به تب ،اسهال آبکی و خونی و تهوع شد که
 96نفر از این تعداد در مراکز درمانی بستری شدند .

دستگیریمتهمبهقتلمتواریشدهازبندرعباس
پس از گذشت7سال در تهران

سرکالنتر پنجم پلیس پایتخت از دستگیری یک متهم به قتل غیرعمد پس از
هفت سال فرار خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ حسین اسدی در این باره گفت :در ساعت  12روز
دوازدهم فروردین ماه امسال در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی تهران بزرگ
مبنی بر اینکه متهم فراری به اتهام تصادف منجر به فوت توسط شاکی شناسایی
شده است ،اکیپی از ماموران کالنتری  151پلیس به محل اعالم شده واقع در
شادآباد اعزام شدند.
وی با اشاره به حضور ماموران در محل حادثه گفت :پس از حضور ماموران در
محل ،شاکی به هویت جابر به واحد گشت مراجعه و اعالم کرد که طبق برگ جلبی
که در اختیار دارد متهم مذکور به هویت غالم به اتهام قتل غیر عمد متواری بوده
و اکنون نامبرده را در محل مشاهده کرده است.
سرکالنتر پنجم پلیس پایتخت با بیان اینکه پس از دستگیری متهم نیز اظهارات
شاکی را تائید و معترف شد که به دلیل تصادف و قتل غیرعمد فراری است ،گفت:
در این خصوص شاکی و متهم برای بررسی بیشتر به کالنتری انتقال و تحویل
افسر تحقیق شدند که در بررسی های پلیسی مشخص شد از زمان وقوع تصادف
منجر به فوت در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال  87در شهر بندرعباس  ،متهم
متواری بوده است.
اسدی با بیان اینکه پرونده در شعبه  103دادگاه جزایی شهر بندر عباس در حال
رسیدگی است ،گفت :پرونده متهم پس از تحقیقات مقدماتی برای سیر مراحل
قانوین به دادسرای ناحیه 18شهر تهران ارجاع شد.
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یکشنبه  6اردیبهشت  - 1394شماره 681
مدیرکل امور فنی بیمهشدگان تأمیناجتماعی خبر داد

شرایط و ضوابط پرداخت غرامت دستمزد
ایام بیماری به بیمه شدگان تامین اجتماعی

بر اساس ضوابط و قوانین سازمان تأمین اجتماعی ،بیمه شدگانی که تحت
معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند و موقتا" توانایی انجام
کار را ندارند در مدت ایام بیماری ،از سوی این سازمان غرامت دستمزد دریافت
خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این گزارش بیمهشدگانی که به سبب بیماری های
عادی و یا بیماریهای حرفه ای ،حوادث ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار برای
مدتی قادر به انجام کار نیستند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید
گواهی پزشک را به شعب تأمین اجتماعی ارایه کنند.
الزم به ذکر است ،چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از هفت روز
و در مجموع طی یک سال از  15روز بیشتر نشود ،تأیید آن توسط پزشک معالج
کافی خواهد بود.
بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی ،در صورتی که مدت استراحت بیش از
 15روز و کمتر از  60روز باشد ،باید به تأیید پزشک معتمد سازمان برسد و چنانچه
مدت استراحت بیمه شده  60روز و بیشتر در سال باشد باید به تأیید شورای پزشکی
تأمین اجتماعی برسد.
بر این اساس ،غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا
بیماری قادر به کار نباشد ،پرداخت می شود و غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر
اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود از اولین روز محاسبه و پرداخت شده
و در صورتی که بیمه شده ای بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت
سرپایی درمان شود غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.
الزم به ذکر است ،برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ،بیمه شده باید
با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشک معتبر به شعب سازمان
تأمین اجتماعی مراجعه کند و مدت دریافت غرامت دستمزد جزو سوابق پرداخت
بیمه محاسبه می شود.
مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

ارائه دفترچه درمانی تأمیناجتماعی
به افراد تحتتکفل سرباز بیمهشده

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت :دفترچه
درمانی تأمیناجتماعی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز ارائه میشود.
به گزارش ایسنا ،سعید حسینی افزود :بهرهمندی از خدمات درمانی یکی از
مهمترین مزایایی است که سازمان تأمیناجتماعی به بیمهشدگان اصلی و اعضای
خانواده تحتتکفل آنها ارائه میکند و براساس قوانین تأمیناجتماعی ،در ایام
خدمت سربازی بیمهشده اصلی ،افراد تحتتکفل وی از مزایای قانونی بیمههای
اجتماعی به ویژه خدمات درمانی برخوردار خواهند شد.
وی اظهار کرد :بیمهشدگان واجد شرایط میتوانند پس از طی مراحل و تکمیل
مدارک ،برای دریافت دفترچه درمانی ،به شعبه تأمیناجتماعی مراجعه کنند.
حسینی افزود :اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت در اولین مراجعه و گواهی
اشتغال به خدمت از واحدهای نیروهای مسلح ،سازمانهای مسلح یا سازمانهای
به کارگیرنده مشموالن از مدارک موردنیاز برای اخذ دفترچه درمانی بیمهشدگان
سرباز است.
وی تصریح کرد :در مراجعات بعدی باید در گواهی مذکور عناوین اطالعاتی
شماره ملی ،شماره بیمه شده ،نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،تاریخ تولد و
محل صدور شناسنامه ،نام پدر بیمهشده سرباز درج شود.

استاندار کرمان خبرداد

دستگیری  20نفر به اتهام زمینخواری
در کرمان
استاندار کرمان گفت :قانون و مقررات خوبی در خصوص مقابله با حاشیهنشینی داریم اما
در عمل ،با محافظه کاری و بعضا مسامحه ،زمینه اینگونه اتفاقات بوجود میآید.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رزم حسینی صبح  4اردیبهشت ماه در جلسه شورای حفظ
حقوق بیتالمال که با حضور وزیر جهاد کشاورزی ،نمایندگان مردم کرمان و راور در
مجلس شورای اسالمی و مدیران استانی عضو در این شورا برگزار شد ،با بیان اینکه یکی از
مشکالتی که کشورهای در حال توسعه همواره با آن مواجه بودهاند بحث حاشیهنشینی بوده
است افزود :بدلیل عدم توسعه متوازن و یکپارچه در همه مناطق ،گاهی اوقات در حواشی
شهرها ،سکونتگاههایی بوجود میآیند که از لحاظ قانونی ،موجه نیستند.
وی با ذکر این مطلب که استان کرمان نیز با این مشکل مواجه است ادامه داد :با
اینکه در این خصوص ،قانون و مقررات خوبی داریم اما در عمل ،با محافظه کاری و
بعضا مسامحه ،زمینه اینگونه اتفاقات بوجود میآید و حاشیهنشینی از دل همین محافظه و
مسامحه بیرون میآید.
وی با تصریح به اینکه امروز این سکونتگاه های غیرمجاز که در حواشی شهر بوجود
آمدهاند مبدا و مکان امنی برای انواع معضالت اجتماعی ،فرهنگی و نیز امنیتی شده است
بیان کرد :در دولت یازدهم ،تمام مسئوالن نهادها و دستگاههای دولتی با عزمی جدی و
مدیریتی جهادی در صدد مقابله با این پدیده نامبارک برآمدند و توفیقاتی نیز حاصل شده
است.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه به ساماندهی مردم حواشی شهرها نیز توجه شده است
افزود :ممکن است افرادی نیز توسط برخی از افراد سودجو و زمینخوار ،فریب خورده باشند،
برای این افراد فریب خورده نیز طرح ساماندهی را در دستور کار داریم و موازی با مقابله
جدی با زمینخواری ،بحث ساماندهی را نیز پیش میبریم.
رزم حسینی در ادامه از دستگیری  20نفر از زمینخواران اراضی استان کرمان توسط
اداره اطالعات استان خبرداد و گفت :این افراد بعضا کرمانی نیز نیستند اما با اعمال خود
همچون جعل مدارک اراضی دولتی ،موجب ایجاد معضل و پدیدهای نادرست در استان
کرمان شدهاند .وی با بیان اینکه پارسال ،شاهد همدلی و همزبانی مورد تاکید مقام معظم
رهبری در بین مسئوالن و مدیران مربوطه بودهایم اضافه کرد :این روند ادامه خواهند داشت
و تا حصول نتیجه نهایی از هیچگونه اقدام مقتضی کوتاهی نخواهیم کرد.
استاندار کرمان با بیان اینکه شهر کرمان با وسعتی بالغ بر  14هزار هکتار ،جمعیتی حدود
 700هزار نفر را در خود جای داده است اما گنجایش سه میلیون سکنه را دارد خاطرنشان
کرد :البته به دلیل کمبود منابع و امکانات امکان ارائه خدمات به این جمعیت وجود ندارد و
تراکم جمعیت در شهر کرمان بسیار کم است.

امکان پرداخت حق بیمه سربازی در 12قسط

مدیرکل امور فنی بیمهشدگان تأمیناجتماعی گفت:
پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی حداکثر در 12
قسط امکان پذیر است و متقاضی ملزم به پرداخت در زمان
های تعیین شده است.
به گزارش ایسنا ،سیروس نصیری در این خصوص
گفت :به استناد قانون اصالح تبصره ماده  14قانون
کار و الحاق یک تبصره به آن و قانون استفساریه قانون
مذکور مصوب مجلس شورای اسالمی و آییننامه اجرایی
مربوطه مصوب هیأتوزیران ،احتساب مدت خدمت نظام
وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون
تأمیناجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ،امکانپذیر

است.
وی افزود :احتساب سوابق موردنظر منوط به
بیمهپردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه
حقبیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حقبیمه متعلقه
طبق ضوابط مقرر در ماده سه آییننامه اجرایی مذکور به
نسبت هفتسیام سهم بیمهشده و بیستوسه سیام سهم
دولت است .نصیری ادامه داد :مهلت پرداخت حقبیمه
درصورت پرداخت یکجا ،حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم
اعالمیه بدهی است.
وی تصریح کرد :بیمهشده درصورت عدم توانایی
پرداخت یکجای حقبیمه متعلقه میتواند در مهلت مذکور

نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در
این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر
مالحظات ،حقبیمه متعلقه را حداکثر در  12قسط ماهانه
تقسیط خواهد کرد.
مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی
خاطرنشان کرد :در هرحال پذیرش سوابق موردنظر و
بهرهمندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمیناجتماعی
منوط به پرداخت کامل حقبیمه در مهلتهای تعیین شده
خواهد بود در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور
براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حقبیمه با
رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری سارقان تخریبگر منازل با ده ها فقره سرقت
در غرب و شرق تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ  24اسفندماه پارسال وقوع
یک فقره سرقت منزل در خیابان فرجام به کالنتری 126
تهرانپارس اعالم شد که با حضور مأموران در محل و
انجام تحقیقات اولیه ،بنا بر اظهارات مالباخته مشخص شد
سارق یا سارقان اقدام به سرقت بیش از  20میلیون تومان
طال و جواهرات ،لب تاپ ،عابر بانک و  ...کرده اند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت منزل"
و به دستور شعبه اول دادیاری دادسرای ناحیه  4تهران،
پرونده در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت و با آغاز رسیدگی به پرونده و با توجه به شیوه
سرقت از طریق "تخریب درب ورودی" در طبقه دوم یک
مجتمع مسکونی و دیگر اطالعات بدست آمده از اقدامات
فنی – پلیسی تیم بررسی صحنه سرقت پایگاه چهارم
آگاهی ،کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که این سرقت به
همراه ده ها فقره سرقت منزل دیگر توسط گروه مشخصی
از سارقین انجام شده است.
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان در
دستور کار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار
داشت تا نهایتا با دستگیری یکی از مجرمین سابقه دار
در زمینه خرید اموال مسروقه ،این شخص در اعترافاتش

به کارآگاهان عنوان کرد ،اخیرا گروهی از سارقین جوان
اقدام به فروش مقادیر متنابهی از انواع اموال مسروقه ی
به دست آمده از سرقت منازل از جمله لب تاپ ،تلویزیون
و حتی طال و جواهرات به وی کرده اند.
با توجه به اطالعات بدست آمده از این شخص،
کارآگاهان موفق به شناسایی سه نفر بنام های "سعید"
( 20ساله ) " ،محمد" (  21ساله ) و "بهزاد" ( 22ساله ) در
منطقه پردیس شهرستان بومهن شدند.
با شناسایی دقیق هویت و مخفیگاه هر سه متهم اصلی
پرونده ،هماهنگی های الزم قضایی انجام و هر سه نفر
متهم در سه عملیات همزمان ،در بیستم فروردین ماه
امسال دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.
با دستگیری متهمان و اطالع از اعترافات صریح خریدار
اموال مسروقه ،آنها که چاره ای جز اعتراف نداشتند به
ده ها فقره سرقت منزل در مناطق شرق تهران بویژه در
منطقه تهرانپارس اعتراف کردند؛ متهمین در اعترافات خود
با اشاره به شیوه "زاغ زنی" برای شناسایی محل های
سرقت عنوان کردند :در ساعات اولیه شب با پرسه زنی در
داخل کوچه ها ،اقدام به شناسایی واحدهای مسکونی که
چراغشان با وجود تاریک شدن هوا روشن نشده بود ،می
کردیم؛ پس از آن ،با اطمینان پیدا کردن از عدم حضور
صاحبخانه در خانه ،به شیوه های مختلف بالکن روی،
پنجره روی و بویژه تخریب در ورودی واحد ،وارد خانه

شده و اقدام به سرقت وجوه نقد ،دالر ،طال و جواهرات،
لب تاپ ،تلویزیون و  ...می کردیم.
در شرایطی که متهمان در اعترافات اولیه تالش داشتند
تا محل سرقت های خود را محدود به مناطق شرق تهران
کنند  ،اما در ادامه تحقیقات و با بررسی سرقت ها مشابه
سرقت مناطق غرب تهران
مشخص شد که ده ها فقره
ِ
بویژه در جنت آباد ،اشرفی اصفهانی ،خیابان پیامبر و ...
توسط همین گروه از سارقان انجام شده؛ متهمان که
چاره ای جز اعتراف نداشتند ،لب به بیان حقیقت گشوده
و صراحتا به ده ها فقره سرقت منزل در سطح شهر تهران
بویژه در مناطق غرب و شرق از مجتمع های آپارتمانی
اعتراف کردند .بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس
آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه سعداهلل گزافی ،رئیس
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اشاره به اموال
شناسایی شده از متهمان از جمله ویال در شمال کشور و
همچنین خودروهای مدل باال و شاسی بلند ،گفت :با توجه
به اقدامات پلیسی به عمل آمده و همچنین اعتراف صریح
متهمان به ده ها فقره سرقت منزل ،ده ها محل سرقت
در مناطق مختلف تهران شناسایی شده و در حال حاضر
تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی
متهمان و به ویژه سایر محل های سرقت در دستور کار
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفته است.

مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ
با انتشار تصویر یک کالهبردار پنج میلیارد ریالی از
شهروندان خواست او را شناسایی کنند.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ سیزدهم بهمن ماه پارسال
فردی با مراجعه به دادسرای ناحیه  2تهران اعالم کرد که
از حساب بانکی اش واقع در شعبه فلکه دوم صادقیه مبلغ
 500میلیون تومان برداشت شده و خود او نیز از طریق
یکی از دوستانش که جهت وصول چک به بانک مراجعه
کرده  ،در جریان این موضوع قرار گرفته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "جعل" و به دستور
شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه  2تهران  ،پرونده
برای رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گفت و با آغاز رسیدگی به پرونده  ،کارآگاهان
اطالع پیدا کردند که شخصی با جعل اوراق هویتی متعلق
به مالباخته و معرفی خود به عنوان صاحب حساب  ،اقدام

به برداشت  500میلیون تومان پول از
حساب مالباخته کرده است.
در ادامه کارآگاهان با مراجعه به
شعبه فلکه دوم صادقیه و بررسی
تصاویر بدست آمده از دوربین های
مداربسته موفق به شناسایی تصویر
فردی حدودا  35الی  40ساله شدند
که با مراجعه به شعبه ی محل افتتاح
حساب مالباخته  ،اقدام به برداشت
پول از حساب وی کرده بود.
در شرایطی که بنا بر اظهارات
کارمند بانک  ،برداشت کننده پول از حساب با ارائه مدارک
شناسایی حاوی اطالعات دقیق هویتی مالباخته اقدام به
برداشت پول کرده  ،اما مالباخته با وجود رؤیت تصویر این
شخص موفق به شناسایی وی نشد.

مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی
تهران بزرگ  ،با انتشار این خبر اعالم
کرد :با توجه به ادامه رسیدگی به
پرونده در اداره سیزدهم پلیس آگاهی
و به منظور شناسایی و دستگیری متهم
پرونده  ،دستور انتشار تصویر به دست
آمده از این شخص از سوی مقام قضایی
صادر شده است ؛ لذا از کلیه شهروندان
محترم که موفق به شناسایی تصویر
این شخص شدند درخواست می شود
تا هرگونه اطالعات خود در خصوص
هویت  ،محل سکونت  ،محل های تردد و یا اقدامات
مجرمانه این شخص را از طریق شماره تماس 51055513
در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
دهند.

جوان شیشهای که با انگیزه سرقت به محل کار سابقش در
انبار شرکتی خصوصی در کهریزک رفته بود نگهبان آنجا را به
قتل رساند اما چند ساعت بعد در چالوس دستگیر شد.
به گزارش همشهری ،صبح روز  27فروردينماه وقتي
كارگران انبار شركتي خصوصي واقع در منطقه شورآباد وارد
آنجا شدند جنازه نگهبان انبار را ديدند .مرد 60ساله به نام
علي بهدليل اصابت ضربات جسم سخت به سرش به قتل
رسيده بود اما اين همه ماجرا نبود .بههمريختگي بخش اداري
انبار نشان ميداد قاتل بعد از قتل نگهبان قصد دستبرد زدن
به گاوصندوق شركت را داشته اما در اين كار ناكام مانده و
تعدادي از تجهيزات رايانهاي را از آنجا دزديده است.
با اعالم اين خبر به قاضي شعبه 101دادگاه عمومي
و انقالب كهريزك ،رسيدگي به اين پرونده در دستور كار
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت .كارآگاهان در
بررسي صحنه جنايت به شواهدي دستيافتند كه حاكي از آن
بود قاتل به موقعيت انبار آشنايي كامل داشته است .طوري
كه از طريق دري مخفي كه هيچكس جز مدير آنجا از وجود
آن در اطالعي نداشت وارد شده است .اين در حالي بود كه
هيچكدام از كارگران شركت حتي آنهايي كه سالها در آنجا
مشغول بهكار هستند هم از وجود در مخفي اطالع نداشتند
و همه آنها طول روز از طريق در عمومي به بخش اداري
رفتوآمد ميكردند .با بهدست آمدن اين اطالعات كارآگاهان
بايد قاتل را در ميان كارگران فعلي و قديمي انبار جستوجو
كنند.

به اين ترتيب با كمك مدير انبار فهرستي 8نفره از
كارگراني كه ممكن بود در اين جنايت دست داشته باشند
تهيه و تحقيقات از آنان آغاز شد .برخي از اين افراد در انبار
شاغل بودند و برخي ديگر مدتها قبل به كارشان در آنجا
پايان داده بودند .با وجود اين شواهدي دال بر اينكه آنها در
اين جنايت دست دارند بهدست نيامد .درحاليكه چند ساعت
از آغاز تحقيقات گذشته بود به كارآگاهان خبر رسيد جواني
به نام سعيد قصد دارد تعدادي تجهيزات رايانهاي ازجمله يك
دستگاه لپتاپ را به فروشگاهي در شهر چالوس بفروشد .اما
مغازهدار به وي مشكوك شده و پليس را در جريان گذاشته
است .به اين ترتيب وقتي اين جوان نتوانست اثبات كند كه
اين تجهيزات متعلق بهخودش است بازداشت شد .وقتي سعيد
درخصوص سرقت اين تجهيزات تحت بازجويي قرار گرفت
اعتراف كرد آنها را از انباري در تهران سرقت كرده و نگهبان
انبار را به قتل رسانده است .به اين ترتيب با برمال شدن راز
اين جنايت سعيد به تهران انتقال يافت تا بازجوييها از وي در
تهران ادامه يابد .بررسيها نشان داد او پيش از اين در انبار كار
ميكرد و راننده ليفتراك بود اما از مدتي قبل ديگر در آنجا كار
نميكند .مدير انبار در اينباره به مأموران گفت :سعيد يكي از
افراد مورد اعتمادم بود و در انبار اختيارات زيادي داشت و بعد
از من مسئول كل انبار بود و باورم نميشود كه او نگهبان را به
قتل رسانده باشد .با وجود اين وقتي بازجوييهاي تخصصي
از متهم ادامه پيدا كرد جاي ترديدي در قاتل بودن او وجود
نداشت .او جزئيات اين جنايت را اينطور شرح داد :چندماه قبل

بهدليل حسادت ساير كارگران از انبار بيرون آمدم و مدتي
بيكار بودم .در همان روزها بود كه بهدليل مشكالت خانوادگي
همسرم من را ترك كرد .روزهاي سختي بود .ميخواستم
دوباره به انبار برگردم و در آنجا كار كنم كه اين اتفاق افتاد.
وي ادامه داد :روز حادثه در مسير رفتن به انبار بودم كه 2نفر
از دوستانم را در كهريزك ديدم .آنها در حال مصرف شيشه
بودند و من هم همراه آنها مقداري شيشه مصرف كردم و
ساعتي بعد به انبار رفتم .نگهبان من را كامال ميشناخت.
او اجازه داد وارد انبار شوم و حتي از من پذيرايي كرد و با
يكديگر شام خورديم .بعد از آن نگهبان ميخواست استراحت
كند اما من كه بهخاطر مصرف شيشه نميتوانستم بخوابم
ناگهان لولهاي از انبار برداشتم و در حالي كه نگهبان استراحت
ميكرد چند ضربه به او زدم .وقتي او بيحركت شد به قصد
سرقت از انبار از طريق در مخفي پشت ساختمان اداري كه
معموال باز بود وارد شدم و يكراست سراغ گاوصندوق رفتم اما
نتوانستم آن را باز كنم .به همين دليل تعدادي از تجهيزات
رايانهاي كه آنجا بود را سرقت كردم و با آژانس خودم را به
ميدان آزادي رساندم و در نهايت با كرايه كردن يك خودروي
سواري به چالوس رفتم .ميخواستم با فروش اموال مسروقه
چند روز در آنجا تفريح كنم اما ماموران دستگيرم كردند.
سرهنگ آريا حاجيزاده ،معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس
آگاهي تهران بزرگ ،با اعالم اين خبر گفت :هماكنون متهم
با صدور قرار قانوني در بازداشت به سر ميبرد و تحقيقات از
او ادامه دارد.

دستگیری  3دزد حرفهای به اتهام دهها فقره سرقت شبانه از منازل در تهران

درخواست پلیس برای شناسایی مخفیگاه شیاد حرفهای
به اتهام کالهبرداری  500میلیون تومانی با مدارک جعلی از حساب مشتری بانک در تهران

دستگیری پسر معتاد به شیشه به اتهام سرقت مرگبار از انبار یک شرکت خصوصی در جنوب تهران
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هیأت وزیران تصویب کرد

افزایش  ۱۵درصدی حقوق مستمریبگیران
و بازنشستگان تأمین اجتماعی

براساس مصوبه هیئت وزیران ،میزان مستمری
مشموالن سازمان تامین اجتماعی همانند شاغالن ،به
میزان پانزده درصد مستمری اسفند ماه  1393افزایش
یافت.
به گزارش ایسنا،در این جلسه سازمان حفاظت از محیط
زیست همزمان با فرا رسیدن «روز زمین پاک» گزارشی با
هدف حفاظت از آب و خاک به هیئت وزیران ارایه داد.
در این گزارش مهمترین آالینده های محیط زیست
ناشی از فاضالب ها و پسماند ها و وضعیت مدیریت انواع
پسماند ها و مسئولیت دستگاهای اجرایی ذیرربط برای
حل مشکالت و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
در همین راستا دولت سند آسیب شناسی کالنشهر ها
در بخش محیط زیست و خدمات شهری-بخش پسماند
را با تکیه بر اهمیت حفظ و نگهداری محیط زیست به
تصویب رساند .براساس سند مذکور ،سازمان حفاظت از
محیط زیست ،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
و سایر دستگاه ها مسئول موظفند در چارچوب وظایف
قانونی نسبت به تهیه دستورالعمل بهره برداری استفاده
صنایع از سوخت های مشتق شده از پسماندها ،تعیین
حد تشخیص پسماندهای عادی ،پزشکی حاصل از مطب
ها و کلینیک ها،تدوین دستور العمل بسته بندی مواد و

تجهیزات با هدف کاهش تولید پسماند ،تدوین دستور
العمل و ضوابط مربوط به دخیره سازی ،جمع آوری و
دفع پسماندهای پزشکی حاصل از مطب ها وکلینیک
ها ،تدوین دستورالعمل بسته بندی مواد و تجهیزات با
هدف کاهش تولید پسماند ،تدوین دستور العمل ضوابط
جایگزینی پالستیک های زیست تجزیه پذیر  ،اصالح
ضوابط استقرار واحد های بازیافت و مدیریت پسماند
ها و اصالح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی
آن یا رویکرد بررسی میزان تحقق وتعیین تکلیف مواد
اجرایی نشده و تدوین مواد قانونی مورد نیاز اقدام
نمایند .وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز موکلف است
تسهیالت و شرایط الزم برای اجرایی نمودن دستور
العمل بهره بهرداری و استفاده صنایع از سوخت های
مشتق شده از پسماندها را فراهم کند.
در ادامه ،تعدادی از پیشنهاد های دستگاه های اجرایی
پس از بررسی ،به تصویب هیئت وزیران رسید .
با تصویب دولت ،میزان مستمری مشموالن سازمان
تامین اجتماعی همانند شاغالن ،به میزان پانزده درصد
مستمری اسفند ماه  1393افزایش یافت.
هیئت وزیران با توجه به شروع کشت بهاره ،میزان
پرداخت یارانه نهاد ها و عوامل تولید کشاورزی در سال
 1394شامل انواع کودهای شیمیایی ،آلی و زیستی ،انواع

بذر و نهال ،بهینه سازی مصرف سموم ،کود شیمیایی و
مبارزه باآفات عمومی (هوایی و زمینی) اصالح نژاد دام
روستایی و توسعه خدمات بهداشتی ،درمانی دام های
روستایی و عشایری و واکسن دام ،سموم ،مواد ضد عفونی
کننده و مواد بیولوژیک را تعیین کرد.
دولت آیین نامه اجرایی موضوع نوع و نرخ تعرفه هزینه
کرد و درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از
امکانات بازارچه های مشترک مرزی را تصویب نمود.
بر اساس این آیین نامه ،حق بهره برداری از خدمات
عمومی ،اجاره بهای غرفه ،امکان و تاسیسات از قبیل
انبار ،باسکول (ترازو بزرگ) ،پارکینگ(توقفگاه) و نظایر
آن در هر بازارچه مشترک مرزی به موجب قرارداد توسط
استانداری به متقاضیان واجد شرایط ،اجازه داده می شود
و درآمد های حاصل از آن ،به ایجاد و بهسازی امکانات
بازارچه های مشترک مرزی ،تعمیرات اساسی و تجهیز
اماکن و تاسیسات و زیر ساخت های مورد نیاز بازارچه
های مشترک مرزی اختصاص یافت.
آیین نامه اجرایی موضوع پرداخت کمک هزینه
تحصیلی به ایثارگران ،حافظان کل قرآن کریم و قاریان
ممتاز کشوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
موسسات پژوهشی از دیگر مصوبات هیئت وزیران در
جلسه بود.

دستگیری 3معتاد به شیشه به اتهام سرقتهای زنجیرهای از رستورانها
برای تأمین هزینه مواد مخدر در تهران

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارقان رستوران های منطقه
کن خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در هشتمین روز از سال جدید فردی با مراجعه به کالنتری  142کن
به مأموران اعالم کرد که از رستورانش واقع در منطقه کن سرقت شده و سارقان تمامی
اموال و تجهیزات داخل رستوران را سرقت کرده اند  .مالباخته در اظهاراتش عنوان کرد:
سرقت در شرایطی انجام شده که رستوران هنوز افتتاح نشده و به همین علت تمامی اموال
سرقت شده شامل کلیه تجهیزات صنعتی ویژه رستوران  ،دهها تخته قالیچه  ،دهها دست
ظروف پذیرایی و  ...هنوزاستفاده نشده بودند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت اماکن" و به دستور شعبه ششم بازپرسی
دادسرای ناحیه  5تهران  ،پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت .با آغاز رسیدگی به پرونده  ،کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین های
مداربسته یکی از شعبات بانکی منطقه کن  ،موفق به شناسایی تصویر یکی از سارقان
شدند؛ تصویر بدست آمده  ،یکی از اراذل و اوباش منطقه حصارک پونک بهنام محمد .
م ( 32ساله) را نشان می داد که در ساعت  24روز هفتم فروردین ماه اقدام به سرقت از
رستوران کرده بودند .
با شناسایی "محمد  .م" به عنوان یکی از سارقان  ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که وی
قصد فروش بیش از  20تخته قالیچه را به قیمت کلی یک میلیون و  500هزار تومان را
دارد که بالفاصله این محل در منطقه حصارک پونک شناسایی و محمد در تاریخ دوازدهم

فروردین ماه دستگیر و دهها تخته قالیچه نیز از وی کشف شد .
"محمد  .م" که چاره ای جز اعتراف نداشت  ،صراحتا به مشارکت در سرقت اعتراف و
دو نفر دیگر از اراذل و اوباش منطقه حصارک پونک بهنام های مهراب ( 32ساله) و حسین
( 33ساله) را به عنوان همدستان خود معرفی کرد.همزمان مخفیگاه وی نیز مورد بازرسی
قرار گرفت و مقادیر دیگری از اموال سرقت شده از این محل کشف شد.
با شناسایی دو عضو دیگر این گروه از سارقین " ،مهراب" و "حسین" نیز در تاریخ
هجدهم فروردین ماه دستگیر و ضمن اعتراف صریح به مشارکت در سرقت عنوان کردند
که قسمت عمده ی اموال سرقت شده را در قالب ضایعات به مبلغ  500هزار تومان فروخته
اند که بالفاصله فرد خریدار اموال مسروقه  ،شناسایی  ،دستگیر و تمامی اموال سرقت
شده از وی کشف شد.
بر اساس گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه داوود
مرادی  ،رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این خبر گفت :هر سه متهم
پرونده از اراذل و اوباش منطقه حصارک پونک بوده و به مصرف موادمخدر از نوع شیشه
نیز اعتیاد دارند و انگیزه خود از این سرقت را نیزتأمین هزینه مواد عنوان کرده اند.
مرادی با اشاره به اعتراف متهمان به انجام سرقتهای مشابه گفت :در ادامه تحقیقات
 ،متهمان به چندین سرقت مشابه از واحد رستورانی اعتراف کردند که تحقیقات تکمیلی
برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی ،در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفته است.

اعتراف زن جوان به ربودن نوزاد  12روزه پس از سقط جنینش در تویسرکان
راز زن جوان که پس از سقط جنین با ربودن نوزاد
 12روزه ،او را به جای فرزندش به خانه برده بود هنگام
دریافت شناسنامه فاش شد.
به گزارش جام جم ،ساعت  12ظهر بیست و ششم
فروردین امسال زوج جوانی با حضور در پلیس آگاهی
شهرستان تویسرکان از ربوده شدن پسر  12روزه شان به
نام محمداحسان توسط زن جوانی خبر دادند.
مادر کودک در اظهاراتش به پلیس گفت 12 :روز پیش
در یکی از بیمارستان های شهر زایمان کردم .در آنجا با
زنی آشنا شدم که می گفت شهرستانی بوده و صاحب
فرزندی نمی شود و آرزو دارد روزی صاحب پسری شود.
در ادامه گفت وگو با این زن که خودش را مریم معرفی
می کرد ،او مدعی شد به خاطر طلسم نمی تواند صاحب
فرزندی شود و از طریق یکی از اقوامش شنیده اگر از آب
حمام نوزادی که بتازگی متولد شده استفاده کند ،طلسم
باطل می شود.
وی ادامه داد :با شنیدن این حرف ها و غافل از این که
زن غریبه چه نقشه ای در سر دارد ،دلم به حالش سوخت
و به او اعتماد کردم .پس از مرخص شدن از بیمارستان
او شماره تماس و آدرسم را گرفت و چندبار به مالقات
من و پسرم آمد .روز حادثه آن زن دوباره به خانه ام آمد
تا این بار یک بطری از آبی که با آن پسرم را حمام کرده
بودم ،تحویل بگیرد.در حال جارو کردن اتاق محمداحسان
بودم که متوجه سکوت مشکوکی در خانه شدم .وقتی به
پذیرایی آمدم ،متوجه شدم این زن پسرم را ربوده است.
با ثبت اظهارات والدین نوزاد ربوده شده ،مشخص
شد آنها هیچ نشانی و شماره تماسی از متهم در اختیار
ندارند.
همزمان با شروع تحقیقات ،کارآگاهان به سرپرستی
سرگرد افشین محمدی ،رئیس پلیس آگاهی شهرستان

تویسرکان پس از انجام چهره نگاری رایانه ای از زن
کودک ربا ،در قالب چند گروه عملیاتی جستجوهایشان
را ادامه دادند.
این در حالی بود که تصاویر رایانه ای از متهم فراری
در اختیار گشت های انتظامی ،داروخانه ها ،مراکز درمانی
و اداره ثبت احوال شهرستان تویسرکان قرار گرفت تا به
محض مشاهده آن زن موضوع را به پلیس اطالع دهند.
سرانجام شنبه هفته گذشته یکی از مسئوالن اداره
ثبت احوال با پلیس تماس گرفت و اعالم کرد ،مردی
برای دریافت شناسنامه یک نوزاد به آنجا آمده که
مشخصاتی که از همسرش ارائه کرده با زنی که پلیس در
تعقیب اوست مطابقت دارد ،اما این مرد به دلیل این که
مدارکش ناقص بوده آنجا را ترک کرده تا فردا مراجعه
کند.
ماموران با احتمال این که مرد 40ساله دوباره برای
دریافت شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه می کند،
روز بعد به آنجا اعزام شده و متهم را شناسایی و دستگیر
کردند .این مرد با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی شد و
گفت :من یک دختر هفت ساله دارم.
همسرم چند مرتبه باردار شد اما به دلیل بیماری
مجبور به سقط جنین می شد تا این که او سال گذشته
دوباره باردار شد و چند روز پیش در یکی از زایشگاه های
استان همدان وضع حمل کرد .اکنون هم برای دریافت
شناسنامه برای فرزندمان به اینجا آمده ام و از ماجرای
کودک ربایی بی خبر هستم.
ماموران دو روز پیش به خانه این مرد اعزام شدند و
مریم را بازداشت کردند .در بازرسی از خانه او نوزاد ربوده
شده شناسایی و تحویل خانواده اش شد.
متهم زن در بازجویی های اولیه اظهارات متناقضی
را بیان کرد و مدعی شد نوزاد محمدامین نام دارد و

فرزند خودش است .در ادامه بازجویی ها ،متهم بعدازظهر
دوشنبه اعتراف کرد نوزاد خانواده شاکی را ربوده و
شوهرش از این ماجرا بی خبر بود.
وی در اظهاراتش گفت :ماحصل ازدواج من و شوهرم
یک دختر هفت ساله است .بعد از آن چند بار باردار شدم
اما هر بار جنین سقط می شد .سال گذشته دوباره باردار
شدم و دوست داشتم این بار فرزند پسری به دنیا بیاورم
اما دو ماه پیش جنین سقط شد .با از دست دادن فرزندم
بسیار شوکه شدم و ماجرا را از همه مخفی کردم و از آن
موقع دچار افسردگی شدم .نمی توانستم باور کنم که این
بار هم فرزندم را از دست داده ام .یک روز به طور اتفاقی
به بیمارستان رفتم و در آنجا با شاکی که تازه فرزند
پسری به دنیا آورده بود ،آشنا شدم .با مشاهده نوزادش
وسوسه شدم او را ربوده و به خانه ام ببرم .شوهرم در
این مدت به سفر کاری می رفت و متوجه سقط جنین
نشده بود.
متهم یادآور شد :نقشه ای طراحی کردم و با فریب
شاکی به خانه اش راه یافتم و نوزادش را ربودم .بعد با
شوهرم تماس گرفتم و وانمود کردم که فرزندم به دنیا
آمده و او مقابل یکی از زایشگاه های استان همدان آمد و
من و نوزاد را به خانه برد .قصد داشت برای او شناسنامه
بگیرد که ماجرا لو رفت.
سرهنگ قاسم قربانی فرمانده انتظامی شهرستان
تویسرکان در این باره به جام جم گفت :با اعتراف متهم
و ثبت اظهارات وی ،برای آنها قرار قانونی صادر شده که
تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد .در تحقیقات
مشخص شد که این زن فقط برای این که عالقه ای
به فرزند پسر داشته ،دست به این کار زده که متاسفانه
با انجام این کار اشتباه ،مجازات سختی در انتظار وی
است.

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
از  200نفر با راهاندازی یک سایت همسریابی
در رباطکریم

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم غرب استان تهران
از پایان کار یک سایت همسریابی با بیست میلیون ریال
کالهبرداری خبر داد .به گزارش ایسنا،سرهنگ جعفر علیزاده
با اعالم این خبر گفت :در پی گزارشهای رسیده از پلیس فتا
ویژه غرب استان تهران مبنی بر وجود سایت همسر یابی در
رباط کریم و کالهبرداری از مردم ،بررسی موضوع در دستور
کار پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت .علیزاده افزود:
ماموران پلیس فتا پس از بررسی و تحقیقهای مختلف سایتی
را در زمینه همسر یابی شناسایی کرده ،و با روشهای خاص
پلیسی با وی قرار مالقات گذاشته و در یک عملیات غافلگیرانه
فرد مورد نظر دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شد .وی ادامه
داد :متهم دستگیر شده در بازجوییهای پلیسی به جرم خود
مبنی برسایت همسریابی اعتراف و عنوان کرد که بیش از
شش ماه است در این زمینه فعالیت داشته و  200نفر عضو جذب و بیست میلیون
ریال نیز کالهبرداری کرده است .علیزاده در پایان گفت :متهم پس از تشکیل پرونده
به مرجع قضایی تحویل داده شد.

تصادف  18خودروی کاروان عروسی
در اتوبان بابایی تهران

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع تصادف
خونین میان  18خودروی کاروان عروسی در بزرگراه بابایی خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سید جالل ملکی در این باره گفت :هفته گذشته حادثه برخورد
 18دستگاه خودرو سواری در غرب به شرق بزرگراه بابایی بعد از پل استخر به سامانه
 125اطالع داده شد و به دنبال آن ستاد فرماندهی عوامل دو ایستگاه را به محل
حادثه اعزام کرد.
وی با اشاره به حضور آتش نشانان در محل حادثه ادامه داد :با حضور آتشنشانان
در محل مشاهده شد که  18دستگاه خودروی سواری شامل پژو  ، 405پراید ،پژو 206
 ،بی ام دبلیو و  ...با یکدیگر برخورد کرده و متوقف شدهاند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه در
بررسیهای اولیه مشخص شد که این خودروها برای کاروان عروسی بودهاند ،گفت:
آتش نشانان بالفاصله وارد عمل شده و همزمان با ایمن سازی محل عملیات نجات
را نیز آغاز کردند.
به گفته ملکی در این حادثه دو خانم دچار آسیبدیدگی شدند که یکی از آنها در
دقایق اولیه توسط اقوام به مراکز درمانی منتقل شد و نفر دوم نیز توسط آتشنشانی به
اورژانس تحویل داده و سپس به مراکز درمانی منتقل شد .وی با بیان اینکه آتشنشانان
در ساعت پنج دقیقه بامداد همان روز به عملیات خود خاتمه دادند ،گفت :علت این
حادثه از سوی عوامل راهنمایی و رانندگی بررسی و اعالم خواهد شد؛ اما آنچه که
الزم میدانم دربارهاش به شهروندان هشدار دهم این است که کاروانهای خودرویی
ماشین عروس در هنگام تردد نباید مانع از بسته شدن بزرگراهها و خیابانهای اصلی
شوند و همچنین باید از انجام حرکات مارپیچ و نمایشی نیز پرهیز کنند.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم آشپزي ياد نميگيرد ،میخواهم طالقش دهم!
مرد جوان وقتي ديد که همسرش آشپزي کردن را ياد نميگيرد تصميم به جدايي
گرفت .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زوج جوان با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق دادند .مرد جوان در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي
همسرم اصال آشپزي بلد نيست و االن دو سال است که هنوز هم ياد نگرفته است.
روزهاي اول سعي ميکردم او را درک کنم و به او حق بدهم که آشپزي بلد نباشد.
اما االن دو سال است که از زندگي مشترک ما گذشته و همسرم همچنان بلد نيست
که غذا درست کند .وي ادامه داد :هر بار ميخواهد غذا درست کند خراب ميکند و ما
مجبور ميشويم غذاي بيرون را بخوريم .در اين دو سال ما يا مهمان بوديم ،يا غذاي
بيرون خوردهايم و يا از مادرزنم غذا گرفتهايم .مرد جوان در ادامه گفت:من دوست
دارم که همسرم خودش برايم آشپزي کند و غذا بپزد .اما او اينکار را انجام نميدهد
و تصميم به جدايي گرفتم .زن جوان هم به قاضي گفت :آقاي قاضي مردي که تنها
شود همان بهتر که برود و تنها زندگي کند.
به خاطر آشپزي بخواهد از همسرش جدا 
خوب من نميتوانم آشپزي را ياد بگيرم و در اين مدت هم خيلي سعي کردم ولي
نشد .اما شوهرم هر شب و هر روز سر من غر ميزند و از من ميخواهد که سريعتر
آشپزي کردن را ياد بگيرم .واقعا از رفتارهايش خسته شدم و تصميم به جدايي گرفتم.
بعد از صحبتهاي اين زوج قاضي دليل آنها براي طالق را کافي نداست و اين زوج
را با هم آشتي داد.

دستگیری دختر  18ساله به اتهام سرقت
از پسران جوان درون ترمينالها و اتوبوسها
در تهران

دختر  ۱۸ساله اي كه براي تامين هزينههاي خود و برادرش دست به دزدي ميزد از
سوي پليس بازداشت شد .به گزارش آرمان ،چندي پيش ماموران پليس آگاهي در جريان
وقوع سرقتهاي سريالي در ترمينالها و اتوبوسها قرار گرفتند و بالفاصله موضوع را در
دستور كار خود قرار دادند و به تحقيق در اين رابطه پرداختند .تجسسهاي پليسي در اين
خصوص ادامه داشت تا اينكه دختر جواني در ترمينال در حالي كه قصد سرقت از يك مرد
جوان را داشت توسط مردم دستگير و تحويل مقامات پليس شد .اين دختر  ۱۸ساله پس از
دستگيري به ماموران گفت :خيلي وقت است كه پدر و مادرم از هم جدا شده و من برادرم
تنها شدهايم .من هم براي اينكه خرج خودم و برادر كوچكم را به دست بياورم دزدي ميكنم.
با اعتراف اين دختر نوجوان وي با قرار قانوني روانه زندان شد.
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مادر مقتول :پسرم قبل از مرگ وصیت کرد
قاتلش را ببخشم
زن ميانسالي كه پسرش هنگام درگيري با دو برادر به قتل رسيده بود در جلسه
دادگاه گفت كه مقتول قبل از فوت از او خواست ه بود متهم را عفو كند.
به گزارش جوان 13 ،شهريورماه سال  ،88مأموران پليس از قتل پسري به نام
بهادر در يكي از خانههاي ميدان  72نارمك باخبر و در محل حاضر شدند .مادر
مقتول گفت لحظاتي قبل وقتي وارد خانه شدم ديدم كه پسرم با دو نفر از دوستانش
كه كمال و جمال نام داشتند و برادر بودند ،مشغول كشيدن شيشه است .به رفتارشان
اعتراض كردم و از دو برادر خواستم خانه را ترك كنند .وقتي جمع آنها را ترك كردم،
صداي مشاجره بلند شد و دو برادر از خانه گريختند .بعد متوجه شدم كه پسرم را به
قتل رساندهاند.
بعد از بازداشت ،دو متهم به قتل اقرار كردند .كمال گفت وقتي مادر بهادر وارد خانه
شد و به رفتار ما اعتراض كرد ،بهادر از ما خواست خانه را ترك كنيم كه عصباني شديم.
من با چاقو ضربهاي به او زدم و بعد فرار كرديم.
پرونده دو متهم بعد از كامل شدن تحقيقات از سوي هيئت قضايي شعبه  71دادگاه
كيفري استان تهران بررسي و كمال به قصاص و جمال هم به پنج سال حبس محكوم
شد .بعد از تأييد رأي دادگاه در ديوان عالي كشور و انجام تشريفات قانوني براي اجراي
حكم ،مادر مقتول در دادسرا حاضر و از متهم اعالم گذشت كرد بنابراين كمال هفته
گذشته براي محاكمه از جنبه عمومي جرم مقابل هيئت قضايي قرار گرفت.
مادر مقتول ابتداي جلسه در جايگاه قرار گرفت و گفت وقتي پسرم را به بيمارستان
منتقل كرديم به من گفت كه خون را نبايد با خون شست و اگر من فوت شدم بهتر
است كه از كمال اعالم گذشت كنم .من هم بعد از انجام مراحل قانوني محاكمه راهي
دادسرا شدم و به وصيت پسرم عمل كردم.
پس از آن كمال در جايگاه قرار گرفت و از دادگاه طلب بخشش كرد .او گفت من به
خاطر مصرف شيشه دچار حاالت رواني ميشوم به طوري كه تا زماني كه مواد مصرف
نكنم نميتوانم به حمام بروم .متهم گفت مدتي قبل برادرم مشمول عفو و از زندان آزاد
شد ،من هم وضعيت خوبي ندارم و درخواست گذشت ميكنم .قاضي عزيزمحمدي بعد
از شور با اعضاي دادگاه رأي به آزادي متهم با احتساب ايام بازداشت داد.

دستگیری مرد خالفکار به اتهام نصب برنامه
جاسوسی روی موبایل دختر همسایهشان برای
باجگیری از او در خراسان رضوی

عامل مزاحمت و تهدید مجازی دختر جوان از سوی پلیس سایبری دستگیر شد.
به گزارش ایران ،رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی در تشریح خبر
گفت :زن جوانی با مراجعه به پلیس تقاضای رسیدگی به شکایت خود را داشت.
این زن در اظهارات اولیه خود گفت :مدتی است که آرامش خود را به علت دریافت
پیامهای تهدیدآمیز از دست دادهام و احساس میکنم از طرف افراد خاصی تحت
کنترل هستم .سرهنگ سید محسن عرفانی افزود :کارشناسان پلیس سایبری با
توجه به حساسیت موضوع بالفاصله وارد عمل شدند .در بررسیهای ابتدایی از
گوشی تلفن مشخص شد برنامه جاسوسی روی این گوشی نصب شده است.
بدینترتیب با به دست آمدن این سرنخ و پیگیریهای اطالعاتی پلیس ،متهم
پرونده شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد .این مرد  40ساله در برابر
شواهد پلیسی ناچار به بیان حقیقت شد و اعتراف کرد :با دختر جوان همسایه بودیم
و با به دست آوردن رمز وای فای وی و نصب برنامهای روی گوشی تلفناش،
لحظه به لحظه او را کنترل میکردم .وی در اعترافات خود همچنین اظهار داشت
به این دختر پیشنهاد دوستی داده و پس از مواجهه با پاسخ منفی برایش ایجاد
مزاحمت کرده است .سرهنگ عرفانی با اشاره به این مطلب که پسر همسایه برای
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است به شهروندان توصیه کرد:
در صورت استفاده از گوشی هوشمند ،آگاهی خود را نسبت به این وسیله  -رایانه
جیبی  -بدانیم و با حفظ و تغییر بموقع رمزها و پسوردها خود را از خطرات مصون
نگه داریم و همچنین روی هر لینکی که از طرف فردی ناآشنا ارسال میشود
کلیک نکنیم.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم خيلي بدقول است ،طالق میخواهم!

زن جوان راهي دادگاه خانواده شد تا از شوهر بدقولش براي هميشه جدا شود.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم
خيلي بدقول است و تحت هيچ شرايطي پاي قولي که ميدهد نميايستد.
زن جوان ادامه داد:چندين بار به من قولهاي مختلف داده اما يکبار هم به آنها
عمل نکرده است .او نه تنها به من بلکه به همه بدقولي ميکنند و هيچ کس روي
حرفهاي او حسابي باز نميکند و اينکارهايش باعث خجالت من ميشود و گاهي
اوقات واقعا شرمنده ديگران ميشوم.
وي افزود:وقتي جايي ميخواهيم برويم به خاطر بدقولي شوهرم هميشه دير
ميشود و گاهي اوقات نيز کال برنامه کنسل ميشود .کارهايش واقعا مرا عذاب
ميدهد و ناراحت ميکند .االن دو سال است که دارم اين رفتارهاي شوهرم را
تحمل ميکنم و حرفي نميزنم .ولي ديگر خسته شدم و تصميم به جدايي گرفتم.
بعد از صحبتهاي اين زن قاضي شوهر وي را به دادگاه خانواده احضار کرد.
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شماره مکانیزه139330400901122316 :
آگهی تغییرات شرکت نور تابان بینش با مسئولیت محدود به شماره ثبت  412680و شناسه ملی
10320649805
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به
تهران بلوار دالوران ضلع شمالی چهارراه اول پ  515کدپستی  1688717711انتقال یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
55441
______________________________________________________
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شماره مکانیزه139330400901120325 :
آگهی تغییرات شرکت تالش گستر آفتاب با مسئولیت محدود به شماره ثبت  457626و شناسه ملی
14004240935
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/11/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

یکسانسازی خدمات سازمانهای بیمهای پایه
انطباق پوشش بیمههای پایه برای  500قلم تجهیزات و  200قلم دارو

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اعالم خبر
ابالغ طرح یکسان سازی خدمات و ضوابط سازمانهای
بیمهای پایه توسط وزیر رفاه گفت :بر این اساس انطباق
 500قلم تجهیزات پزشکی و  200قلم دارو انجام و برای
آنها باالترین پوشش بیمهای در نظر گرفته شد.
به گزارش ایسنا ،احمد میدری در مراسم "رونمایی
از طرح یکسان سازی رویه بیمههای پایه" که همزمان
با سالروز اجرای طرح بیمه همگانی هم اکنون در حال
برگزاری است افزود :این طرح مصداق بارز همدلی و
همزبانی است و اگر همدلی بیمهها نبود این کار پیش
نمیرفت.
میدری معاون رفاهی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در ادامه این مراسم با بیان اینکه بیمهها با زبان متفاوت
با مراکز ،داروخانهها و ...تعامل داشتهاند ،گفت :اکنون این
ضوابط و قراردادها بسیار به هم نزدیک شده است .البته
این یک کار بزرگ بود که مردم تنها نوک این قله را
دیدند و خوشبختانه امروز این ناهماهنگیها که مردم

از آن زیان میدیدند از بین رفته و به
سمت یکسانسازی رویهها پیش رفتیم.
وی ادامه داد :نتیجه مستقیم این امر،
کاهش سرگردانی ارائهکنندگان خدمات
سالمت است .ما مقررات مختلفی از
سوی  4سازمان بیمهگر داشتیم که
رعایت این قوانین متعدد نوعی بیقانونی
را رقم زده بود .باید قانون یکسان باشد.
این رویههای متعدد ،کنترل مخارج را
برای سازمانهای بیمه مشکل کرده
بود.معاون رفاهی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه از زمستان گذشته و با تشکیل جلسات کارشناسی
در  7کمیته با انجام  2400نفر ساعت کار کارشناسی،
امر یکسانسازی رویهها دنبال شد ،گفت :براین اساس
رویههایی یکسان شده که یکی از مهمترین آنها تجهیزات
و داروست .براین اساس  500قلم تجهیزات پزشکی مورد
انطباق قرار گرفت و  2300قلم دارویی مورد بررسی قرار

گرفت و بیش از  200قلم دارو یکسانسازی
شدند.
میدری افزود :همچنین قراردادهای
منعقد شده در برخی سازمانها با برخی
مراکز درمان یکساله بود که با ابالغ
یکسانسازی ،این قراردادها  5ساله
خواهند شد .براین اساس سند واحد 70
صفحهای طرح یکسازنسازی در اختیار
تمام بیمارستانها قرار میگیرد .عالوه بر
این در خدمات سرپایی چون رادیوتراپی،
آزمایشگاه و ...نحوه تعامل سازمانها یکسان میشود.
وی با بیان اینکه به سمت اجرای ماده  38قانون برنامه
پنجم توسعه میرویم ،عنوان کرد :با کاری که انجام شده،
بخشی از منافع تجمیع بیمهها نصیب مردم میشود .این
طرح یک شروع است که ادامه خواهد داشت و مسائل
پیچیده درمان اجازه نمیدهد بگوییم این کار پایان یافته
است.

جان باختن پسر ۱۱ساله حین اردوی دانشآموزی درون دریاچه در مهریز یزد

اردوی یکـــــروزه دانشآموزان میبدی کنار دریاچه غربالبیز مهریز پایان تلخی
داشت.
به گزارش همشهری ،هنگام ظهر ،درحالیکه دانشآموزان خودشان را برای نماز آماده
میکردند ،یکی از آنها در آبهای سرد دریاچه غرق شد و جانش را از دست داد.
اين حادثه ظهر دوشنبه هفته گذشته در حاشيه شهرستان مهريز رخ داد .آن روز
مسئوالن مدرسه سيدمصطفي خميني در شهرستان ميبد ،عدهاي از دانشآموزان را براي
شركت در اردوي يكروزه به نزديكي درياچه غربالبيز برده بودند كه يكي از دانشآموزان
11ساله بهنام امير شهبخش در درياچه جان باخت.
رضا ايزدي ،يكي از شاهدان اين حادثه كه در نزديكي درياچه حضور داشت ميگويد:
چندين سال است كه هنگام بهار با اسب در كنار درياچه كار ميكنم .حدود ساعت 9صبح
بود كه متوجه شدم 2گروه از دانشآموزان براي اردو به كنار درياچه آمدهاند.
يك گروه دختران دبيرستاني بودند و گروه ديگر پسربچههاي مدرسهاي .همراه اسبم
راهي درياچه شدم و همان موقع پسربچهاي با لباسهاي خيس نزد من آمد و خواست سوار
اسب شود .او همان پسربچهاي بود كه ساعاتي بعد در درياچه غرق شد.
به او گفتم صبر كند تا لباسهايش خشك شود و بعد سوار اسب شود اما او اصرار
داشت كه سوار شود .يك اسكناس 2هزارتوماني خيس دستش بود كه آن را به من داد
و سوار اسب شد.
پس از آن به كارم ادامه دادم تا اينكه حوالي ظهر ،بار ديگر همان پسربچه نزد من آمد
و خواست يكبار ديگر اسبسواري كند .اين بار فقط يك اسكناس هزار توماني داشت و
چون نخواستم دلش بشكند ،قبول كردم كه باز هم سوار شود .او نخستين و آخرين كسي
بود كه سوار اسبم شد .وقتي پياده شد ،صداي مربيان را شنيدم كه از بچهها ميخواستند
براي نماز آماده شوند .پسربچه از اسب پياده شد و به طرف درياچه رفت و من هم تصميم
گرفتم به خانه برگردم كه ناگهان صداي فرياد يكي از دختران دبيرستاني را شنيدم كه
ميگفت :يكي داخل درياچه غرق شد.
مرد جوان ادامه داد :آن روز پسرداييام نيز همراه من بود .او قبل از من به كمك
پسربچه رفت .من هم دوان دوان خودم را به سمت محلي كه حادثه رخ داده بود رساندم.

پسرداييام را ديدم كه همه لباسهايش خيس بود و وحشت كرده بود .ميگفت كه
پسربچه غرق شده و او هر چه تالش كرده نتوانسته است نجاتش دهد .در همين هنگام
مربيان و سرپرستان دانشآموزان هم خودشان را به محل حادثه رساندند .پسربچه در
محلي غرق شده بود كه عميقترين قسمت درياچه بود.
همان موقع با آتشنشاني تماس گرفتم و دقايقي بعد امدادگران به آنجا آمدند .حتي
يك غواص هم آمد و جستوجو شروع شد .حدود ساعت 3بعدازظهر ،يعني 2ساعت پس
از وقوع حادثه بود كه غواص توانست جسد پسربچه را بيرون بكشد .با ديدن او شوكه شدم.
باورم نميشد كسي كه ساعاتي پيش سوار اسبم شده بود ،همان كسي است كه در درياچه
غرق شده بود .او براي شنا و آبتني به قسمت عميق درياچه رفته بود اما چون آب درياچه
خيلي سرد است ،احتمال ميدهم كه دچار ايست قلبي شده و در نهايت غرق شدهبود.
در هميــن حال ،سيدابوالفضــل حسينيمنش ،رئيس آتشنشاني مهريز نيز گفت:
دانشآموز 11ساله بهخاطر سهلانگاري و آشنا نبودن به شنا در غربالبيز غرق شد و تالش
غواص و نيروهاي امداد و نجات آتشنشاني براي نجات جان اين دانشآموز كارساز نشد.
به گفته وي ،براي جلوگيري از وقوع اينگونه حوادث ناگوار در غربالبيز بايد نسبت به فنس
كشي دور درياچه و همچنين ممنوعه كردن منطقه براي شنا اقدام كرد.
رضا ايزدي كه اهل مهريز است ،پيش از اين هم شاهد چنين حادثهاي بوده است .او
ميگويد :درياچه غربالبيز ،يك درياچه فصلي است .يعني از اواخر زمستان پر آب ميشود
و هنوز به خرداد نرسيده ،خشك ميشود .اين محل در تعطيالت نوروز مملو از گردشگران
ميشود .به همين دليل در 13روز عيد ،يك غواص در اينجا حضور دارد تا مراقب باشد
حادثهاي رخ ندهد .پس از پايان تعطيالت ،باوجود اينكه سيل اردوهاي دانشآموزي و
گردشگران همچنان به سمت اين منطقه سرازير است ،اما ديگر از غواص خبري نيست.
حدود 2سال پيش بود كه من شاهد غرق شدن جواني در همين درياچه بودم.
او بهدليل سردي آب دچار ايست قلبي و در نهايت غرق شده بود .يكي از اتباع افغاني
هم كه براي تفريح به اين منطقه آمده بود ،داخل درياچه غرق شد .مسئوالن بايد به اين
فكر باشند كه تا آخر بهار و خشك شدن درياچه ،غواص كنار درياچه حضور داشته باشد تا
ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم.

قتل پدر با تصادف عمدی و کسب رضایت تنها خواهرش
برای رهایی از مجازات توسط دختر ناخلف جنایتکار در تهران!

زني كه متهم است در حادثه تصادف عمدي پدرش را به قتل رسانده رضايت خواهرش
را جلب كرد.
به گزارش جوان ،ظهر روز سه شنبه  28بهمن ماه سال گذشته كاركنان بيمارستان امام
حسين(ع) مأموران پليس را در جريان مرگ مشكوك مرد سالمندي قرار دادند .تحقيقات
نشان داد مرد  55سالهاي به نام كاظم در حالي كه سوار بر موتور بوده در يك تصادف با
خودروي رنو مجروح و بعد از انتقال به بيمارستان فوت شده است.
بررسي بيشتر نشان داد راننده خودرو دختر جواني بوده كه بعد از تصادف از محل
گريخته است اما يكي از شهروندان شماره پالك خودرو را در اختيار پليس گذاشته است.
بعد از آن تحقيقات به دستور قاضي مدير روستا بازپرس ويژه قتل ادامه پيدا كرد.
يكي از شاهدان حادثه گفت :در حال عبور از خيابان دماوند بودم كه ديدم خودروي
رنويي به عمد موتور سواري را زير گرفت و بعد هم از محل فرار كرد .با موتورسيكلتم به
تعقيب او پرداختم .بعد از يك تعقيب و گريز كوتاه به خودرو كه پشت چراغ قرمزي توقف
كرده بود رسيدم .متوجه شدم كه راننده خودرو زن جواني است و قصد داشتم او را متوقف
كنم كه زن جوان خودرو را به موتورسيكلت من كوباند و در حالي كه من زمين خورده
بودم به سرعت گريخت اما من توانستم شماره پالك رنو را بردارم.
در شاخه ديگري از بررسيها مادر مقتول گفت :مدتي است خودروي رنو كه متعلق به

مرد جواني است در اختيار نوهام الناز است .وقتي به الناز گفتم تو پدرت را با رنو كشتهاي
خيلي عصباني شد و به من گفت كه پدرم را كشته ام و اگر حرفي بزني تو را هم ميكشم.
بعد از آن بود كه كارآگاهان الناز را بازداشت كردند.
متهم در بازجويي به جرم خود اعتراف كرد و گفت :چند سال قبل با مرد جواني ازدواج
كردم تا اينكه يك سال قبل با هم مشكل پيدا كرديم .پس از آن از خانه قهر كردم و به
خانه پدرم آمدم .مدتي بود پدرم رفت و آمد مرا كنترل ميكرد .روز حادثه با پدرم مشاجره
لفظي داشتم كه از خانه قهر كردم و با خودروي رنو به داخل خيابان آمدم .پس از اين
پدرم با موتورسيكلتش به دنبالم آمد تا مرا به خانه برگرداند .او چند بار جلوي خودروي مرا
گرفت اما من قبول نكردم.
وي ادامه داد :نزديك خيابان دماوند دوباره ديدم پدرم در تعقيب من است .به هر
طريقي ميخواستم از دست او خالص شوم كه عمداً با او تصادف كردم .متهم در ادامه
به جرم قتل عمد پدرش بازداشت و روانه زندان شد و چند روز قبل هم صحنه تصادف
مرگبار را بازسازي كرد.
در حالي كه تحقيقات از متهم به دستور قاضي مدير روستا ادامه دارد ،هفته گذشته
دختر ديگر مقتول به همراه مادرش به دادسراي جنايي رفت و از خواهرش اعالم گذشت
كرد.

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و آقای عباس اکبرزاده مقدم کد ملی  0049692593به سمت مدیر
تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ستارخان بعد از چهارراه خسرو پالک  882طبقه اول واحد  2کدپستی
 14738445740میباشد.
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شماره مکانیزه139330400901122272 :
تاسیس موسسه غیرتجاری فروغ عدالت روز در تاریخ  1393/12/20به شماره ثبت  35665به شناسه ملی
 14004799674ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
 موضوع موسسه :انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکالی دارای پروانه وکالت معتبر میباشد (درصورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم)
 -مدت موسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

 مرکز اصلی موسسه :تهران خ مطهری روبهروی ترکمنستان نبش کوچه پروشات ساختمان پروشات طبقهسوم واحد  19کدپستی 1567717753
 سرمایه موسسه :مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران موسسه:سیامک نجارزاده به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0452902274دارنده  500000ریال سهمالشرکه
و محمد مهذبی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی  0064195309دارنده  500000ریال
سهمالشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل :چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقوداسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد)
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مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبتاحوال گزارش داد

جدیدترین آمار از تعداد تحصیلکردگان ازدواج نکرده و در سن ازدواج
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبتاحوال
گفت :رقم ازدواجهای باالی سن  35سال در کشور رو
به افزایش است.
به گزارش ایسنا ،علیاکبر محزون در جمع خبرنگاران
افزود :در حال حاضر سه میلیون و ۹۹۰هزار و  ۷۴۱جوان
دارای تحصیالت عالی ازدواج نکرده و در سن ازدواج در
کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و  ۹۷۳هزار
و  ۶۷۲نفر آنها پسر و دو میلیون و  17هزار و  ۶۹نفر آنها
دختر هستند.
وی با بیان اینکه با افزایش سن ازدواج خطر تجرد در
کشور رو به افزایش و قطعی است ،اضافه کرد :با اینکه
به تحصیل و ارتقای دانش جوانان نیاز داریم؛ اما نباید از
ازدواج آنها هم غافل شویم .در کالن شهرها میانگین سن
ازدواج باالتر از دیگر نقاط است.
محزون با بیان اینکه طرح موضوع افزایش سن ازدواج
و افزایش آمار طالق موجب قرار گرفتن این دو موضوع
در دستور کار اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی شده
است ،تصریح کرد :افزایش تحصیالت در کشور میل به
فرزندآوری را کاهش داده است.
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبتاحوال
کشور یادآور شد :در بحث قشربندی اجتماعی نیز طبق
مطالعهای که صورت گرفت ،نشان داده شد که اقشار
جدید بر حسب شغل و فعالیت اجتماعی کمترین میل به
فرزندآوری را داشتهاند و در مقابل نیز کشاورزان و مشاغل
اینچنینی مقاومت بیشتری در مقابل سیاستهای کاهش

جمعیت از خود نشان دادهاند.
وی به پیشبینیهای صورت گرفته در
خصوص جمعیت کشورمان از سال 1415
تا  1430که براساس بررسیهای داخلی
و برآوردهای سازمان ملل بر اساس سه
سناریو صورت گرفته است ،اشاره کرد و
گفت :بر اساس سناریوی کاهش باروری
به متوسط یک فرزند جمعیت ایران در سال
 84.5 ،1415میلیون نفر ،براساس سناریوی
حفظ سطح باروری فعلی  1.7جمعیت ایران
در سال  1425به  90میلیون نفر و بر اساس سناریوی
افزایش باروری به رقم  2.5جمعیت کشور در سال 1430
به  98.5میلیون نفر افزایش مییابد.
محزون تصریح کرد :در سازمان ملل نیز این سه سناریو
پیشبینی شده و در واقع جمعیت ایران براساس سه سناریو
پیشبینی شده در کشورمان همان نتایجی را به دنبال
داشته که سازمان ملل در خصوص کشورمان پیشبینی
کرده است.
وی با اشاره اینکه سازمان ملل نیز نهتنها دیگر
شعارهای کاهش باروری را عنوان نمیکند ،بلکه باروری را
حق خانوادهها و جزو حقوق بشر میداند ،خاطرنشان کرد:
در یکی از سالهای اخیر شعار «حاملگی نوجوانان» توسط
سازمان ملل مطرح شد و زمانی که پشت پرده این شعار را
بررسی کردیم مشخص شد که این شعار با هدف حمایت از
نوجوانانی که بهدنبال روابط نامشروع حامله میشوند مطرح

شده و در واقع یک شعار انحرافی است.
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان
ثیتاحوال کشور با بیان اینکه تهران جزء
استانهایی است که کمترین نرخ موالید و
ازدواج را در کشور داشته ،تصریح کرد :این
مساله ناشی از تغییر سبک زندگی در کالن
شهرهاست.محزون با بیان اینکه وقوع 164
هزار مورد طالق طی سال  93در کشور
رقم کمی نیست ،یادآور شد :متاسفانه این
رقم در مقایسه با سال  5.3 ،92درصد رشد
داشته است .استانهای خراسانرضوی ،گیالن ،تهران،
کرمانشاه و کردستان باالترین نرخ طالق را طی سال 93
داشته و سیستان و بلوچستان ،ایالم و یزد نیز کمترین آمار
طالق را داشتهاند.
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال
کشور گفت :حدود  11.2میلیون نفر جوان ازدواج نکرده و
در سن ازدواج در کشور وجود دارد که بر این اساس به طور
متوسط به ازای هر دو خانوار یک جوان ازدواج نکرده و در
سن ازدواج داریم.
وی به وقوع حدود  724هزار ازدواج در سال  93اشاره
کرد و افزود :حدود  9ازدواج به ازای هر  1000نفر جمعیت
در کشور ثبت میشود .استانهای البرز ،تهران و کرمان
دارای کمترین میزان ثبت ازدواج و کردستان ،اردبیل و
زنجان دارای باالترین میزان ثبت ازدواج در کشور هستند.
رشد طالق نسبت به رشد ازدواج در کشور بیشتر است.

قتل بوکسور جوان با ضربات چاقو توسط برادرش در پی اختالفات او و همسرش
در مشهد!

بوکسور جواني در مشهد به دنبال بروز اختالفات جزئي
خانوادگي به ضرب چاقوي برادرش کشته شد.
به گزارش خراسان ،هفته گذشته ،زنگ تلفن همراه
قاضي ويژه قتل عمد به صدا درآمد و مأموران کالنتري
سيدي مشهد از مرگ جوان 25ساله اي در بيمارستان
امدادي خبر دادند که به ضرب چاقو مجروح شده بود.
در پي دريافت اين خبر ،قاضي سيدجواد حسيني به همراه
افسر جنايي پليس آگاهي و پزشک قانوني عازم بيمارستان
شد .جسد مربوط به جوان ورزشکاري در رشته بوکس بود
که با وارد آمدن ضربه عميق چاقو به سينه اش کشته
شده بود .در بررسي هاي مقدماتي مشخص شد که جوان
مجروح توسط نزديکانش به بيمارستان شهيدکامياب
منتقل شده است .اظهارات نزديکان مقتول ،راز اين جنايت
در پي يک درگيري خانوادگي را برمال کرد .تحقيقات
قاضي شعبه  211دادسراي مشهد بيانگر آن بود که جوان
25ساله توسط برادر بزرگ ترش مورد اصابت چاقو قرار
گرفته است .بنابراين قاضي حسيني با صدور دستوري از
مأموران کالنتري سيدي مشهد خواست تا شبانه براي
دستگيري متهم اقدام کنند .در حالي که عقربه هاي ساعت
 3بامداد را نشان مي داد ،گروهي از مأموران انتظامي با

فرماندهي سرگرد اميني راد (رئيس کالنتري سيدي) و
با انجام يکسري تحقيقات گسترده موفق شدند برادر 34
ساله مقتول را به اتهام ارتکاب قتل عمدي دستگير کنند.
اگرچه متهم در ابتدا سعي داشت قتل برادرش را انکار
کند اما وقتي در برابر سواالت تخصصي مقام قضايي قرار
گرفت چاره اي جز بيان حقيقت نديد و به وارد آوردن ضربه
چاقو اعتراف کرد.با اعتراف اين مرد به جنايت و در حالي
که خورشيد آسمان مشهد را روشن کرده بود ،وي با صدور
دستور بازداشت موقت از سوي قاضي ويژه قتل عمد ،در
اختيار کارآگاه نجفي (افسر پرونده) قرار گرفت تا بررسي
هاي بيشتري در اين باره انجام شود.
متهم اين پرونده جنايي در ادامه اعترافات خود گفت:
ماجراي اختالف ما به چند روز قبل بر مي گردد .وي
افزود :من و برادرم با يکديگر باجناق هستيم و قرار بود
روز جمعه را دور هم باشيم و بعد از صرف غذا واليبال
بازي کنيم .آن روز برادرم توپ واليبال خريده بود که در
همين اثنا مشاجره لفظي جزئي با اين بهانه که تو فقط در
اختيار همسرت هستي! آغاز شد و همسر من که از اين
جمالت عصباني شده بود 2ظرف را از روي اپن آشپزخانه
برداشت و محکم به زمين کوبيد ولي برادرم فکر کرد که

او ظرف ها را به طرف او پرت کرده است .در همين هنگام
نيز همسرم با چاقو توپ واليبال او را پاره کرد .برادرم
نيز که به خشم آمده بود طناب لباس ها را بريد و بدين
ترتيب اختالفات ما شروع شد.روز بعد هم پدرخانمم براي
آشتي دادن ما وارد ماجرا شد اما کدورت ها برطرف نشد
تا اين که بعد از آن پدر خانمم احساس مي کرد هنوز ما با
يکديگر مشکل داريم سيلي به دخترش زد و او را از دخالت
در کارهاي 2برادر برحذر داشت اما همسرم که باردار بود
به شدت ناراحت شد و برادرم را عامل اين درگيري مي
دانست .وي در ادامه اضافه کرد :تا اين که شب هنگام
ناگهان من از شدت عصبانيت چاقوي آشپزخانه را برداشتم
و به طبقه اول ساختمان که برادرم در آن سکونت داشت
رفتم .وقتي او در منزل را باز کرد در يک لحظه چاقو را
در سينه اش فرو بردم که چاقو کج شد و به قلبش اصابت
کرد اما اکنون بسيار از کرده خودم پشيمانم و تازه متوجه
شدم که به خاطر يک لحظه عصبانيت آني آن هم براي
«هيچ» برادرم را به قتل رسانده ام .اين گزارش حاکي
است :به دستور قاضي ويژه قتل عمد جسد جوان بوکسور
به پزشکي قانوني منتقل شد و بررسي هاي کارآگاهان
درباره اين جنايت ادامه يافت.

درگیری مرگبار شاکی و متهم حین تالش برای کسب رضایت اجباری

دستگیری زوج جوان به اتهام سرقت
از منزل دوستشان در دیدار نوروزی
باخوراندنشکالتهایبیهوشکنندهدرتهران
تازه عروس و دامادي كه در نوروز براي ديد و بازديد به منزل دوست خود رفته بودند،
سارق از آب درآمدند .به گزارش آرمان ،ساعت  19و  30دقيقه دوازدهم فروردين ماه در پي
اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110تهران بزرگ مبني بر يك مورد سرقت منزل در آدرس
شهر ري ،خيابان ديلمان سريعا ماموران يگان كالنتري 131شهر ري جهت بررسي موضوع
به محل اعزام شدند .با حضور ماموران شخصي به هویت فرامرز به واحد گشت كالنتري
مراجعه و ضمن معرفي خود به عنوان فرد تماسگيرنده با پليس  110بيان داشت :حوالي
ظهر امروز شخصي به هوبت احسان كه از دوستان بنده است به همراه نامزد خود جهت
ديد و بازديد عيد نوروز به منزل بنده آمدند .پس از گذشت دقايقي هنگامي كه من درحال
پذيرايي بودم آنها نيز يك شكالت با بستهبندي بسيار شيك به من تعارف كردند كه من
با خوردن آن بالفاصله بيهوش شدم .زمانيكه بنده به هوش آمدم متوجه شدم آنان تلفن
همراه و مبالغي وجه نقد از من سرقت كرده و متواري شدهاند .به دنبال اظهارات مالباخته
ماموران ضمن بررسي موضوع و اطمينان از صحت گفتههاي شاكي مراتب را به مقام قضايي
منعكس و دستور بازداشت متهمان را دريافت كردند .در ادامه ماموران به همراه شاكي و با
راهنمايي او به آدرس منزل متهم اعزام و ضمن رعايت موازين شرعي و قانوي وارد منزل
متهم شدند و پس از دستگيري احسان و پيدا شدن اموال شاكي در بازرسي از متهم نيز 47
گرم هروئين كشف كردند.

خودکشی زن  48ساله با پرتاب خود
از طبقه چهارم برج میالد در تهران
صبح پنجشنبه  ۳اردیبشهت یک زن میانسال از طبقه سوم برج میالد خود را به پایین پرتاب کرد
 .به گزارش مهر ،نخستین بار یک دختر دانشجو قبل از تکمیل برج میالد خود را به پایین پرتاب کرد
و پس از چند خودکشی در محل این برج ،اقدامات الزم در طبقات باالی برج انجام شده بود .روابط
عمومی برج میالد نیز با اشاره به جزییات حادثه خودکشی زنی میانسال در برج میالد گفت  :خانمی
حدوداً  ۴۸ساله که به گفته یکی از نزدیکانش با قصد قبلی و برای خودکشی وارد برج میالد تهران
شده بود ،خود را به طبقات تجاری رسانده و با استفاده از خلوتی محیط به صورت ناگهانی از طبقه ۴
البی (طبقات تجاری) خود را به پایین پرتاب کرد که در نهایت به فوت نامبرده منجر شد .براساس
اعالم ماموران نیروی انتظامی و کارشناسان قوه قضاییه مستقر در صحنه فوت ،این اتفاق در ساعت
 ۹:۴۳دقیقه صبح روز پنج شنبه  ۳اردیبهشت ماه  ۹۴رخ داده است.ماموران نیروی انتظامی و قوه
قضاییه در حال بررسی علل و عوامل خودکشی وی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر خبر داد

مصدومیت  6نفر بر اثر وقوع آتشسوزی
گسترده در واحدهای مسکنمهر بوشهر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از آتشسوزی گسترده در واحدهای مسکن مهر بوشهر
خبر داد .به گزارش مهر ،کاظم مرادی اظهار داشت :ظهر جمعه گذشته آتشسوزی در مجتمعهای
مسکونی مسکن مهر محله صلحآباد بوشهر روی داد که در این حادثه چهار بلوک شش واحدی دچار
حریق شد .وی علت آتش سوزی را روشن کردن آتش برای درست کردن کباب عنوان کرد و ادامه
داد :این واحدها به هم مرتبط بودند و این موضوع باعث شد تا آتش از طریق پشت بام به دیگر واحدها
نیز سرایت کند .مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر ادامه داد :تیمهای آتشنشانی شهرداری و
همچنین شرکت پخش فرآوردههای نفتی و بندر بوشهر و فرودگاه و همچنین تانکرهای آبرسان برای
خاموشکردن آتش وارد عمل شدند .وی ادامه داد :تیمهای امداد و نجات و هالل احمر نیز برای
نجات حادثهدیدگان در این واحدها وارد عمل شدند .مسئول ستاد عملیات بحران مرکز فوریتهای
پزشکی بوشهر نیز از مصدوم شدن شش نفر در این حادثه خبر داد و بیان داشت :سه نفر از ساکنان و
سه نفر از نیروهای امدادی در این حادثه دچار مصدومیت شدند .سید مجید حسینی ادامه داد :سه نفر
از ساکنین این واحدها دچار مصدومیت شدند که یک نفر دچار سوختگی شدید شده بود و دو نفر نیز
دچار مشکالت تنفسی شدند .وی افزود :فردی که دچار سوختگی شده بود با بالگرد به بیمارستان
سوختگی گناوه منتقل شد و افرادی که دچار مشکل تنفسی شده بودند نیز به مراکز درمانی اعزام
شدند .مسئول ستاد عملیات بحران مرکز فوریتهای پزشکی بوشهر اضافه کرد :سه نفر از نیروهای
امدادی نیز دچار مصدومیت شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند .الزم به ذکر است که امام جمعه
بوشهر و همچنین تعدادی ازمسئوالن و مدیران ارشد استان نیز برای بررسی وضعیت و تسهیل در
امدادرسانی در محل حادثه حضور یافتند.

دستگیری دزد حرفهای
به اتهام اخاذي از مردان و زنان سالخورده
با زدن نقاب وحشت در تربت حیدریه

جوان متهم به زورگیری که قصد داشت به زور از شاکی رضایت بگیرد با یک ضربه چاقو
به قتل رسید.
به گزارش همشهری ،عصر پنجشنبه دو هفته قبل به مركز فوريتهاي پليسي خبر رسيد چند
جوان در جنوب تهران با يكديگر درگير شدهاند .دقايقي بعد از اعالم اين خبر مأموران كالنتري
راهي محل درگيري شدند .در جريان اين نزاع جواني به نام اكبر به ضرب چاقو مجروح و به
بيمارستان منتقل شده بود .با اين حال ضاربان كه  2برادر افغان بودند ،شناسايي و دستگير شدند.
درحاليكه  2متهم افغاني در بازداشت بودند و بازجوييها از آنها ادامه داشت از بيمارستان خبر
رسيد اكبر بهدليل شدت جراحات وارده و خونريزي شديد جان خود را از دست داده است .به
اين ترتيب افسرنگهبان كالنتري وقوع اين جنايت مرگبار را به بستان زاده ،بازپرس شعبه دوم
دادسراي امور جنايي خبر داد و به دستور وي كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تحقيقات خود
را در اينباره آغاز كردند .متهمان وقتي تحت بازجوييهاي فني قرار گرفتند به ارتكاب جنايت
اعتراف كردند.يكي از برادران در اعترافاتش گفت :ضربه مرگبار را من به مقتول زدم و برادرم
بيگناه است .او ادامه داد :در خانه خواب بودم كه با سر و صدايي كه از بيرون ميآمد بيدار شدم.

وقتي بيرون را نگاه كردم ديدم چند نفر با برادرم درگير شدهاند و او را كتك ميزنند .من هم كه
از همهچيز بياطالع بودم از آشپزخانه چاقويي برداشتم و در حمايت از برادرم وارد درگيري شدم و
ضربهاي به يكي از آنها زدم .من نميخواستم او را به قتل برسانم و او ناخواسته به قتل رسيد.
در ادامه تحقيقات ،متهم ديگر تحت بازجويي قرار گرفت تا دليل وقوع اين درگيري مشخص
شود .او گفت :چند روز قبل در خيابان مقتول و دوستانش با تهديد چاقو ميخواستند گوشي تلفن
همراهم را زورگيري كنند .آنها حتي با چاقو و شيشه مرا مجروح كردند اما نتوانستند گوشيام را
سرقت كنند .با وجود اين ،از آنها شكايت كردم تا به خاطر كاري كه كرده بودند تنبيه شوند .متهم
ادامه داد :مقتول كه فهميده بود با شكايت من به دردسر ميافتد سعي كرد مرا از پيگيري شكايتم
منصرف كند اما من ميخواستم هر طور شده او دستگير شود .روز حادثه مقتول همراه چند نفر از
دوستانش جلوي خانه ما آمد و شروع به فحاشي كرد.او ميخواست به زور من را وادار كند تا به
دادسرا بروم و رضايت بدهم اما گفتم چنين كاري نميكنم .آنها هم من را به باد كتك گرفتند تا
اينكه برادرم در دفاع از من برآمد و با چاقو به او ضربهاي زد .بهدنبال اعترافات اوليه متهمان آنها
به شعبه دوم بازپرسي در دادسراي امور جنايي منتقل شدند و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

ماموران پليس شهرستان تربت حيدريه مرد جواني كه با زدن نقاب بر چهره اش اقدام به سرقت
ميكرد را دستگير كردند.
به گزارش آرمان ،سرهنگ سيد ابوالقاسم حيدري مقدم فرمانده انتظامي شهرستان تربت حيدريه
در تشريح جزييات اين خبر گفت :گزارش يكي از اهالي روستاي نسر اين شهرستان مبني بر اخاذي
فردي با صورت پوشيده ،ماموران پليس اين شهرستان را بر آن داشت كه براي پيگيري اين سرقتها
وارد عمل شوند .سرهنگ حيدري مقدم افزود :در بررسيهاي اوليه مشخص شد متهم با پرسه زدن
در سطح روستا و شناسايي افراد مسن و تنها ،با پوشاندن صورت و ايجاد رعب و وحشت به قصد
اخاذي به درب منازل آنان مراجعه ميكرده است .وي ادامه داد :ماموران اين شهرستان با گشتهاي
مستمر و نامحسوس متهم كه جواني ۳۲ساله و سابقهدار بود را شناسايي و دستگير كردند .فرمانده
انتظامي شهرستان تربت حيدريه خاطرنشان كرد :متهم در بازجويي صراحتا به ارتكاب جرم خود
اعتراف كرد و به همراه پرونده براي سير مراحل قانوني به دادسرا اعزام شد.

______________________________________________________
17919903780
			
شماره مکانیزه139330400901111846 :
آگهی تغییرات شرکت خرم گستر کیو با مسئولیت محدود به شماره ثبت  460948و شناسه ملی
14004422282
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/10/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مقداد عالیپور با دریافت مبلغ  330000ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و سرمایه شرکت از
مبلغ  1000000ریال به مبلغ  679999ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
لیست جدید شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
پیام جعفری دارای مبلغ  330000ریال
شهین کولیوند دارای  3400000ریال
تعداد اعضای هیات مدیره از  3نفر به  2نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گ ردید.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :نارمک میدان نبوت ،خیابان رضوی جنوبی ،میدان  43پ  9واحد 2
کدپستی  1649915561تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
55444
______________________________________________________

17919901774
			
شماره مکانیزه139330400901121246 :
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه نورالرضا کوثر در تاریخ 1393/12/20به شماره ثبت 35664به شناسه ملی14004799581
ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع موسسه :در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص زدودن فقر از بستر جامعه از جمله کمکو دستگیری ار محرومان و نیازمندان ،تهیه کمک هزینه تحصیلی دانشآموزان ،دانشجویان ،مراکز دانشگاهی
و علمی به طرق شایسته.
 مدت موسسه :از تاریخ ثبت به مدت  2سال مرکز اصلی موسسه :تهران خ سمیه تقاطع ایرانشهر سمیه ساختمان  130طبقه همکف واحد 3 سرمایه موسسه :مبلغ  50000000ریال میباشد.  7میزان دراایی هر یک از شرکاروح انگیز اربابها به شماره ملی  0069617651دارای  25000000ریال
حامد شکوری گیل چاالن به شماره ملی  5709636487دارای  25000000ریال
 اولین مدیران موسسه:روح انگیز اربابها به شماره ملی  0069617651به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
حامد شکوری گیل چاالن به شماره ملی 5709636487به سمت رئیس هیات مدیره

هامون شکوری گیل چاالن به شماره ملی  5709631833به سمت نایب رئیس هیات مدیره
آزیتا شکوری گیل چاالن به شماره ملی  5709244392به سمت خزانهدار و عضو هیات مدیره
مریم تندکار مبارکی به شماره ملی  2593394692به سمت عضو هیات مدیره عضو الی
سیده فائقه حسینی نژاد پونلی به شماره ملی  5709667757به سمت عضو هیات مدیره عضو علی البدل
سیدمحسن مددی به شماره ملی  0073375659به سمت عضو هیات مدیره عضو علی البدل
به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت  2سال انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقوداسالمی با امضای رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل
منفردا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
بازرس اصلی و علی البدل:
وحید پورعلی ارده رودکناری به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد و علیرضا حسین زاده به عنوان بازرس علیالبدل
شد .برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامهبه موجب نامه شماره  93/22/664286مورخ  93/11/4استانداری تهران آگهی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

دستگیریتبهکارحرفهایبهاتهامسرقتازمنازل
با پوشش پرستار بچه در خوانسار اصفهان

فرمانده انتظامي شهرستان خوانساراصفهان از دستگيري سارقي که به عنوان
پرستار بچه در منزل مالباخته مشغول به کار بوده ،توسط پليس آگاهي اين
شهرستان خبر داد.
به گزارش مردم ساالری ،سرهنگ ولي اروجي فرمانده انتظامي شهرستان
خوانساراصفهان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در تشريح جزييات اين خبر گفت:
در پي شکايت يکي از شهروندان مبني بر سرقت از منزل وي ،پليس آگاهي اين
فرماندهي بررسي اين موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
اين مقام انتظامي افزود :ماموران تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز کردند و به
زني که به عنوان پرستار در منزل شاکي رفت وآمد داشت مشکوک شدند و پس از
اطمينان از سارق بودن وي ،با هماهنگي مقام قضايي او را دستگير کردند.
سرهنگ اروجي تصريح کرد :در ابتدا سارق منکر هرگونه سرقت شده ولي پس
از مواجه شدن با مستندات دقيق و کامل مبني بر اينکه نامبرده در سرقت منزل
نقش داشته ،به دو فقره سرقت با اين روش اعتراف کرد.
فرمانده انتظامي شهرستان خوانسار خاطر نشان کرد :متهم پس از تشکيل
پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.
اين مقام مسئل به خانوادهها و شهروندان توصيه کرد :جهت پرستاري از فرزندان
خود و همچنين سالمندان به همه افراد ،اعتماد و اطمينان نکنند و فرزندان خود را
به مراکز معتبر ،افراد مورد اطمينان و آشنا جهت پرستاري بسپارند.

اسیدپاشی با ادعای اختالفات شخصی
حین مشاجره و درگیری در کرمانشاه

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه هیچ انگیزه و قصد سیاسی در پس حادثه
اسیدپاشی شنبه هفته گذشته کرمانشاه وجود نداشت ،گفت :این واقعه بهدنبال
خصومت و اختالفات شخصی رخ داد .به گزارش شرق ،فضلاهلل رنجبر اظهار کرد:
این حادثه شنبه هفته گذشته در چهارراه بسیج کرمانشاه رخ داد و در آن فردی ٤٧
ساله مجروح شد .وی افزود :این فرد پس از مشاجره و درگیری با شخصی دیگر
از ناحیه پشت و کتف چپ بهوسیله اسید مجروح و توسط اورژانس به بیمارستان
امامخمینی(ره) شهر کرمانشاه منتقل شد .رنجبر افزود :حال عمومی فرد آسیبدیده
مناسب است و مداوای وی کماکان ادامه دارد.

انتقامگیری مرگبار مرد افغان از همسر
سابقش پس از آزادی از زندان به خاطر طالق
غیابی و ازدواج او با یک مرد ایرانی در شهریار
مرد افغان وقتی متوجه شد همسرش از او طالق گرفته و با مردی ایرانی ازدواج
کرده است ،نقشه قتل آنها را طراحی و اجرا کرد.
به گزارش جام جم ،شامگاه سیزدهم فروردین امسال مردی با مرکز فوریت های
پلیسی  110شهرستان شهریار تماس گرفت و از تیراندازی در محله «کهنز» خبر داد.
ماموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند زن جوانی با شلیک گلوله به قتل
رسیده و مرد مجروحی در فاصله کمی از جسد او غرق در خون است.
با گزارش موضوع این جنایت به حیدری بازپرس ویژه قتل داسرا ،جسد زن  35ساله
به پزشکی قانونی منتقل شد و مرد  45ساله نیز به بیمارستان انتقال یافت.
تحقیقات پلیسی نشان داد ،مقتول زنی افغان به نام «جمیله» است که چندی قبل
پس از ازدواج با همسر ایرانی خود به این خانه آمده بود .آنها در زمان جنایت قصد ورود
به خانه شان را داشتند که هدف گلوله قرار گرفتند .جستجوی گسترده پلیس برای
دستگیری قاتل فراری ادامه داشت تا این که روز بعد گزارشی در دستور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت که نشان می داد شوهر مقتول در بیمارستان به هوش آمده است.
بنابراین با حضور در آنجا به تحقیق از وی پرداختند که معلوم شد ،قاتل همسر سابق
جمیله بوده است .مخفیگاه های احتمالی متهم به طور نامحسوس زیر نظر گرفته شد
تا این که ماموران او را هنگامی که به شهرستان شهریار بازگشته و قصد داشت دوباره
نقشه سوءقصد به جان مرد ایرانی را عملی کند ،شناسایی کردند و او پیش از این اقدام
دستگیر شد .در بازرسی از وی یک کلت کمری همراه تعدادی فشنگ کشف شد.
متهم  35ساله که داوود نام داشت با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی شد و در
اظهاراتش گفت :چندی پیش با همسرم اختالف پیدا کردم و با شکایت او روانه زندان
شدم .پس از آزادی دریافتم همسرم غیابی طالق گرفته و با مردی ایرانی ازدواج کرده
است .همین موضوع باعث ناراحتی ام شد و پس از دو هفته جستجو ،خانه آنها را پیدا
کردم .وی ادامه داد :مدام جمیله و شوهرش را تهدید می کردم تا از هم جدا شوند اما
قبول نمی کردند .بنابراین سالحی تهیه کردم و به مقابل خانه شان رفتم و هردویشان
را با شلیک گلوله زخمی کردم که جمیله کشته شد و شوهرش جان سالم به در برد .با
اطالع از زنده ماندن این مرد ،قصد کشتن او را داشتم که دستگیر شدم.متهم با قرار
قانونی توسط بازپرس جنایی روانه زندان شد.

 21درصد ازدواجها در کمتر از  5سال به طالق میانجامد

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
گفت :اگر به وضعیت جوانان بی توجهی کنیم باید نگران
مسائل اجتماعی باشیم و امروز وضعیت طالق در کشور ما
خوب نیست و  21درصد ازدواج ها در کمتر از پنج سال به
طالق میانجامد.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمود گلزاری در نشست ستاد
ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان ،با بیان اینکه تعداد
جمعیت جوان بین  15تا  29سال کشور حدود  23تا 24
میلیون نفر است ،عنوان کرد :جوانان گروهی قدرتمند و
توانا از نظر شادابی ،جسمی و چاالکی و درک ذهنی هستند
و جوانی یک نیرو ،قدرت و توان و بزرگترین قدرت جامعه
است.
وی ادامه داد :گروه جوان کشور ما از  35درصد به
 30درصد رسیده و جمعیت میانساالن نیز از چهار درصد
به حدود هفت درصد رسیده که نشان دهنده این است
که جامعه ما در حال پیر شدن و نسل جوان ما در حال
کاهش است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با
بیان اینکه مسئله دیگر در آسیبهای جوانان اعتیاد است
و اعتیاد به مواد صنعتی در حال افزایش است ،تصریح
کرد :مسئله خشونت و پرخاشگری که موجب قتلهای
بدون انگیزه قبلی می شود ،در جوانان افزایش یافته و بعد
از زندانیان مواد مخدر و سرقت بیشترین آمار زندانیان ما
مربوط به خشونت است.
وی اضافه کرد :جمعیت جوان می تواند قدرت یک
کشور باشد و اگر به آنها بی توجه باشیم تبدیل به اعتیاد و
خشونت جوانان خواهد شد که هم باید برای استفاده از این
قدرت برنامه ریزی کنیم و هم مراقب باشیم این قدرت به
ضد خودش تبدیل نشود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
نگاه دولتمردان و دولت ها به مسئله جوانان را متفاوت
برشمرد و اظهار داشت :یک نوع نگاه جوان غافلی وجود
داشته که این نگاه جوانان را همانند دیگر اقشار می داند،
رویکرد دیگر نیز نگاه جوان هراسی است که سبب شد
تعداد پنج هزار سازمان مردم نهاد مربوط به جوانان در یک
مقطع زمانی به  197سازمان برسند ،نگاه دیگر هم جوان
فریبی است که موجب شده تا از ظرفیت بسیاری از جوانان
استفاده نشود .گلزاری افزود :دولت تدبیر و امید سعی کرده
با مردم صادقانه حرف بزند و نگاه جوان باوری و جوان
یاوری داشته است و باید باور کنیم نیرو و قدرتی به نام
جوان داریم و برنامه ریزیهای بزرگی برای جمعیت زیادی
از جوانان داشته باشیم.
وی بیان کرد :با وجود ادغام شتاب زده و نادرست
سازمان های ورزش و جوانان اما ساختارهای مدیریتی
امور جوانان دست نخورده است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
با بیان اینکه میزان تنهایی نسل جوان ما زیاد است ،ادامه
داد :جوانان در تنهایی آسیب می بینند و این تنهایی فرد
را شکننده و خودخواه می کند و ما به افزایش مشارکت

اجتماعی جوانان و به آموزش کارگروهی و اجتماعی نیاز
داریم و تشویق به ازدواج و آموزش روش درست انتخاب
همسر و همسرداری از دیگر مسائل باید باشد.
گلزاری تشکیل سازمان ملی جوانان را با هدف
بیدارکردن دستگاه ها در خصوص مسئله جوانان دانست و
گفت :ظرفیت دستگاه های مختلف باید در این زمینه فعال
شود که برای ضمانت اجرایی این مسئله شورای عالی
جوانان با حضور  18دستگاه که در این زمینه نقش دارند،
تشکیل شد و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که 30
عضو دارد نیز حکم مجری برای آن شورای عالی را دارد.
وی تصریح کرد :اگر کار در این زمینه را جدی نگیریم،
کشور و جوانان ما ضرر می کنند و نیاز است تا شاخص
های جوانان را احصاء و برای دست یابی به آن هدف
گذاری کنیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
خاطرنشان کرد :یکی از برنامههای ما افزایش تعداد
سمنهای جوانان در کشور همراه با توانمندسازی آنهاست
و همچنین برنامه های منظم و دقیقی در حوزه ازدواج و
تحکیم بنیان خانواده داریم که مرحله به مرحله برنامه
عملی برای ازدواج اجرایی خواهد شد.
گلزاری افزود :مشخص کردن جوانان نخبه و فعال در
حوزه های مختلف و انتخاب برترین ها و ساماندهی اوقات
فراغت جوانان از دیگر برنامه هایی است که باید مورد
توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد :برای هفته جوان که از هفتم خرداد
آغاز می شود نیز می خواهیم هرکدام از دستگاه ها یک کار
مخصوص برای جوانان نمایش داده و اعالم کنند ،ضمن
اینکه شعار امسال این هفته آن است که "پاکی و زیباییها
و خوبیهای جوانان" را باور کنیم.

هشدار کارشناسان نسبت به افزایش نگرانکننده آمار طالق

سن مطلقه شدن به  16سال رسیده است!

واژه طالق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره»
و «رها کردن» است که در فقه اسالمی زائل کردن قید
ازدواج با لفظ مخصوص تعریف میشود.
طالق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران
از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین
زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان میرود .طالق
اغلب وقتی اتفاق میافتد که استحکام رابطه زناشویی از
بین میرود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد.
طالق اجتماعی ،تغییرات در دوستیها و سایر روابط
اجتماعی است که مرد یا زن طالق گرفته با آنها سر و
کار دارد و طالق روانی ،موقعیتی است که از طریق آن فرد
پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به
تنها زیستن تن در دهد .افزایش روزافزون آمار طالق در
کشور از معضالتی است که تبعات آن نسل آینده را به لحاظ
جسمی و روحی به طور جدی تهدید می کند.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجید ابهری معتقد است :افزایش
آمار طالق ناشی از دو علل رفتاری و محیطی است ،علل
رفتاری شامل تغییر سبک زندگی ،تاثیر شبکه های ماهواره
ای و کم رنگ شدن مسئولیت پذیری است.
این متخصص علوم رفتاری تورم ،بیکاری ،گرانی ،ضعف
مهارت های رفتاری در مدیریت هیجان های رفتاری و
کنترل خشم را از دالیل محیطی افزایش طالق میداند و
میافزاید :در حال حاضر به ازای هر شش ازدواج در کشور
یک طالق اتفاق می افتد و در شهر تهران در مقابل هر
چهار ازدواج یک طالق رخ می دهد.
وی با اشاره به اینکه سن مطلقه بودن به  16سالگی
رسیده است و خطراتی برای بنیان خانواده ها دارد ،ادامه
میدهد :متاسفانه به دلیل نگاه فرهنگی به ازدواج زنان بیوه،
آنها مجبور به ازدواج های نامتعارف مانند ازدواج دوم با

کشف جسد راننده زن سرویس یک مدرسه
 2روز پس از مفقودشدن او در گرگان

جسد راننده زن سرویس مدرسه دو روز پس از ناپدید شدن او در حاشیه گرگان شناسایی شد .عامل جنایت پس از قتل ،اموال این زن را به سرقت
برده بود.
به گزارش جام جم ،ظهر سه شنبه هفته گذشته زنی که راننده سرویس مدرسه ای در گرگان بود به طرز مرموزی ناپدید شد.
در ادامه ،همسر این زن با مراجعه به پلیس گفت :همسرم راننده سرویس مدرسه بود .ساعت  18برای آخرین مرتبه با او حرف زدم که گفت تا یک
ساعت دیگر به خانه بازمی گردد اما پس از آن تلفن همراهش خاموش شد و دیگر به خانه بازنگشت.
با اطالعات به دست آمده از شاکی ،تصویر این زن و مشخصات خودروی او در اختیار گشت های انتظامی قرار گرفت.
همزمان با شروع تحقیقات دو روز پیش مردی با مرکز فوریت های پلیسی  110تماس گرفت و از کشف جسد زن جوانی در یکی از جاده های
حاشیه ای شهر گرگان خبر داد.ماموران پس از حضور در محل دریافتند ،زن جوان بر اثر ضربه های چاقو به قتل رسیده و هیچ گونه مدارک هویتی
همراه ندارد.
کارآگاهان جنایی برای پی بردن به هویت مقتول پرونده های افراد گمشده را بررسی کرده و متوجه شدند جسد متعلق به راننده سرویس مدرسه
است.با مشخص شدن این موضوع روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد .کارآگاهان در ادامه تحقیقات متوجه شدند خودروی پراید و طالهای
مقتول نیز سرقت شده است.

مردان متاهل ،ازدواج سفید و ازدواج های در سایه هستند.
به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،در میان سازمان ها و موسسات متولی فقط
سازمان بهزیستی با طرح پیشگیری و کاهش طالق در
راستای مقابله با افزایش آمار طالق اقداماتی انجام داده
است که این طرح را به طور آزمایشی در استان یزد انجام
شده و نتایج آن بسیار مثبت و امیدوار کننده است.
و انتظار میرود سازمان ها ،موسسات دولتی و تشکل
های مردمی در تجمیع امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
خود در حمایت از طرح سازمان بهزیستی اقدام کنند.
ضعف برقراری تفاهم و مشکالت جنسی
اصلیترین علت افزایش طالق

این متخصص علوم رفتاری مشکالت اقتصادی ،بیکاری
و گرانی را در افزایش آمار طالق موثر میداند و در عین
حال تاکید میکند :این موارد نمی توانند علل اصلی افزایش
آمار طالق باشند بلکه اصلی ترین علت ضعف برقراری
تفاهم و مشکالت جنسی است که  75درصد طالق ها به
دلیل مشکالت جنسی بوده است.
راهکار رفع این معضل به اعتقاد ابهری ،بازگو کردن
مشکالت جنسی از جانب زن و مرد پیش از ازدواج و برنامه
ریزی در چهار مرحله است که این راستا باید در مراحل
همسر گزینی مناسب ،آموزش مهارت های زندگی پیش
از ازدواج ،مشاوره های خانواده برای رفع مشکالت پس از
ازدواج ،مشاوره در حین طالق و حمایت های فکری و مالی
پس از ازدواج برنامه ریزی شود.
دکتر علی باصری ،جامعهشناس و استاد دانشگاه نیز در
این باره معتقد است :گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن
باعث تغییر در سبک زندگی و ساختار خانواده شده و امروزه
طالق به عنوان یکی از آسیب های اساسی و جدی ساختار
خانواده را با چالش روبرو کرده است.
عوامل سردی -روانی ،فرهنگی-اجتماعی و حقوقی-
قضایی از علل تاثیر گذار در شکل گیری طالق است که
این جامعه شناس به آن اشاره دارد و میافزاید :به طور
کلی عوامل گوناگونی در شکل گیری و بروز طالق نقش
دارند که اختالف نگرش بین زن و مرد ،اعتیاد ،مشکالت
جسمانی ،رابطه نامشروع همسران ،مشکالت روانی ،تعدد
زوجین ،دخالت اطرافیان ،عدم پرداخت نفقه ،باال رفتن
سطح توقع زنان ازآن جمله هستند .همچنین به دست
آوردن شغل و جایگاه جدید توسط زنان ،محل سکونت،
اختالفات فرهنگی ،عدم توجه روانی مرد به زن و گرایش
شدید به فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی از دیگر
عوامل بروز طالق است.
این استاد دانشگاه بااشاره به آمارهای طالق ،ادامه
میدهد :به طور تقریبی آمارها نشان می دهد که از هر پنج
ازدواج رسمی یکی از آنها منجر به طالق می شود اما نکته
اساسی در زندگی امروزی توجه به مفهوم طالق عاطفی
است که امروزه به دالیل گوناگون با آن مواجه هستیم.

باصری با تاکید بر اینکه طالق را باید به عنوان یک
آسیب اجتماعی و مشکل موجود بر سر راه خانواده مورد
بررسی قرار داد ،خاطر نشان میکند :برای کاهش آسیب
های اجتماعی نهاد خانواده باید نقش های حمایتی و
هدایتی گروه های اجتماعی ،تغییر در نگرش افراد ،حمایت
دولت مردان و پایین آوردن سطح توقع دختران و پسران
از شکل گیری زندگی مجدد را مورد توجه قرار داد و شکل
گیری خانواده های امروزی و خانواده های زناشویی باید
متناسب با شرایط اجتماعی باشد.
دکتر شیوا دولت آبادی ،رییس انجمن روانشناسی ایران
نیز عدم شناخت کافی نسبت به همسر را پیش درآمدی
برای مشکل طالق میداند میگوید :بسیاری از اختالف
نظرها به دلیل عدم شناخت متقابل است که ناشی از
باورهای اشتباه افراد از زندگی مشترک و فعالیت های
موجود در آن است .وی با تاکید بر اینکه ازدواج شروع یک
فرایند ارتباطی است ،تاکید میکند :ازدواج یک مقطع نیست
بلکه جریان است بنابراین وقتی افراد تصمیم به ازدواج می
گیرند باید عالوه بر خود ،طرف مقابل را نیز بشناسند تا
ویژگی های مشترک ،باورهای مشترک و اهداف مشترک
را در خود و طرف مقابل پیدا کنند چرا که باعث ارتباط قوی
تر میان آنها می شود.
به اعتقاد این روانشناس ،بعضی از اختالف ها بین زن
و مرد به دلیل آغاز زندگی مشترک بدون فکر است که
منجر به پیدایش اختالف نظر ها و سلیقه ها در زندگی
مشترک می شود .اما در عین حال بسیاری از علل افزایش
طالق به مسائل اقتصادی ،ناهنجاری اجتماعی مانند سو
مصرف مواد ،خشونت ،عدم پایداری به عهد ،بی وفایی و
عدم شناخت کامل مرتبط می شود که به نسبت شناخته
شده هستند.
دولت آبادی با بیان اینکه روانشناسان می توانند برای
داشتن یک ازدواج موفق به افراد بسیار کمک کنند ،ادامه
میدهد :مشاوره پیش از ازدواج به افراد کمک می کند تا
نسبت به جنبه های الزم برای شناخت یکدیگر آگاه شوند
تا ازدواج موفق داشته باشند.
شناخت کافی و پختگی برای ازدواج مهم ترین مسئله
برای کاهش آمار طالق است که رییس انجمن روانشناسی
ایران به آنها اشاره میکند و میگوید :افرادی که در سنین
پایین ازدواج می کنند به دلیل اینکه در طی مراحل رشد
دچار تغییراتی می شوند؛ می توانند منجر به ایجاد سو تفاهم
هایی در زندگی مشترک شود.
وی با اشاره به نقش موثر خانواده ها برای حل مشکالت
افراد و کاهش طالق به برنامههای سازمان بهزیستی در
این باره اشاره میکند و میگوید :در حال حاضر سازمان
بهزیستی مشاوره هایی را پیش از طالق برای حل مشکالت
در بستر خانواده به افراد می دهند که این هم پیشگیری از
وخیم تر شدن شرایط و هم پیشگیری از بحران طالق است
و می تواند تاثیر مثبت داشته باشد.

جامعه

13
گروگانگیری درون یکی از
کالنتریهای اصفهان
با ادعای مشکالت خانوادگی
توسط جوان  28ساله!
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دستگیری مرد جنایتکار به اتهام قتل هولناک
دوست قديمياش با ضربات چكش
پس از  5سال فرار در لنگرود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان
گفت :فرد مسلح  28سالهای که با ورود به کالنتری
 23خوراسگان اصفهان اقدام به گروگانگیری کرده
بود ،تسلیم نیروهای انتظامی شد.
به گزارش خبرآنالین ،جهانگیر کریمی با اشاره
به ماجرای این گروگانگیری اظهار کرد :بعدازظهر
چهارشنبه گذشته ،فرد  28سالهای به علت
اختالفات شدید خانوادگی و ناراحتیهای روحی با
ورود به کالنتری  23خوراسگان اصفهان اقدام به
گروگانگیری کرده بود که با اقدامات روانکاوانه
پلیس آرام و تسلیم شد.
وی با بیان اینکه این گروگانگیری  45دقیقه
به طول انجامید ،افزود :متهم پس از خلع سالح و
طی مراحل قانونی ،تحویل مراجع قضایی شد .معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اضافه
کرد :هنوز انگیزه اصلی فرد از این اقدام مشخص
نشده است.

در يكي از روزهاي تعطيالت نوروز  ٨٨به دنبال تماس
با فوريتهاي  ،١١٠پليس در جريان مفقود شدن ناگهاني
مردي  ٤٨ساله اهل لنگرود به نام احمد قرار گرفت.
به گزارش اعتماد ،به دليل حساسيت موضوع ،پروندهاي
در اين خصوص تشكيل شد و تيمي از كارآگاهان بررسي
آن را آغاز كردند .آنها قصد داشتند در نخستين گام به
تحقيق از همسر مفقودي بپردازند اما او به مسافرت رفته
بود و در خانه حضور نداشت.
در حالي كه تحقيقات براي يافتن همسر مفقودي
ادامه داشت ،بيستم فروردين او از مسافرت بازگشت اما به
محض ورود به خانه با صحنه هولناكي روبهرو شد .دكور
خانه به شكل عجيبي به هم ريخته بود و لكههاي خون
روي فرش يكي از اتاقها ديده ميشد .زن جوان با ديدن
اين صحنه به سرعت با پليس آگاهي تماس گرفت و به
اين ترتيب تيمي از كارآگاهان به محل اعزام شدند.
در همان بازرسيهاي اوليه ماموران از صحنه مشخص
شد كه عالوه بر لكههاي خون ،چند تارمو نيز روي
مبل كنار همان فرش چسبيده است .اين در حالي بود
كه خيس بودن فرش نيز نشان ميداد كه فردي تالش
كرده تا لكههاي خون را پاك كند اما موفق نشده است.
همزمان همسر مفقودي به كارآگاهان گفت كه پتو ،ملحفه
و متكايي كه همسرش از آنها استفاده ميكرد به سرقت
رفته است.
اين در حالي بود كه داخل صندوق عقب خودروي
مزداي مفقودي نيز لكههاي خون وجود داشت .شواهد
صحنه خبر از وقوع جنايتي هولناك ميداد.
به اين ترتيب كارآگاهان نمونه لكههاي خون و تارموي
كشف شده را به آزمايشگاه ارسال كردند تا آزمايشات
تشخيص هويت روي آنها انجام شود.
در حالي كه تحقيقات ادامه داشت ،گزارش آزمايشگاه
تاييد كرد كه گروه خوني كشف شده با گروه خوني احمد
يكي است .به اين ترتيب پدر و مادر او براي آزمايش
دياناي به پليس آگاهي دعوت شدند و به اين ترتيب
مشخص شد كه لكههاي خون كشف شده متعلق به احمد
است.
با تغيير موضوع پرونده به «قتل» ،تحقيقات روند
تازهاي به خود گرفت .همسر احمد در جريان بازجوييها
به ماموران گفت كه مدت دو ماه بود به خاطر بيماري پدر
و مادرش با هماهنگي همسرش به سمنان رفته و در اين
مدت مدام با او در تماس بود اما از يازدهم فروردين ديگر
خبري از او نشد .من سابقه مراقبت طوالني مدت از پدر
و مادرم را داشتم .در اين مدت يكي از دوستان قديمي
همسرم به نام حسن كه در ساخت و ساز ساختماني با احمد
همكاري داشت به او سر ميزد و احمد هم به غير از او فرد
ديگري را قبول نداشت.
اظهارات همسر مقتول ماموران را به خانه حسن

كشاند اما خانواده او به ماموران گفتند كه حسن براي
كار به تهران و بندرعباس رفته است .در حالي كه
تحقيقات ماموران براي پيدا كردن حسن ادامه داشت،
فردي به پليس آگاهي اطالع داد كه  ١١فروردين حسن
قصد داشت تا خودروي احمد را با قولنامهاي جعلي در
يكي از بنگاههاي رشت به فروش برساند اما موفق
نشده است.
به اين ترتيب دستگيري حسن به عنوان متهم اصلي
پرونده به جريان افتاد و سرانجام پس از يك هفته
جستوجو ،حسن دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد.
اين در حالي بود كه حسن از سرنوشت احمد اظهار
بياطالعي ميكرد .در جريان بازجويي از حسن ،فردي
به ماموران اطالع داد كه حسن را در يكي از بانكهاي
الهيجان ديده كه قصد داشت تا با عابربانك شخص
ديگري ،از خودپرداز برداشت كند.
به اين ترتيب تيمي از ماموران به شعبه مورد نظر اعزام
شدند و در بازرسي دوربينهاي مداربسته ،اظهارات شاهد
تاييد شد.
تصاوير دوربينهاي مداربسته نشان ميداد كه حسن در
دو مرحله با پوششهاي متفاوت ٤١٥ ،هزار تومان پول از
حساب احمد برداشت كرده است .به اين ترتيب بازجويي از
حسن وارد مسير تازهاي شد.
او به ماموران گفت :صبح روز  ١١فروردين مثل هر روز
براي احمد نان خريدم .چون كليد داشتم وارد خانه شدم و
با جسد احمد روبهرو شدم و ترسيدم .با ديدن آن صحنه
بالفاصله از خانه خارج و دايما در فكر بودم كه بايد چه
كار كنم .سرانجام تصميم گرفتم جسد او را مخفي كنم
به همين خاطر جسد را داخل پتو و ملحفه پيچيدم و در
صندوق عقب خودروي احمد گذاشتم و در زبالههاي ساحل
دريا انداختم.
به اين ترتيب ماموران به محل اعزام شدند و با
استفاده از بيل مكانيكي و پس از چهار ساعت جستوجو،
جسد را كه به شكل ماهرانهاي داخل پتو و ملحفه و
پالستيك پيچانده شده بود ،از داخل زبالهها بيرون
كشيدند.
اين در حالي بود كه نظريه پزشكي قانوني اظهارات
حسن را مردود ميكرد .در گزارش پزشكي قانوني آمده
بود كه علت مرگ اصابت ضربه شديد جسم سخت به سر
است .به اين ترتيب بار ديگر بازجويي از حسن به جريان
افتاد و سرانجام او به قتل اعتراف كرد و به ماموران گفت:
من با احمد اختالف مالي داشتم.
در روز حادثه با او درگير شدم و با ضربات چكش او را
از ناحيه سر مجروح كرده و به قتل رساندم و پس از آن با
ماشين خودش به ساحل دريا بردم و در زبالهها رها كردم.
به اين ترتيب و با اعتراف متهم ،صحنه جرم بازسازي و
متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

مرد ميانسال كه متهم است شوهر صيغهاي همسر
سابق خود را به قتل رسانده در جلسه دادگاه حادثه را
شرح داد.
به گزارش جوان ،بعد از اينكه قاضي باقري ،رسميت
جلسه شعبه  84دادگاه كيفري استان تهران را اعالم
كرد ،نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و در شرح
كيفرخواست گفت :مرد  48ساله كه از زندان به دادگاه
منتقل شده است ،بهمن نام دارد .درگيري او با مقتول
كه كوهيار نام داشت ،شامگاه سوم مهرماه سال  91در
شهرستان رودهن رقم خورد .بعد از حادثه بود كه كوهيار
دچار جراحت شد و سرانجام فوت كرد.
مأموران هم بهمن را به اتهام قتل بازداشت كردند و
او در بازجوييها مدعي شد ،كوهيار را به خاطر ارتباط با
همسر سابقش به قتل رسانده است .نماينده دادستان ادامه
داد دادستان به عنوان ولي قهري فرزندان صغير مقتول
از متهم اعالم شكايت و درخواست قصاص كرده است،
بنابراين درخواست صدور حكم شايسته دارم.
سپس دختر مقتول به عنوان يكي از ولي دم گفت بهمن
پدرم را كشته و بايد بگويد چرا اين كار را كرده است .او
سپس از قصاص متهم اعالم گذشت كرد و گفت با اعدام

متهم پدرم به زندگي من باز نخواهد گشت اما مطالبه ديه
دارم .وي ادامه داد من نميدانستم كه پدرم همسر سابق
متهم را صيغه كرده و بعد از حادثه بود كه از ماجرا با خبر
شديم .البته مادرم نيز از ماجرا خبر نداشت .صبح روز بعد از
حادثه ميخواستم به مدرسه بروم تلفن زنگ خورد .وقتي
گوشي را برداشتم پدرم با صداي بريده گفت كه ديشب
چاقو خورده است و او را به بيمارستان منتقل كردهاند.
بعد از اينكه خودمان را به بيمارستان رسانديم پدرم به
علت شدت جراحت به كما رفت و هشت ماه بعد از حادثه
فوت شد.
بهمن وقتي در جايگاه قرار گرفت اتهام قتل را منكر
شد و گفت ضربهاي كه او به كوهيار زده باعث مرگش
نشده است .او توضيح داد من و مقتول از هفت سال پيش
از حادثه با هم دوست بوديم .او گاهي به بهانهاي به خانه
من ميآمد و بچههايش را هم ميآورد اما من به خانهاش
نميرفتم .يك روز وقتي به خانهام رفتم كوهيار آنجا بود.
علت حضورش را كه پرسيدم همسرم گفت كه براي نصب
ماهواره آمده است .بعد از آن كوهيار به هر بهانه به خانهام
ميآمد .سر اين موضوع بود كه با همسرم اختالف پيدا
كردم .به جاي مهريه يك آپارتمان در ساختماني كه آنجا

زندگي ميكردم به همسرم دادم و مدتي بعد هم از هم
جدا شديم.
متهم در توضيح حادثه گفت شب حادثه در راه رفتن
به خانه بودم كه كوهيار را ديدم .گفتم ميدانم كه ناديا را
صيغهكردهاي اما او در همان ساختماني زندگي ميكند كه
آنجا زندگي ميكنم .آمدن تو به آن ساختمان آبروي من
را ميبرد .اگر ميخواهي با او باشي بهتر است ناديا را از
ساختمان ببري .سر اين موضوع درگير شديم .چاقو كشيدم
و ضربهاي پرتاب كردم كه به او برخورد كرد .بعد هم از
محل فرار كردم تا اينكه بازداشت شدم.
پس از آن همسر سابق متهم گفت بهمن دروغ ميگويد.
من با كوهيار رابطه نداشتم .بهمن خرجي زندگي نميداد.
براي چند ماه خانه را ترك ميكرد و من ميماندم بدون
خرجي .كار ميكردم يا با پول اجاره بايد زندگي را اداره
ميكردم .دليل طالق ما هم به خاطر خرجي ندادن او بود.
شش ماه بعد از جدايي بود كه صيغه مقتول شدم تا اينكه
حادثه اتفاق افتاد.
قاضي باقري بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم با اعضاي
دادگاه -ملكي ،متين راسخ ،توليت و الوندي -وارد شور
شد.

دستگیری  3مرد
و یک زن به اتهام جاسازی
 25کیلوگرم تریاک درون
خودروی شخصی برای
انتقال از استان فارس
به مشهد
فرماندهی انتظامی بردسکن گفت 25« :کیلوگرم مواد
مخدر از نوع تریاک در شهرستان ضبط و ثبت شد».
به گزارش خبرآنالین« ،قدیر مصرخانی» اظهار كرد« :در
پی ایست و بازرسی مقطعی ماموران مبارزه با مواد مخدر،
در محور بردسکن به سبزوار به یک دستگاه پراید مشکوک
و پس از ایست و بازرسی مقدار  25کیلوگرم تریاک که به
طرز ماهرانهای در بدنه ماشین جاسازی شده بود ،کشف
شد ».وی با بيان اينكه قاچاقچیان یک زن و شوهر میانسال
بودند ،خاطرنشان كرد« :پس از بازجویی مشخص شد که
یک دستگاه پژوپارس نیز به عنوان راهپاککن آنها را
هدایت میکرده است .ماموران با مشخصات اعالم شده،
خودروی مذکور را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه
نسبت به توقیف آن اقدام و دو نفر سرنشین آن را دستگیر
كردند».
وی اضافه كرد« :پس از بازجویی مشخص شد یکی از
سرنیشنان پژو پارس فرزند این دو زوج است!»
فرماندهی انتظامی بردسکن گفت« :قاچاقچیان که
یک زن و سه مرد بودند ،قصد داشتند این مقدار مواد را از
استان فارس به مشهد حمل کنند که با تیزبینی و هوشیاری
مأموران به دام افتادند».

دعواي خونين بر سر همسر سابق

______________________________________________________
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شماره مکانیزه139330400901122362 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسیا راش سحر در تاریخ  1393/12/20به شماره ثبت  469813به شناسه
ملی  14004799617ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگرد.
 موضوع شرکت :انجام کلیه امور مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات صادرات کلیه مبلمان اداری وخانگی و انواع تجهیزات و لوازم پزشکی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات
دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت اخذ و
اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور ،در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم.
 -مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

 مرکز اصلی شرکت:تهران بلوار میرداماد خ محمد ملکی سودمند خ آناهیتا شرقی پ  51واحد  4کدپستی1918846915
 سرمایه شرکت:مبلغ  1000000ریال میباشد. میزان سهمآلشرکه هر یک از شرکا: مرجان بهرامی دارنده  100000ریال مطفی هاشم خانی دارنده  900000ریال اولین مدیران شرکت:مرجان بهرامی به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  3255423708مصطفی هاشمخانی به سمت عضو
هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی  0453439071برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

دستگیریمدیرخالفکاریکمرکزمدعیانرژیدرمانی
به اتهام اغفال دهها زن جوان در تهران
مدیر مرکز انرژیدرمانی که به آزار و اذیت دهها زن متهم شدهاست با شکایت زنانی که
مدعی هستند توسط او اغفال شدهاند پای میز محاکمه رفت.
به گزارش شرق ،پرونده این مرد جوان دو سال قبل در دادگاه کیفری استان تهران به
جریان افتاد و در اولین شکایتها چندزن که برای انرژیدرمانی نزد او رفته بودند مدعی
شدند از سوی مدیر مؤسسه مورد تعرض قرار گرفتهاند.
در مدتی کوتاه بر تعداد شاکیان افزودهشد .این زنان اعالم کردند از آنجایی که در زندگی
شخصی خود مشکل داشتند به مرکز انرژیدرمانی مراجعه کردند و مدیر مؤسسه با این ادعا
که میتواند انرژیهای منفی را از آنها دور کند آنان را ثبتنام و سپس در جریان کالسها
با همین عنوان زنان جوان را اغفال کرد و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داد.
یکی از شاکیان در توضیح آنچه اتفاق افتادهبود ،گفت« :بهخاطر مشکالت شدیدی که
با همسرم داشتم در وضع روحی بدی به این مرکز مراجعه کردم .مدیر مؤسسه بعد از اینکه
متوجه وضعیتم شد گفت برای اینکه انرژیهای منفی از بدنت خارج شود باید در کالسها
ثبتنام و روشهایی را که میگویم استفاده کنی ،من هم قبول کردم .آن مرد کالسهای
مختلفی برای ما برگزار میکرد و اکثر کسانی که در این کالسها شرکت میکردند زنان
بودند .او بابت هرکاری که انجام میداد عالوه بر شهریهای که گرفته بود پولهای اضافه
دیگر هم دریافت میکرد .مدتی بعد از اینکه در کالس شرکت کردم پشیمان شدم و
میخواستم آنجا را ترک کنم چون هیچ تغییری در خودم احساس نکرد ه بودم اما مدیر من
را پشیمان کرد و گفت نباید این کار را بکنی؛ تو راه زیادی رفتهای و خیلی به نتیجه نزدیک
هستی .بعد ،یک روز در کالسی که به صورت خصوصی برایم برگزار کرد ه بود مرا مورد آزار
و اذیت قرار داد و گفت این یکی از روشهای درمانی است .تا مدتها بهخاطر این مسئله
ناراحت بودم و نمیدانستم باید موضوع را چطور به خانوادهام بگویم تا اینکه متوجه شدم
بهجز من با زنان زیادی این بدرفتاری را کردهاست و همه آنها از این اتفاق ناراحت هستند
اما نمیتوانند موضوع را مطرح کنند تا اینکه تصمیم گرفتیم همگی شکایت کنیم و بگوییم
که چه اتفاقی افتاده است».
مدیر مؤسسه با شکایتهای اولیه بازداشت شد و در طول بازجوییها تعداد زنان به ٦٠
نفر رسید اما مدتی بعد  ٢٠نفر از آنها شکایتهای خود را پس گرفتند و اعالم کردند با
تحریک زنان دیگر علیه مدیر مؤسسه انرژیدرمانی پرونده تشکیل دادند و هیچ آزار و اذیتی
نسبت به آنها انجام نشده است .ضمن اینکه آنها عنوان کردند زنانی که موضوع آزار و اذیت
را مطرح میکنند کامال دروغ میگویند .با ارسال پرونده به شعبه  ٧٩دادگاه کیفری استان
تهران مدیر جوان مؤسسه یکبار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت .او اتهام آزار و اذیت را
انکار کرد و گفت :همگی شاکیان دروغ میگویند ،کاری که من میکردم یک روش علمی
برای خارجکردن انرژیهای منفی از بدن است کالسها نیز عمومی بود چطور ممکن است
در کالسهای عمومی بتوان به افرادی تعرض کرد و دیگران متوجه نشوند .متهم مدعی
شد شاکیانش بهخاطر مشکالت شدید خانوادگی دچار اختالالت روحی شدهاند و به همین
دلیل چنین مسائلی را مطرح میکنند اما او به آنها تجاوز نکرد ه است .وی گفت« :اختالفات
مالی بین من و شاکیان وجود داشت که آنها همان زمان من را تهدید به شکایت کردند
اما فکر نمیکردم چنین اتهامی را وارد کنند» .این در حالی بود که هیأت قضات شعبه ٧٩
بعد از شنیدن دفاعیات متهم از شاکیان خواست تا برای معاینات پزشکی به پزشکیقانونی
مراجعه کنند در این میان بهجز دو نفر از آنها هیچکدام حاضر نشدند به پزشکیقانونی بروند،
با این حال همچنان بر ادعای خودشان باقی ماندند .بعد از تکمیل تحقیقات و آمادهشدن
پرونده برای رسیدگی روز چهارشنبه گذشته جلسه رسیدگی به پرونده متهم با حضور تعدادی
از شاکیان برگزار شد .متهم که با قرار وثیقه آزاد است یکبار دیگر اتهاماتی را که به او
وارد کردهاند رد کرد و گفت :من دورههای علمی خارجکردن انرژی و سموم بدن که باعث
اضطراب و تشویش میشود و همچنین دوره انرژیدرمانی را گذراندهام و کاری که در
مؤسسه میکردم هم همین بود .هیچکدام از شاکیان واقعیت را نمیگویند ضمن اینکه اگر
برای کسی کالس خصوصی برگزار میشد به خواست خودشان بود .هیأت قضات با توجه
به رد ادعای شاکیان از سوی متهم برای بررسی بیشتر پرونده در شعبه  ٧٩وارد شور شدند.

دستگیری  2شرور خشن
به اتهام اخاذی با شلیک پلیس در تهران
رییس کالنتری  151یافت آباد از دستگیری دو زورگیر قمه به دست پس از تعقیب و
گریز و شلیک تیرهوایی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ حسین ذکایی خو گفت :در ساعت 22نوزدهم فروردین ماه
امسال مرکز فوریت های پلیسی  110تهران بزرگ اعالم کرد که گشت خودرویی و موتور
سوار کالنتری  153ولیعصر (عج) در تعقیب دو نفر سارق و زورگیر موتورسوار است که از
بلوار معلم به سمت چهارراه قهوه خانه با یک دستگاه موتور سیکلت در حال فرارند.
وی با بیان اینکه سریعا تیم گشتی این یگان برای اجرای طرح مهار به چهارراه قهوه
خانه اعزام و در مسیر مستقر شدند ،گفت :مجددا از طریق مرکز  110اعالم شد موتور
سیکلت به سمت بازار آهن تغییر مسیر داده است که در ادامه ماموران از محل اعالمی به
بازار آهن اعزام شدند که در آنجا مشاهده شد خودرو کالنتری  153ولیعصر در تعقیب یک
دستگاه موتور سیکلت با دو سرنشین است .رییس کالنتری  151یافت آباد با بیان اینکه
متهمان تحت تعقیب به سمت بلوار  17شهریور در حال فرار بودند ،ادامه داد :ماموران با
استفاده از آژیر کشان و بلندگوی خودروی گشت چندین مرتبه به موتور سواران دستور توقف
دادند ،اما آنان هیچ گونه توجهی نکردند که پس از آن با هماهنگی مرکز و با رعایت کامل
قانون بهکارگیری سالح اقدام به شلیک چهار تیر هوایی با سالح سازمانی کردند که در پی
آن ،موتور سوار که قصد فرار در مسیر خالف جهت خیابان را داشتند به جدول حاشیه خیابان
برخورد و هر دو نفر بر زمین افتادند .ذکایی خو ادامه داد :دو متهم قصد داشتند با پای پیاده از
محل فرار کنند که با حضور گشت موتور سوار انتظامی و  110و گشت کالنتری  153ولیعصر
نامبردگان دستگیر و موتور سیکلت به پارکینگ منتقل شد .وی با اشاره به انتقال دو متهم به
کالنتری ،گفت :این متهمان در مقر پلیس خود را مهران 21ساله و داریوش 25ساله معرفی
کردند .رییس کالنتری  151یافت آباد با بیان اینکه پس از دستگیری این افراد تعدادی از
شکات از موضوع باخبر شده بودند و به کالنتری 151یافت آباد مراجعه کردند ،گفت :شاکیان
ضمن شناسایی متهمان به ماموران گفتند که مورد زورگیری با قمه قرار گرفتهاند .به گفته
ذکاییخو هر دو متهم پس از تشکیل پرونده برای تحقیقات بیشتر و سیر مراحل قانونی به
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
 اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامهثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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شماره مکانیزه139330400901122787 :
آگهی تغییرات شرکت نصر صنعت روان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  441499و شناسه ملی
10980274086
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به :شهرری ،ابتدای خیابان شهید بیات (خ  24متری) ،مجتمع تجاری نگین ،طبقه چهارم ،واحد
 ،18کدپستی  1871613454تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
55447
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ارتباط کمبود ویتامین  Dبا افسردگی در زنان

طبق مطالعه جدید «دانشگاه ایالتی اورگن» آمریکا ،بین سطح پایین ویتامین  Dو
افسردگی در زنان جوان سالم ارتباط وجود دارد.
به گزارش مهر ،بررسی های قبلی ارتباط بین افسردگی و اضطراب و التهاب را در
زنان مبتال به تخمدان پلی کیستیک نشان داده بود و همچنین این نکته نشان داده
شده بود که کمبود ویتامین  Dبا اختالالت خلقی ارتباط دارد .پس محققان سعی کردند
ارتباط بین سطح ویتامین  Dبدن و تخمدان پلی کیستیک را مورد بررسی قرار دهند.
در این بررسی گرچه ارتباطی بین سطح ویتامین  Dبدن و بیماری تخمدان پرکیست
مشاهده نشد ولی مشخص گردید که در زنان چاق بین سطح ویتامین  Dو افسردگی
ارتباط وجود دارد .هرچه میزان ویتامین  Dبدن کمتر بود احتمال افسردگی بیشتر می
شد .به همین خاطر محققان عقیده دارند استفاده از مکمل های ویتامین  Dمی تواند
در درمان زنان مبتال به افسردگی کمک کننده باشد.به گفته «آدریان گمبارت» ،استاد
بیوشیمی و بیوفیزیک ،افراد می توانند ویتامین  Dموردنیاز بدن شان را از قرارگیری
در معرض نور آفتاب به دست آورند .اما در زمستان که نور آفتاب کم است می توان با
استفاده از مکمل ها و مصرف برخی مواد غذایی نظیر شیر این کمبود را جبران نمود.

درمان بیخوابی با کاهو و کدوتنبل

متخصص طب سنتی گفت :برای درمان بیخوابی میتوان از برخی نسخههای طب
سنتی مثل مصرف کدوتنبل ،کاهو ،بابونه ،ترخون ،گشنیز و بیدمشک استفاده کرد.
به گزارش فارس ،علی حسینی گفت :برای درمان بی خوابی که به دلیل داشتن
استرس ،خوابیدن در طول روز،مصرف کافئین ،استعمال دخانیات و مصرف برخی داروها
ممکن است برای فرد ایجاد شود میتوان از نسخه طب سنتی کمک گرفت.
وی ادامه داد :به همین منظور می توان مصرف گشنیز را آغاز کرد.همچنین برخی
دیگر از سبزیجات مثل هویج و کدوتنبل به دلیل داشتن ویتامین  Aبرای رفع بی خوابی
موثر است.این متخصص طب سنتی گفت :مصرف گیاه بابونه نیز کمک کننده است
چون این گیاه به آرامبخشِ ی معروف است و برای درمان بیخوابی استفاده میشود.حتی
می توان از روغن بابونه برای ماساژ دادن سر استفاده کرد.
حسینی افزود :همچنین مصرف کاهو چون مملو از ویتامین  ،A، B،Cآهن ،کلسیم،
فسفر ،منیزیم،منگنز ،ید ،روی و مس است به هضم غذا کمک کرده در نتیجه خواب
راحتی را موجب می شود.وی ادامه داد :مصرف ترخون نیز در این رابطه توصیه شده به
همین دلیل می توان جوشانده آن را قبل از خواب مصرف کرد.این متخصص طب سنتی
گفت :دم کرده گل بیدمشک اعصاب را آرام و خواب را زیاد میکند.همچنین تخم گیاه
شوید خاصیت خوابآوری دارد و ترشح هورمونهای آرامبخش را موجب میشود.

توصیه متخصصان تغذیه به مصرف شربت
خنک و غذاهای با طبع سرد در فصل بهار

استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،غذاهای مناسب فصل بهار
را معرفی کرد و گفت :مصرف خوراکیهاى لطیف مثل گوشت پرندگان و تخم مرغ آبپز
عسلی و نوشیدن شربتهای خنک مثل شربت غوره ،انار و سکنجبین در این فصل
توصیه میشود.
به گزارش فارس ،غالمرضا کردافشاری گفت :در فصل بهار باید به تلطیف غذا
پرداخت .تلطیف کردن غذا نیز به معنی مصرف غذاهایی که خون را رقیق می کنند یا
مصرف کمتر غذا نیست .وی ادامه داد :این نکته اهمیت دارد غذاهایی که خون رقیق در
بدن تولید می کنند ،اغلب طبع گرم دارند و مصرف غذاهای با طبع گرم در این فصل
مناسب نیست بلکه باید غذاهای غلیظ و با طبع سرد مصرف شود ،تا هیجان و رقت
اخالط و مواد را تعدیل کند .این متخصص طب سنتی تصریح کرد :همچنین گرسنگی
باعث تحریک بیشتر اخالط می شود .پس کم کردن مقدار غذا نیز در بهار صحیح
نیست .بنابراین باید غذایی بیشتر خورده شود مثل میوه ها و سبزیجات که هر چند از
لحاظ مقدار زیاد است اما کالری کمی دارند.
کردافشاری گفت :در واقع با مصرف مقدار زیاد غذا با ارزش غذایی و کالری کم ،باید
دستگاه گوارش را فریب داد و سرگرم کرد تا خیال کند که غذای زیادی مصرف شده
ولی در واقع مواد زیادی وارد عروق نشود و به هیجان اخالط و مواد نیفزاید.
این استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :بنابراین باید به
طبیعت فرصت داد که مواد اضافه را آماده کرده و از بدن دفع کند .مصرف خوراکیهاى
لطیف مثل گوشت پرندگان و تخم مرغ آبپز عسلی و نوشیدن شربتهای خنک مثل
شربت غوره ،انار و سکنجبین در این فصل توصیه می شود.

برخی راهکارهای ساده برای کنترل وزن

کم کردن وزن نیمی از راهی است که برای سالمتی باید طی کنیم و نیم دیگر آن
حفظ وزن مناسب است .بدیهی است کاهش وزن ،کار سادهای نیست و پس از رسیدن
به وزن مطلوب نیز مرحله مهم بعدی این است که بتوانید وزن خود را کنترل کرده و
تناسب اندامتان را حفظ کنید.
به گزارش ایسنا به نقل از هلثدی نیوز ،شبکه اطالعات کنترل وزن چند عادت سالم
را برای حفظ وزن مناسب پیشنهاد میکند که به شرح زیر است:
 به عادات سالم در الگوی زندگی روزانه خود تنوع بدهید .برای مثال ورزشهاو فعالیتهای جدید را بیاموزید و انجام دهید و در رژیم غذایی روزانه خود نیز از
خوردنیهای سالم و متنوع استفاده کنید.
 برای مواقعی که موفق میشوید وزنتان را کم کنید به خودتان پاداش بدهید. وقتی در زندگی دچار مشکل میشوید دنبال راهحلهای خالقانه بگردید تابرنامههای مفید روزمرهتان متوقف نشوند .مثال اگر هوا بد است یا اگر دچار آسیبدیدگی
شدهاید میتوانید در تمرینات ورزشی خود خالقیت به خرج دهید و به جای این که
تمرینات را برای مدتی رها کنید ،سبک آنها را به گونهای تغییر دهید که برای شرایط
موجود مفید باشند.
 برای سفر بستههای غذایی و میانوعدههای سالم تهیه کنید یا رستورانهایمطمئن را که غذاهای سالم دارند شناسایی نمایید.
 هر چند وقت یک بار اهداف سالمتی خود را ارزیابی مجدد کنید و خود را بهشیوههای جدید به چالش بکشید .مثال یک خوردنی ناسالم را به طور کامل از رژیم
غذایی خود حذف کنید یا بعضی روزها بیشتر ورزش کنید.

علمی
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تأثیر مثبت مصرف کلم بروکلی
در پیشگیری از سرطان سر و گردن

پزشکان آمریکایی از تاثیر چشمگیر کلم بروکلی در مقابله
با سرطان خبر دادند.
کشف نقش کلم بروکلی در درمان سرطان میتواند
موفقیتی چشمگیر در زمینه پیشگیری از بیماریها به کمک
خوراکیهای سبز باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال دیلی ،دکتر «جولی
بائومان» نویسنده ارشد این مطالعه گفت :افرادی که به دلیل
ابتال به سرطان سر و گردن تحت درمان قرار گرفتهاند در
معرض ابتال به سرطان دوم در ناحیه دهان یا گلو هستند که
به طور معمول کشندهتر است .بنابراین ،مولکولی طبیعی و
ایمن در سبزیجات چلیپایی همچون کلم بروکلی پیدا کردیم
که از غشای دهانی در محل شکلگیری سلولهای سرطانی
حفاظت میکند.
در این بررسی متخصصان عصاره کلم بروکلی را به
موشهایی که مستعد ابتال به سرطان دهان بودند ،خوراندند
و دریافتند این ماده خوراکی به طور چشمگیر تعداد تومورهای
سرطانی را کاهش میدهد .کلم بروکلی همراه با کلم پیچ
از سبزیجات چلیپایی به حساب میآیند که حاوی میزان
باالیی از سولفورافان هستند .متخصصان در مطالعات پیشین
خود دریافته بودند که این ترکیب میزان آسیب ناشی از ماده
سرطانزا را کاهش میدهد.

یکی دیگر از متخصصان این مطالعه گفت :فایده ترکیب
سولفورافان در پیشگیری از سرطان دهان در موشها این
امید را بوجود آورده که این ترکیب ممکن است در پیشگیری
از بروز این سرطان در افرادی که در معرض آالیندههای
زیست محیطی و سرطانزا هستند ،موثر باشد.سپس این تیم
تخصصی آزمایش کردند که چگونه ترکیبی از آبمیوه و کلم
بروکلی حاوی سولفورافان از  10انسان حفاظت کرده است.
این عصاره به طور مستقیم در بافتهای مورد هدف و بدون
هیچ مشکلی جذب میشود.
نتایج بدست آمده از این تست پزشکان را امیدوار ساخت
تا بتوانند این آزمایش را روی  40فرد مبتال به سرطان سر و
گردن انجام دهند .در این مطالعه الزم است شرکت کنندگان
از کپسولهای حاوی پودر دانه کلم بروکلی مصرف کرده
تا معلوم شود که آیا بدن آنان قادر است این نوع رژیم
غذایی را تحمل کند؟ سپس تاثیر آن را بر غشای دهان
بررسی میکنند تا مشخص شود به چه میزان در پیشگیری
از سرطان موثر است .سرطان سر و گردن در لبها ،دهان،
غدههای بزاقی ،گلو و سینوسها بروز میکند.
متخصصان معتقدند عصاره کلم بروکلی میتواند روش
درمانی طبیعی برای درمان این سرطان و حفظ زندگی
هزاران بیمار باشد.

ارتباط «فشارخون باال» با اضافه وزن
یک متخصص کلیه نسبت به ارتباط چاقی و اضافه
وزن با فشار خون و همچنین نهایتا ابتال به بیماریهای
کلیوی هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر فرخلقا احمدی با اشاره به
اینکه نوع عادتهای غذایی و فعالیتهای فیزیکی در
خطر مرگ و میر مداخلهگر هستند ،گفت :درمانهای غیر
دارویی برای کاهش فشارخون خطر حمله قلبی را نیز
کاهش میدهد.
وی گفت :برای درمان فشار خون نمیتوان بر روی
ژنتیک و نژاد مانور داد ،چرا که این عوامل از ویژگیهای
ذاتی هستند اما میتوان فاکتورهای محیطی را اساس
درمان فشارخون قرار داد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
با بیان اینکه اکثر مطالعات درمانی فشارخون ،جوامع را با
تغییر رژیم غذایی اصالح کردهاند ،خاطر نشان کرد :این
مطالعات ثابت میکند که با کاهش وزن ،عدم استفاده از
دخانیات ،کاهش مصرف نمک و الکل میتوان فشارخون

را به حداقل رساند؛ این در حالیست که  65درصد مبتالیان
به فشارخون از اضافه وزن رنج میبرند.
احمدی با اشاره به اینکه افزایش فعالیتهای ورزشی
منظم از عوامل موثر برای کاهش اضافه وزن است،
تصریح کرد :با توجه به پیشی گرفتن زندگی بیتحرکی
توسط جوامع امروزی ،انجام کار معمول روزانه با نشاط
و فعالیتهای بیشتر میتواند از جمله اقدامات اولیه به
سوی کاهش اضافه وزن باشد؛ چرا که ورزش منظم به
مدت نیم ساعت در روز میتواند منجر به کاهش خطر
فشارخون شود.
این متخصص کلیه در پایان با اشاره به اینکه کاهش
اختالل شناختی در افراد مسن از جمله اهمیت ورزش در
تمامی گروههای سنی است ،یادآور شد :کاهش حساسیت
به انسولین ،ایجاد تغییرات در مراحل التهابی و عروقی و
پیشگیری از فشارخون به دنبال ورزش منظم روزانه است
که اهمیت ورزش در سالمت افراد جامعه را مشخص
میکند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نقش میوه و
سبزی در عدم ابتال به انواع بیماریها ،نحوه نگهداری انواع
سبزی و خواص سبزیهای رنگارنگ را تشریح کرد.
به گزارش فارس ،زهرا عبدالهی با توجه به نامگذاری هفته
سالمت به نام «ایمنی غذا از سفره تا مزرعه» توضیحاتی در
مورد نقش ایمنی میوه و سبزی در سالمت انسانها داد.
وی گفت :سبزیها و میوههای تازه فواید زیادی دارند و
توصیه میشود روزانه حداقل  5وعده از آنها مصرف کنید.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه
گاهی بیتوجهی به نکتههای بهداشتی هنگام خرید ،شست و
شو و نگهداری میوه و سبزی سبب ایجاد آلودگی محصول و
بیماری میشود افزود :میوه و سبزیها هنگام رشد در مزرعه
ممکن است با حیوانات ،مواد خطرناک موجود در آب و خاک
و بهداشت نامناسب کارگران و کشاورزان آلوده شوند که انتقال
این محصوالت بعد از برداشت نیز خطر آلودگی را افزایش
میدهد.
وی ادامه داد :آلودگی میتواند بعد از خرید محصول و هنگام
تهیه غذا و با نگهداری نامناسب هم اتفاق بیفتد بنابراین توصیه
میشود میوهها و سبزیهای که له یا خراب شدهاند .انتخاب
نکنید ،چرا که احتمال رشد باکتری در این قسمتها بیشتر
است.
عبدالهی تأکید کرد :سبزیها و میوهها از گروههای غذایی
اصلی در هرم غذایی هستند که باید هر روز به مقدار توصیه شده
در برنامه غذایی روزانه گنجانده شوند.
وی در توضیح اصطالح گروه میوهها گفت :گروه میوهها
شامل انواع آبمیوه طبیعی ،کمپوت میوهها و میوههای خشک
(خشکبار) میشود که این گروه دارای مواد مغذی مهم از جمله
ویتامین آ ،ث ،فیبر و مواد معدنی است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ادامه داد :گروه
سبزیها نیز شامل انواع سبزیهای برگدار ،هویج ،بادمجان،
نخود سبز ،انواع کدو ،قارچ ،خیار ،گوجهفرنگی ،پیاز ،کرفس،
ریواس و سبزیجات مشابه دیگر است که این گروه دارای انواع
ویتامینهای آ ،ب ،ث و اسید فولیک ،مواد معدنی مانند پتاسیم،
منیزیم و مقدار قابل توجهی فیبرو آنتیاکسیدان است.
وی به سبزیهای نارنجی نیز اشاره کرد و گفت :سبزیهای
نارنجی مانند هویج و کدو تنبل دارای بتاکاروتن هستند که در
صورت نیاز بدن ،در بدن به ویتامین  Aتبدیل میشود .این ماده
بدن را در مقابل سرطانها محافظت میکند.
عبدالهی افزود :سبزیهای سبز رنگ ،دارای کاروتنوئیدها،
ساپونینها ،لوتئین و فالوونوئیدها هستند که فیبر ،فوالت و
بتاکاروتن مورد نیاز بدن را تأمین و بدن را در مقابل چند نوع

سرطان حفظ میکنند .کرفس ،اسفناج ،بروکلی و جعفری از
جمله سبزیهای برگ سبز هستند.
به گفته وی ،سبزیهای قرمز رنگ مانند گوجهفرنگی،
هندوانه و کلم بنفش دارای انواع مختلفی از فیتوکمیکالها
هستند و سبزیهای خانواده کلم نیز از ارزش غذایی باالیی
برخوردارند که در پیشگیری از سرطانها موثرند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ادامه داد:
«ایندول» موجود در انواع کلم در ایجاد خاصیت ضد سرطانی
کلم نقش دارد .از سبزیهای خانواده کلم میتوان از بروکلی،
گل کلم ،کلم بروکسل و کلم بنفش نام برد.
وی در مورد نقش سبزیها در پیشگیری از سرطان اشاره
کرد و یادآور شد :اکثر سبزیها دارای ویتامین  Cفراوان هستند.
این ویتامین نقش مهمی در پیشگیری از سرطانها دارد و به
وفور در سبزیهایی مانند فلفل ،بروکلی و گوجه فرنگی یافت
میشود.
عبدالهی به وجود فیبر فراوان در سبزیها اشاره کرد و گفت:
فیبر موجود در سبزیها در پیشگیری از سرطان روده بزرگ
نقش اساسی دارد و به رشد باکتریهای مفید روده نیز کمک
میکند.
به گفته وی ،سبزیها دارای کالری پایین حجیم و سیرکننده
هستند و مصرف زیاد آنان در مقایسه با سایر مواد غذایی بسیار
کمتر موجب افزایش وزن میشود.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در مورد نقش
سبزیها و میوهها در کاهش خطر ابتال به دیابت افزود :بر
عکس میوهها ،سبزیها و خصوصًا سبزیهای تازه قند بسیار
کمی دارند و مصرف آنها تعادل قند را فراهم و سبب رسیدن
ویتامینها و امالح معدنی به بدن میشود.
به گفته وی ،سبزیها حاوی فیبر ،آنتیاکسیدانها و امالح
معدنی فراوان و ترکیبات دیگرند که خطر پیشرفت دیابت نوع
دوم و عوارض آن را کاهش داده و از سوی دیگر مصرف آنان
فاکتوری برای کاهش وزن محسوب میشود.
عبدالهی بر نقش میوه و سبزی در پیشگیری از بیماریهای
قلبی -عروقی اشاره کرد و گفت:چربی موجود در سبزیها بسیار
پایین است و سبزیها فاقد کلسترول هستند بنابر این مصرف
آنان برای سالمت قلب تجویز میشود.
وی خاطرنشان کرد :پتاسیم یکی از امالح معدنی مهم برای
بدن است که فعالیت بسیاری از آنزیمهای بدن به وجود آن
وابسته است کمبود پتاسیم در بدن میتواند زمینهساز حمالت
قلبی شود و البته این پتاسیم به صورت روزانه از طریق مصرف
سبزیهایی مانند جعفری ،کرفس ،لوبیا ،سبوس گندم و
سیبزمینی به دست میآید.

توصیه متخصصان تغذیه به مصرف منظم میوه و سبزی
برای پیشگیری از انواع بیماریها

تأثیر مثبت مصرف سیب

و چای سبز در پیشگیری از سرطان
مطالعه جدید نشان می دهد که برخی ترکیبات
طبیعی موجود در مواد خوراکی دارای تاثیرات خاصی
هستند که به پیشگیری از بیماری های مزمن کمک
می کند.
به گزارش مهر ،محققان دریافته اند که مکانیسم
ناشی از پلی فنول ها که در چای سبز و سیب موجود
است ،بر مولکول اصلی سیگنال دهی تاثیر دارد و بدین
ترتیب مواد خوراکی غنی از پلی فنول موجب کاهش
خطر ابتال به بیماری های مزمن می شود .دانشمندان
موسسه تحقیقات مواد خوراکی دریافته اند که مکانیسم
ترکیبات غذایی بر سالمت ما تاثیرگذار است .مطالعات
مربوط به رژیم غذایی نشان داده است که خوردن مقادیر
زیاد میوه و سبزیجات موجب کاهش خطر پیشرفت
شرایط حاد ،نظیر بیماری های قلبی و سرطان ،می شود.
به چندین دلیل سبزیجات و میوه دارای این خاصیت
هستند .برخی از میوه ها و سبزیجات به طور طبیعی
حاوی مقادیر باالیی ترکیبات موسوم به پلی فنول
هستند که می تواند برای سالمت مفید باشد.
در این مطالعه دکتر «پال کرون» و تیمش نشان داده
اند که پلی فنول های موجود در چای سبز و سیب مانع
از مولکول سیگنال دهنده موسوم به  VEGFمی شود؛
این مولکول می تواند موجب تصلب شریان شده و هدف
برخی از داروهای ضدسرطان است.

برخی دالیل اصلی ریزش موها

یک متخصص پوست و مو گفت :عواملی مثل
وراثت ،کمبود آهن،کمکاری یا پرکاری تیروئید یا در
برخی مواقع مصرف داروهای نیروزا از دالیل ریزش
موی سر است.
به گزارش فارس ،رضا محمدی در مورد ریزش
مو گفت :بیش از نیمی از بیمارانی که برای درمان به
متخصصان پوست و مو مراجعه میکنند به دلیل ریزش
مو است .وی افزود :در طول روز به طور متوسط 70
تا  120مو ریزش دارد که این میزان طبیعی است و
آنچه اهمیت دارد تغییر الگوی ریزش مو بوده که در آن
صورت باید ریزش مو جدی گرفته شود.
این متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه ریزش
مو تحت تاثیر عوامل ارثی است ادامه داد :ریزش به
دلیل عوامل ژنتیکی معموال در سنین  18تا  30سالگی
رخ می دهد .محمدی افزود :ریزش مو بر اثر عوامل ارثی
در ناحیه جلوی سر و کف سر بیشتر دیده می شود .البته
دالیل هورمونی نیز تاثیرگذار است به طوری که زنان
گاهی در سن یائسگی دچار ریزش مو میشوند.
وی تصریح کرد :در هر صورت پزشک معالج با
مشاهده ریزش مو در فرد ،باید به فاکتورهای عامل
وراثت ،هورمون ،کمبود آهن ،بیماریهای زمینهای،
کمکاری یا پرکاری تیروئید یا در برخی مواقع مصرف
داروهای نیروزا دقت کند .این متخصص پوست و مو
گفت :گاهی نیز عوامل روحی مثل استرس یا خستگی
باعث ریزش مو میشود.

تأثیر مثبت مصرف سیر و پیاز
در پیشگیری و درمان دیابت

متخصص طب سنتی گفت :بیماران دیابتی بهتر
است در برنامه غذایی خود مصرف سیر و پیاز را بیشتر
کنند چون این سبزیها به دلیل ترکیبات گوگردی
قندخون را کم میکنند.
به گزارش فارس ،حمید افراسیابی گفت :بیماران
دیابتی بهتر است در برنامه غذایی خود برخی خوراکی
ها را داشته باشند تا به کاهش قندخون آنها کمک کند.
مثال خوردن پیاز و سیر از این نوع است.
وی ادامه داد :ترکیبات گوگردی در پیاز و سیر نقش
اصلی را در کاهش قندخون دارند به طوری که باعث
افزایش میزان انسولین در خون می شوند.
این متخصص طب سنتی افزود :مصرف خیار نیز به
کاهش قند خون می کند چون این میوه دارای مادهای
شبیه انسولین است.
افراسیابی گفت :گیاه شنبلیله نیز برای بیماران دیابتی
توصیه می شود.مصرف این گیاه به هنگام صبح موجب
کاهش قندخون ناشتا و بعد از غذا می شود .پودر دانه
شنبلیله نیز باعث کاهش چربی های خون می شود.
وی ادامه داد :همچنین به بیماران دیابتی توصیه
میشود سوپ گشنیز ،سوپ سبزیجات ،ماهی ،آبگوشت،
خوراک ماهیچه و آلو بخارا ،خورشت سیب درختی ،کته
گشنیز و شوید ،شربت آبغوره و رب انار را در برنامه غذایی
خود بگنجانند .افراسیابی گفت :مصرف خوراکی عصاره
بابونه به کاهش سطح قند خون در بدن کمک میکند
چراکه این گیاه عوارض دیابت را که کاهش قدرت دید
ب به کلیهها است را کاهش میدهد.
و آسی 

بینالملل
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استعفاینخستوزیرک رهجنوبی
در پی متهم شدن به فساد مالی

نخستوزیر کرهجنوبی
در پی مطرح شدن
اتهامهایی در مورد دست
داشتن وی در یک فساد
مالی ،استعفای خود را به
رییسجمهوری این کشور
ارائه کرد.
به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگزاری یونهاپ ،لی وان-کو ،نخستوزیر کره جنوبی
استعفای خود را به پارک گئون های ،رییسجمهوری این
کشور داد .این اقدام پس از آن انجام شد که اتهامهایی
علیه دست داشتن گروهی از مقامهای دولت کره جنوبی
در یک فساد مالی مطرح شده است.
یک مقام دولت کره جنوبی نیز که خواست نامش
فاش نشود ،با تائید خبر استعفای لی وان-کو گفت که
این استعفا در حالی به رییس جمهور ارائه شده که پارک
گئون های در حال حاضر در سفر به کشورهای آمریکای
التین به سر میبرد.
این اقدام نخستوزیر کره جنوبی دولت سئول را با
چالشی جدی مواجه ساخته است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،دفتر ریاستجمهوری و
دفتر نخستوزیر کره جنوبی هر دو استعفای لی وان-کو
را مدتی پس از انتشار خبر آن تایید کردند.
پیش از این ،رییسجمهوری کره جنوبی به دنبال
مطرح شدن رسوایی فساد علیه نخستوزیر دولتش،
تاکید کرده بود که فساد را از جانب هر کسی که باشد،
تحمل نخواهد کرد.

برادرزاده پادشاه عربستان وعده داد

اعطایجایزهبهخلبانان
شرکتکننده در تجاوز به یمن!

ولید بن طالل ،برادرزاده پادشاه عربستان و
ثروتمندترین مرد جهان عرب اعالم کرد که 100
خودرو را به عنوان پاداش به خلبانان شرکت کننده
در عملیات موسوم به "طوفان قاطع " علیه یمن
میدهد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی بوابة
الفجر ،ولید بن طالل ،برادرزاده پادشاه عربستان و
ثروتمندترین مرد جهان عرب در صفحه شخصی
خود در توییتر با ستودن عملکرد نیروهای عربستانی
در کشتار مردم بیگناه یمن اعالم کرد :به نیروهای
شجاع خود به خاطر موفقیت در عملیات طوفان قاطع
و آغاز عملیات احیای امید در یمن تبریک میگویم و
به دلیل قدردانی از رشادتهای آنان به  100خلبانی
که در این عملیات حضور داشتند  100خودرو پاداش
میدهم.

اعالن جنگ طالبان و داعش
علیه یکدیگر

رادیو مشعل گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه
داعش و طالبان علیه یکدیگر اعالم جنگ کردهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت خبری بیزینس
اینسایدر ،نبی جان مالخیل ،رئیس پلیس والیت هلمند
افغانستان در جریان مصاحبهای با رادیو مشعل ،شعبه
رادیو آزاد اروپا در پاکستان گفت که اسناد و مدارکی
را دریافت کرده مبنی بر اینکه دو گروه تروریستی
طالبان وداعش علیه یکدیگر اعالن جنگ کردهاند.
وی افزود :در حالیکه مساله مذاکرات صلح میان
دولت کابل و شبه نظامیان طالبان مطرح است ،برخی
از آژانسهای اطالعاتی گروههای جدیدی را برای
ادامه جنگ در افغانستان به وجود میآورند.
گزارشهایی از درگیریهای گاه و بیگاه میان
نیروهای طالبان و داعش منتشر شده است چون هر
دو گروه مخالف یکدیگر هستند.
ابوبکر البغدادی ،رهبر داعش ،مال محمد عمر،
رهبر طالبان را جنگساالری بیسواد و احمق خوانده
و گفته که مال محمد عمر اعتبار سیاسی یا معنوی
ندارد.
نیروهای طالبان نیز به رهبران خود دستور دادهاند
تا اجازه ندهند پرچم داعش در افغانستان به اهتزاز
درآید.
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شروط انصاراهلل یمن
برای از سرگیری گفتگوهای سیاسی

انصاراهلل یمن با تاکید بر ضرورت توقف تجاوزگری
سعودی و پایان کامل محاصره ملت این کشور گفت که
این گروه در صورت تحقق این شروط برای ازسرگیری
مذاکرات سیاسی آماده است.
به گزارش ایسنا ،محمد عبدالسالم ،سخنگوی
انصارهلل اعالم کرد :همانگونه که پیشتر تأکید کردهایم،
تجاوزگری ائتالف سعودی-صهیونیستی-آمریکایی علیه
مردم یمن ،نقض آشکار حاکمیت ملی و دخالت غیرموجه
در امور داخلی کشور یمن است و ما همواره خواهان توقف
فوری آن بودهایم.
وی خواهان از سرگیری گفتوگوی سیاسی با نظارت
سازمان ملل متحد پس از توقف کامل تجاوزگری علیه
یمن و نیز پایان نهایی محاصره ملت این کشور شد و
گفت :نتایج کنفراس گفتوگوی ملی یمن همچنان
مبنای توافقها محسوب شده و اجرای این توافقها ،یکی
از اهداف انقالب  21سپتامبر است .سخنگوی انصاراهلل
تالشهای سازمان ملل متحد در یمن را مثبت ارزیابی
کرد و اظهار داشت :از هرگونه تالش این سازمان در مسیر
حمایت از راهحلهای مسالمت آمیز استقبال می کنیم.
وی تاکید کرد که هیچ کشور یا طرفی در دنیا به هیچ
وجه حق نقض حاکمیت یمن و یا اعالم جنگ علیه این
کشور را ندارد و هیچ تجاوزگری علیه یمن مشروع نخواهد
بود.

عبدالسالم خاطرنشان کرد :هرگونه تحرک نظامی
که یمن را هدف قرار دهد و موجب محاصره آن شود،
تجاوزگری آشکار و کامال مردود محسوب شده و حق
یمنی ها برای دفاع از خود در برابر آن مطابق شریعت
آسمانی و قوانین بینالملل ،حقی مشروع و محفوظ است.
وی این ادعا را که ملت یمن برای طرفی تهدید
محسوب میشود ،باطل دانست و اظهار داشت :واقعیت
ثابت شده این است که کشورهایی که چنین ادعایی دارند،
تهدید و خطر واقعی برای یمن و ملت یمن محسوب
میشوند و تجاوزگری اخیر نمونه بارز آن است.
سخنگوی انصاراهلل تأکید کرد :حمایت مالی و نظامی
سرویسهای اطالعاتی منطقهای از جمله سرویس
اطالعات عربستان سعودی از القاعده ،بیانگر آن است که
نظام سعودی این سازمان تروریستی را تامین تسلیحاتی
کرده تا جنگهای فرقهای و منطقهای را تغذیه و
طمعورزیهای سعودی را برای سلطه بر یمن به طور
مستقیم اجرا کند.
وی با تأکید بر این که درگیری با القاعده تابع هیچ
گونه گفتوگو ،توافق و یا معاهدهای نیست ،گفت :ملت
یمن همچنان با این خطر مقابله خواهد کرد زیرا القاعده
تهدیدی برای یمن ،امنیت و ثبات آن است و قدرت و
شایستگی ارتش ،دستگاههای امنیتی و کمیتههای مردمی
یمن در مقابله با القاعده ،بارها ثابت شده است.

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی اعالم کرد:
کارشناسان هستهای چینی معتقدند که کره شمالی به
احتمال زیاد  20هالکت هستهای و توان غنی سازی
اورانیوم دارد و میتواند تعداد کالهکهای خود را تا سال
آینده دو برابر کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این آمار
که به نوشته وال استریت ژورنال براساس اظهارنظرهای
پشت درهای بسته متخصصان هستهای آمریکا ایراد شده
بسیار باالتر از ارزیابیهای پیشین توسط کارشناسان چینی
است .این آمار همچنین ارزیابیهای اخیر کارشناسان
آمریکایی که تعداد سالحهای هستهای کره شمالی را 10
تا  16عدد ذکر کرده بودند ،زیر سوال میبرد.
زیگفرد هکر ،کارشناس برجسته در برنامه هستهای کره
شمالی که در نشست ماه فوریه شرکت داشته میگوید که
زرادخانه قابل توجه کره شمالی باید برای جامعه بینالمللی
یک چالش محسوب شود و پیونگ یانگ را به خلع سالح

سازی مجبور کند.
هکر به وال استریت ژورنال گفت :هرچقدر که آنها
زرادخانه هستهای خود را گسترش داده و فکر کنند که
عامل بازدارندگایشان را تقویت کردهاند بازگرداندن آنها
دشوارتر خواهد شد.
ارزیابیهای چین نشان از افزایش نگرانیها در پکن در
مورد اقدامات هستهای متحد این کشور دارد.
در آخرین سری از ارزیابیهای کارشناسان گفته شده
بود که پیونگ یانگ به سرعت در حال پیمودن مسیر
هستهای است و با سرعت قابل توجهی توان هستهای
خود را افزایش میدهد .در گزارش اخیر محققان آمریکایی
هشدار داده شده بود که کره شمالی سرگرم گسترش
برنامه هستهای خود طی پنج سال آتی است و در بدترین
سناریو این کشور تا سال 2020میتواند 100سالح اتمی
داشته باشد.

هشدارچیننسبتبهگسترشتوانهستهایکرهشمالی

هماهنگی دولت و اقلیم کردستان عراق
برای آزادسازی موصل از چنگ داعش

پس از پیروزیهایی که نیروهای عراقی علیه داعش
در استان صالح الدین رقم زدند و بعد از پیروزیهای پی
در پی نیروهای پیشمرگ در مناطق اطراف نینوا و غرب
موصل ،به نظر میرسد که زمان آغاز نبرد آزادسازی شهر
موصل به ویژه پس از سفر اخیر حیدر العبادی به شهر
اربیل و دیدارش با مسعود بارزانی بسیار نزدیک شده است.
این دیداری بود که در جریان آن چانهزنیهای نهایی برای
عملیات آزادسازی موصل صورت گرفت ،اما نیاز نیروهای
کرد به سالحهای سنگین احتماال مشارکت این نیروها را
تا زمان تحویل گرفتن سالحهای مورد نیازشان به تاخیر
میاندازد.
به گزارش ایسنا ،روزنامه لبنانی االخبار نوشت :یکی از
مسائل اصلی در نبرد قریب الوقوع موصل در رابطه میان
بغداد و اربیل در مورد چگونگی تقسیم نقشها میان این
دو طرف و همچنین توازنهایی است که اعمال فشارهای
منطقهای آن را تحمیل میکند.
در همین حال سعد الحدیثی ،سخنگوی دولت عراق
عنوان داشت که در جریان سفر اخیر حیدر العبادی،
نخست وزیر عراق به اقلیم کردستان پایه و اساسهایی
برای تفاهمهای مشترک میان بغداد و اربیل در خصوص
هماهنگیهای عملیات نظامی جهت آزادسازی شهرهای
استان نینوا تدوین شد و نشستی میان رهبران امنیتی در
دولت فدرال با رهبران پیشمرگ برای بررسی جزئیات
این تفاهمها و تدوین مکانیزمهای کاری مشترک جهت
هماهنگی این تالشها در مرحله آتی برگزار شد.
الحدیثی در مصاحبه با االخبار گفت که توافق اولیهای
میان طرفین است مبنی بر اینکه نبرد علیه داعش در این
مرحله اولویت دارد و پس از آن تمامی تالشها باید در
راستای افزایش تفاهمها و هماهنگیها صورت بگیرد و
تالشهای تمامی عراقیها و تمامی گروههای سیاسی و
تشکیالت نظامی رسمی نیز باید در راستای حمایت از
نیروهای مسلح عراق از جمله نیروهای پیشمرگ باشد.
الحدیثی تاکید کرد که باید اختالفات را در خصوص
برخی از مسائل مربوط به نفت و بودجه و تخصیصات

اقلیم کردستان کنار گذاشت و باید بر عقب راندن خطر
داعش از تمامی شهرهای عراق از شمال این کشور به
جنوب آب متمرکز کرد.
وی در خصوص مجهز کردن نیروهای پیشمرگ با
سالحهای سنگین جهت نبرد آزادسازی موصل گفت که
در توافق اخیر میان دولت بغداد با دولت اقلیم کردستان
بخشی از واردات نیروهای زمینی عراق به پیشمرگها
اختصاص یافت چرا که آنها بخشی از نظام امنیتی عراق
هستند .او در خصوص حمایت آمریکا در مرحله آزادسازی
موصل نیز گفت :حمایت آمریکا از ماه اوت گذشته از
طریق حمالت هوایی و پروازهایی برای ارائه اطالعات
در خصوص تحرکات نیروهای داعش ادامه داشته است و
این همکاری افزایش خواهد یافت و امکان هماهنگی با
ائتالف در این خصوص از طریق مرکز عملیات مشترک
که اهداف را در عملکرد میدانی نیروهای نظامی مشخص
میکند ،وجود دارد .الحدیثی تصریح کرد که العبادی در
جریان سفرش به واشنگتن در جریان تاکید مسئوالن
آمریکایی بر پایبندی دولت آمریکا به حمایت از عراق و
ارائه تمامی پشتیبانیها برای نبرد موصل قرار گرفت.
وی افزود که حمالت هوایی در موصل شدیدتر خواهد
شد و روند آن نیز بنا به نیازهای میدانی نیروهای عراقی
سریعتر خواهد شد.
پیشتر مسعود بارزرانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق
تاکید کرد که نیروهای پیشمرگ کرد در نبرد آزادسازی
موصل مشارکت خواهند داشت .این در حالی است که فواد
حسین ،رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان موفقیت آمیز
بودن عملیات آزادسازی موصل را به مشارکت نیروهای
اقلیم کردستان ربط داد و همزمان صالح فیلی ،یکی از
مسئوالن در وزارت پیشمرگهای کرد عنوان داشت که
کمیتههای مشترک میان نیروهای پیشمرگ با وزارت دفاع
و نیروهای ائتالف وجود دارد و این کمیتهها چگونگی
مشارکت در عملیات آزادسازی موصل را تعیین میکنند و
نیروهای پیشمرگ نیز براساس دستورات و نتایج توافقها
در اتاق عملیات در این نبرد مشارکت خواهند داشت.

نخستوزیر ترکیه :مرز سوریه را نمیبندیم

نخستوزیر ترکیه اعالم کرد که این
کشور به رغم ورود برخی از شبهنظامیان
خارجی ،اقدام به بستن مرزهای خود با
سوریه نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
شینهوا ،احمد داود اوغلو ،نخستوزیر ترکیه
گفت که این کشور مرزهایش با سوریه را
نمیبندد زیرا بسیاری از افراد بیگناه سوری
به دنبال درگیریها در کشورشان به ترکیه پناه میبرند.
داود اوغلو در یک کنفرانس مطبوعاتی با تونی آبوت ،همتای استرالیایی خود که
در آنکارا به سر می برد ،تصریح کرد :مردم ترکیه به سوریهای بی گناه پناه دادهاند و
بنابراین نمی توانیم با بستن مرزها مانع رفتوآمد شویم .افراد بیگناهی در سوریه هستند
که به خاطر فعالیت داعش و وجود تسلیحات شیمیایی مجبور به فرار از کشورشان
میشوند .وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر این که کشورش نمیخواهد شاهد فعالیت
شبهنظامیان خارجی چه در ترکیه و چه در سوریه باشد ،خاطر نشان کرد :داعش تهدیدی
جدی برای ترکیه در مقایسه با دیگر کشورها است .داود اوغلو همچنین گفت که
کشورش برای همکاری در هر حوزهای که به مبارزه با داعش مربوط باشد ،آمادگی دارد.
ی وی اعالم کردند که دو کشور به طور مشترک
نخستوزیر ترکیه و همتای استرالیای 
برای مبارزه با گروههای تروریستی خواهند کوشید .سران استرالیا و ترکیه همچنین در
قبال همکاری با هدف مقابله با تهدید داعش و جلوگیری از تامین منابع سازمانهای
تروریستی متعهد شدند .در عین حال داود اوغلو و آبوت توافق کردند که روابط دو کشور
در حوزههای دیگر نیز توسعه یابد .بر اساس بیانیهای که توسط این دو صادر شد ،طرفین
از همکاریهای عملیاتی و پلیسی دو کشور نیز استقبال کردند

خنثی شدن طرح حمله تروریستی به  2کلیسا
در فرانسه

الحهای جنگی در خانه یک دانشجوی
وزارت کشور فرانسه از کشف انباری از س 
رشته کامپیوتر خبر داد .به گفته پلیس فرانسه ،این دانشجو چند حمله تروریستی علیه
کلیساهای فرانسه را طراحی کرده بود.
به گزارش ایسنا ،برنارد کازنو ،وزیر کشور فرانسه اعالم کرد که نیروهای امنیتی و
پلیس این کشور یک مرد را بازداشت کردند که چند حمله تروریستی علیه یک یا دو
کلیسای فرانسه طراحی کرده بود .برنارد کازنو تصریح کرد که پس از جستوجوی خانه
و اتومبیل این فرد ،انباری از سالحهای جنگی کشف شده است .عالوه بر سالحهای
دستی و جنگی ،جلیقه ضدگلوله ،تلفن همراه و مدارکی ضبط شده است که حکایت از
طراحی حمالت تروریستی توسط این شخص دارد.
این مرد از سال  2014در مرکز توجه نیروهای امنیتی فرانسه قرار گرفته است .او که
 ۲۴ساله و دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی شده ،تحت نظر پلیس فرانسه بوده است.
وزیر کشور فرانسه گفت که این فرد مظنون به قصد طراحی حمالت تروریستی،
تصمیم داشته به سوریه سفر کند و به گروههای تروریستی بپیوندد.
طبق اعالم دولت فرانسه ،حدود  1300شهروند فرانسوی با هستههای جذبکننده
نیروهای تروریستها برای جنگ داخلی سوریه و عراق ارتباط دارند و  400تن از آنها
در حال حاضر به جبهههای جنگ گروه تروریستی داعش پیوستهاند.

آزمایش موفقیتآمیز موشک «عمر »1
توسط طالبان پاکستان

در حالیکه دولت پاکستان سرگرم قدردانی از چین به دلیل سرمایهگذاری  46میلیارد
دالریاش است ،گروه تحریک طالبان پاکستان مدعی شد که نخستین موشک پیشرفته
بومی سازی شده خود را با موفقیت آزمایش کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسیا ،تحریک طالبان پاکستان در ویدئویی
نشان داد که این موشک پیشرفته بومی شده به نام "عمر  "1به خوبی و با موفقیت
آزمایش و شلیک شده است .در این ویدئو مراحل سرهم بندی کردن این موشک قبل
از پرتاب به نمایش گذاشته شده است .سخنگوی این گروه گفت :اجزا و قطعات این
موشک را میتوان به خوبی سر هم و از یکدیگر جدا کرد .محمد خراسانی ،سخنگوی
تحریک طالبان پاکستان ادامه داد :این موشک به خوبی هدف دشمن را نشانه میگیرد.
واحد مهندسی تحریک طالبان پاکستان ظرفیت و قابلیت ایجاد و ساخت تسلیحات
مدرن کشنده را دارد .ما در حال آموزش نیروهایمان برای استفاده از تکنولوژی شامل
کمربندهای انتحاری ،خودروهای انفجاری و نارنجکهای دستی هستیم.
پاکستان اعالم کرد که در جریان عملیات نظامی سال گذشته میالدی در منطقه
وزیرستان شمالی حدود  2000شبه نظامی را از پای درآورد .این عملیات که همچنان
ادامه دارد باعث فرار  1 / 5میلیون تن از ساکنان این منطقه شده است.

چاقترین مرد جهان  300کیلو الغر کرد

پائول میسون ،در سال های نه
چندان دور با  445کیلوگرم وزن،
عنوان چاق ترین مرد جهان را به
خود اختصاص داده بود .این مرد
انگلیسی با ارادهای قوی توانست
در مدت  5سال حدود  300کیلوگرم
وزن کم کند.پائول میسون پنج سال
پیش عمل بای پس معده انجام داد
و پس از آن ،رژیم غذایی سنگینی
را دنبال کرد .باوجود اینکه وی حدود  300کیلوگرم وزن کم کرده است ،هنوز قادر به
راه رفتن نیست و برای حرکت از ویلچر استفاده می کند .عضالت «میسون» ضعیف
تر از آن است که بتواند تحمل وزن حدود  150کیلوگرمی او را داشته باشد.هنوز هیچ
پزشکی در انگلیس حاضر نشده است پوست اضافی این مرد  54ساله را با عمل جراحی
زیبایی ترمیم کند .این موضوع مشکالت جدیدی را برای رکورد دار سابق چاق ترین
مرد جهان بوجود آورده است.
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بشار اسد با تکذیب حضور نیروهای ایرانی در کشورش:

دعوتپوتینازپادشاهعربستانبرایسفربهروسیه

کاخ کرملین از تماس تلفنی رئیس
جمهور روسیه و پادشاه عربستان و تاکید
دو طرف بر لزوم تقویت هماهنگی مشترک
میان دو کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی
ایالف ،کاخ کرملین در بیانیهای اعالم کرد،
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه و
سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان در تماسی تلفنی بر آمادگی دو کشور برای
تقویتهماهنگیها میان دو کشور در مورد دستور جلسات منطقهای و بینالمللی
تاکید کردند و از عزم خود برای افزایش همکاریهای دو جانبه و سازنده میان
عربستان و روسیه خبر دادند.در این گفتگو همچنین پوتین از پادشاه عربستان برای
سفر به مسکو دعوت کرد .سلمان بنعبدالعزیز در صورت سفر به مسکو اولین رهبر
کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود که به روسیه میرود .سلمان نیز از پوتین
به دلیل رای ممتنع در رایگیری شورای امنیت درخصوص یمن تشکر کرد.
این در حالی است که روسیه نسبت به طرح شورای امنیت برای بحران یمن
هشدار داده است.

علی عبداهلل صالح:
تا از دنیا نروم از یمن خارج نخواهم شد!

رئیس کمیسیون دفاع و امنیت ملی در مجلس
شورای یمن اعالم کرد که علی عبداهلل صالح به او
تاکید کرده است که از یمن خارج نخواهد شد تا
اینکه از دنیا برود.
به گزارش ایسنا ،سرلشگر حیدر صالح ،رئیس
کمیسیون دفاع و امنیت ملی در مجلس شورای
یمن در گفتوگویی با روزنامه الیوم السابع از ریاض
عنوان داشت که علت اصلی توقف عملیات نظامی
در یمن ثابت کردن صداقت طرف آخر است که این طرف آخر حوثیها و نیروهای
علی عبداهلل صالح ،رئیس جمهوری پیشین یمن هستند تا آنها نشان دهند که به
قطعنامههای سازمان ملل در مورد یمن پایبندند.
وی افزود :از بندهای قطعنامه سازمان ملل در مورد یمن این است که شبه
نظامیان مسلح عقب نشینی کرده و سالحهای خود را تحویل دهند .مهلت سه
روزهای نیز به علی عبداهلل صالح برای اجرای این قطعنامه داده شده است که زمان
آن روز جمعه پایان مییابد.
وی عنوان داشت :در صورتی که علی عبداهلل صالح این قطعنامه را اجرا نکند،
تمام گزینهها روی میز خواهد بود.
رئیس کمیسیون دفاع و امنیت ملی در مجلس شورای یمن عنوان داشت که
علی عبداهلل صالح شخصا به او گفته است که یمن را ترک نخواهد کرد تا اینکه از
دنیا برود و هنوز انسانی متولد نشده است که این را از او بخواهد.
پیشتر اخباری مبنی بر فرود یک هواپیمانی عمانی در فرودگاه بین المللی صنعاء
برای خارج کردن علی عبداهلل صالح و خانوادهاش از یمن منتشر شده بود.

درخواست حماس برای مقابله با تعرضات
صهیونیستها به مسجد االقصی

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) تمامی فلسطینیان را به مقابله با
تعرضات شهرکنشینان صهیونیست به مسجد االقصی فراخواند.
به گزارش ایسنا ،فوزی برهوم ،سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که فراخوان
گروهکهای تندرو صهیونیست برای یورش به مسجد االقصی ،مشارکت احزاب
سیاسی یهودی در آن و برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در داخل مسجد
اقداماتی بسیار خطرناک است که مستلزم خیزش سراسری فلسطینیان است.
به گزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین ،سخنگوی جنبش حماس تصریح کرد:
نباید اوضاع داخلی و تحوالت منطقه ما را از تجاوزات خطرناک رژیم صهیونیستی
علیه مسجد االقصی غافل کند ،بلکه همه باید با قدرت با جنایتهای این رژیم
علیه فلسطینیان در قدس ،کرانه باختری و اراضی اشغالی مقابله کنند.
فوزی برهوم خواستار دفاع از قدس و مسجد االقصی با تمامی ابزارها و
راهکارهای ممکن شد و تاکید کرد :انتفاضه قدس علیه رژیم صهیونیستی باید
ادامه داشته باشد و همه باید راه شهدایی همچون حجازی و عکاری در دفاع از
قدس و مسجد االقصی را ادامه دهیم.

حزباهلل لبنان به درخواست ما در سوریه حضوردارد
بدون استفاده از گاز کلر به اهداف خود میرسیم

رئیس جمهوری سوریه ضمن اعالم
اینکه حزب اهلل لبنان به درخواست مقامات
سوری در این کشور حضور دارد ،وجود هر
گونه نیروی ایرانی را در سوریه تکذیب
کرد.
به گزارش ایسنا ،بشار اسد ،رئیس
جمهوری سوریه در مصاحبه با تلویزیون
فرانسه ،در خصوص سوالی درباره حمایت
ایران از نظام سوریه گفت :حضور نیروهای
حزب اهلل لبنان در سوریه به درخواست
مقامات این کشور است اما ما هیچ
درخواستی را از ایرانیها نداریم و در حال
حاضر هیچ نیروی ایرانی در سوریه حضور ندارد .اما رهبران و
افسران ایرانی برای همکاری میان سوریه و ایران به دمشق
میآیند.وی همچنین استفاده نظام سوریه از گاز کلر علیه
مخالفان در ادلب در مارس گذشته را تکذیب کرد و اتهامات
دیده بان حقوق بشر را در این راستا اتهاماتی نادرست دانست که
دولتهای غربی مطرح میکنند.
اسد افزود :ما از گاز کلر استفاده نکرده و نیازی به این
اقدام نداریم چرا که سالحهای پیشرفتهای را در اختیار داریم

و میتوانیم بدون استفاده از گاز کلر به
اهداف خود برسیم.
وی خاطرنشان کرد :حمالتی که
ائتالف ضد داعش در سوریه انجام
میدهد تاکنون جدی نبوده و به هیچ
کسی کمکی نمیکند و آمریکا خود
مسئول ایجاد داعش در عراق است.
اسد همچنین اعالم کرد که دستگاه
اطالعات سوریه و فرانسه در تماس با هم
هستند اما همکاری عملی میان آنها وجود
ندارد.وی اشاره کرد که تماسهایی با
برخی از اعضای سازمان اطالعات فرانسه
که از سوریه دیدن کردهاند ،وجود دارد .اسد درخصوص مذاکره
با فرانسه گفت :ما آماده مذاکره با هر کشوری در جهان هستیم
اما چگونه ممکن است با کشوری مذاکره کنیم که از تروریسم
حمایت می کند .فرانسه و انگلیس علیه سوریه هستند و در حال
حاضر فرانسه به نحوی از سیاستهای آمریکا در منطقه تبعیت
میکند و به طور مستقل عمل نمیکند.
فوریه گذشته یک هیات پارلمانی از فرانسه به دمشق سفر و
با بشاراسد دیدار کرد.

محکومیت محمد مرسی به  20سال زندان
توسط مقامات قضایی دولت کودتا در مصر

محمد مرسی ،رئیسجمهوری برکنار شده مصر در پرونده موسوم
به "حوادث کاخ ریاست جمهوری" به  20سال زندان محکوم شد.
این اولین حکمی است که دستگاه قضایی مصر علیه مرسی صادر
میکند.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی ،دادگاه
رسیدگی به اتهامات محمد مرسی و چهارده تن دیگر از رهبران
اخوانالمسلمین مصر در پرونده درگیریها در مقابل کاخ ریاست
جمهوری که در آکادمی پلیس قاهره برگزار شد ،مرسی و دوازده
تن دیگر از متهمان از جمله محمد البلتاجی ،اسعد الشیخ و عصام
العریان را به تحمل  20سال حبس محکوم کرد .جمال صابر و محمد
عثمان ،دو متهم دیگر نیز هریک به  10سال زندان محکوم شدهاند.
این دادگاه به شکل حضوری به ریاست احمد صبری یوسف برگزار
شد که مسئول رسیدگی به حوادث و کشتارهای مقابل کاخ ریاست
جمهوری مصر در دوران مرسی بود .درگیریها میان تظاهرکنندگان
و طرفداران اخوانالمسلمین در تاریخ پنجم دسامبر  2012رخ داد
که در جریان آن  10تن کشته شدند .پیش از قرائت حکم مرسی و
رهبران اخوانالمسملین ،نیروهای امنیتی مصر با اتخاذ تدابیر امنیتی
شدید و استفاده از هلیکوپتر ،امنیت اطراف آکادمی پلیس را تامین
کردند.رسیدگی به این پرونده از نوامبر  2013آغاز شد و در مجموع
 57جلسه محاکمه برای مرسی برگزار شد .در هنگام قرائت حکم
مرسی و چهارده متهم دیگر این پرونده در قفس اتهام در دادگاه
حضور داشتند.
ابراز نگرانی آمریکا و ترکیه از صدور حکم حبس 20
ساله محمد مرسی
آمریکا و ترکیه از صدور حکم حبس  20ساله برای محمد
مرسی ،رئیسجمهور برکنار شده مصر و  12تن از طرفداران نظام
وی ابراز نگرانی کردند.
به نقل از سایت روزنامه رای الیوم ،ماری هارف ،سخنگوی

وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که کشورش از صدور حکم زندان
برای مرسی و طرفدارانش بسیار نگران است و در خصوص تصمیم
دادگاه مصر برای صدور حکم  20سال حبس برای محمد مرسی،
بررسیهای اساسی را انجام خواهد داد .وی افزود :این حق مردم
مصر است که در دادگاههایشان با عدالت و برابری با آنها برخورد
شود و درباره آنها تصمیمگیری عادالنه صورت گیرد .در همین راستا
وزارت خارجه ترکیه در بیانیهای از صدور حکم حبس برای مرسی و
رهبران اخوان المسلمین مصر ابراز نگرانی کرد .از سوی دیگر ،لوران
فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه اعالم کرد که حکم  20سال حبس
برای محمد مرسی ایجاب نمیکند که ما حتم ًا در قبال آن واکنش
و یا اقدامی انجام دهیم.لوران فابیوس در سخنانی بر ضرورت اجرای
محاکمه عادالنه در حق مرسی و دیگر اعضای دولت وی تاکید کرد.
وی با اشاره به موضع ثابت کشورش در قبال پرونده محمد مرسی
تاکید کرد که فرانسه به مصر در مسیر ایجاد نهادهای دموکراتیک
و کشوری قانونمدار کمک میکند و به اجرای تعهدات و کمکهای
خود پایبند است.لوران فابیوس گفت :مصر و فرانسه در مسیر برقراری
صلح و ثبات در خاورمیانه دو شریک مهم و اصلی هستند.
پیشتر دستگاه قضایی مصر محمد مرسی را در پرونده موسوم به
«حوادث کاخ ریاستجمهوری» به  20سال حبس محکوم کرد.

افزایش تعداد ناوهای آمریکایی در اطراف یمن

نیروی دریایی آمریکا در بحبوحه افزایش تنشها در منطقه ،دو ناو دیگر
خود را در آبهای یمن و برای عملیات امنیت دریایی مستقر کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری راشاتودی ،پنتاگون در بیانیهای اعالم
کرد :ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت و ناو یو اس اس نورماندی از
خلیج فارس به دریای عرب منتقل و در آبهای یمن مستقر شدند .پنتاگون
در ادامه بیانیه خود آورده است ،این دو ناو به سایر نیروهای آمریکایی که
عملیات امنیت دریایی را در دریای عرب ،خلیج عدن ،تنگه بابالمندب و
جنوب دریای احمر انجام میدهند پیوستهاند .وزارت دفاع آمریکا در ادامه
بیانیه خود به این مساله اشاره کرده که با توجه به بیثباتی اوضاع امنیتی
در یمن این کار را انجام داده است .در همین حال سرهنگ استیو وارن ،سخنگوی پنتاگون گزارشها درباره این مساله را رد کرد که
ناوهای نیروی دریایی آمریکا برای ماموریت رهگیری ارسال تسلیحات ایرانی به حوثیها در یمن به منطقه اعزام شدهاند.
مقامهای پنتاگون به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که ناو هواپیمابر روزولت به جمع  ۹ناو جنگی آمریکا میپیوندد که از قبل
در خلیج عدن و جنوب دریای عرب مستقر بودند و این کشتیها حامل تیمهایی هستند که برای ورود به سایر کشتیها و جستجوی
آنها آمادگی دارند .نیروی دریایی آمریکا در مواردی برای مقابله با دزدی دریایی در اطراف آفریقا و این منطقه مامورانش را به سایر
کشتیها میفرستد .مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند که تاکنون هیچ کدام از خدمه ارتش وارد کشتیهای ایرانی نشدهاند.
نیروی دریایی آمریکا در بیانیهای گفت که ناو هواپیمابر روزولت که کشتی یو اس اس نورماندی ،مسلح به موشکهای کروز ،آن
را اسکورت می کند روز  ۱۹آوریل با عبور از تنگه هرمز به دریای عرب رفت.
نیروی دریایی آمریکا گفت که هدف این عملیات "تامین ایمنی خطوط مهم کشتیرانی" در منطقه است.

ناکامی داعش در حمله به جنوب سامرا

نیروهای عراقی طی عملیاتی حمله داعش به جنوب سامرا را ناکام گذاشتند.
به گزارش ایسنا روزنامه مصری الیوم السابع نوشت :منابع امنیتی و محلی در عراق اعالم کردند که داعش در این حمله تالش
کرد تا کنترل مناطق الرفیعات و سید غریب را برای قطع کردن مسیر بغداد سامرا در دست بگیرد؛ مسیری که زائران امامین
عسگرین(ع) از آن برای ورود به سامرا استفاده میکنند .به گزارش منابع مذکور ،ارتش عراق این مسیر را برای چند ساعت
بست و نیروهای بیشتری را برای تامین امنیت زائران در مسیر مواصالتی سامرا-بغداد مستقر کرده است .همچنین طرحی برای
حمایت از زائران امامین عسگرین با کمک جنگندههای ارتش و نیروهای مردمی ایجاد شده است .با بازگشت امنیت به سامرا،
زائران شیعه از روز دوشنبه برای زیارت امامین عسگرین وارد این شهر شدهاند .در همین حال حاکم الزاملی ،رئیس کمیته امنیت
و دفاع در پارلمان عراق اعالم کرد که خانوادههای آواره عراقی که از االنبار به بغداد وارد شدهاند اطالعات مهمی رابه مسئوالن
امنیتی ارائه کردهاند که منجر به ممانعت از ورود حدود هزار داعشی به بغداد شد.

پایگاه خبری آمریکایی «پیجی» مدعی شد

طرح داعش
برای نابودی اسرائیل

یک پایگاه خبری آمریکایی اعالم کرد داعش اخیرا
کتابی اینترنتی تحت عنوان "آغاز پایان اسرائیل" را منتشر
کرده که در آن راههای ورود به تلآویو و غلبه بر نیروهای
اسرائیلی را شرح داده است.
به گزارش ایسنا ،پایگاه خبری آمریکایی " "PJبا
اعالم این خبر نوشت :براساس نوشتههای این کتاب
داعش دو سال پس از سلطه این گروه بر ُرم ،در سال
 2022برای نابودی کامل اسرائیل وارد عمل میشود.
این خبر در حالی منتشر میشود که داعش از زمان
پیدایشش تاکنون هیچ اقدام یا حتی موضع گیری تندی
علیه اسرائیل نداشته است و این امر میتواند صحت خبر
با تردید مواجه کند.
گفته می شود گروه تروریستی داعش در این کتاب
به بررسی ویژگیهای مقامات و حاکمان اسرائیلی
پرداخته و اسرائیل را به آمریکا شبیه میداند و در آن
گفته :اسرائیل تنها طرف در خاورمیانه است که به آمریکا
شباهت دارد چراکه تاریخی سیاه مملو از جنایات ،کشتار،
فساد و انحرافات جنسی دارد و مردم آن همگی غرق در
ت مادی هستند و نظام حاکم آن نیز مملوء
شهوت و لذا 
از رشوهخواران و دروغگویان است که نباید چنین اتفاقات
شنیعی در منطقه مقدسی همچون قدس اتفاق بیفتد.
ی سابقهای
داعش در این کتاب که گفته شده به شکل ب 
منتشر شده به دستگاه اطالعاتی رژیم صهیونیستی نیز
پرداخته و گفته اسرائیل هر پایگاه اینترنتی را به آژانس
امنیت ملی خود ارجاع میدهد تا بر روی آن نظارت
داشته باشد .در این کتاب آمده که گروه تروریستی داعش
چگونگی کشتن اسرائیلیها را به اعضای خود آموزش
میدهد تا از این طریق بتوانند از خود دفاع کنند و سربازان
اسرائیلی را شکست دهند.
این گروه همچنین به اعضای خود میآموزد از تفکر
انزجار از یهودیان استفاده کنند تا آنها را شکست دهند.
نخستوزیر روسیه اعالم کرد

ضرر  ۲۵میلیارد یورویی روسیه
در پی تحریمهای غرب
نخستو ز یر
اعالم
روسیه
کرد ،نرخ رشد
اقتصاد این کشور
در سه ماه اول
سال جاری ۲
درصد کاهش
یافته است .به گزارش ایسنا ،دیمیتری مدودف،
نخستوزیر روسیه کاهش نرخ رشد اقتصاد کشورش
را ناشی از فشار تحریمهای کشور های غربی و پایین
رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی دانست.
مدودف که در دوما سخرانی میکرد ،گفت که وضع
اقتصادی به اندازه سال  ۲۰۰۹بد نیست .او گفت که
روسیه "با یک واقعیت جدید" رو به رو است.
نخستوزیر روسیه تصریح کرد که سنگینترین
فشار پس از "تصمیم اصلی سیاسی در سال گذشته
یعنی بازگشت کریمه به روسیه" به کشور وارد شد .در
پی الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین توسط روسیه در
مارس  ۲۰۱۴کشورهای غربی تحریم هایی را بر روسیه
اعمال کردند که شدت آنها طی ادامه درگیریها در شرق
اوکراین در حال افزایش بوده است .کشور های غربی روسیه
را به حمایت مالی و نظامی از جدایی طلبان در این منطقه
متهم می کنند .به گزارش بی.بی.سی ،مدودف اهمیت الحاق
کریمه به روسیه را با یکپارچگی آلمان و بازگشت هنگکنگ
وماکاوبهچینمقایسهکرد.اوهمچنینگفتکهتحریمهای
ناشی از این اقدام مشکالت اقتصادی قابل توجهی را ایجاد
کرده است .وی برآورد کرد که روسیه در مجموع  ۲۵میلیارد
یورو از حساب کاهش صادرات ضرر کرده که برابر با یک و
نیم درصد تولید ناخالص داخلی است .به گفته نخستوزیر
ی تواند چندین برابر افزایش
روسیه ،این رقم در سال  ۲۰۱۵م 
یابد .با این حال ،مدودف خاطرنشان کرد ،حتی اگر شرایط
اقتصادی از وضعیت کنونی نیز وخیمتر شود ،روسیه توان
مقابله با مشکالت را دارد .او گفت :ما برای زندگی حتی در
چنین وضعی توانایی داریم .تجربه دوره اخیر نشان داده
است که ما چگونه انجام دادن این کار را آموختهایم.

