جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

پیشنهاد افزایش وام  35میلیون تومانی
مسکن به  50میلیون تومان

به ما میگویند آزادی
زیادی به رسانهها میدهید

جزئیات جدید وام
80میلیون تومانی مسکن
ویژه خانهاولیها

طبق قانون
اساسی ،همه باید
بتوانند راحت
حرفشان را بزنند
صفحه 6

صفحه 4
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وزیر علوم،تحقیقات و فناوری خبرداد

توقف پذیرش دانشجو
در  160رشته
بازبینی  600رشته در شورای گسترش آموزش عالی

صفحه 6

دکتر فرجی دانا وزیر سابق
علوم،تحقیقات و فناوری:

روایت فاطمه هاشمی از  36سال اقدامات
ناجوانمردانه افراطیها علیه آیتاهلل هاشمی
و اعضای خانواده

صفحات  2و 3

جزئیات کشف فرار مالیاتی
 900میلیارد تومانی در اصفهان

صفحه 4

صفحه 5

از فرار مالیاتی  25میلیارد تومانی
تا  188سفر خارجی
رئیس فدراسیون و  218سفر
خارجی دبیر فدراسیون
صفحه 7

وجود  12هزار
معتاد متجاهر
در تهران!

صفحه 4

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

شناسایی 300هزار شغل جدید
توسط کاریابیها

دستگیری  115توزیعکننده
مواد مخدر در عملیات شبانه
پلیس در تهران برخورد با مراکز
تاتو و خالکوبی
صفحه 10

صفحه 5

محاکمه غیرعلنی مرد ایرانی  -عراقی
 به اتهام شکنجه هولناک یک زن ایرانی
در آلمان
صفحه 8

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری
دهها میلیون تومانی از دختران جوان
پس از آشنایی با آنها در سایتهای
همسریابی در فرودگاه مهرآباد
صفحه 9

دوئل مرگبار  2پسر شرور
بر سر دوستی با یک دختر
جوان در تهران

صفحه 12

پاسخهای وزیر رفاه به پرسشهای
مطرح درباره حذف یارانه
گروههای غیرنیازمند
صفحه 11

ناگفتههاییازتصمیمخسارتبار
وزیر نفت دولت سابق

فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

جزئیات پرونده
فساد در فوتبال

صفحه 6

کاهش حدود  10هزار میلیارد
تومانی معوقات بانکی
با تسویه 360بدهکار دانه درشت

معاون سازمان امور مالیاتی تشریح کرد

سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس
شورای اسالمی تشریح کرد

توسعه بیرویه
دانشگاهها
دردولتهای نهم و
دهم دودمان آموزش
عالی را به باد داد

جان باختن زن جوان ،حین استفاده
از دستگاه الغری در ساری!

زندگی مشقتبار  426کودک،
همراه مادرانشان درون
زندانها
صفحه 12
دستگیری پسر جنایتکار معتاد
به شیشه  به اتهام قتل پدر دختر
مورد عالقهاش پس از آشنایی
فیسبوکی در تهران
صفحه 13

صفحه 10

اظهارات سخنگوی
قوهقضاییه درباره وضعیت
پروندههای بنیاد تعاون
ناجا ،مسمومیت زائران
غیرایرانی ،بازداشت بقایی
و بازداشت چند فعال
شبکههایاجتماعی

صفحه 7

فرجامتلخسودای
ثروتمند شدن  رئیس سابق
یکدانشگاه

صفحه 11

قتل هولناک مردی
توسط زوج جوان با ادعای
مهدورالدم بودن او در تهران

صفحه 12

2
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح همایش بینالمللی جهان عاری
از خشونت در اندیشه امام خمینی(ره):

انقالبي كه امام(ره) طراحي كردند
عاري از خشونت بود
نظام ،بدون انتخاب مردم معنايي پيدا نمي كند

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح همایش
بینالمللی جهان عاری از خشونت در اندیش ه امام خمینی(ره)،
با قرائت سوره مبارکه نصر و تبریک میالد با سعادت حضرت
ولی عصر(عج) ،گفت :انقالب اسالمی به عنوان یکی از
اختیارات حضرت صاحب االمر تشکیل شده است که باید
به نیابت از ایشان اداره شود.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آيت اهلل هاشمي
رفسنجاني  ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه
سخنان خود خاطر نشان کرد :همهی بشریت با حضور ایشان
در مسیری که از ابتدای خلقت برای انسان در نظر گرفته
شده ،قرار میگیرند و باال رفتن ادراک و آگاهی مردم دنیا و
تسلط شدن بر بخش اعظمی از اسرار کره خاکی از ضروریات
ظهور ایشان است.
ايشان همچنين اسالم را دین رأفت و مهربانی و امام (ره) را که منادی اسالم در قرن حاضر بود ،مروج
رحمانیت اسالم خواند و گفت :انقالبی که امام (ره) طراحی و رهبری کردند ،عاری از هرگونه خشونت بود و
هیچگاه در برنامهریزی ایشان فعالیتهای خشن وجود نداشت.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،دنیای بدون خشونت را شایسته بشر عاقل و متفکر امروز دانست و افزود :انسان
نباید با خشونت زندگی کند ،بلکه بشریت باید منطق و استدالل را سرلوحه امور زندگی خویش قرار دهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف از اینکه در شرایط فعلی‘ جهان اسالم خشن ترین
منطقهی دنیا شده است ،گفت :متأسفانه امروز که بشریت گامهای بلندی به سمت تعالی برداشته ،امت اسالمی
هر روز شاهد فاجعهای است که این امر با روح لطیف و انسانی اسالم منافات دارد.
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به سوابق آشنایی خویش با امام (ره) در طول  41سال از حیات طیبهی ایشان،
اشاره و تصریح کرد :حقیقت ًا امام خمینی (ره) یک هدیه آسمانی بودند که باید بیش از اینها قدردان راه ،گفتار و
آثار ایشان باشیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوران مبارزه که در آن شرایط سخت یکی از راههای
ممکن مبارزه مسلحانه بود ،اظهار داشت :امام همیشه بر مردم تکیه میکردند و هیچوقت مبارزات مسلحانه را
تأیید نمیکردند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،انعطاف اسالمی و اقتدار دینی را دو ویژگی بارز در زندگی سیاسی ،امام خمینی
برشمرد و گفت :در مقطع پایانی جنگ وقتی مسائل و احتمال افزایش جنایات رژیم بعث علیه مردم ایران و
عراق را برایشان توضیح دادند ،علیرغم سخنان قبلی مبنی بر مقاومت بیست ساله و جنگ تا آخرین قطره خون،
قطعنامه را پذیرفتند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان دیدگا ه امام خمینی (ره) درباره نحوهی برخورد با اسرا و مردم
بیگناه عراق ،گفت :ایشان هرگز اجازه پیشروی در خاک عراق را نمیدادند و بسیاری از اسرای عراقی وقتی
محبت رزمندگان و مردم ایران را دیدند ،نادم شدند تا حدی که حتی ضمن شرکت در نمازجمعهها علیه رژیم
بعث شعار میدادند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ادامه داد :ریشه لشکر بدر عراق که در حال حاضر با داعش میجنگد ،از همین
اسرای عراقی است که با دیدن روح اسالم ناب و برادری ایرانیها راهشان را عوض و در زمره مبارزان قرار
گرفتند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،عرفان ،فلسفه ،آشنایی با تاریخ معاصر ،آشنایی با ابعاد گسترده فقه
سنتی و نگاه اجتهادی به مسائل را از خصوصیات برجسته امام در تمام سالهای تدریس در حوزه ،مبارزات و
رهبری پس از پیروزی انقالب برشمرد و گفت :ایشان یک عارف ،مجتهد فقیه جامع الشرایط ،شاعر و بسیار
باهوش بودند که در تاریخ معاصر ایران طلوع کردند و همچنین از نعمتهای الهی برای هدایت بشریت و مشعلی
برای دنیای اسالم بودند.
ايشان با مقایسه انقالب اسالمی ایران با دیگر انقالب های شکل گرفته در دنیا ،گفت :انقالب اسالمی ایران
در دنیا بینظیر است ،چرا که این انقالب با اراده و خواست قلبی مردم شکل گرفت و توسط خود مردم نیز تا
امروز حمایت و پشتیبانی شده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مردم رژیم سراسر استبداد شاهنشاهی را با حضور خود
در صحنه و تحمل مرارتهای فراوان به رهبری امام خمینی(ره) شکست دادند ،اظهار داشت :امام (ره) همیشه
تأکید داشتند که مردم حاکمان واقعی نظام هستند و حق حکومت دارند و آنها خودشان مسایل را حل میکنند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه شرق ،غرب و ارتجاع منطقه حامیان صدام در جنگ تحمیلی بودند،
افزود :مردم ایران با رهبری امام راحل در شرایطی که حتی یک کشور دوست و حامی خود نداشتند ،پیروز جنگ
شدند .وی افزود :بعد از پیروزی انقالب اسالمی به دستور امام خمینی(ره) تمام نهادهای که در داخل کشور
بودند ،حفظ شدند و فقط افراد خاصی که مرتکب جنایات مشخصی شده بودند ،محاکمه شدند ،در حالی که در
انقالبهای کمونیستی تصفیه های خونین انجام شد و بسیاری از مسوالن گذشته مجازات شدند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه اگر جهان با دیده انصاف به امام(ره) ،حرفها و آثار وجودی ایشان
بنگرد ،متوجه خواهد شد که نظام جمهوری اسالمی با چارچوب کاملی طراحی شده است ،گفت :البته نقدهایی
وجود دارد که ممکن است متوجه قانون گذار باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رأی مثبت  99درصد مردم به نظام جمهوری اسالمی ایران
و با تأکید بر نقش برجسته و تأثیرگذار مردم در مقاطع مختلف نظام جمهوری اسالمی ایران گفت :در این نظام
همه امور از قبیل انتخاب رهبری ،رئیس جمهور ،مجلس شورای اسالمی و کابینه دولت به شکل مستقیم و
غیرمستقیم توسط مردم انتخاب میشود و این نظام بدون انتخاب مردم اعتباری پیدا نمیکند.
وی ادامه داد :پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی(ع) گفت شما میتوانید ولی باشید اما باید مردم شما را بپسندند
چرا که واقع ًا رأیگیری و خواست مردم اصل معتبری است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه در این دوره عدهای خارج از دین اسالم عمل و حقالناس را ضایع
میکنند ،افزود :نباید این کار را به حساب اسالم گذاشت ،این کار تعدی به حقوق مردم است و خدا عادل و در
عدالتش یک ذره خلل وارد نمیشود.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در ادامه به جنایات اخیر رژیم آل سعود در یمن اشاره کرد و گفت :از عربستانی
که متولی خانهی خداست و میزبان مسلمانهاست انتظار میرفت با چهرهی محبت آمیز با مردم برخورد کند که
مرتکب اشتباه بزرگی در یمن شده و لکه بسیار بد و ننگینی در تاریخ خود بر جای گذاشته است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز نگرانی از جنایات گروههای افراطی به ویژه داعش افزود :داعش
بلیهای است که به آسانی نظیرش را در تاریخ نمیتوانیم پیدا کنیم که متأسفانه رسانههای غربی از آن به عنوان
دولت اسالمی نام میبرند و آبروی اسالم و مسلمانان را خدشه دار کرده است.
وی ایران را امنترین کشور منطقه و دنیا توصیف کرد و افزود :امنیت ایران به خاطر مردمی است که راه و
زندگی حکومتی خویش را انتخاب کردند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تجلیل و یاد و خاطره مرحوم حاج سید احمدآقا خمینی بنیانگذار موسسه حفظ
و نشر آثار امام خمینی(ره) ،گفت :بحمدهلل امروز آیتاهلل حاج سید حسن آقا خمینی و بیت محترم امام راه پدر
بزرگوار خود را ادامه داده و آثار امام(ره) را به عنوان منابعی ارزشمند حفظ کرده و با امانت کامل منتشر میکند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار امیدواری کرد که بزودی شاهد جهانی آرام و بدون
خشونت باشیم و با کشورهای مسلمان و غیر مسلمان ارتباط خوبی داشته باشیم.

سياسي
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روایت فاطمه هاشمی از  36سال اقدامات ناجوانمردانه
افراطیها علیه آیتاهلل هاشمی و اعضای خانواده
اشاره؛
دکتر فاطمه هاشمی فرزند ارشد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در سالگرد ترور پدر خود ،با بیان خاطرات آن روزها همچنان
از اقدامات جریانات افراطی گالیه میکند و میگوید :همیشه و
همهجا مردم و کشور از افراطیها ضربه خوردهاند.
دکتر فاطمه هاشمی میافزاید :این تفکر قبل از انقالب بوده
و حاال هم هست .امروز هم فشارها وجود دارد اما اصل قضیه
مهدی ،من ،فائزه ،محسن و یاسر نیستیم ،بلکه پدرم است .به
هر حال ایشان موضعگیریهای مشخصی دارد و بعضیها از این
موضعگیریها خوششان نمیآید ،اما پدر همیشه گفته به آنچه
اعتقاد دارد ،عمل میکند.
نظر به اهمیت مطالب مطرح شده ،متن کامل این گفتوگو به
نقل از خبرگزاری ایسنا در پی میآید:
شما در زمان ترور آیتاهلل هاشمی در خانه حضور داشتید.
جزئیات آن حادثه را به یاد دارید؟
خرداد سال  58بود .آن زمان که این اتفاق افتاد ،من  18ساله بودم .قبل از
ایشان آقایان سپهبد قرنی و مطهری را ترور کرده بودند .مادر من هم خیلی
نگران بود و دائم ًا به پدر میگفت خیلی مراقب باشید .اینها احتما ًال این کار را
ادامه میدهند .برایم جالب بود که مادر همیشه به پدرم میگفت ممکن است در
خانه هم بیایند و این کار را انجام دهند .خانه ما در زمین بزرگی بود ،روبرویش
باغ و دور خانه هم باز بود .اتاقی که پدرم در آن نماز میخواند و میخوابید
مشرف به آن باغ بود .مادرم همیشه میگفت اینجا برای نماز نایست؛ شاید اینجا
بیایند و تو را ترور کنند .پدر هم میگفت در خانه که کسی نمیآید این کارها
را بکند! ما ساعات زیادی در خیابان هستیم اگر کسی چنین تصمیمی داشته
باشد آنجا این را فرصت دارد .به هر حال همیشه این نگرانی در ذهن مادرم
وجود داشت.
یک روز جمعه و یک هفته قبل از اینکه این فرد برای ترور پدر من بیاید ،بطور
مرتب با تلفن خانه تماس میگرفت و میگفت من نامهای برای آقای هاشمی
دارم که میخواهم از شمال برای ایشان بیاورم .آدرس خانه را میخواهم .ما هم
معمو ًال هر کسی زنگ میزد و آدرس میخواست ،میدادیم .فضا خیلی باز بود.
به خانه میآمدند ،کاری داشتند یا نامه میدادند .در طول زمانی که میخواست
بیاید ،چندین بار تماس گرفت .میگفت من آدرس را گم کردهام ،کجا باید بیایم؟
باز راهنمایی میکردم و آدرس میدادم .زنگ در خانه را که زد ،خودم در را باز
کردم .خانه محافظ نداشت ،دو جوان بودند که همیشه همراه پدرم بودند .حدود
 18سال داشتند .صبح همراه پدرم میرفتند و شب هم بر میگشتند.
در که زدند ،در را باز کردم .دیدم خیلی مضطرب است .گفتم نامهتان را
بدهید .جیبهایش را گشت و گفت نامه را جا گذاشتهام و یادم رفته بیاورم.
موتور بزرگی داشت .شب که بابا به منزل آمد گفتم بابا به نظرم این آقا خیلی
مشکوک بود .به شوخی گفت «شما همه را مشکوک میبینید» .گفتم «کسی
که چندین بار زنگ بزند و آدرس بگیرد و اینجا بیاید و بعد بگوید نامه را یادم
رفته و نمیدانم کجا گذاشتهام ،مطمئنم که آمده خانه ما را یاد بگیرد» .پدرم به
شوخی گفت «چیزی نیست .شاید یادش رفته نامه را بیاورد».
جمعه بعد پدر و مادرم بیرون رفته بودند و من و همسرم هم در خانه نبودیم.
حدود ساعت هشت و نیم بود که برگشتیم .من وضو گرفتم و به نماز ایستادم.
در هال نماز میخواندم .اتاق پذیرایی یک طرف و اتاق خواب هم طرف دیگر
بود و هال خانه وسط اینها قرار داشت .زنگ در خانه را زدند ،در را باز کردیم.
جوانی بود که میگفت از طرف فردی نامه دارم .اسم آن فرد به خاطرم نمانده
است .به نگهبانان گفته بود که خودم میخواهم نامه را بدهم .پدرم هم گفته
بود مردم را در کنار در معطل نکنید ،اجازه دهید بیایند و نامهشان را بدهند.
همانطور که آنها با هم صحبت میکردند ،من نماز خواندن را شروع کردم .آنها
به اتاق پذیرایی رفتند .من وسط نماز بودم که صدای «کمک ،کمک» پدرم را
شنیدم .نمازم را شکستم .صدای دلهرهآوری بود .من با حال بدی وارد اتاق شدم.
دیدم پدرم با آن فرد گالویز شده و از صورت پدرم خون جاری بود .مادر هنوز
به اتاق نیامده بود.
آن فرد با کفش کتانی وارد اتاق شده و بر روی مبل کنار در نشسته بود .پدرم
عادت داشت که مهمانان را به باالی اتاق راهنمایی میکرد و خودش روی آن
مبل کنار در مینشست.
پدر از ایشان خواسته بودند باالی اتاق بنشیند؛ تا شروع به صحبت میشود،
آن فرد اسلحهاش را بیرون میآورد .پدرم اسلحه را که دیده ،مچ او را گرفته و با
هم گالویز شده بودند .اسلحه از دست او روی زمین افتاده بود .از صورت پدرم
خون میریخت و نمیدانستم باید چه کاری کنم .فقط موی او را میکشیدم تا
او را از پدرم جدا کنم .اتاق دو در داشت و من آنقدر حالم بد بود اص ً
ال متوجه
نشدم مادرم چه زمانی وارد اتاق شده بود .در همین لحظه بود که همان فرد که
آدرس را تلفنی میپرسید وارد اتاق شد .من از دیدن او خوشحال شدم و تصور
میکردم به ما کمک میکند اما ناگهان او هم اسلحهاش را بیرون کشید و رو به
پدرم گرفت .مادرم خودش را روی پدر انداخت .شنیده بود که مغز آقای مطهری
را هدف گلوله قرار داده بودند سر پدرم را گرفته بود که نتوانند به سرش شلیک
کنند .تیر از زیر دست مادرم رد شده و دستش را سوزانده بود.
من از حال رفته بودم و چیزی یادم نیست .مادرم میگفت تو فقط جیغ
میزدی .هرموقع آن حادثه یادم میآید منقلب میشوم .مادرم گفت «فاطی
االن وقت جیغ زدن نیست .بلند شو بابا تیر خورده و من دارم او را به بیمارستان
شهدا میبرم .تو آقای مفتح را خبر کن».
آقای مفتح از دوستان ما بود .آن دو نفر آخرین تیرهای خود را در راهرو
شلیک کردند و رفتند .یکی از تفنگهایشان هم در اتاق بود .مادرم بالفاصله
چادر سرش را روی شکم پدر که از آن خون بیرون میزد گذاشته بود .من
متوجه اتفاقات نمیشدم و تنها صداها را میشنیدم .پدر را به کنار در منتقل
کرده بود و نزدیک در ،پسر یکی از همسایگان آمده بود و قصد کمک داشت.
مادرم او را نمیشناخت و نمیتوانست به او اعتماد کند .آن فرد اصرار کرد که
من از دوستان شما هستم و قصد کمک دارم .با دلهره سوار ماشین شده بود و

به بیمارستان شهدا رفته بودند.
من قبل از اینکه به آقای مفتح زنگ بزنم ،با بیمارستان شهدا تماس گرفتم.
اورژانس تلفن را برداشت ،گفتم که آقای هاشمی تیر خوردهاند و همین حاال
به بیمارستان میرسند ،لطف ًا هرچه زودتر اتاق جراحی و پزشکان را آماده کنید.
جمعه شبها این آمادگیها در بیمارستان نیست ،به خصوص اول انقالب که
شرایط خاصی بود .اول فکر کردند مزاحم هستم و مسخره میکنم .تلفن را قطع
کردند .دوباره زنگ زدم .با گریه گفتم «من دختر آقای هاشمی هستم .به خدا
راست میگویم .پدر من را با تیر زدند .تو را به خدا دکترها را خبر کنید و اتاق
عمل را آماده کنید».
آن آقا حرف من را باور کرده بود و پروفسور سمیعی جراح را به بیمارستان
آورده بودند .بعد از آن به شهید مفتح زنگ زدم و گفتم پدرم را ترور کردند.
شما خودتان را به بیمارستان شهدا برسانید .ایشان همراه آقای دکتر زرگر به
بیمارستان رفته بودند .من با دو برادرم در خانه بودم .محسن رفته بود برای دو
محافظی که داشتیم از بیرون شام تهیه کند .وقتی به خانه برمیگشت مردمی
را که در کوچه جمع شده بودند دیده بود ،به او گفته بودند «آخوند محله را ترور
کردند» .محافظها هم آمده بودند ،میگفتند به ما تیر بدهید تا به سراغ آنها
برویم .گفتم «من تیر ندارم .تیر از کجا بیاورم؟» جوان بودند .یکیشان هم آنقدر
ترسیده بود که گوشهای مخفی شده بود .من و مهدی و یاسر خانه بودیم .یاسر
خیلی کوچک بود و به اتاق دیگری پناه برده بود .آدمهای کمیته به خانه ریخته
بودند ،چند آدم مسلح وارد خانه شده بودند و من از دیدن این وضعیت وحشت
کرده بودم .یک دفعه دیدم زن عمو و پسرعمویم وارد شدند .آنها هم از این مسیر
رد میشدند که شلوغی خانه توجهشان را جلب کرده بود و داخل آمده بودند .زن
عمو ،من و دو برادم را به خانه خود برد و بعد از آن به بیمارستان رفتیم.
پرده دیافراگم پدر پاره شده بود و تیر به کبدشان خورده بود .مادرم میگفت
وقتی به اتاق عمل رسیدیم گفته دیگر نمیتوانم نفس بکشم .واقع ًا به موقع
رسیده بودند و در بیمارستان هم خدا را شکر که دکترها آماده بودند .بعد از آن
گفتند تا دو سه روز احتمال خطر شدید است و نمیتوانیم قول بدهیم که اتفاقی
نیفتد .در روزهای بعد در بیمارستان هم قصد انجام ترور داشتند اما نتوانستند
موفق شوند.
با یادآوری خاطرات ناراحت شدید؟
حسی که آن شب داشتم ،هیچ وقت نمیتوانم فراموش کنم.
بعد از آن پدر درباره این موضوع صحبتی با شما داشتند؟
ما خودمان یک سری از مسائل را دیدیم و متوجه شدیم .همیشه و همه جا
مردم و کشور از افراطیها لطمه خوردهاند .اینها هم یک عده آدم جوان 18 - 17
ساله و کم سن بودند .رهبرشان هم طلبه  20سالهای بود که اص ً
ال از نظر روانی
مشکل داشت .همهچیز را با نگاه بد میدید .در جریان دادگاهش او را دیدیم .یک
آدم عقدهای بود ،معلوم بود آدمی است که خودش بیماری روانی داشته است.
تجزیه و تحلیل درستی نداشت و زمانی هم که از او سؤال میکردند اص ً
ال بلد
نبود حرف بزند .یکی از کسانی که در دادگاه از آنها سؤال میکرد از اطرافیانش
پرسیده بود شما بر اساس چه چیزی حرفهای این آقا را باور و قبول میکردید
تا دست به ترورهای بزرگ بزنید؟ میگفتند ما اصال «آقا» را ندیدیم .پیغام از آقا
برای ما میآوردند .به او «آقا» میگفتند.
شعور اجتماعی ،سیاسی و دینی بسیار مهم است ،اما مهمتر از آن ،بینشهاست.
یکسری از آدمها با احساس کار میکنند .احساس مذهبی و سیاسی دارند اما
شعور و بینش سیاسی و دینی ندارند .عقالنیت در اینها حاکم نیست .اینها هم
یکسری بچههای تند و افراطی بودند؛ ما این عده را همیشه و از اول انقالب
هم داشتهایم .موضعگیری بعضیها را که در طول بیش از  30سال انقالب
تاکنون میبینم ،مانند همان گروه فرقان است ،اما با یک روش دیگر این کار را
انجام میدهند .یک عده ترور فیزیکی میکنند و عدهای دیگر ترور شخصیت
میکنند .فرقی نمیکند ،ایدههایشان یکی است اما روشهای متفاوتی را انتخاب
کردهاند؛ این تیپ آدمهایی بودند .وقتی صحبت میکردند اشک میریختند اما
بازهم میگفتند ما را اعدام کنید که خداوند گناهانی را که کردهایم ببخشد .یک
عده از آنها هم از عملشان همچنان دفاع میکردند ،اما باز استدالل درستی
نداشتند .میپرسیدند چرا شهید مطهری را ترور کردید؟ حرفی برای گفتن
نداشتند .میگفتند به ما گفتهاند که او یک آخوند مرفه است و بنز سوار میشود.
میپرسیدند از آقای هاشمی چه شناختی دارید؟ میگفتند به ما گفتهاند ایشان
زمین پسته دارد و فئودال است .میپرسیدند از آقای عراقی که این همه زندانی
بوده چه میدانید؟ حرفی برای گفتن نداشتند .میگفتند برای اینکه وابسته به
رژیم است .میپرسیدند میدانید فئودال یعنی چه .تعریفی از آن نداشتند .آقای
حمید نقاشان این عده را بازداشت کرده بود و از آنها در دادگاه سؤال میپرسید.
آنها هیچ استداللی پشت حرفشان نبود.
جوانان امروز ما باید این دقت را داشته باشند که افرادی از احساس مذهبی و
سیاسی آنها در جهت منافع خودشان استفاده نکنند و آنها را ابزار خود قرار ندهند.
همانطور که این عده جوانان ابزار فردی به نام گودرزی شده بودند.
این تفکر که فالنی باغدار و فئودال است از کجا شروع شد؟
این تفکر از کمونیستها در دوران شاه شروع شد و هنوز هم ادامه پیدا کرده
است .وقتی از آن جوانان میپرسیدند که چرا آقای مطهری را ترور کردید؟
میگفتند «برای اینکه آقای مطهری یک روز هم مبارزه نکرده است .با رژیم شاه
همکاری میکرده و
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ادامه از صفحه 2
در دانشگاه تهران درس میداده و در خیابان دولت خانه بزرگی داشته و بنز سوار میشده».
به هر حال ایشان استادی بوده که در دانشگاه درس میداده و اینها با این تفکر او را
ترور کردند .میگفتند که آن شبی که ما آقای هاشمی را ترور کردیم قرار بوده خانه آقای
بهشتی برویم و موقعی که رفتیم ایشان خانه نبوده است .میگفتند آقای بهشتی آخوند
پولدار تشریفاتی بوده و خارج از کشور سفر کرده و مبارزه نکرده است .درباره شهید مفتح
هم میگفتند که استاد دانشگاه بوده در زمان شاه و وضع مالی خوبی داشته .درباره همه
بر وضع مالی تاکید میکردند .مانند امروز .ما امروز از این دست آدمها در جامعهمان کم
نداریم .در محیطهای دانشگاهی ،مساجد و ادارات مانند گودرزی داریم.
اشاره کردید که امروز هم وجود آن تفکر را احساس میکنید .چرا این
تفکر هنوز وجود دارد؟
برای اینکه برخی به این تفکر بها میدهند .اگر به این تفکر بها داده نشود ،جدی با
آن مبارزه کنند و برایش ارزش قائل نشوند ،این تفکر رشد نخواهد کرد .داعش و طالبان
نمونهای از آنهاست .کشورهایی را که این تفکرات در آن رشد کردهاند ببینید .در این
کشورها از همهجای دنیا یکسری افراد به نام داعش و طالبان آمدهاند و در این منطقه
خونریزی و کشتار میکنند و چه کارهای ضداخالقیای که به نام اسالم انجام نمیدهند.
افرادی حتم ًا به این تفکر بها دادهاند که این افراد شخصیت کاذبی در این زمینه پیدا
کردهاند و عملیات تروریستی انجام میدهند.
مسأله اصلی این است که باید به جریانها و تفکرات درستتر بهای بیشتری داد و
در واقع آنها جریان اصلی باشند ،ولی معمو ًال این اتفاق نمیافتد .برای نمونه یک مثال
میزنم .خیلی ساده میگویم و شما هم آن را لمس کردهاید .ما در اعیاد یا شهادتها مراسم
برگزار میکنیم که در ارتباط با ائمه اطهار(ع) است .در صدا و سیمای جمهوری اسالمی
آنقدر که به مداحها اهمیت میدهند به یک سخنران که درست صحبت کند و امام
علی(ع) و امام حسین(ع) را آنگونه که واقع ًا هستند به مردم معرفی کنند ،بها داده نمیشود.
به مداحهایی اهمیت دادهایم که اشعار نامناسب میخوانند و حتی بعضی از شعرهایی که
خوانده میشود هتک حرمت ائمه ماست .چه کسی در مقابل اینها ایستاده است؟ وقتی
اینگونه مورد توجه قرار میگیرند ،به هر کاری هم دست میزنند.
روز به روز ظاهرگرایی در حال گسترش است .یک زمانی آنها خیلی محدودتر بودند.
حتی در دوران شاه هم مجالس و سخنرانیهایی میرفتیم که بسیار آموزنده بود .من هرچه
از امام حسین(ع) یاد گرفتم مربوط به این مجالس است .درباره شخصیت ائمه ،حضرت
علی (ع) و حضرت زینب (س) هم همینطور .من در دانشگاه تدریس میکنم و هر سال
که مصادف میشود با ایام عاشورا ،وقتی از دانشجوهایم میپرسم شما درباره حضرت امام
حسین(ع) چه میدانید یا از آنها سؤال میکنم چند نفر شما خطبه حضرت زینب(س) در
برابر یزید را خواندهاید؟ میبینم نخواندهاند! در حالی که در هر خط و کلمه این خطبه
درسهایی برای ما دارد .تعدادی از آنها فقط میدانند این خطبه وجود دارد اما از محتوای
آن چیزی نمیدانند.
اینها دانشآموز جمهوری اسالمی بودهاند 12 .سال در مدرسه درس خواندهاند .یک بار
نباید در مدارس درباره این مسائل حرف بزنند؟! درباره اینکه امام حسین(ع) چرا قیام کرد؟
چرا امام حسین (ع) حج را نیمهتمام گذاشت و به جبهه جنگ رفت؟ وقتی با بچهها صحبت
میکنیم ،این اطالعات را ندارند! من فکر میکردم بزرگترین درد ما در جمهوری اسالمی
این است؛ چون این بچهها در مدارس طاغوتیها و کمونیستها که درس نمیخوانند،
در مدارس دولت جمهوری اسالمی درس میخوانند .من دوم دبیرستان را قبل از انقالب
گذراندم .به مدراس رفاه ،فخریه و هشترودی که بعض ًا مدارس اسالمی بودند ،میرفتم.
این چیزها را در آن مدارس یاد گرفتم .کتابهایی که آن مدارس به ما معرفی میکردند،
میخواندم؛ در حالی که االن باید همه مدرسهها اسالمی  -البته به معنای درست کلمه -
باشند .باید ببینیم مشکل کار کجاست.
شما به عنوان کسی این انتقادات را مطرح میکنید که پدرتان سالهای
زیادی در جریان امور اجرایی و تصمیمگیریها و تصمیمسازیها نقش
داشته است .چرا آن زمان این دغدغهها نمیتوانست دیده شود؟
بله؛ اتفاق ًا من آن زمان همیشه این سؤال را از ایشان میکردم .میگفتند برای اینکه
در کشور موضوعات فرهنگی  -مذهبی یک متولی ندارد .سازمانها و متولیان مختلف
فرهنگی داریم که خودشان با هم تضاد دارند .هر سازمانی میخواهد کار خود را انجام
دهد .هماهنگیای در این زمینه وجود ندارد .ببینید چقدر سازمانهای فرهنگی داریم که
هر کدام ساز خود را میزنند ،هر کدام روش خود را جلو میبرند .وزارت ارشاد ،صدا و سیما،
سازمان تبلیغات اسالمی و سازمانهای دیگر هر کدام کار خود را انجام میدهند .آموزش
و پرورش برای خودش تصمیم دیگری میگیرد و در هر استانی به شیوهای جداگانه این
تصمیم اجرایی میشود .به یاد دارم همان زمان در یکی از سفرهای استانی پدرم با ایشان
رفته بودم .آموزش و پرورش بخشنامه کرده بود که اینقدر اصرار نداشته باشید که بچهها
جوراب مشکی پایشان کنند ،بگذارید جوراب رنگ دیگر هم بپوشند .اسم نمیبرم .در
یکی از استانها بود .خانم استاندار میگفت شوهرش گفته «مگر من اجازه میدهم این
بخشنامه در استان من اجرا شود؟»
مگر کشور ملوک الطوایفی است؟! هر کسی فکر میکند در زمینه دینی و فرهنگی
نظر او درست است و نظرات دیگران اشتباه است .ما نفاق داشتیم .همان سالها ما با
افراد زیادی رفت و آمد میکردیم .خودشان را آن طور که بودند نشان نمیدادند .مث ً
ال
وقتی بحث سادهزیستی بود ،خود را ساده نشان میدادند .میدیدم خیلیها ساده نیستند
اما زندگیای که میخواستند به مردم نشان دهند ساده نشان میدادند .به قولی بعضیها
اندرونی و بیرونی داشتند؛ بعضیها را داخل میبردند و بعضیها را بیرون .یا اینکه اعتقاد
به حجاب نداشتند اما حجاب میگذاشتند و هر جا مینشستند ضدحجاب حرف میزدند.
این باعث میشد حجابی که دارند هم اثر نگذارد یا اینکه واقعیتها را نمیگفتند .به خاطر
دارم زمانی تعدادی مهمان خارجی برای ایام دهه فجر به هتل الله آمده بودند .یکسری
خانم هم از روسیه و جمهوری آذربایجان همراهشان بودند .آنها کسانی بودند که حجاب
نداشتند .روسریای پوشیده و به ایران آمده بودند .تعدادی هم از خانمهای ایرانی آمده
بودند و با چادر مشکی و مقنعه نشسته بودیم .دستگاه خنککننده خراب بود .همه از گرما
عرق میریختند .یکی از خانمها پرسید شما گرمتان نیست این چادر را پوشیدهاید .همه
خانمها میگفتند نه .ما اص ً
ال گرممان نیست .من گفتم «چرا دروغ میگویید؟ اینها مگر
نمیفهمند ما چه گرمایی حس میکنیم؟» گفتم «نه .ما هم خیلی گرممان است .داریم
مثل شما اینجا عرق میریزیم .اما به حجاب اعتقاد داریم و آن را به عنوان یک اصل
پذیرفتهایم و گرما را هم به خاطر این اصل تحمل میکنیم ».اگر همه چیز را اینطور
غیرمنطقی انکار کنیم که دیگران قضاوت درستی درباره ما نمیکنند.
در مدارسمان هم اینطور است .اینکه همه حجاب گذاشتند هم به معنای این نیست

که به حجاب اعتقاد داشتهاند .جمهوری اسالمی گفته حجاب داشته باشید .با این توصیف
ما نباید زمینه را برای دخترانمان در مدارس طوری فراهم کنیم که دختر وقتی وارد
مدرسه میشود دیگر نیاز به حجاب داشته باشد .ما مدرسه اسالمی میرفتیم .یک مرد در
مدرسهمان نبود .البته چون در مدرسه رفاه درس میخواندم گاهی آقایان رجایی ،بهشتی
و باهنر یا پدرم به آنجا میآمدند ،زمانی که میآمدند ما حجاب میگذاشتیم .البته کم بود
این موارد .آقای رجایی بیشتر میآمدند اما بیرون مینشستند .محیطی که ما در آن بودیم
همه زن بودند و شاگردان در آن بیحجاب مینشستند.
آیا این به معنای این است که شما طرفدار تفکیک جنسیتی در محیط
های آموزشی هستید؟
نه؛ من میگویم اگر محیط جداگانه ایجاد کردهایم ،دلیلی ندارد در آنجا با حجاب
باشند ،اما اگر محیطی داریم که تفکیک نشده است ،حجاب رعایت شود .باالخره در
مدارسمان که تفکیک هست .ما مدرسه مختلط که نداریم .حاال که این طور است دخترها
حجابشان را بردارند .با چادر و مقنعه چطور میتوانند در مدرسه بازی کنند؟! در نهایت
ورزش هم نمیکنند که این برای جسمشان هم مضر است .باالخره یکی از مشکالت
زنان جامعه ما کمبود ویتامین  Dاست؛ ویتامینی که از طریق نور آفتاب جذب میشود.
در حیاط آپارتمانها که این کار ممکن نیست ،حداقل مدارس را این طور طراحی کنیم.
من سفری به توکیو رفته بودم برای بازدید از مدارس .مدارس را در آنجا کمتر از  10هزار
متر نمیبینید؛ چه دولتی و چه خصوصی .میگفتند بعضی از مدارس  20یا  15هزار متر
است .با اینکه توکیو کمترین زمین را دارد اما این موضوع را در طراحیهای مدارس در
نظر گرفته بودند و معتقد بودند دانشآموز بیشترین ساعات خود را در مدرسه میگذراند؛
بنابراین باید محیطی را برای تربیتش به وجود بیاوریم که بهترین محیط باشد ،در حالی
که در مدارس ما این دقتها وجود ندارد .مدارس غیرانتفاعی که غیرانتفاعی شده؛ فضای
کوچکی را میگیرند و به فکر بیشترین سود از ساختمان هستند.
همیشه بر روی خانواده هاشمی حساسیتهایی بوده است .شما این
مسائلی را که مطرح میشود چطور تحلیل میکنید؟
این مسائل فقط مربوط به این سالها نیست .از قبل از انقالب هم بوده است .مث ً
ال
خانهای که ما قبل از انقالب داشتیم 700 ،متر بود .خانه چندان بزرگ نبود اما حیاط بزرگی
داشت .استخر بود و دوچرخه داشتیم .موقعیت خوبی برای ما که بچه بودیم داشت و من
هم تابستانها دوستانم را به خانه میآوردم و در حیاط با هم بازی میکردیم.
همان زمان هم آنها که به مجاهدین نزدیک بودند همیشه به من خرده میگرفتند
که چرا خانه شما بزرگ است .اعتراضها از قبل از انقالب روی پدر من بود .پدرم
همیشه اعتقاد به خلق ثروت داشت .میگفت باید همه کار کنند و اگر کار نباشد جامعه
دچار مشکل میشود .اگر سخنرانیهای آن زمان را مرور کنید ،میبینید که میگفتند ما
انقالب نکردیم که زعفرانیه را بکنیم جنوب شهر ،ما انقالب کردیم که جنوب شهر را
زعفرانیه کنیم .همهجا را باید برای مردم فضای مناسبی کنیم .رفاه ،آسایش و زندگی
راحت بیاوریم .امکانات خوب بیاوریم .خداوند زیبا است؛ این همه زیبایی را در دنیا خلق
کرده .خدا نمیتوانست یک نوع درخت یا فقط یک نوع ماهی خلق کند؟ ببینید چه تنوعی
در خلقت خداوند قرار داده است .ببینید چقدر زیبایی وجود دارد و خداوند چه نعمتهایی
را برای بندهاش خلق کرده است .خداوند میخواهد بندهاش از این نعمتها استفاده کند.
این نعمتها را که حرام نکرده است .پدر من همیشه اعتقاد داشت که هرکس میتواند
چیزی به دست بیاورد نباید فقط برای خودش باشد .به دیگران هم کمک باید بکند و
واقعا هم کمک میکرد.
کمکهایی به نیازمندان و خانوادههای زندانیان میکرد؛ از پول خودش برای مبارزه
سیاسی هزینه میکرد .خیلی از تفکرات پدر من را آدمهای تند و افراطی قبول نداشتند
و از قبل از انقالب هجمههایی را شروع کردند .همان تفکر بعد از انقالب هم ادامه پیدا
کرد .آنها که کم نشدند چون ما به آنها بها دادیم .یک تفکر را اشتباه فهمیدیم .گفتیم
انقالب مستضعفین است و تصور کردیم این یعنی همه باید گدا و گشنه شوند .یک تفکر
این بود که همه باید بیچاره و بدبخت باشند و آن ارزش بود .روز به روز رشد کردند .من
آنها را میشناسم .همینها آن زمان که انقالب شد ،آه در بساط نداشتند اما امروز ببینید
زندگیشان  10برابر بهتر از ما شده است اما ریاکارانه پنهان میکنند و نشان نمیدهند.
زندگی پدرم ،خواهر و برادرهایم همین است که در آن زندگی میکنند .هیچ وجه پنهانی
نداریم .اما اگر در زمینههایی هم نداشته باشیم ظاهر نمیکنیم که نداریم و همیشه فکر
میکردیم با همین که داریم خوب زندگی کنیم و به دیگران کمک کنیم.
شما آن زمان که مسائل مربوط به آن روز ترور را یادآوری میکردید
ناراحت شدید و اشک در چشمانتان آمد .امروز چطور؟ وقتی شما و
خانوادهتان برخی حرفها و اظهار نظرها را میشنوید همین حس را
دارید؟
نه ،اص ً
ال .از دیدن این مسائل ناراحت نمیشوم .آن روز فکر میکردم پدرم مقابل چشمانم
از دست ما میرود و هیچ کاری نمیتوانم بکنم .االن برای خودم ناراحت نمیشوم .کسی
که میداند کار خطایی انجام نداده هر چقدر میخواهند دربارهاش بگویند مهم نیست .آن
را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ هر چقدر دوست دارند دروغ بگویند.
ما به خداوند و دنیای دیگر اعتقاد داریم .بعضیها جواب اعمالشان را در این دنیا میبینند
و عدهای دیگر در دنیایی دیگر .همانطور که پدرم گفتند ما همه اینها را به خدا واگذار
میکنیم و روش صحیح زندگی خودمان را هم جلو میبریم .تصور نکنند با این حرفها
ما تغییری در زندگیمان میدهیم .در گذشته هم همینطور زندگی میکردیم .اما بعد از
انقالب خیلیها تغییر کردند .یک روز نیاز داشتند حزباللهی شدند و روز دیگر مسیرشان
را تغییر دادند و دوباره نیاز بود و حزباللهی شدند .چند روز پیش با دوستان در مدرسه رفاه
دور هم بودیم ،بحث این بود که اگر یادتان باشد آن زمان کسی روسری سرش نمیکرد.

گفتم اگر یادتان باشد من و خواهرم همان زمان هم روسری میپوشیدیم .ما همیشه بلوز
و شلوار و روسری و چادر میپوشیدیم .هیچ گاه نیامدیم به خاطر ظاهرسازی خودمان را با
زمان وفق دهیم .ما به این اعتقادات رسیده بودیم که کارمان درست است.
از این حرفها ناراحت نمیشویم .اما از اینکه به انقالب لطمه میخورد دلمان خیلی
میسوزد .چرا جهت انقالب را عوض میکنند؟ ما سه شعار داشتیم؛ استقالل  ،آزادی،
جمهوری اسالمی .من اول انقالب وارد دانشگاه شدم .دو سال اول حجاب اجباری نبود.
من ظهرها که به مسجد دانشگاه شهید بهشتی برای نماز میرفتم دخترهای بیحجاب
چادر سرشان میکردند و نماز میخواندند .مسجد پر از نمازخوان بود .امروز چطور؟ ما
میخواستیم چه چیزی تربیت کنیم؟ دیگر نمیتوانیم بگوییم بچههای امروز مربوط به
قبل از انقالب هستند .ما برای تربیت اینها چه کار کردیم؟ ما باید زمینه را طوری فراهم
میکردیم که ماهواره بر روی بچههای ما اثر نگذارد و چیزهای بد اینترنت را بچهها جذب
نکند یا خیر؟ ما قبل از انقالب در خانهمان تلویزیون داشتیم .آن زمان فقط دو کانال داشت.
پدر به ما گفته بود موسیقی را نباید از رادیو و تلویزیون گوش دهید .این فیلمها را هم
نباید تماشا کنید .پدر و مادر ما چه خانه بودند و چه نبودند برای ما فرقی نمیکرد .فائزه
مسئول کمکردن صدای موسیقی تلویزیون بود .حتی موسیقی اخبار را هم کم میکرد.
کنار تلویزیون مینشست و صدا را کم میکرد .تربیت یعنی این .پدر ما قبل از انقالب یک
بار ما را اروپا برد .روی تربیت ما اثر نگذاشت .اص ً
ال به این فکر نمیکردیم که نیاز داریم
مثل آنها شویم .پدر ما در دینمان اجبار نکرده بود ،به تکلیف که میرسیدیم آموزشهای
اسالمی را به ما یاد میداد .اذان که میگفتند نمیگفت بچهها بلند شوید نماز بخوانید،
میگفت اذان گفتند.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور با مشکالتی روبرو شده و در چند سال
گذشته برخی چهرهها رویارویی سیاسی زیادی با یکدیگر داشتهاند .از
طرفی انتشار اخبار مربوط به اختالسهای متعدد هم از سوی برخی افراد
فضای نامناسبی را ایجاد کرده است .نظرتان درباره این اخبار و فضاها
چیست؟
من رویارویی نیروهای انقالب در مقابل همدیگر را گناه میدانم .این کار هرزی است.
همانطور که تهمت و دروغ گناه است .برای هر کاری که مورد نیاز است بیش از اندازه
انرژی مصرفکردن ،به معنی این است که ما فرصتهایمان را از دست میدهیم و از
دست دادن فرصتها گناه است .البته بعضیها این را گناه نمیدانند .رودررویی مسئوالن و
مقامات ،جنگ قدرت است و آن را گناه میدانم .در دنیا احزاب مختلف وجود دارند که هر
کدام دیدگاههای خود را دارند اما در کشور ما دعواها فرد به فرد شده.
شما به خانه یک نفر بروید میبینید مبل گرانقیمت گذاشته میگویند اسراف کرده اما
در آن هشت سال ما بیش از  800میلیارد دالر درآمد نفتی و غیرنفتی داشتهایم .ما با این
پولها چه کردیم؟ این اسراف نیست؟ مربوط به بیتالمال نیست؟ آنقدر که به ماشینهای
گرانقیمت که معمو ًال مربوط به دارایی شخصی فرد است پرداخته میشود ،به این مسائل
ن مهر را ساخته که
نمیپردازند .اما آن کسی که دارایی مردم را برده یا بیبرنامگی مسک 
هر روز مشکالت زیادی ایجاد میکند ،اسراف نکرده؟ اینها از بین بردن هزینه ،وقت ،نیرو
و توان کشور نیست؟ اینها همه ضرر و گناه است .مردم هم نسبت به این مسائل حساس
شدهاند .از حرفهایشان مشخص است .دانشجوهای من سر کالس میگویند امید چندانی
به آیندمان نداریم .میگویند برای آینده برنامه نداریم.
شما چه جوابی به آنها میدهید؟
میگویم شما خودتان هم مقصر هستید .باید برای اصالح زندگی خودتان تالش کنید و
در اندازه خودتان وظیفه دارید .شما نباید بگویید چون فالنی کار نادرست میکند من درس
نمیخوانم .شما باید درس بخوانید و اگر کشور مشکلی دارد برای حل آن تالش کنید و
اشکاالتش را بگیرید .اما بیشتر جوانها این روحیه را دارند .میگویند استاد یک نمرهای به
ما بده و ما را راحت کن برویم .میگویند درس میخواهیم چهکار؟
خودتان به آینده خوشبینید؟
آنچنان بدبین نیستم ولی راه آینده را برای رسیدن به آن چیزهایی که در گذشته
میخواستیم برسیم مشکل میبینم؛ آن چیزهایی که برایش انقالب کردیم؛ چون خیلی از
چیزها را پشت سرمان خراب کردیم .دوباره رسیدن به آنها نشدنی نیست ،اما زمان میبرد.
هر چیزی امکان دارد ،اما بستگی به این دارد که چگونه کار کنیم و برای رسیدن به آنچه
به دست نیاوردهایم چگونه برنامهریزی کنیم تا دوباره به دست بیاوریم.
در مورد برادرتان ،آقای مهدی هاشمی خبری دارید؟ پرونده به چه
صورتی پیش میرود؟
اجازه دهید من در این باره زمان دیگری صحبت کنم .اگر االن صحبت کنم شدت
فشارها بیشتر میشود .واقع ًا با مهدی به ناحق برخورد میشود .مسائل زیادی وجود دارد که
نمیتوانم االن آنها را بازگو کنم .میترسم اگر حرفی زده شود وضعیت او بدتر شود .اجازه
دهید ببینیم در ماههای آنیده چه اتفاقی میافتد .قطع ًا باید مسائل ،فشارها ،رفتار ناحق و
کارهای بد را در آینده جایی گفت .خیلی از مطالب تهیه و مکتوب و به بعضیها داده شده
که در زمان خودش گفته خواهد شد .اما اصل قضیه نه مهدی است ،نه من ،نه فائزه و
نه محسن و یاسر؛ بلکه پدرم است ،باالخره پدر من موضع گیریهای مشخصی دارد و
بعضیها از این موضعگیریها خوششان نمیآید .اما ایشان همیشه گفته است که اعتقادی
عمل میکند و به آن چیزی که از نظر اعتقادی و اسالمی برسد و درباره آن احساس
وظیفه کند ،عمل میکند .فکر نمیکند که ممکن است چه چیزی برای خود و خانوادهاش
پیش آید .میگوید آنچه را وظیفهام در مقابل مردم و دینم است باید انجام دهم .همیشه
میگوید خدا میخواهد بندههای خوبی داشته باشد و ما هم باید بندههای خوبی باشیم.
خدا هم غیر از این از ما نمیخواهد.
مباحث تا حدی تلخ و ناراحتکننده شده؛ اگر بخواهید از امید صحبت
کنید چه میگویید؟
از دولت تدبیر و امید صحبت میکنم .باالخره دولتی روی کار آمده که دغدغهاش مردم
است .روی همهشان تأکید ندارم که کار را درست انجام میدهند اما در بدنه دولت تفکری
که وجود دارد این است که رفاه ،آرامش ،آزادی و امنیت را برای مردم بیاورد .نسبت به
این امیدوارم و مردم هم قطع ًا نسبت به این موضوع امید دارند .باید منتظر بمانیم و ببینیم
مذاکرات به کجا میرسد.
این امید با بیمهایی هم روبروست؟
بله ،حتم ًا هست .چون دولت مخالفان زیادی دارد که دلشان نمیخواهد موفق شود.
بسیاری از آنها به فکر مردم نیستند ،بلکه به این فکر میکنند که چطور میتوانند باعث
عدم موفقیت دولت باشند .انشاءاهلل دولت با تدبیری که گفته دارد و برنامهریزی درستی
که انجام میدهد بتواند این امید مردم را محقق کند.

اقتصادی
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ادامه مهلت ثبت اعتراض به حذف یارانه
تا پایان ماه جاری

در حالی که پیشتر قرار بود سامانه اعالم اعتراض به حذف یارانه به مدت یک ماه
فعال باشد و متقاضیان به آن مراجعه کنند در ادامه ،این مهلت به  15روز و اکنون تا پایان
خرداد تغییر کرده است.
به گزارش ایسنا ،با شروع حذف یارانه پردرآمدها از فهرست سازمان هدفمندی یارانهها
و در ادامه اعتراض بخشی از حذفشدگان ،دولت تصمیم گرفت شکایات آنها را دریافت
کند و از راهاندازی سامانهای برای ثبت درخواستها خبر داد.
بر این اساس وزارت کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که از پنجم خردادماه سامانه
 ir.yaraneh10راه اندازی شده و متقاضیان می توانند به مدت یک ماه اعتراض خود
را نسبت به حذف یارانه ثبت کنند اما در ادامه ،مدت این پاسخگویی به  15روز یعنی تا
 20خرداد کاهش یافت .اما وزارت کار و رفاه اجتماعی در آخرین اطالعیه خود از تمدید
مهلت تعیین شده تا پایان خرداد ماه خبر داد و اعالم کرد که افراد حذف شده از جمع
یارانهبگیران می توانند در صورت تمایل تا زمان تعیین شده برای اعالم اعتراض خود به
سامانه مربوطه مراجعه کنند.
معترضان به حذف یارانه تا پایان خرداد برای اعالم شکایت خود مهلت دارند و پس
از انجام بررسیها ،درصورت حذف به دلیل خطای احتمالی یا تشخیص برای استحقاق
دریافت یارانه ،مجدد به فهرست یارانهبگیران بازخواهند گشت.
با ورود به سامانه و بعد از درج شماره حساب بانکی که یارانه نقدی در هر ماه به آن واریز
می شود متقاضی باید در چند مرحله اطالعاتی در رابطه با موقعیت جغرافیایی ،وضعیت
اشتغال ،خودرو ،معامالت و دارایی تمامی اعضای خانواده را وارد کند که بعد از بررسی به
دفاتر پیشخوان فرا خوانده شده و در جریان دالیل حذف قرار خواهد گرفت .در عین حال
که اگر خطایی شکل گرفته باشد مجددا به لیست یارانه بگیران اضافه خواهد شد.
اما همانطور که طبق قانون بودجه دولت باید یارانه پردرآمدها را حذف کند ،از فروردین
ماه امسال نیز باید نسبت به ثبت نام جاماندگان از یارانه نقدی (در ثبت نام مجدد سال
گذشته)هم اقدام کند .این در حالی است که اخیرا نوبخت  -رییس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی -اعالم کرده است که تصمیمی برای بازگشایی سایت به این منظور ندارند.
نوبخت یادآور شده که مطابق تبصره  20قانون هدفمندی یارانهها ،در مورد افرادی که
به دالیل مشخص از دریافت یارانه جا ماندهاند به نحو مناسب تصمیمگیری خواهد شد،
البته ما قصد نداریم یک بار دیگر سایت را باز کنیم و ثبتنام گسترده داشته باشیم اما در
مورد این افراد با دالیل موجه تصمیمگیری خواهیم کرد.

ناگفتههایی از تصمیم خسارتبار
وزیر نفت دولت سابق

پنج سال از زمانی که وزیر نفت دولت دهم (سال  )١٣٨٩تصمیم به قطع سوآپ گرفت،
میگذرد.آن زمان وزیر وقت نفت معتقد بود عملیات سوآپ برای ایران توجیه اقتصادی
ندارد و سود حاصل از آن برای کشور رقمی در حدود  ٢٠سنت است در حالی که این
عملیات حدود  ٦تا  ٧دالر در هر بشکه برای کشور هزینه داشته است ،به همین دلیل وزیر
وقت قرارداد سوآپ را با کشورهای حاشیه خزر لغو کرد و در خواست دریافت سود  ٥,٥تا
 ٦دالر از سوآپرها داشت و حتی گفت که با قطع عملیات سوآپ دست بابک زنجانی را از
کشور کوتاه کردیم.
به گزارش ایسنا به نقل از «شانا» ،با اینکه بارها و بارها کارشناسان و برخی مدیران
نفتی بر اشتباه بودن این تصمیم تاکید کردند اما سوآپ قطع شد و ایران عالوه بر از دست
دادن وجهه بینالمللی ،به پرداخت میلیونها دالر جریمه محکوم شد .افرادی که آن مقطع
این تصمیم را گرفتند هنوز بر درستی کارشان اصرار دارند و به نوعی مسئوالن فعلی وزارت
نفت (دولت یازدهم) را به دلیل انعقاد قراردادهای سوآپ زیر سوال میبرند.
این اما در حالی است که سکوت وزارت نفت در مقابل حملههای پی درپی که از
زمان روی کارآمدن دولت یازدهم شروع شده و گویا پایانی برای آن نیست ،سبب شده تا
تصمیمگیران آن زمان گمان کنند حق با آنهاست اما داستان قطع سوآپ چه بود؟ زمانی که
این تصمیم اعالم شد ،آیا بررسیهای فنی و کارشناسی ،اظهارات آن دوران مسئوالن وقت
را تایید میکرد؟ چرا با اینکه میلیونها دالر برای احداث تاسیسات سوآپ هزینه شد ،بدون
توجه به هزینه و فایده و منافع ملی کشورمان قرارداد بر خالف عرف بینالمللی یکطرفه
لغو شد و حتی سخنان محمود آستانه عضو هیئت مدیره شرکت نیکو درباره عملیات سوآپ
باز هم تصمیمگیرندگان وقت را قانع نکرد و وزیر وقت از آستانه به دلیل دفاع از عملیات
سوآپ و ضررهایی که از آن دوران تا کنون ایران متحمل شده ،شکایت کرد؛ شکایتی که
به گفته آستانه به صدور رای بیگناهی او منتهی شد؟
حال که تب سوآپ هرچند کوتاهمدت ،فروکش کرده و وزارت نفت هم بنا دارد سوآپ
را از سر بگیرد ،شانا نشستی با حضور افرادی که در زمان قطع عملیات سوآپ در مسند کار
بودهاند برگزار کرده تا به واکاوی اتفاقهایی که آن دوران در نفت افتاد ،بپردازد.
این نشست با حضور محمود آستانه عضو هیئت مدیره شرکت نیکو و مشاور وزیر نفت،
سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ،حمیدرضا شاهدوست رئیس پایانه
نفتی شمال و سیدحمید حسینی عضو هیئتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی برگزار شد.

انتشار جزئیات «طرح جامع مسكن»

وزارت راه و شهرسازی ،جزئیات طرح جامع مسکن ( )۱۳۹۳ – ۱۴۰۵را منتشر کرد.
به گزارش مهر ،وزارت راه و شهرسازي خالصه سند تلفيق طرح جامع مسكن شامل
شناخت وضع موجود ،چشمانداز آينده و برنامه هاي راهبردي و اجرايي آن را منتشر کرد.
بنابر اين گزارش اين نسخه به صورت پيش نويس و غيرقابل استناد به منظور كسب
نظرات انديشمندان و متخصصان در مجامع علمي ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعي و همچنين
فعاالن بخش خصوصي ،عمومي و دولتي مرتبط با حوزه مسكن انتشار يافته است.
ضمن دعوت از انديشمندان و صاحب نظران در ارائه نظرات به منظور غناي طرح و
ارتقاي اثرگذاري مثبت آن ،خواهشمند است نظرات رسمي از طريق مكاتبه با معاونت امور
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و نظرات غيررسمي از طريق آدرس الكترونيك
 eghtesadmaskan@mrud.irارسال شود.
بنابراين گزارش نسخه پيش نويس به مدت  ۳۰روز از زمان انتشار بر روي درگاه
الكترونيك وزارت راه و شهرسازي در دسترس عموم قرار خواهد داشت و بعد از
بررسي نظرات و اعمال تغييرات الزم ،نسخه اصلي جهت طرح در مراجع اجرايي انتشار
مي يابد.

جزئیات جدید وام  80میلیون تومانی مسکن
ویژه خانهاولیها
پیشنهاد افزایش وام  35میلیون تومانی مسکن به  50میلیون تومان

مدیر عامل بانک مسکن با اعالم این که
سقف وامهای پرداختی از طریق صندوق
پسانداز مسکن برای سالهای بعد قابل
افزایش است از پیشنهاد افزایش وام 35
میلیونی خرید مسکن به  50میلیون تومان
به بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمدهاشم بتشکن
در نشستی خبری با اشاره به ابالغ بخشنامه
مربوط به صندوق پسانداز مسکن به کلیه
شعب بانک مسکن اعالم کرد که از فردا
متقاضیان میتوانند برای افتتاح حساب اقدام کنند.
وی در ادامه به بیان جزییاتی از نحوه پرداخت تسهیالت
از طریق صندوق پسانداز مسکن در قالب وامهای 60 ،80
و  40میلیون تومانی در تهران و مناطق شهری کشور
پرداخت و گفت :سقفهای تعیین شده برای پرداخت این
تسهیالت به گونهای نیست که بدون تغییر باقی بماند
بلکه در سال آینده ممکن است با تغییر شرایط و انجام
بررسیهای کامل همچنین در نظر گرفتن توان متقاضیان
و موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قابل ارتقا
باشد.
بتشکن با اشاره به شرایط سپردهگذاری در پسانداز
مسکن گفت :متقاضی واجد شرایط میتواند در دو دوره
شش ماهه سپردهگذاری کرده و تسهیالت خود را دریافت
کند.
وی همچنین از شرایط افراد خانه اولی که مشمول
دریافت تسهیالت از صندوق تسهیالت مسکن میشوند،
سخن گفت و افزود :متقاضیانی خانه اولی هستند که طبق
ضوابط تعیین شده از تسهیالت بانک مسکن و سایر
بانکها جهت خرید ،اهداء و انتقال سهم الشرکه استفاده
نکرده باشند .همچنین بهرهای از امکانات دولتی در تهیه
مسکن نبرده و متاهل یا سرپرست خانوار باشند.
وی مشخصات واحدهای مسکونی قابل خرید با
وامهای صندوق پسانداز مسکن را این گونه عنوان کرد
که این واحدهای مسکونی نمیتواند بیش از  7سال از
تاریخ پروانه ساخت مالی آنها گذشته و پایان کار آن بیش
از  3سال عمر داشته باشد.
مدیر عامل بانک مسکن اعالم کرد :حداقل دوره
سپردهگذاری در صندوق پسانداز مسکن دو دوره
شش ماهه است که متقاضی بعد از آن دو برابر منابع
سپردهگذاری شده را به عنوان تسهیالت دریافت میکند.
وی با بیان این که حداکثر دوره سپردهگذاری در
صندوق پسانداز مسکن شش دوره شش ماهه یعنی 3
ساله است،گفت :حداقل متوسط موجودی در هر دوره شش
ماهه با توجه به شهرهای مختلف متفاوت است.
به گفته وی حداقل سپردهگذاری برای وام  80میلیونی
در تهران  13.5میلیون تومان ،برای وام  60میلیونی 10
میلیون تومان و برای وام  40میلیونی  6میلیون و 700
هزار تومان خواهد بود.
وی نرخ سود تسهیالت برای وامهای دریافتی از طریق
صندوق پسانداز مسکن را  14درصد اعالم کرد و گفت:در
صورت کاهش این مقدار از سوی شورای پول و اعتبار
بانک مسکن نیز آن را تغییر خواهد داد.
وی با اشاره به این که حداکثر مدت بازپرداخت
تسهیالت دریافتی از طریق صندوق پسانداز مسکن 12
سال است ،عنوان کرد :بنابر پیشنهاد متقاضی و موافقت
بانک این سقف قابل کاهش خواهد بود.
اقساط وام صندوق پسانداز مسکن میتواند
پلکانی باشد

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به ضوابط تعیین
شده برای تسهیالت پرداختی از طریق صندوق پسانداز
مسکن خاطرنشان کرد :اقساط میتواند به درخواست متقاضی
و بانک مسکن به صورت پلکانی باشد.
وی توضیح داد :اقساط وامهای دریافتی در صورت
بازپرداخت به شکل پلکانی ساده این گونه خواهد بود که برای
وام  80میلیونی ماهانه  937هزار تومان ،برای  60میلیونی
 703هزار تومان و برای  40میلیونی  468هزار تومان در نظر
گرفته شده است.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین از ایجاد تمهیداتی برای
ورود افرادی که در سایر سپردهگذاریهای بانک مسکن به
منظور دریافت تسهیالت شرکت کردهاند ،در صندوق پسانداز
مسکن خبر داد و یادآور شد :امکانی را فراهم کردهایم که
سپردهگذارانی که قبال در حساب صندوق پسانداز مسکن و
حساب جوانان سرمایهگذاری کردهاند بتوانند با یک دوره توقف
شش ماهه از همین امسال در صندوق جدید پسانداز مسکن
افتتاح حساب کنند.
به گفته وی سپردهگذاران در حساب صندوق پیشین مسکن
و جوانان میتوانند بعد از شش ماه پیشرو در صندوق پسانداز

مسکن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار با
سقف  40تا  80میلیون تومان سپردهگذاری
کنند.
در حالی که وام خرید مسکن در سال
 1392به  35میلیون (با خرید اوراق) افزایش
یافت و همراه با جعاله حدود  45میلیون تومان
برای افراد عادی و  50میلیون تومان برای
زوجهای جوان مصوب شد ،امروز مدیرعامل
بانک مسکن خبر داد که پیشنهادی را به
بانک مرکزی ارائه کرده است که براساس
آن سقف خرید از طریق تسهیالت مسکن برای افراد عادی از
 35به  50میلیون و برای زوجهای جوان از  50به  60میلیون
افزایش مییابد.
بتشکن یادآور شد :افزایش وام  35میلیونی اکنون در بانک
مرکزی در حال بررسی بوده و در صورت تصویب شورای پول
و اعتبار به اجرا در خواهد آمد.
وی دربارهی اجراییشدن لیزینگ مسکن نیز خاطر نشان
کرد :این پیشنهاد که در سال گذشته به بانک مرکزی ارائه شد
اکنون نیز در حال بررسی است و در نهایت بانک مرکزی با
انجام بررسیهای کارشناسی خود در مورد ابعاد آن اظهارنظر
خواهد کرد.
ابالغ دستورالعمل تسهیالت  80میلیون
تومانی مسکن

بانک مسکن دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس
انداز مسکن یکم را به همه شعب این بانک در تهران و
دیگر شهرها (باالی  20هزار نفر) ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا ،در این دستورالعمل آمده است صندوق
پسانداز مسکن یکم ویژه خانهاولیها و با هدف اعطای
تسهیالت خرید و ساخت واحد مسکونی افتتاح میشود.
همچنین سقف این وام در تهران  80میلیون تومان ،در
شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت  60میلیون تومان و
برای سایر مناطق شهری (باالی  20هزار نفر)  40میلیون
تومان است.
حداقل متوسط موجودی برای وام  80میلیونی13 ،
میلیون و  500هزار تومان در هر دوره  6ماهه ،برای وام
 60میلیونی  10 ،میلیون تومان در هر دوره  6ماهه و برای
وام  40میلیونی ؛  6میلیون و  700هزار تومان در هر دوره
 6ماهه است.
در این دستورالعمل ذکر شده که نرخ سود این تسهیالت
(از محل صندوق پسانداز مسکن یکم) ،در حال حاضر 14
درصد و زمان بازپرداخت آن  12سال ( 144ماه) خواهد
بود.
همچنین این تسهیالت در قالب عقود مشارکت مدنی
و صرفا به متقاضیان «متأهل» یا «سرپرست خانوار» تعلق
میگیرد .سرپرست خانوار در این دستورالعمل شامل این
افراد است :افرادی که همسر آنان فوت شده یا از همسر
خود جدا شدهاند و سرپرستی یا حضانت فرزند یا فرزندان
را بر عهده دارند.
دستورالعمل ابالغ شده بانک مسکن ،شرایط ملک
نوساز را گذشت کمتر از  7سال از تاریخ صدور جواز ساخت
و سه سال از تاریخ صدور پایان کار اعالم کرده است.
مدل تلفیق حسابها در این دستورالعمل ،عدم امکان
تلفیق اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن با صندوق پس
انداز مسکن یکم و امکان تلفیق حساب صندوق پسانداز
ساخت مسکن با صندوق پسانداز خرید مسکن است.

کاهش حدود  10هزار
میلیارد تومانی معوقات بانکی
با تسویه 360بدهکار
دانه درشت

کاهش حدود  10هزار میلیارد تومانی معوقات
بانکی در نزدیک به سه ماه در حالی با حساسیت هایی
همراه شد که شواهد نشان می دهد لیست بدهکاران
بانکی نیز به طور قابل توجهی خالی شده است.
به گزارش ایسنا ،در هفته گذشته بود که بعد از
مدتها رشد معوقات بانکی ،رییس کل بانک مرکزی از
کاهش این بدهی خبر داد؛ روند معکوس شده ای که
انگار خود سیف را نیز متعجب و شاید دچار تردید در
صحت آمار کرده بود.
در حالی بانک مرکزی در آخرین آمار اعالمی در
سال گذشته عنوان کرد که میزان معوقات بانکی تا پایان
آبان ماه به  94هزار میلیارد تومان رسیده است که ارقام
بیان شده از سوی رییس کل بانک مرکزی حاکی از
کاهش این معوقات در پایان سال  1393به  85هزار
میلیارد تومان یعنی ریزش حدود  10هزار میلیاردی آن
بود .کاهشی که اگر چه از یک سو سیف را امیدوار از
این اتفاق نشان می داد ،اما در سویی دیگر تاکید کرد که
نسبت به صحت این آمار بسیار حساس بوده و به طور
دقیقی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
در عین حال که به دنبال اعالم این کاهش،
تهرانفر-معاون نظارتی بانک مرکزی -نیز بار دیگر
بر این موضوع تاکید و با تکمیل آمار سیف خبر داد
که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت نظام
بانکی که در اوایل سال گذشته  15درصد بود در
خردادماه امسال به  12.6درصد کاهش یافته است.
اما با وجود اینکه بانک مرکزی هیچ توضیحی
در رابطه با دالیل و چگونگی کاهش شاید یکباره
معوقات بانکی نداده است  ،اظهارات اخیر سخنگوی
قوه قضائیه حاکی از خروج حدود  60درصد بدهکارانی
بود که اسامی آنها در قالب لیستی  575نفری در اوایل
سال گذشته از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه
ارسال شده بود تا تحت بررسی و پیگیری قرار گیرند.
آخرین آمار دریافتی اژه ای نشان می دهد که حدود
 360نفر از حاضران در لیست  575نفره بدهکاران اول
بانکی و یا به عبارتی همان دانه درشت ها کم شده
اند .اگر چه از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه هم این
گونه بر می آید که اطالع دقیقی از دالیل این کاهش
ندارد اما با اعالم کم شدن  575بدهکار اول بانکی به
 217نفر عنوان کرده که اگر این تعداد بدهی خود را
پرداخت کرده باشند جای خوشحالی دارد.
با این وجود کاهش تعداد بدهکاران بانکی و میزان
معوقات را نمی توان به تغییر رفتار بانکها برای دریافت
معوقات خود و خاصه تقسیم بندی بدهکاران نامرتبط
دانست به گونه ای که در سال گذشته بانک مرکزی
با ابالغ بخشنامه ای به بانکها از آنها خواست تا با
مشتریانی که بدهکارند اما می توانند با ایجاد تولید
محصوالت خود را در بازار فروخته و اشتغال ایجاد
کنند به گونه ای برخورد کند که بخشی از بدهی آن
ها تسویه و با گرفتن وثیقه و قرارداد مناسب اوضاع آن
ها از یک سو ساماندهی شده و از سوی دیگر بانک
ها به طلب خود برسند .این در حالی است که رییس
کل بانک مرکزی معتقد است بهترین شیوه برای
ساماندهی معوقات بانکی همین است که مشتریان
دسته بندی شده و با آن ها به تناسب عملکردشان
برخورد کرد چرا که تنها دادگاهی کردن آن ها و
برخوردهای این چنینی جوابگو نخواهد بود.

رئیس کل گمرک خبر داد

قاچاق ساالنه 20میلیارد دالر کاال به کشور!

به گفته رییس کل گمرک ،ایران ظرفیت صادرات  4هزار نوع کاال را با ارزش  100میلیارد دالر دارد ،در حالیکه
وضعیت موجود تجارت خارجی نشان میدهد که ارزش صادرات ایران تنها معادل  40میلیون دالر است.
به گزارش ایسنا ،رئیسکل گمرک ایران در جمع مسئولین و مدیران دیوان محاسبات کشور در کارگاه آموزشی
حسابرسی درآمدهای گمرکی گفت :هماکنون با سامانه جامع گمرکی درآمدها را در گمرک لحظهای کنترل میکنیم.
مسعود کرباسیان با بیان این مطلب افزود :با همت شما میتوانیم به لحظه بگوییم که چقدر به حساب گمرک آمده
و توسط چه کسی مبلغ به حساب گمرک واریز شده است و کاری کردیم تا از جعل فیش پرداختی و ضمانتنامهها در
گمرک جلوگیری شود.
کرباسیان سپس به عملکرد گمرک و وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت :سال گذشته درآمدهای گمرکی
 65درصد افزایش داشت در حالیکه میزان رشد واردات تنها  5درصد بود.
رئیسکل گمرک ایران با اشاره به کاهش  60درصدی واردات خودرو در سالجاری از کاهش  14درصدی واردات
سایر کاالها نیز خبر داد.
وی گفت :وضعیت موجود تجارت خارجی حکایت از صادرات  1900نوع کاالی صادراتی به مبلغ  40میلیارد دالر در
کشور را دارد ،در حالی که ظرفیت کشورمان  4هزار نوع کاالی صادراتی به ارزش  100میلیارد دالر است.
وی تأکید کرد :ما ظرفیت  15میلیون تن کاالی ترانزیتی و سهم  40درصدی لجستیک بندری منطقه را داریم در حالی
که هماکنون  12میلیون تن کاال از ایران ترانزیت میشود و سهم ما از لجستیک بندری منطقه  10درصد است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور  65ردیف معافیت وجود دارد ،به قاچاق  20میلیارد دالری کاال در کشور اشاره
کرد و از اجرای  46قانون در گمرک خبر داد.

اقتصادی
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معاون سازمان امور مالیاتی تشریح کرد

جزئیات کشف فرار مالیاتی  900میلیارد تومانی در اصفهان
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۱۲۰تا ۱۳۰هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد از کشف فرار مالیاتی  ۹۰۰میلیارد
تومانی در استان اصفهان خبر داد و گفت :بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم
کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می توان اطالعات مالی افراد را از
بانکها کسب کرد.
به گزارش ایسنا ،حسین وکیلی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت :این
فرار مالیاتی را گروهی انجام دادند که در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی
فعالیت میکردند .کسانی که اقدام به این عمل میکنند در واقع چند جرم را از
جمله جعل و کالهبرداری با هم مرتکب شدهاند.
وی تصریح کرد :هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی
است که یک کدفروش ،یکصد و  20مهر را برای شرکت ها درست و یکصد و  20میلیارد تومان
فاکتور فروشی کرده است .که البته وی توضیح بیشتری درباره این پرونده نداد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور که در ابتدای این گفتوگو میزان فرار مالیاتی را  4هزار
میلیارد تومان اعالم کرد در ادامه این برنامه با اصالح این رقم گفت 120 :تا  130هزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد.
وی نبود اطالعات کامل را از جمله مشکالت سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از
فرار مالیاتی اعالم کرد و افزود :بطور مثال می توان با بررسی حساب های بانکی به اطالعات
خوبی دست یافت ،اما این اطالعات نشان نمیدهد که همه این اطالعات شامل درآمد افراد
و شرکت ها می شود یا خیر.
وکیلی دریافت اطالعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت :در این باره بسیار ضعیف
هستیم اما در اصالحیه قانون مالیاتها پیش بینیهای خوبی شده است.
وی افزود :بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص
می توان اطالعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال
 1388گفت :پیش بینی کارشناسان خارجی،اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است
در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه  10سال به طول انجامید.
وکیلی افزود :با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطالعاتی کشور یکپارچه می شود
و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.
وی بار دیگر بر لزوم وجود قانون برای کسب اطالعات مالیاتی افراد و شرکتها تأکید کرد
و افزود :بطور مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطالعات امالک و خودروهای عمومی
مشمول مالیات را ندارد ،زیرا دستگاههای ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند.
وکیلی در عین حال گفت :با همین قانون موجود اطالعات در دسترس سازمان امور مالیاتی
کشور نسبت به سالهای گذشته  15برابر شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد :در شرایط کنونی اگر دستگاهها و سازمانها
اطالعات الزم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده
است اما در اصالحیه این قانون ،این مشکل برطرف می شود.
وکیلی در عین حال گفت :سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور
خواهید شنید.
آمار فرار مالیاتی قابل ارائه نیست
در ادامه این برنامه محمد شُ کری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه با تخمین  80درصد هم نمی توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ارائه کرد علت
آن را شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی دانست و افزود :پیشتر در سازمان امور مالیاتی هر پنج
سال کار واحدیابی صورت می گرفت اما االن  10سالی است که مشکل داریم و واحدیابی

صورت نگرفتهاست.
وی با تأکید بر انتظار همگانی برای اجرای طرح جامع اطالعات مالیاتی ،علت
دیگر فرار مالیاتی را کمبود نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور دانست
و گفت :وقتی استخدام در این سازمان را هم مانند همه دستگاه ها می بینیم
این مسائل پیش میآید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی حقوق کارمندان دولت
و حقوقبگیران را شفافترین درآمدها برای دریافت مالیاتها دانست و گفت:
باید سیستمی طراحی شود که درآمد همه افراد و شرکت ها همچون کارکنان
دولت و حقوقبگیران مشخص و شفاف شود.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی
تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است

شُ کری افزود :عمده اطالعات برای شفافیت اطالعات مالیاتی باید از بانک ها کسب شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون همه مکلفند اطالعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور
را به این سازمان ارائه کنند گفت :برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر
هم اجرا نشده است.
نبود بانکهای اطالعاتی ،مشکل فرار مالیاتی

معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز در گفتوگوی تلفنی با این برنامه با بیان اینکه
سازمان امور مالیاتی کشور مدعی اصلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت  :سازمان
بازرسی کل کشور هم همه گزارش هایی را که در این زمینه دریافت می کند به دقت مورد
بررسی قرار میدهد.
ابراهیم شاهرخیان با اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته در سازمان بازرسی کل کشور در
زمینه فرار مالیاتی افزود :بخشی از این مشکل ،برون سازمانی است که نبود بانکهای اطالعاتی
و یا نبود شبکه متناسب برای ارتباط میان این بانکهای اطالعاتی از جمله آنهاست.
وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای ارتباط برقرار کردن میان دستگاههای ذیربط
و ایجاد شبکه مرتبط برای ارائه اطالعات افزود :سازمان امور مالیاتی کشور همچنان سنتی
است و کامل مکانیزه نشده است و این بخشی از مشکالت درون سازمانی در زمینه جلوگیری
از فرار مالیاتی است.
لزوم هماهنگی سه قوه برای جلوگیری از فرار مالیاتی

حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز تلفنی در این برنامه شرکت کرد و گفت :در
بحث جلوگیری از فرار مالیاتی همه چیز به سازمان امور مالیاتی کشور برنمی گردد بلکه حتی
فراتر از دولت است و باید هماهنگی میان سه قوه در این زمینه صورت گیرد تا نهادهایی هم
که حجم بزرگ اقتصاد را در اختیار دارند مالیات بپردازند.
وی تأکید کرد :جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائی دارد.
راغفر با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در سال  1392نهصد و  34هزار میلیارد
تومان بود ،گفت :اگر  20درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم مجموعش به
یکصد و  85هزار میلیارد تومان در این سال میرسد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امکان دسترسی به اطالعات بانکی در کشورهای پیشرفته
وجود دارد ،اما بطور معمول از آن استفاده نمیشود افزود :در این کشورها شبکه مالیاتی دقیقی
وجود دارد و هر پرداختی بر اساس آن صورت می گیرد در حالیکه در کشور ما چنین شبکهای
وجود ندارد.
راغفر خاطرنشان کرد :در این کشورها فرار مالیاتی یک جرم جنایی شناخته می شود و
دستگاه قضائی به شدت با آن برخورد میکند.

قائم مقام بانک مرکزی:

به هیچ کدام از حسابهای بانکی مردم برای حذف یارانه سرکشی نشده است
حذف یارانه پردرآمدها در حالی مدتی است به طور رسمی
کلید خورده و اعالم حذف یارانه میلیاردرهای تهرانی شائبه
سرکشی احتمالی به حسابهای بانکی را ایجاد کرده است که
قائم مقام بانک مرکزی هرگونه مراجعه دولت برای چک
کردن حسابهای بانکی مردم را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،از همان ابتدا که دولت پایه را بر شناسایی
و حذف یارانه پردرآمدها و غربالگری لیست یارانه بگیران قرار
داد ،همواره تاکید داشت که اگرچه بررسی حسابهای بانکی
می تواند از مطمئن ترین منابع اطالعاتی برای غربالگری
باشد ،اما جایی در بین بانکهای اطالعاتی نداشته و خط قرمز
شناسایی دهک های درآمدی است.
این در حالی است که از اواخر سال گذشته که حذف یارانه
بگیران ثروتمند شروع شده و در دو ماه اخیر نیز تعدادی از این
جمع خارج شدهاند ،ظاهرا حسابهای بانکی جزو معیار حذف
یارانه بگیران نبوده است؛ به گونه ای که حتی در فرم مربوط
به ثبت اعتراض حذف شدگان از یارانه نقدی هم اشاره ای به
این موضوع نشده است.
ابهام سرکشی به حسابهای بانکی برای حذف
یارانه نقدی رد شد
اما اعالم اخیر صالح -معاون سازمان مدیریت و برنامه

ریزی -مبنی بر اینکه " دولت تنها یارانه
تعداد ۵۰هزار نفر از تهرانیهایی را که درآمد
باال و میلیاردی داشتند ،قطع کرد" ،ابهاماتی
را در رابطه با بانکهای اطالعاتی شناسایی
میزان درآمد این میلیاردرها ایجاد کرد.
در حالی اشاره معاون نوبخت به حذف
شدگانی با عنوان میلیاردر و درآمد باال که
هر کدام منابع مالی را دربر می گیرد احتمال
بررسی حساب های بانکی برای شناسایی
میزان درآمد و منابع ورودی به آن را بیش از
پیش افزایش داد که به گفته قائم مقام بانک
مرکزی هرگونه تردیدی در این رابطه قابل رد است.
کمیجانی با ابراز بی اطالعی از اعالم حذف  50هزار
میلیاردر تهرانی از یارانه نقدی تاکید کرد که تا حاال هیچ
پیشنهادی برای سرکشی به حسابهای بانکی نداشتیم و
حسابی چک نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تضمین
میدهد که هیچ دسترسی به حسابهای بانکی برای حذف
یارانه نقدی نداشته است؟ گفت :سیاست بانک مرکزی از ابتدا
هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این
سیاست شفاف دولت است که نباید به حسابهای
بانکی مردم هیچ نوع مراجعه ای شود ،یادآور
شد :این اطالعات ،اطالعات محرمانهای است
که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی
نمی تواند از آن استفاده کند.
همانطور که بارها رییس جمهور اعالم کرده
که برای شناسایی پردرآمدها هیچگونه سرکشی
به حسابهای بانکی نخواهد شد ،پیش تر رییس
کل بانک مرکزی نیز در این رابطه تضمین داده
بود.
وی گفته بود که طور جدی و محکم تاکید می کنم برای
شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبتنام کنندگان
یارانه نقدی ،دولت به حسابهای بانکی مردم ورود پیدا نمی
کند.
سیف جایگاه بانک مرکزی به عنوان محافظ اطالعات و
حسابهای بانکی مردم را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده
بود که هیچ کسی نمی تواند از اطالعات سپردهها و نظام
بانکی اطالعی پیدا کند ،مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه
وجود داشته باشد.

اعطای سبد ویژه غذایی برای  2میلیون کارگر در آستانه ماه رمضان

بهزودی۱.۵تا۲میلیون کارگر بستههای غذایی و معیشتی
ماه مبارک رمضان را از کارفرمایان خود دریافت میکنند
اما نمایندگان کارگران میگویند دولت اگر بخواهد میتوان
این کمکها را برای۱۳میلیون کارگر ارائه کرد.
به گزارش مهر ،هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان
برخی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور و به صورت کلی
بنگاه های مشمول قانون کار بسته های غذایی ویژه ای
را برای نیروهای خود تدارک می بینند که برای مصرف در
ایام ماه مبارک رمضان به کارگران واگذار می شود.
این بسته ها معموال شامل مواد غذایی از قبیل برنج،
روغن ،گوشت و مرغ ،حبوبات ،رب ،ماکارونی ،خرما ،پنیر
و مواردی از این دست است که توسط کارفرمایان تامین و

به کارگران داده می شود .با این وجود ،از حدود  ۱۳میلیون
کارگر شناخته شده و دارای لیستهای بیمه ای کشور،
تنها درصد کمی موفق به دریافت اینگونه حمایتها از
کارفرمایان می شوند و مابقی تقریبا بی نصیب می مانند.
هرچند براساس قانون کار ،وظیفه ای از این بابت متوجه
کارفرمایان نیست و اگر هم کاری انجام می شود در قالب
سیاستهای تشویقی و حمایتی از سوی کارفرمایان است
و نیروها نمیتوانند از کارفرمایان توقع انجام قطعی این
حمایت را داشته باشند اما نمایندگان کارگری میگویند
بخشی از جامعه کارفرمایی به دلیل اعتقادات و به منظور
حمایت از معیشت نیروهای خود ،در این بخش هزینه می
کنند.

سبدهای کاالیی رمضان برای کارگران
شاید بسیاری دیگر از کارفرمایان نیز باشند که تمایل
به انجام حمایتهایی غذایی و معیشتی از نیروهای خود
را داشته باشند اما مشکالت تامین مالی و کمبودهای
نقدینگی باعث می شود تا آنها نتوانند از انجام چنین برنامه
هایی پشتیبانی کنند .در عین حال ،برخی کارفرمایان
با وجود تمکن مالی و توان مناسب بنگاه برای انجام
حمایتهای معیشتی از کارگران ،اساسا اینگونه برنامههای
خارج از چارچوب قانون کار را در دستور کار خود قرار نمی
دهند که همانگونه هم که ذکر شد ،مسئولیتی به لحاظ
قانونی متوجه آنها نیست و تنها جنبه های انسانی و نگاه
حمایتی از نیروی کار مطرح است.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

شناسایی300هزارشغلجدیدتوسطکاریابیها

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جهان
تا سال  2030به  60میلیون شغل جدید نیاز دارد ،از
شناسایی و معرفی  300هزار شغل جدید توسط مراکز
کاریابی خبرداد.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در سومین همایش
ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و
اشتغال که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار
شد ،با بیان اینکه نرخ بیکاری جهان از مرز 200
میلیون نفر گذشته است ،گفت :این به معنی آن است
که از سال  30 ، 2008میلیون نفر به آن اضافه شده است و اگر به این رقم افراد از
کار رانده شده را هم اضافه کنیم این آمار به  62میلیون نفر می رسد.
وی افزود :هر سال  40میلیون نفر در جهان وارد بازار کار می شوند به نحوی
که تا سال  2030به  60میلیون شغل جدید نیاز داریم که این شغل ها بیش از هر
زمان دیگری در بخش خدمات است.
ربیعی تصریح کرد :سال گذشته توانستیم از ریزش بیش از  240هزار نیروی کار
جلوگیری کنیم و در سالهای نه چندان دور نیازمند ایجاد ساالنه  800هزار تا 900
هزار شغل هستیم تا بیکاری یک رقمی قابل تحملی را تجربه کنیم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار  22میلیون نیروی کار در کشور
اظهار کرد :از این تعداد  15میلیون نفر دارای دفترچه بیمه هستند و حدود  7میلیون
نفر از نیروهای کار در بخشهای غیر رسمی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ثروت کشور ما نفت نیست و نیروهای کار آن است ،گفت:
کار تنها اضافه کردن به تولید ملی یا ارزش افزوده کشور نیست آنچه که زندکی
با کرامت انسانی را در جامعه به وجود می آورد کار شایسته است و راه حل اشتغال
توانمندسازی و مهارت افزایی است.
به اعتقاد وزیر کار کشور نیازمند استراتژی مهارت است و برای تطبیق پذیرکردن
عرضه و تقاضای نیروی کار به یک میانجی مهارت نیاز دارد.
ربیعی تصریح کرد :سال گذشته توانستیم با همه سختی ها و زحمات حدود 3
درصد رشد را تجربه کنیم و برای امسال هم هدفگذاری کرده ایم اما در شرایطی
که تقاضا برای نیروی کار کم است اگر ساالنه  6درصد هم رشد کنیم برای سه
سال آینده به سرعت تبدیل به شغل نخواهد شد.
وی گفت :استراتژی امسال ما بردن آموزشهای فنی و حرفه ای به روستاها و
محله هاست و قصد داریم نوعی مشاغل اجتماعی را با زندگی اقتصادی برای افراد
به وجود آوریم .افزایش بهره وری نیروی کار مورد تاکید ما است و مهارت افزایی
باال به افزایش بهره وری کمک خواهد کرد.
وزیر کار با تاکید بر لزوم تغییر نگرش نیروی کار تصریح کرد :سال گذشته 300
هزار شغل از طریق مراکز کاریابی شناسایی ومعرفی شد که از این تعداد  100هزار
نفر عدم تمایل خود را برای ماندن در شغل اعالم کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

آغاز ساخت  8700مسکن برای محرومان

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات
طرح جامع مسکن گفت :در بخش مسکن محرومان
برنامهریزی برای ساخت  8700مسکن صورت گرفته
است.
به گزارش ایسنا ،حامد مظاهریان در نشست
خبری که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار
شد ،دربارهی طرح جامع مسکن اظهار کرد :این طرح
از سال  1384آغاز شده و برای  12سال آینده مسکن
کشور برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه تحوالت گسترده اقتصادی و اجتماعی در بخش مسکن
صورت گرفته و این تحوالت خود عاملی برای بازنگری این طرح بوده است ،گفت:
طرح جامع مسکن در پنج سند راهبردی تنظیم شده است که هدف اصلی آن تهیه
مسکن برای آحاد جامعه است ،سعی کردهایم شاخص توانپذیری مسکن را در
کشور افزایش دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان تاکید کرد :بر اساس
شاخص دسترسی مسکن ،قدرت خرید مردم باید از  12سال به هشت سال کاهش
پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در این طرح به بافتهای فرسوده پرداخته شده
است ،گفت :این بافتها دارای خدمات زیربنایی و روبنایی هستند و  300هزار وام
ساخت به بافتهای فرسوده تعلق گرفته است.
مظاهریان افزود :این وامها به مدت شش سال و با نرخ سود  9درصد پایینتر
از تسهیالت عمومی در نظر گرفته شده که در دو ماهه اول سال  1394برای 35
هزار واحد در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برای  200هزار واحد مسکن
روستایی 15 ،میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد در نظر گرفته شده است ،گفت:
تالش داریم بخشی از توسعه را معطوف به توسعه مسکن در کشور کنیم.
وی در ادامه با اشاره به افزایش تسهیالت خرید مسکن و در نظر گرفتن وام
 70 ،60و  80میلیونی خرید و ساخت مسکن تصریح کرد :مشخص است که از این
طریق نمیتوانیم جوابگوی همه نیازها در بخش مسکن باشیم.
مظاهریان خاطر نشان کرد :در این نگاه جدید هدف تشویق به پسانداز است و
این تسهیالت به کسانی که خانه اولی هستند میتواند کمک کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به طرح قانون پیشفروش مسکن
گفت :هدف وزارت راه و شهرسازی آن است که بین تسهیالتی که بانکها پرداخت
میکنند و همچنین سازندهها رابطه برقرار کنیم.
وی در ادامه با اشاره به نقش بانک مسکن و برنامهای که مدنظر است گفت:
این بانک باید بتواند توسعهای عمل کند به این معنی که بانک توسعهای هدفاش
ایجاد سیاستهاست و موفقیتاش نیز تنها با اجرای برنامهها سنجیده میشود.

فرهنگی
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دکتر فرجی دانا وزیر سابق علوم،تحقیقات و فناوری:

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

طبق قانون اساسی ،همه باید بتوانند راحت
حرفشان را بزنند
به ما میگویند آزادی زیادی به رسانهها میدهید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با
اشاره به تصریح قانون اساسی به قانون
مطبوعات بر آزادی بیان برای رسانهها،
تاکید کرد که این آزادیها جز در زمان
تخلف از قانون محدودیتی ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از رادیو
فرهنگ ،علی جنتی که برای پاسخ به
پرسش هفت نفر از نمایندگان درباره
محدودیت رسانهها در انتشار اخبار
مربوط به کرسنت در جلسه علنی
مجلس حاضر شده بود ،اظهار کرد :به
ما میگویند در این دوره آزادی زیادی
به رسانهها میدهید و این به ولنگاری
رسیده است ،اما آنچه برای ما مالک است این است که قانون اساسی آزادی بیان را برای
رسانهها به رسمیت شناخته است؛ مگر مواردی که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی
باشد .قانون مطبوعات نیز مالک کار ماست که این آزادیها را به جز در مواردی که تخلف
از قانون است به رسمیت شناخته است.
وی افزود :آنچه در این سوال تصریح شده این است که برخی نمایندگان اظهاراتی
در روزنامهها مطرح میکنند و احیانا توهین یا افترایی به نمایندگان صورت گرفته است.
این مسائل به طور منظم رسیدگی میشود و اگر کسی توهین کند رسیدگی قانونی به آن
صورت میگیرد .البته در این باره نقطه ابهامی در گذشته وجود داشت .در هیات نظارت بر
مطبوعات یک نظر این است که برای توهین به مقامات ،مقامات تنها مقام معظم رهبری
و روسای سه قوه در نظر گرفته میشوند اما ما معتقدیم مقامات به همان معنایی هستند
که در قانون استخدام کشوری آمده و شامل نمایندگان مجلس ،وزرا ،استانداران ،سفرا و
معاونین وزرا میشوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :با توجه به اینکه این ابهام وجود داشت و ما
نتوانستیم در هیات نظارت بر مطبوعات به نتیجه برسیم از سه ماه قبل از هیات رییسه
مجلس کتبا استفسار کردیم که مقامات را توضیح بدهند.
جنتی خاطرنشان کرد :ما در مورد آزادی مطبوعات مساله زیادی نداریم و همین االن
مطبوعات آزاد هستند و میبینید که روزنامههای موافق و مخالف دولت هر چه میخواهند
مینویسند؛ حتی راجع به مهمترین مسائل از جمله مساله هستهای و مذاکرات ژنو .آقایان
در مطبوعات مصاحبه میکنند ،اظهارنظر میکنند؛ البته روزنامهها هر کدام گرایش خاصی
دارند و حتی مقامات کشور که صحبت میکنند ممکن است به سلیقه خودشان یک
قسمت را بزرگنمایی و یا به قسمت دیگری بیتوجهی کنند.
وی همچنین یادآور شد :به نظرم این موضوع خیلی جای تردید ندارد و هر کس
روزنامههای کشور را مالحظه کند میبیند که روزنامهها در بیان مطالبشان آزاد هستند؛
مگر مواردی که خالف قانون باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به سوال نمایندگان تصریح کرد :کرسنت
قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت منعقد شده و درباره صدور
گاز به امارات بوده است .پرونده این موضوع در دادگاه الهه مطرح است .این پرونده بسیار
حساس است .بر همین اساس از دو سال قبل تصویب شد که مقامات و مسئوالن کشور
و مطبوعات راجع به کرسنت اظهارنظر نکنند و رسما مصوبه این است که مطبوعات حق
ندارند به این مقوله بپردازند و باید اجازه دهند روال طبیعی حقوقی خودش را طی کند و
آرام آرام کاری که از نظر حقوقی باید برای استیفای حق ایران انجام شود پیش برود.
وی همچنین خاطرنشان کرد :آنچه نمایندگان سوالکننده مطرح کردند مصوبات
شورای عالی امنیت ملی است که برای همه الزامآور است .به هر حال هر کشوری برای
تامین امنیتش حدود و مرزهایی قائل است و همه باید از این قانون تبعیت کنند وگرنه
امنیت ملی کشور خدشهدار میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد که هیچ مورد دیگری وجود نداشته که بنا به
مصوبه شورای عالی امنیت ملی از مطبوعات خواسته شود به یک موضوع ورود نکنند.
وی با اشاره به بخشهایی از اظهارات نماینده سوالکنندگان ،گفت :آنچه آقای
میرکاظمی مطرح کرد عمال اشکاالتی بود که به دولت داشتند در حالیکه سوال باید
از وظایف من باشد .من مسئول مطبوعات هستم ،بگذریم از اینکه مسئولیت اصلی در
مورد مطبوعات به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است اما در عین حال بر اساس قانون
مطبوعات وزیر مسئول پاسخگویی در مورد تصمیمات هیات است.
وی ادامه داد :آنچه آقای میرکاظمی در مورد حذف دانشجویان منتقد ،اظهارات
رییسجمهور و جلوگیری از مطلبی در برنامه  20:30یا شبکه خبر گفتند ربطی به
من ندارد .من مسئول صداوسیما نیستم .اتفاقا یکی از موارد اشکالی که دولت دائما به
صداوسیما دارد این است که در جاهایی دولت را نقد میکنند یا جایی نظرات دولت را
منعکس نمیکند بنابراین صداوسیما ربطی به وزارت ارشاد ندارد یا موارد دیگر در مورد
معاون اول رییسجمهور به وظایف من مرتبط نیست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین گفت :آنچه گفته میشود که برخورد دوگانه با
مطبوعات وجود داشته درست نیست .ما از زمانی که آمدیم حدود دو هزار مجوز مطبوعات
و نشریات الکترونیک صادر کردیم در حالیکه در تمام دورههای قبل پنج هزار مجوز بیشتر
وجود نداشته است .در طول این مدت هر کس چه اصولگرا و چه اصالحطلب یا معتدل
میانه تقاضا کرده بر اساس معیارهای قانونی مجوز گرفته است .در مورد حمایت های مالی
و یارانهای هم اتفاقا دولت یکسری شاخصها و معیارهایی تبیین کرده که مطبوعات بر
اساس آن یارانه میگیرند و فرقی بین مخالف و موافق دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در هیچ دورهای مثل امروز شفافیت در پرداخت یارانه مطبوعات
وجود نداشته است ،تصریح کرد :اصال در این دوره چنین چیزی وجود نداشته که اگر
کسی طرفدار دولت است به او زیر میزی بدهند یا اگر مخالف دولت است برای او
محدودیت ایجاد کنند.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت :به نظر من سوال نمایندگان
حاوی یک نوع تناقض است .از سویی به من میگویند آزادی وجود ندارد و مطبوعات از
جمله مطبوعات اصولگرا نمیتوانند مطلبی بنویسند اما از سوی دیگر میگویند چرا اینقدر
رها کردید که به نمایندگان توهین کنند .ما طبق قانون عمل میکنیم و اگر هر کسی
مطبوعات را نگاه کند میبیند مطبوعاتی که اصولگرا هستند یا مخالف دولتند هر چه
میخواهند مینویسند .از جمله در رابطه با مساله هستهای که در این زمینه مصوبهای از
سوی شورا ابالغ نشده و ما هم محدودیت ایجاد نکردیم و هر چه میخواهند مینویسند.
جنتی در پایان تاکید کرد :در مورد آزادی مطبوعات ما کامال قانون اساسی را رعایت
میکنیم و هیچ برخورد دوگانهای نداریم و مخالف و موافق همه میتوانند راحت حرفشان
را بزنند.

توسعه بیرویه دانشگاهها دردولتهای نهم و دهم دودمان آموزش عالی را به باد داد
وزیر سابق علوم ،تحقیقات و
فناوری با اشاره به توسعه کمی
آموزش عالی در کشور عنوان
کرد :توسعه کمی آموزش
عالی دانشگاهها در هشت سال
گذشته دودمان آموزش عالی را
به باد داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر
رضا فرجی دانا در نخستین
گردهمایی ملی خیرین آموزش
عالی که در مشهد برگزار شد ،با
بیان اینکه ما  27دانشگاه باالی
 40سال قدمت داریم ،اظهار
کرد :اما در هشت سال گذشته  50دانشگاه و 9موسسه
آموزش عالی به این تعداد اضافه شدند که تنها توسعه
کمی داشتند و فاقد پشتوانه کیفی بودند.
وی با اشاره به تاثیر توسعه کیفی دانشگاهها ،اظهار
کرد :یکی از تاثیرات توسعه کیفی دانشگاهها این است که
اگر دانشجو بداند آنچه که آموخته برای او مفید است حتما
به رشته خود بازگشته و از مجموعهای که در آن آموزش
دیده حمایت میکند.
رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی دانشگاه
تهران اظهار کرد :یکی از بزرگترین کمکهای ثبت شده
به آموزش عالی مربوط به کمکی است که یک خیر به
دانشگاه هاروارد آمریکا کرد ،در این کمک  400میلیون
دالری چند کلید واژه مهم وجود دارد که باید به آن توجه
شود.
فرجی دانا تصریح کرد" :جان پولسون" کسی که چنین
کمکی به دانشگاه هارواد کرده و در این رابطه میگوید
این حرکت هدیهای برای بهبود وضعیت بشریت و
انسانهاست.
وی تاکید کرد :هدیه به دانشگاه باید در جهت بهبود
وضعیت کلی انسانها باشد در حقیقت انگیزه ما از کمک
باید کمک به انسان باشد.
وزیر سابق علوم با اشاره به سخنان یک اندیشمند
در خصوص دانشگاه ،آن را معبد انسانیت توصیف کرد
و افزود :این فیلسوف دانشگاه را معبد انسانیت و خود را
کاهن این معبد توصیف می کند و میگوید که من پاسدار
ارزشهای این معبد هستم .در واقع ما با دانشگاه به عنوان

معبد انسانیت سرو کار داریم
و این معبد باید از هر نوع
آلودگی به دور باشد.
فرجی دانا تاکید کرد:
دانشگاه معبد انسانیت بوده و
نباید مورد هجمه قرار گیرد
چه مسئوالن و چه مردم باید
از دانشگاه صیانت کرده و آن
را در چنین موقعیت باالیی
ببینند.
وی با اشاره به کمکهای
جان پولسون به دانشگاه
هاروارد ،خاطرنشان کرد:
پولسون می گوید «آنچه در هاروارد آموختم برای کسب
موفقیتهایم ضروری بود و در واقع دانشگاه هاروارد اساس
موفقیتهای من بود ،در حقیقت آموزش دانشگاهی باید از
دانشجو فردی مفید بسازد.
وزیر سابق علوم تاکید کرد :دانشگاههای ما باید مکانی
باشند که فارغالتحصیالنی با این زاویهدید پرورش دهند،
یک فارغالتحصیل دانشگاهی باید احساس کند که دانشگاه
مفید است.
فرجی دانا با اشاره به تفاوتهای جزئی دانشگاه هاروارد
و تهران ،اظهار کرد :دانشگاه هاروارد تنها  21هزار دانشجو
دارد ،این درحالیست که ما در دانشگاه تهران شاهد
تحصیل  55هزار دانشجو هستیم ،در هاروارد برای این
تعداد دانشجو  5000استاد وجود دارد که این رقم نسبت به
استاد به دانشجو را بین چهار و پنج متغیر میکند.
وی ادامه داد :این دانشگاه  17هزار کارمند  9 ،دانشکده،
 160رشته تحصیلی و 41برنده جایزه نوبل دارد ،به عنوان
نمونه در مقطع دکتری مدیریت دانشکده هاروارد 40
دانشجو تحصیل کردهاند این درحالی است که در همین
رشته در دانشگاه تهران  400دانشجو در مقطع دکتری
مشغول تحصیل هستند.
فرجی دانا تصریح کرد :باید کمی به این عدد و رقمها
اندیشید اگر امروز دانشگاه هاروارد یک مکتب حقوقی
ایجاد میکند به واسطه کثرت دانشجویان نیست اتفاقا
تعداد کم دانشجو موجب این مساله شده است ،اگر دانشجو
ببیند آنچه که آموخته مفید است به گذشته خود بازگشته و
برای حفظ جامعه خود به آن کمک میکند.

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری خبرداد

وی گفت :دانشگاه هاروارد امروز ثمره دانشی که به
دانشجویانش آموخته را میچیند  ،مطمئنا این ثمره با
کمیتگرایی حاصل نخواهد شد.
فرجی دانا با اشاره به تعداد فارغالتحصیالن دانشکده
فنی دانشگاه تهران ،گفت :هنگامی که ما برای کمک
دست به سوی دانشآموختگان این دانشکده دراز میکنیم
آنها هیچ دریغی نمیکنند این به این دلیل است که این
فارغالتحصیالن تمام دستاوردهای امروز خود را ناشی از
آموختههای دانشکده فنی تهران میدانند.
وی ادامه داد :در طول هفت سالی که از عمر بنیاد
حامیان دانشکده فنی دانشگاه تهران می گذرد تا کنون
 12میلیارد تومان به ما کمک شده است ،این کمکها
موجب احداث یک خوابگاه و حمایت از دانشجویان و ..
شده است.
فرجی دانا تاکید کرد :فارغالتحصیالن این دانشکده
برای حفظ کیفیت دانشکده فنی دانشگاه تهران ارزش
قائل است و به همین جهت به آن کمک می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر
کمکهای خیرین برای توسعه آموزش عالی ،اظهار کرد:
اهمیت کیفیتآفرینی در توسعه آموزش عالی باید برای
بنیاد خیرین دانشگاهی روشن باشد ،در وزارتخانه نیز باید
نیازهای مجموعههای مختلف را روشن کنیم در غیر این
صورت راه توسعه با مشکل مواجه خواهد شد.
فرجی دانا با گالیه از توسعه کمی آموزش عالی در
کشور ،عنوان کرد :به عنوان نمونه کشور ما سومین کشور
در جهان است که مهندس تولید میکند ،رتبه اول این
جایگاه با  450هزار فارغالتحصیل مربوط به کشور روسیه
و رتبه دوم با  276فارغالتحصیل به آمریکا اختصاص دارد،
رتبه ما با  273هزار فارغالتحصیل در رشتههای مهندسی
در جایگاه سوم است.
عضو هیات موسس بنیاد حامیان علم و فناوری با اشاره
به اهداف این بنیاد خاطرنشان کرد :از بزرگترین اهداف
بنیاد کیفیت آفرینی است.
فرجی دانا تصریح کرد :در جلسهای که قرار بود
مصوبهای در دولت اصالحات تصویب شود ،رئیس جمهور
آن دولت گفت«:کسانی که میخواهند برای این موضوع
کاری کنند پیش قدم شوند» ،امیدواریم امروز هم کسانی
که میخواهند برای توسعه کیفی آموزش عالی و برای
ایران کاری کنند پیش قدم شوند.

توقف پذیرش دانشجو در  160رشته
بازبینی  600رشته در شورای گسترش آموزش عالی

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به فرآیند بازبینی
در رشتههای دانشگاهی در وزارت علوم ،گفت :در حال
حاضر حدود  600رشته در شورای گسترش آموزش عالی
در حال بازبینی است.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد فرهادی در حاشیه
نخستین گردهمایی ملی خیرین آموزش عالی و در جمع
خبرنگاران ،فزود :از این  600رشته ،تاکنون فرآیند بازبینی
 300رشته از این تعداد انجام شده است.
وی ادامه داد 300 :رشته مربوط به علوم انسانی است
که از طریق شورای تحول علوم انسانی در حال بررسی و
بازبینی است و  300رشته دیگر به رشتههای غیر علوم
انسانی مربوط است.
فرهادی با بیان اینکه در حال حاضر ساماندهی آموزش
عالی در حوزه رشتهها و ظرفیتهای دانشگاهی در حال
بررسی است ،گفت :این فرآیند از اوایل کار این دولت آغاز
شده و امیدواریم تا پایان امسال به نتیجه برسد.
فرهادی در خصوص تعیین ظرفیتها و بازنگری در
میزان پذیرش دانشجو در دانشگاهها ،عنوان کرد :ظرفیتها
در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاههای دولتی و غیر
دولتی تعیین شده که برای مقطع کارشناسی ارشد این
ظرفیت  20دانشجو و برای دکتری هفت دانشجو است.
وزیر علوم در مورد تاسیس رشتههای جدید و دانشگاهها،
افزود :این اقدام به شرط داشتن شرایط حداقلی مانند
امکانات فیزیکی و بهرهمندی از اساتید محقق میشود
با این حال تعدادی از رشتههای جدید به تائید شورای
گسترش آموزش عالی رسیده و پذیرش در تعدادی دیگر

نیز متوقف شده است ،تاکنون 160
رشته متوقف شده و از امسال این
ظرفیت اعمال خواهد شد.
فرهادی تصریح کرد :البته این
مساله پیش از این هم وجود داشت
اما رعایت نمیشد.
وی در مورد پذیرش دانشجو در
دانشگاه آزاد ،عنوان کرد :در حال
حاضر یکی از راهکارهای ما این
است که دانشگاه آزاد در برخی از
رشتهها امکانات خود را ارتقاء دهد همچنین این دانشگاه
برخی از دانشجویان خود را به رشته های دیگر منتقل
کند.
انتصاب روسای  21دانشگاه

دکتر مسعود نادریان جهرمی را به
ریاست دانشگاه جهرم  ،دکتر محمد
میرزایی بادیزی را به ریاست دانشگاه
تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفته
کرمان  ،دکتر عبدالمجید مصلح را به
ریاست دانشگاه خلیج فارس و دکتر
بهمن حیاتی را به ریاست دانشگاه
مالیر منصوب کرد.
وزیر علوم همچنین  ،دکتر علیرضا
بندانی را به ریاست دانشگاه سیستان
و بلوچستان ،دکتر ناصر مهرشاد را به ریاست دانشگاه
صنعتی بیرجند ،دکتر علی اصغر بهشتی رابه ریاست
دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان ،دکتر محمد
حسین شفیعی میم را به ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات
،دکتر علی رضا باقری ثالث را به ریاست دانشگاه حضرت
معصومه (س)،دکتر محمود نیلی را به ریاست دانشگاه
صنعتی همدان،دکتر فرامرز میرزایی را به ریاست دانشگاه
سید جمال الدین اسد آبادی ،دکتر عباس کالنتری را به
ریاست دانشگاه آیت اهلل حائری میبد  ،دکتر امین رضا
نقره آبادی را به ریاست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه و
دکتر فتح اهلل قدس را به ریاست دانشگاه خواهران سمنان
(فرزانگان) منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم  ،افراد مذکور
پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه مشغول فعالیت
بودند که پس از تایید شورای عالی انقالب فرهنگی  ،وزیر
علوم احکام ریاست آنها را صادر کرد.

بورس فوق دکتری است .همچنین اهداکننده پژوهانه
بنیاد بین المللی تحقیقات پاراپلژیا (فلج اندام های
تحتانی) بوده و مدت زمان پوشش بورس 1تا  2سال
است.
معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه کمک
هزینه ساالنه این پژوهانه حدود  775هزار فرانک سوئیس
است ،گفت :متقاضیان می توانند تا  31اکتبر  9( 2015آبان
 )1394از طریق سامانه  http://www.irp.chدرخواست

های خود را ثبت کنند.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی ،انگجی همچنین درباره شرایط
بورس تحصیلی « »GSEبارسلونا ،گفت :محل
تحصیل دانشجویان کشور اسپانیا و مدت بورس یک
سال است و در زمینه رشته های مالی مانند اقتصاد و
دارایی اقدام به بورس اساتید ،متخصصان و دانشجویان
می کند.

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،براساس مصوبه شورای
عالی انقالب فرهنگی ،با صدور احکام جداگانهای روسای
 21دانشگاه کشور را منصوب کرد.
دکتر محمد فرهادی در این احکام ،دکتر محمود نیلی
احمد آبادی را به ریاست دانشگاه تهران ،دکتر محمد تقی
احمدی را به ریاست دانشگاه تربیت مدرس  ،دکتر حسن
ولی زاده را به ریاست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
دکتر فردین اخالقیان طاب را به ریاست دانشگاه کردستان
 ،دکتر محمد علی اکبری را به ریاست دانشگاه ایالم  ،دکتر
شایان شا محمدی را به ریاست دانشگاه شهرکرد،دکتر
محمود رضا رحیمی را به ریاست دانشگاه یاسوج ،

جزئیات اعطای بورسیه  3کشور به دانشجویان دانشگاه آزاد

معاون بین الملل دانشگاه آزاد ،از اعطای بورس
تحصیلی دانشگاه فدرال اورال روسیه ،پژوهانه تحقیقاتی
« »IRPسوئیس و بورس تحصیلی « »GSEبارسلونا به
دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر انگجی درباره جزییات پژوهانه
تحقیقاتی « »IRPسوئیس ،گفت :زمینه علمی این
پژوهانه سیستم اعصاب مرکزی و نخاع و سطح تحصیلی
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اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پروندههای بنیاد تعاون ناجا ،مسمومیت
زائران غیرایرانی ،بازداشت بقایی و بازداشت چند فعال شبکههای اجتماعی
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین
محسنیاژهای در نشست خبری خود در این باره گفت:
بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهور
سابق ،ایشان را احضار و برای او قرار بازداشت صادر
کرد.
وی گفت :ایشان پروندهای داشت و به همین دلیل
بازپرس او را احضار کرده بود.
محسنیاژهای از بیان جزییات این پرونده خودداری
کرد.
بازداشت  5نفر در رابطه با مسمومیت زائران
غیرایرانی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در رابطه با مسمومیت و
فوت چند زائر غیرایرانی در مشهد توضیحاتی ارائه کرد.
محسنیاژهای اظهار کرد :اتفاقی که در هتلی در مشهد
افتاد باعث تاسف و تاثر شد و من نیز از طرف قوه قضاییه
و شخص خودم در این رابطه اظهار تاسف میکنم.
وی افزود :امیدوارم مصدومین این حادثه هر چه سریعتر
بهبودی کامل پیدا کنند و به بازماندگان افرادی که در این
رابطه فوت شدهاند تسلیت میگویم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این رابطه
ساعتی پیش با دادستان مشهد در تماس بودم ،گفت:
تاکنون چیزی مبنی بر عمدی بودن قضیه به دست نیامده،
هر چند این اظهارنظر نهایی نیست.
محسنیاژهای گفت :در این رابطه پرونده بالفاصله
تشکیل و بازپرس ویژه برای رسیدگی به آن تعیین شد .بر
این اساس از دستاندرکاران و مسئولین هتل تحقیق شد و
در حال حاضر پنج نفر در بازداشت هستند.
وی گفت :از افراد نمونهبرداری شده و چیزی که
مشخص است موضوع مسمومیت است ،اما آزمایش
سمشناسی در حال انجام است و قرار شده که تا عصر
نتیجه را اعالم کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :از آب و غذاهای آنجا
هم نمونه برداری شده است .در این رابطه  24نفر مجموعا
مسموم شدند که تعدادی از آنها بعد از معالجه مرخص
شدند ،برخی هم تحت درماناند و متاسفانه چهار نفر نیز
فوت شدند.
محسنیاژهای همچنین در رابطه با مبارزه با پدیده
زمینخواری ،گفت :ظرف سه ماه گذشته از حدود 23
هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی در استان البرز
تصرف شده بود ،رفع تصرف شد و این زمین ها در اختیار
دولت قرار گرفت.
وی افزود :هشت هکتار نیز به صورت غیرقانونی و
برخالف مقررات ،تغییر کاربری داده شده بود که آنها
هم پس از بررسی و صدور دستور قضایی به وضع اول
بازگشت.
بازداشت چند فعال شبکههای اجتماعی
به اتهام جرائم امنیتی

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت چند نفر با اتهامات
امنیتی ناشی از فعالیت در شبکههای اجتماعی خبر داد.
محسنی اژهای در این رابطه گفت :چند نفر که در
ماههای اخیر در شبکههای اجتماعی فراخوانی غیرقانونی و
اقدامات ضدامنیتی داشتند شناسایی و بازداشت شدهاند.
وی با بیان اینکه تاکنون مشخص شده که این افراد
انگیزههای ضدانقالبی و ضدامنیتی داشتند ،گفت :این افراد
پنج ،شش نفر هستند ولی ممکن است برخی از آنها با قرار
آزاد شوند یا اینکه در مراحل بعدی تعداد آنها افزوده شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :همچنین چند نفر در
تهران و برخی استانها از جمله کرمان که در شبکههای
مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشاء میکردند شناسایی
و بازداشت شدند.
محسنیاژهای گفت :این افراد نیز حدودا پنج نفر هستند
ولی ممکن است تعداد آنها در مراحل بعدی کم یا زیاد
شود.
وی افزود :فردی که با استفاده از فتاوای جعلی در
رابطه با عقد موقت برای کسب درآمد افرادی را به صورت
غیرصحیح مرتبط میکرده و از این راه  170میلیون تومان
درآمد کسب کرده دستگیر و بازداشت شده است.
رسان ه منتشرکننده جزییات دادگاه رضائیان،
تحت تعقیب قرار گرفت

سخنگوی دستگاه قضا گفت :منتشر شدن جزییات دادگاه
غیرعلنی جیسون رضاییان توسط یکی از خبرگزاریها
خالف قانون است و تحت تعقیب قرار گرفتند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران
مبنی بر این که دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان به
صورت غیرعلنی برگزار شد اما شاهد بودیم که خبرگزاری
مهر جزییاتی را در رابطه با جلسات دادگاه منتشر کرده
است ،آیا چنین اقدامی خالف قانون است؟ گفت :بله ،این
اقدام خالف قانون است .بر اساس قانون فعلی که اجازه

چنین اتفاقاتی بیفتد و همان لحظه نیروی انتظامی یک نفر
را متوقف کند اما این به معنای بازداشت نیست.
محسنیاژهای همچنین درباره حادثه شیراز و آخرین
وضعیت رسیدگی به آن ،گفت :در این رابطه قبال توضیح
دادم که افرادی احضار و بازداشت شدند .کیفرخواست
صادر شد و پرونده در حال رسیدگی است.
احتمال انحالل برخی از موسسات مالی و
اعتباری بزرگ

نمیدهد حتی اگر دادگاه علنی باشد جزییات منتشر شود،
دادگاه غیر علنی دیگر بحث جدایی دارد.
وی ادامه داد :لذا تحت تعقیب قرار گرفتند و االن این
موضوع در حال بررسی است که این اطالعات را آنها از
کجا به دست آوردند و چرا منتشر کردند.
احمدیمقدم و پسرش جزو بازداشتشدگان
پرونده بنیاد تعاون نیستند

محسنیاژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که پروندهای مربوط به ناجا در قوه قضاییه
تشکیل شده که  400میلیارد از محل فروش محموله نفتی
نیروی انتظامی بدست آورده است آیا این موضوع صحت
دارد؟ گفت :در روزهای گذشته مطلبی مطرح شد که آقای
احمدی مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من این خبر را
کذب محض اعالم میکنم.
وی ادامه داد :در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در
قوه قضاییه پروندهای تشکیل شده که این پرونده دارای
متهمانی است که در این راستا  7-6نفر بازداشت شدند ،اما
جزء این تعداد آقای احمدیمقدم و پسرش نیستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد :آقای احمدی مقدم
خود نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی
انتظامی مطرح شد گزارشاتی را ارائه دادند و اظهار کردند
که به آنها رسیدگی شود که میتوانم بگویم در این پرونده
فساد مالی وجود دارد و در حال رسیدگی است.
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به
سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که قوه قضاییه تصمیم
ندارد درباره اخالل گرانی که اخیرا برخی از سخنرانیها را
بر هم زدهاند اقدام کند ،گفت :اخالل در نظام اجتماعی یا
اجتماعات در قانون پیش بینی شده .اگر منظور شما این
است که دستگاه انتظامی به وظایفشان عمل کنند که باید
این کار صورت گیرد زیرا خیلی از وظایف بر عهده قوه
قضاییه نیست .اما اگر منظور شما این است که قوه قضاییه
شدیدتر از قانون برخورد کند امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد :با هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینهای
تالش میکنیم که برخورد جدی و بازدارندهای داشته
باشیم اما فراتر از قانون نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم.
امیدواریم وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدامات الزم را
انجام دهند تا کار به قوه قضاییه کشیده نشود.
خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که معاون
سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی  900میلیارد
تومانی فردی در اصفهان و  120میلیاردی در تهران خبر
داده که محسنی اژهای در پاسخ گفت :بعد از این همه
گذشت زمان و فناوریهای نوین که آمده کنترل افراد
کار سختی نیست که بخواهیم شاهد این گونه فرارهای
مالیاتی باشیم؛ لذا امیدواریم با ایجاد بانکهای اطالعاتی
مراجع ذی ربط بتوانند از این اقدامات پیشگیری کنند تا
افرادی که به آنها مالیات باال تعلق میگیرد مالیات را
پرداخت کنند.
وی ادامه داد :امیدواریم نظام مالیاتی ما گونهای تنظیم
و اجرا شود که فرار مالیاتی پدید نیاید .اما این که گفته شده
پرونده به دادسرا فرستاده شده است یا خیر اطالع دقیقی
ندارم .اما پروندههایی در رابطه با فرار مالیاتی داریم.
توضیحات محسنیاژهای درباره خبر بازداشت
اخاللگران سخنرانی رییسجمهور
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی
بر اینکه آیا بازداشت تعدادی از اخاللگران سخنرانی
رییسجمهور در حرم امام (ره) را تایید میکنید؟ گفت :این
موضوع متاسفانه کم و بیش در دورههای مختلف وجود
داشته و اختصاص به زمان خاصی نداشته است.
وی با بیان اینکه این اقدام خالف قانون گاه و بیگاه در
گوشههایی از کشور انجام شده است ،گفت :در حال حاضر
بحمداهلل بهتر شده است و شاید یک جهت آن این است
که خود مردم رعایت میکنند .به طور مثال اگر در این
جلسه یک نفر بخواهد اخالل کند بقیه با او همراهی نکنند
آن یک نفر نمیتواند کاری انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود :در خصوص این موضوع،
من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهر ری سوال
پرسیدم .در این رابطه اگر کسی هم دستگیر شده هنوز
پرونده به این دو مرجع نرسیده است .ممکن است در
اینگونه اجتماعات و اجتماعات بزرگ مثل چهارده خرداد

محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به
وضعیت  500موسسه اعتباری غیرمجاز ،گفت :هم بانک
مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به
عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت میکنم این
موضوع را در دستور کار جدی خود دادند.
وی گفت :در این رابطه کارگروهی از وزارتخانهها و
نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد
آنها بیش از این عدد است ،در یک ردیف نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعالم انحالل موسسه
مالی میزان ،گفت :بعید نیست انحالل برخی موسسات
دیگر هم به زودی اعالم شود که تعدادی از آنها از
موسسات بزرگ هستند.
محسنیاژهای با بیان اینکه الزاما همه این پروندهها به
دستگاه قضایی نمیآید ،گفت :با این موسسات صحبت
شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند
زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه
معرفی میشوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده
پدیده شاندیز ،گفت :در این رابطه اطالع جدیدی ندارم و
هنوز هم فرصتی که برای پرداخت پولها داده شده بود به
پایان نرسیده است ،اما از ادامه فعالیتهای پدیده جلوگیری
نشده و فقط قرار شده موارد خالف اصالح شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی
درباره مرجع رسیدگی به پرونده بنیاد تعاون ناجا ،گفت که
این پرونده در دادسرای نظامی تهران رسیدگی میشود.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه
قوه قضاییه برای نظارت بر تخلفات وکالی میلیاردی
چیست؟ گفت :استفاده از وکیل امری منطقی و عقلی است
و در قوانین هم پیش بینی شده است .دسترسی به وکیل
باید آسان باشد و از طرف دیگر نیز وکیل باید در چارچوب
قانون و سوگندی که یاد کرده عمل کند نه اینکه از هر
طریقی بخواهد موکلش پیروز شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :قوه قضاییه بر اساس
بخشی از سیاستهای کلی قضایی که قبال درباره وکالت
ابالغ شد احساس وظیفه کرد که یک الیحه جامع وکالت
تقدیم مجلس کند .متاسفانه این الیحه در دولت سابق
مدتها ماند و اصال به مجلس نرفت .این الیحه در دولت
فعلی هم مدت زیادی معطل ماند و در آن تغییرات زیادی
بر اساس خواسته وکال اعمال کردند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصمیمگیری قانونی
درباره الیحه وکالت ،گفت :در حال حاضر برخی پروندهها
وجود دارد که در آنها وکیل شاکی و طرف دیگر پرونده با
هم تبانی میکنند و پروندهای را طوالنی میکنند.
محسنیاژهای ادامه داد :چنانچه گفته شد در استان
مرکزی پروندهای وجود دارد که محیط زیست علیه
شرکتی شکایت کرده و این شرکت وکیلی با  20میلیارد
حقالوکاله گرفته است که البته این فرد با اتهام دیگری در
تهران بازداشت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :قوه قضاییه نسبت به این
قضیه دغدغه زیادی دارد ضمن اینکه معتقد است استفاده
از وکیل منطقی و در برخی موارد الزامی است اما نباید
طوری باشد که در انحصار عده خاصی باشد.
وی درباره وضعیت پرونده برادران «ر» که در بخش
صنعت فعالیت میکنند ،گفت :یک نفر از آنها با وثیقه آزاد
شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره موضوع معوقات
بانکی گفت :با اصراری که قوه قضاییه در این باره کرد
بانک مرکزی گفت که لیست  575نفر از افرادی که معوقه
دارند را ارائه میکنیم .از آن زمان نامهنگاریهای فراوانی
شد تا ببینیم اینها چقدر بدهی دارند و این بدهی ها بر
اساس ضوابط بوده است یا خیر .باالخره بر اساس آخرین
نامهای که به دادسرای تهران داده شده این افراد از 575
نفر به  217نفر رسیدهاند که اگر این تعداد بدهی خود را
پرداخت کرده باشند جای خوشحالی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت
پرونده یکی از مدیران عالیرتبه فدراسیون فوتبال و مشاور او
گفت :من نمیدانم چه کسی را میگویید ،اما اگر منظورتان
کسی است که سر زبانها بود و اخیرا میخواست در مزایده
شرکت کند ،باید بگویم که در این پرونده کیفرخواست
صادر شد ،اما هنوز به آن رسیدگی نشده است.
دقایقی بعد نام فردی که درباره او سوال پرسیده شده
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سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی تشریح کرد

جزئیات پرونده فساد در فوتبال

از فرار مالیاتی  25میلیارد تومانی تا  188سفر خارجی
رئیس فدراسیون و  218سفر خارجی دبیر فدراسیون
سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس
شورای اسالمی گفت که گزارش پرونده فساد
در فوتبال در جلسه اخیر کمیسیون متبوعش
ارائه و قرار شد خالصه این گزارش در صحن
کمیسیون قرائت شود و برای قرائت در صحن
علنی به هیات رییسه ارجاع شود.
به گزارش ایسنا ،حسین آذین با اشاره به
جلسه هفته گذشته هیات رییسه کمیسیون
اصل  90مجلس گفت :پرونده فساد در
فوتبال از اواخر سال  92در کمیسیون اصل
 90آغاز شد .در این پرونده حدود  70مصاحبه
از حوزههای مختلف فوتبال از جمله بازیکنان،
مربیان و مسئوالن فدراسیونها گرفته شده
است.
وی با اشاره به محورهای این گزارش افزود :نقص و نقض مقررات قانونی ،نداشتن
وجاهت قانونی اساسنامه فعلی فدراسیون ،مشکالت موجود در آیین نامه انضباطی و اعطای
اختیارات ویژه به روسای کمیته انضباطی برای صدور احکام و در نتیجه رفتارهای سلیقهای
در این زمینه از جمله محورهای این گزارش است.
سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس انتصاب افراد سیاسی غیرمتخصص در فوتبال،
فدراسیونها و همچنین انتصاب افراد غیرمتخصص به عنوان مدیران عامل باشگاهها و
منابع مالی غیرشفاف را از دیگر بخشهای این گزارش عنوان و خاطرنشان کرد :براساس
این گزارش هزار میلیارد تومان ساالنه در لیگ برتر و لیگ دسته اول از بیت المال هزینه
میشود.
آذین ،نقل و انتقاالت بدون نظارت ،ارتباط مدیران عامل با بازیکنان و مربیان به
صورت مستقیم ،وجود ایجنتهای غیر رسمی از جمله خبرنگاران ،پیشکسوتان و کارمندان
فدراسیونها را نیز از محورهای پرونده فساد در فوتبال دانست و افزود :رسانههای زرد و
ط
تیترهای خالف واقع برای بزرگنمایی یا تحقیر بازیکنان و مربیان ،ورود رسانهها به شر 
بندیها به روش توتو و الین و همچنین روش سنتی در قهوهخانهها و حضور در نقل و
انتقاالت بازیکنان نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با اشاره به فرارهای مالیاتی در فدراسیون فوتبال نیز گفت :در سالهای  91تا 93
 25 ،میلیارد تومان فرار مالیاتی در فدراسیونها وجود داشته و  283نفر در باشگاهها ممنوع
الخروج قطعی شده اند و الباقی در حال رسیدگی است.
سخنگوی کمیسیون اصل  90با اشاره به بررسی کارت پایان خدمت سربازی  500نفر از
بازیکنان فوتبال یادآور شد :در این بررسیها  69کارت پایان خدمت باطل شده است.
آذین ،تبانی بازیکنان و مدیران تیمها و سفرهای خارجی غیرضرور برخی مدیران
فدراسیون را نیز از دیگر بخشهای گزارش عنوان کرد و گفت :در این بررسیها مشخص
شده رییس فدراسیون  188سفر در طول سالهای تصدی مسئولیت خود داشته و دبیر
فدراسیون نیز  218بار سفر کرده است.
وی از وجود  100مدرسه غیرمجاز فوتبال نیز خبر داد و یادآور شد :براساس این گزارش
تخلفات فدراسیون محرز است و وزارت ورزش نتوانسته نقش الزم را در پیگیری و نظارت
به خوبی اجرا کند که همین باعث شده فدراسیون در موارد متعدد خالف اساسنامه عمل کند
و این امر تبعات مالی ،اخالقی و اجتماعی به دنبال داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل  90درپایان گفت که گزارش این کمیسیون از پرونده فساد
در فوتبال بعد از تصویب در صحن کمیسیون در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار
خواهد گرفت.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد

اخراج ناظم متخلف از آموزش و پرورش
هفته گذشته سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران اعالم کرد که رای پرونده آزار
و اذیت چند دانشآموز توسط ناظم مدرسهای پسرانه از سوی دیوان عالی کشور تائید و به
اجرای احکام ارسال شده است .در همین راستا سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز
به تبیین اقدامات انجام از سوی آموزش و پرورش در این خصوص پرداخت و گفت :ناظم
متخلف از مدرسه اخراج شده است.
به گزارش ایسنا ،مسعود ثقفی با بیان اینکه در ابتدا و پس از اطالع از موضوع هیاتی از
سوی آموزش وپرورش متشکل از بازرسان ،حراست ،مشاوره و روابط عمومی جهت رسیدگی
به موضوع به مدرسه اعزام شدند گفت :پس از بررسیهای اولیه بالفاصله به لغو ابالغ
معاونت مدرسه اقدام و همچنین مدیر مدرسه به دلیل بیتوجهی به گزارشهای واصله در
این زمینه برکنار و فرد دیگری به عنوان مدیر مدرسه منصوب شد.
وی با بیان اینکه با توجه به آثار سوءاجتماعی و اداری و قبح عمل ارتکابی توسط
مشارالیه و در راستای ماده  13تخلفات اداری و با موافقت وزیر حکم آماده به خدمت نامبرده
در تاریخ  24.2.93صادر شد ،گفت :پس از آن هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
کارمندان در تاریخ  4.4.93رای به اخراج فرد موردنظر را صادر کرد و این رای پس از تایید
هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 23.7.93
قطعی و حکم اخراج وی از آموزش و پرورش در تاریخ  24.8.93صادر شد.
ثقفی ادامه داد :پس از آن شکواییههایی علیه معاون مذکور تنظیم و از طرف آموزش و
پرورش به صورت مجزا در شعبه کیفری رسیدگی کننده به این پرونده به پرونده الحاق شد.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه طی چندین مرحله مجربترین
مشاوران ،روانشناسان و اساتید دانشگاه در محل وقوع حادثه حضور یافته و آموزشهایی را
برای خانواده به تفکیک پایههای تحصیلی ترتیب دادند اظهار کرد :همچنین پرسشنامههایی
برای سنجش و شناسایی دانشآموزان در معرض آسیب توزیع شد.
وی افزود :در کنار اینها برای سایر مقاطع محدوده وقوع حادثه از جمله دبیرستان
های راهنمایی دخترانه و ...جلسات توجیهی و آموزشی ویژه مهارتهای ارتباطی برگزار و
بروشورهایی تحت عنوان تربیت جنسی (پیشگیری از سوءاستفاده جنسی) برای اولیا تهیه
و توزیع شد.
به گفته سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران مراکز مشاوره آموزش و پرورش نیز
رایگان و خارج از نوبت به اقدامات مشاورهای برای دانشآموزان و اولیایشان پرداختند.
همچنین نصب فوری مداربسته در این دبستان به منظور ایجاد آرامش روحی و روانی در
اولیا و دانشآموزان ،شادابسازی و فضای فیزیکی و رنگآمیزی دیوارهای حیاط ،تخریب
مکان وقوع حادثه و تبدیل آن به سالن اجتماعات نیز انجام شده است.
ثقفی در پایان تاکید کرد :طی بررسیهای به عمل آمده پیش از این اتفاق ،هیچ شکایتی
و مراجعهای درخصوص مسائل غیراخالقی از مدرسه مذکور یا فرد موردنظر به آموزش و
پرورش واصل نشده بود و در پرونده گزینشی و استخدامی مشارالیه نکته مبهم و سابقه
سوءیی وجود نداشته است.
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ماجرای خودکشی یک زن جوان در اشنویه

یک زن اشنویهای بعد از ظهر  13خرداد با حلقآویز کردن به زندگی خود پایان
داد .این زن  21ساله که تاکنون دو ازدواج ناموفق و از یکی از همسران قبلی یک
دختر سه ساله داشته است ،در مطب داندانپزشکی به عنوان منشی مشغول فعالیت
بوده که به علت فشار روانی یک شرور محلی ،در منزل خود اقدام به خودکشی
کرده است.
به گزارش ایسنا« ،مشرق» با انتشار این مطلب نوشت :این شرور که «سلیمان.ر»
نام دارد و دارای محکومیت کیفری و 11پرونده شرارت در دستگاه قضایی است ،از
چند ماه پیش به متوفی پیشنهاد ازدواج داده بود ولی او جواب رد داده که به دنبال
این رد پیشنهاد ،شرور دو بار در محل کار متوفی برای او مزاحمت ایجاد کرده و وی
را مورد فشار روانی قرار داده؛ به طوری که متوفی در آخرین پیامک خود به شرور
اعالم کرده که اگر دست از سرش برندارد به زندگی خود پایان میدهد که این کار
را نیز انجام داده است.
به گفته مقامات انتظامی ،متأسفانه این زن در روز حادثه به جای تماس با نیروی
انتظامی به این اقدام نسنجیده دست زده است.
در پی شکایت خانواده این زن ،شرور مورد نظر دستگیر شده و هماکنون در
بازداشت به سر میبرد.
از سوی دیگر ،طی چند روز گذشته پیادهنظام رسانهای ضدانقالب با انتشار
خبری مبنی بر خودکشی این زن اشنویهای در آذربایجان غربی ،ماشین عملیات
روانی خود را روی یک زمین سوخته و تکراری به حرکت درآورد .این رسانهها که
در تمام پروژههای تبلیغی و عملیات روانی اخیر خود با شکست مواجه شدهاند،
پیش از این نیز در ماه گذشته با انتشار خبر کذبی از یک خودکشی در مهاباد سعی
در قومیسازی مساله داشتند .گرچه با آگاهی و غیرت مردم کرد این پروژه نیز به
مانند دیگر سناریوهای ضدانقالب با شکست مواجه شد اما به نظر میرسد جریانات
معارض ،خواهان ادامه این بازی هستند.

دستگیری  4زن تبهکار به اتهام سرقتهای
زنجیرهای از فروشگاهها با جلیقههای
مخصوص در تهران
معاون مبارزه با
سرقتهای خاص پلیس
آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری چهار زن که
برای خود جلیقه مخصوص
سرقت طراحی کرده بودند،
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در
ساعت  14روز دوم خرداد
امسال از طریق مرکز
فوریت های پلیسی ،110
خبر دستگیری چهار سارق زن در خیابان هالل احمر – خیابان انبار نفت به کالنتری
 115رازی اعالم شد و با حضور مأموران در محل دستگیری چهار سارق زن ،صاحب
یک مغازه خشکبار فروشی در اظهاراتش به مأموران اعالم کرد که این چهار خانم به
بهانه خرید خشکبار وارد مغازه ام شده و در حالیکه یک نفر از آنها به بهانه خرید در حال
صحبت کردن با من بود  ،سه نفر دیگر اقدام به سرقت خشکبا ِر داخل مغازه و پنهان
کردن آنها در داخل لباس های خود کرده بودند که بنده در یک لحظه و از طریق دوربین
های مداربسته داخل مغازه متوجه آنها شدم.
مأموران کالنتری در بررسی اولیه موضوع و بررسی تصاویر دوربین های مداربسته
پیش بینی شده در خارج از مغازه  ،موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو سواری پراید
به شماره انتظامی معلوم شدند که هر چهار زن از آن پیاده و به مغازه خشکبار فروشی
مراجعه کرده بودند  .با شناسایی خودروی پراید و در بازرسی از داخل آن  ،انواع اقالم از
قبیل گونی های برنج  ،ظروف چینی  ،البسه مردانه و زنانه  ،پارچه  ،انواع نوشیدنی  ،لوازم
بهداشتی و آرایشی  ،لوازم آشپرخانه شامل سرویس چاقو و  ...کشف شد .
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت اماکن به شیوه کش روی و به دستور
شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه  11تهران  ،پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره
هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
با آغاز رسیدگی به پرونده و با توجه به تصاویر بهدست آمده از دوربین های مداربسته
آخرین محل سرقت و همچنین خودرو پراید بهدست آمده حاوی اموال مسروقه  ،متهمان
بهنامهای دولت  58ساله ،کوکب 38ساله  ،سمیرا 43ساله و معصومه  35ساله که چاره
ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشتند صراحتا به سرقت از مغازه خشکبار فروشی و
همچنین هشت فقره سرقت مشابه در همان تاریخ دستگیری اعتراف کردند .
متهمان در اعترافات خود عنوان کردند که در زمان سرقت  ،یک نفر از آنان تحت
عنوان خریدار به سراغ صاحب مغازه رفته و سه عضو دیگر گروه در این فاصله زمانی و با
استفاده از غفلت مغازه دار  ،اموال داخل مغازه را در داخل جلیقه های طراحی شده برای
انجام سرقت قرار داده و پس از آن از مغازه خارج می شدند .
با توجه به اعتراف صریح متهمان به سرقت های مشابه و شناسایی محل های سرقت
در محدوده بازار و میدان شوش تهران ،کارآگاهان به این اماکن مراجعه و نسبت به
شناسایی سایر شکات پرونده که بعضا تعدادی از آنها هنوز متوجه موضوع سرقت نشده
بودند  ،اقدام کردند.
مالباختگان پس از حضور در اداره چهاردهم ،ضمن شناسایی متهمان در اظهاراتی
مشابه گفتند :یکی از این چهار خانم اقدام به خرید اجناس و کاال از داخل مغازه ها کرده
و برای پرداخت پول یک عابر بانک به ما ارائه می کرد اما در هنگام برداشت پول از
داخل حساب کارت متوجه می شدیم که داخل حساب عابر بانک هیچ پولی وجود ندارد
و به این بهانه و برای آوردن پول نقد  ،خانم خریدار به همراه سایر همراهانش از مغازه
خارج و دیگر به مغازه مراجعه نمی کردند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ
کارآگاه داوود فرد ،معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با
اعالم این خبر گفت :با توجه به احتمال وقوع سرقت های مشابه و به منظور شناسایی
دیگر شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته اند  ،دستور
انتشار بدون پوشش تصویر هر چهار متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است
.وی از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهمان شدند خواست تا
برای پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان
وحدت اسالمی مراجعه کنند.
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اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پروندههای بنیاد تعاون ناجا ،مسمومیت
زائران غیرایرانی ،بازداشت بقایی و بازداشت چند فعال شبکههای اجتماعی
ادامه از صفحه 7
بود به صورت مکتوب به محسنی اژهای داده شد و سخنگوی قوه قضاییه گفت که
پاسخش مربوط به شخص دیگری بوده است.
خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سخنگوی کمیسیون اصل  90درباره تخلفات فوتبال
پرسید که آیا قوه قضاییه با این تخلفات برخورد میکند؟ که محسنیاژهای گفت :این
سئوال بسیار کلی است .دستگاههای نظارتی از جمله کمیسیون اصل  90وظایف خود را
انجام میدهند و اگر برسند به اینکه جرمی واقع شده و پرونده به قوه قضاییه بیاید ،دستگاه
قضایی رسیدگی کند.
گزارشی از تخلفات دولت قبل درباره هدفمندی یارانهها به قوه
قضائیه نیامده است

محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان محاسبات در مورد
تخلفات دولت قبل در بحث اجرای هدفمندی یارانه ها گزارشی را ارائه دادند و خواستار
رسیدگی قوه قضائیه در این زمینه شدند ،آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده
است؟ گفت :تا جایی که اطالع دارم گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.
وی ادامه داد :دیوان محاسبات کل کشور و سایر دستگاههای دولتی اگر چنانچه اعمال
مجرمانهای را به دستگاه قضایی اعالم کنند قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد .تا چند وقت
گذشته که این موضوع اعالم نشده بود و اگر در روزهای اخیر این اتفاق افتاده است اطالع
ندارم؛ زیرا این موضوع ابتدا طرح میشود و تاجمعبندی شود زمان میبرد.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در رابطه با برجهای دوقلوی کیش
اخباری مبنی بر فرار متهم اصلی این پرونده منتشر شده آیا این خبر صحت دارد؟ و اینکه
پرونده در چه مرحلهای است؟
سخنگوی دستگاه قضایی گفت :این موضوعی را که شما مطرح کردید در سایتها
دیدهام که خیلی خالف واقع بود؛ زیرا در این پرونده اختالسی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد :در سال  90دو نفر شاکی خصوصی علیه آقای جاللی شکایت کرده بودند
و به این پرونده رسیدگی شد و در سال  92حکم مربوط به آن قطعی شد .در حال حاضر
متهم در زندان و حکمش در حال اجراست .همچنین وی  35میلیارد تومان به نفع شاکی
محکوم شده است .بنابراین مطالبی که به عنوان اختالس در رابطه با این موضوع مطرح
شده صحت ندارد .معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران
در مورد اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه ،خاطرنشان کرد :طبق
قانون از اول تیر ماه این قانون باید اجرایی شود و قوه قضائیه هر قانونی که تصویب شود
خود را ملزم به اجرای آن میداند.
وی ادامه داد :قوه قضائیه در این رابطه به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داده که در
تعدادی از مواد این قانون تغییراتی حاصل شود که این تغییرات هم به صورت شکلی و هم
به صورت ماهیتی است .این قانون ،قانون اصل هشتادوپنجی است .لذا موارد اصالحی به
شورای نگهبان رفته و اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند مقداری تفاوت پیدا میکند .در
هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود ما ملزم به اجرای آن هستیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده
میلیاردر نفتی با شکایت شکات خصوصی و مدعیالعموم به اتهام اخالل در نظام اقتصادی،
جعل ،کالهبرداری و  ...مطرح شده ،آیا در کیفرخواست صادره دادستانی برای متهم به
دلیل اتهامات متعدد فساد درخواست محاربه یا در حد محاربه داشته است یا خیر ،گفت:
این موضوع محاربه نیست و در رابطه با محاربه پرونده به دادگاه ارسال نشده است .در واقع
در قانون اخاللگران نظام اقتصادی دو ماده وجود دارد که یکی از آنها میگوید اخالل

چیست و ماده دوم میگوید اگر کسی این اقدامات را که در ماده اول گفته شده به عنوان
مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام و یا علم بر موثر بودن آن انجام دهد در صورت اثبات
مفسد فیاألرض و محکوم به اعدام است ،اما اگر فسادی را انجام داده اما به قصد ضربه
زدن به نظام نبوده و تنها به دلیل سودجویی است حکمش اعدام نیست و تنها از  5تا 20
سال مجازات حبس دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد :ممکن است چیزی اخالل در نظام اقتصادی
کشور باشد اما به عنوان مفسد فیاألرض شناخته نشود .اما یکی از اتهاماتی که در این
پرونده مطرح است اخالل در نظام اقتصادی کشور است .حال اینکه دادگاه به این برسد
این اخالل موجب افساد فیاألرض است یا خیر ،بستگی به این دارد که این دو معنا را
احراز کند.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که معاون مرکز بررسیهای استراتژیک
نهاد ریاست جمهوری اخیراً در یک همایش درباره مدیریت آب به بهانه دعاوی مربوط به
این حوزه اتهاماتی را به دستگاه قضایی داشته و گفته است که قوه قضائیه نگاه پوپولیستی
دارد ،آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا کرده یا خیر و خواستار پاسخ سخنگوی
دستگاه قضایی شد که وی گفت :در مورد صحبت ایشان قضاوتی ندارم زیرا مقدمه و
موخره آن را نمیدانم .اما اگر دستگاهی برای کمکاری خودش و برای اینکه ناتوان بوده
و وظیفهاش را به خوبی انجام نداده و توپ را به زمین دیگری بیاندازد شایسته نیست .اگر
مسئولی بخواهد توهینی علیه دستگاه دیگری انجام دهد نیز شایسته نیست.
وی افزود :مسأله آب بسیار مهم است و در همه کشورهای دنیا حائز اهمیت و طبیعی
است که مسئولین ذیربط در رابطه با مسأله آب باید همه تمهیدات خود را به کار ببرند و
در جهت استفاده بهینه از آب اقداماتی را انجام دهند.
محسنیاژهای خاطرنشان کرد :این کار ،کار روزمرهای نیست و یک کار درازمدت است
و بخشی از این اقدامات باید در سالهای قبل صورت میگرفت تا امروز با بعضی از این
مشکالت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم مواجه نمیشدیم.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین اقدامی که باید انجام میشد و نشد را امروز نمیتوانیم
به گردن دیگری بیاندازیم .به طور مثال چاههای عمیق و چاه های مکرر حفر میشد که
خالف بوده و در این زمینه قوه قضائیه ورود میکند .به طور کلی متولیان امر از ابتدا نباید
اجازه دهند کار خالفی صورت گیرد .ما وظیفه داریم بر اساس قانون عمل کنیم.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد :مسئولی اجازه حفر چاه عمیقی را به کشاورزی داده
است که مسئول بعدی بعد از سر کار آمدن علیه کشاورز شکایت میکند و آن فرد مجوز
الزم را داشته است .ابتدا مجوز را باطل و بعد شکایت باید صورت گیرد .همچنین علیه
مسئول قبلی باید شکایت شود نه از کشاورز که در این زمینه شکایتهای فراوانی شده و
به آنها رسیدگی شده است.

محاکمه غیرعلنی مرد ایرانی  -عراقی به اتهام شکنجه هولناک یک زن ایرانی در آلمان
مرد ایرانی  -عراقی که در برلین آلمان ،زنی ایرانی را تا
ن بار
سر حد مرگ شکنجه داده بود ،هفته گذشته برای دومی 
در دادگاه کیفری استان تهران پشت درهای بسته و به صورت
غیرعلنی محاکمه شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «فرهیختگان» ،ناتوانی
شاکی برای حضور در پزشکی قانونی ایران و بررسی امکان
قصاص متهم ،باعث شد وکیل او از دادگاه مهلت بگیرد تا
ی بر قصاص را به دریافت دیه تغییر
موکلش درخواستش مبن 
دهد.
نهم آبان  ،91پلیس برلین آلمان باخبر شد که یک زن 36
ساله ایرانیتبار به نام بنفشه در خانهاش در محله شونهبرگ
پایتخت آلمان مورد حمله وحشیانه قرار گرفته و پس از ضرب
و جرح شدید بخشهایی از اعضای بدنش قطع شده است.
بنفشه که تا سر حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته بود ،به
طرز معجزهآسایی زنده ماند و به این ترتیب یک مرد  45سال ه
به نام عبداهلل تحت تعقیب قرار گرفت.
پلیس برلین تابعیت عبداهلل را هلندی و اصلیتش را ایرانی

 عراقی اعالم کرد و از ساکنان آلمان خواست که برایدستگیری او همکاری کنند .در این بین مشخص شد این
مرد از آلمان خارج و از مرز ترکیه وارد ایران شده است .به این
ترتیب مرد شکنجهگر در ایران بازداشت شد.
این مرد در بازجوییها گفت« :میخواستم با بنفشه ازدواج
کنم اما با هم درگیر شدیم و من در اوج خشم با چاقو او را
زدم و بخشهایی از اعضای بدنش از جمله بینی و سینه او
را بریدم ».این مرد سال گذشته در شعبه  113دادگاه کیفری
استان تهران پشت درهای بسته محاکمه شد و وکیل بنفشه
درخواست قصاص متهم را مطرح کرد .با توجه به درخواست
قصاص از سوی شاکی ،پرونده برای بررسی امکان قصاص به
پزشکی قانونی فرستاده شد .وقتی پزشکی قانونی در گزارشی
اعالم کرد فقط در صورت معاینه شاکی میتواند در مورد
ن بار
امکان قصاص متهم اظهارنظر کند ،پرونده برای دومی 
در شعبه 113دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی
باقری و با حضور چهار مستشار به صورت غیرعلنی تحت
رسیدگی قرار گرفت.

در این جلسه وکیل شاکی گفت« :موکلم تحت درمان در
کشور آلمان است و به خاطر وضعیت جسمانیاش امکان سفر
به ایران را ندارد و نمیتواند به هیچ وجه پروسه درمانش را رها
کند و برای معاینه به پزشکی قانونی ایران بیاید .از اینرو مهلت
ی بر قصاص را
چندروزه میخواهم تا موکلم درخواستش مبن 
به دریافت دیه تغییر دهد و درخواستش را از طریق سفارت به
دادگاه اعالم کند ».سپس هیات قضایی با درخواست وکیل
شاکی موافقت و ادامه رسیدگی را به روزهای آینده موکول
کرد .عبداهلل که پیشتر به خاطر انتشار تصویرهای خصوصی
همسرش در اصفهان به زندان محکوم شده و تحت تعقیب
پلیس بود ،به آلمان رفته بود و به بهانه کمک به زن جوان و
دختر  10سالهاش که در برلین ساکن بودند و به زبان آلمانی
تسلط کامل نداشتند ،با آنها طرح دوستی ریخت و به خانه آنها
رفت و آمد داشت.
او نهم آبان  91وارد خانه بنفشه شد و دست و پای او و
دخترش را با چسب بست و اعضای بدن بنفشه را با چاقو و
قیچی قطع کرد.

دستگیری شیاد حرفهای به اتهام سرقت از حساب  180متقاضی
خرید اینترنتی گوشی تلفن همراه  در اصفهان

جوانی که با طراحی سایتی جعلی ،به اطالعات حساب بانکی کاربران دسترسی و از
حساب آنها سرقت می نمود توسط پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد .
به گزارش ایسنا ،سرهنگ مرتضوی رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعالم این خبر گفت :در پی شناسایی سایتی جعلی
توسط کارشناسان پلیس فتا استان در زمینه فروش تلفن همراه ،بررسی موضوع در دستور
کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.وی بیان کرد :با انجام اقدامات فنی و تخصصی در
فضای سایبر نهایت ًا متهم شناسایی و با اعزام اکیپی از ماموران به مخفیگاه وی ،متهم در
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به این پلیس تحویل داده شد.این مقام انتظامی افزود :متهم
در مواجه با مدارک و مستندات این پلیس به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را کسب درآمد
عنوان داشت .وی خاطر نشان کرد:در بررسی های نهایی محرز شد متهم توانسته به
اطالعات حساب بیش از 180کاربر اینترنتی که قصد خرید گوشی تلفن همراه را داشته اند
دسترسی و از حساب تعدادی از آنها سرقت نماید.رئیس پلیس فتا استان گفت :متهم پس

از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
این مقام انتظامی در توضیح سایت های فیشینگ بیان داشت:سایت های فیشینگ
سایت هایی هستند که فرد کالهبردار طراحی کرده و در آن اقدام به تبلیغ و فروش اجناس
مختلف می نمایند ،در اینگونه سایت ها صفحه درگاه بانکی دقیق ًا شبیه صفحه اصلی
درگاه می باشد و هنگامی که کاربر اطالعات حساب بانکی خود را در آن وارد می کند این
اطالعات که شامل شماره کارت،رمز عبور و رمز  CVV2می باشد برای مجرم ارسال می
گردد .براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ " مرتضوی "به شهروندان
توصیه کرد:هنگام خرید اینترنتی بسیار هوشیار بوده که در دام سایتهای فیشینگ نباشید
و تنها راه تشخیص سایت فیشینگ از اصلی این است که درگاه بانک در سایت اصلی از
پرتکل  SSLکه پروتکلی امن می باشد جهت ارسال اطالعات است استفاده می نمایند
که در نوار آدرس اول آن  HTTPSمی باشد در صورتی که صفحه جعلی درگاه بانک
همان  HTTPمی باشد.
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مدیرکل دفتر خانواده وزارت بهداشت خبر داد

وجود بیش از  11میلیون دختر و پسر جوان در آستانه ازدواج

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت
از وجود بیش از  11میلیون دختر و پسر جوان در آستانه
ازدواج در کشور خبر داد که درحال پشت سر گذاشتن سن
باروری هستند.
به گزارش ایسنا ،محمد اسماعیل مطلق درهمایش
تبیین سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت مادر
و کودک در گرگان ،اظهار کرد :بخش قابل مهمی از این
جمعیت که بین  18تا  35سال دارند ،در حال پشت سر
گذاشتن سن ازدواج و باروری سالم هستند که این امر
زمینه ساز کاهش نرخ باروری در کشور است.
وی ،میانگین نرخ باروری درکشور را  1،8درصد اعالم
کرد و گفت :نرخ مطلوب باروری  2،1درصد است که همه
دستگاه های کشوری و نیز مجموعه وزارت بهداشت ،باید
تالش کنند نرخ باروری را در کشور در راستای سیاستهای
کلی جمعیت ابالغی ازسوی مقام معظم رهبری ،افزایش
دهند.
مطلق ،افزایش سن ازدواج را یکی از عوامل اصلی
در کاهش نرخ باروری دانست و اضافه کرد :هم اکنون
میانگین سن ازدواج در مردها  27سال و خانم ها  25سال
است که این میانگین در برخی استان ها از جمله تهران
باالتر بوده و روند صعودی نیز دارد.

وی تصریح کرد :براساس آمارهای کنونی ،سن ازدواج
در کشور پنج سال افزایش یافته است که باید تالش شود
حداقل  2سال آن را کاهش دهیم تا به نرخ مطلوب باروری
یعنی  2،1درصد برسیم.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت
بهداشت ،یادآور شد :اگر کاهش سن ازدواج درکشور رخ
ندهد ،درسال  1430نرخ باروری صفر و پس از آن نیز
منفی خواهد شد که این امر مشکالت عدیده ای در حوزه
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی ایجاد
خواهد کرد.
مطلق ،افزایش آمار طالق را از دیگر عوامل کاهش نرخ
باروری در کشور برشمرد و گفت :روند صعودی طالق ها
نگران کننده است به گونه ای که تنها درسال گذشته 163
هزار و  572واقعه طالق ثبت شده که  5،3درصد نسبت به
سال قبل از آن افزایش داشته است.
وی افزود :نکته مهم و نگران کننده دربحث طالق
ها این است که  80درصد آن در سن زیر  30سال اتفاق
می افتد که زمان مناسب باروری است ،ضمن اینکه 14،2
درصد طالقها در سال اول زندگی و  50درصد نیز در پنج
سال اول زندگی حادث شده است.
به گفته وی ،افزایش سن ازدواج و باالبودن آمار

طالق باعث شده که در کشور ساالنه  440هزار فرصت
فرزندآوری از دست برود ،ضمن اینکه هم اکنون  6میلیون
و  600هزار خانم 15تا  49سال ازدواج نکرده درکشور
وجود دارد.
مطلق ،عالوه بر موارد فوق افزایش فاصله بین فرزندان،
تک فرزندی ،سقط جنین ،اعتیاد و ناباروری را از دیگر
عوامل در کاهش نرخ باروری درکشور برشمرد و از برنامه
ریزی های متنوع آموزشی و درمانی وزارت بهداشت برای
افزایش نرخ باروری در کشور و تحقق سیاست های
ابالغی رهبری در حوزه جمعیت خبر داد.
این مسوول در وزارت بهداشت افزود :بسته های
مختلف آموزشی توسط  57دانشگاه علوم پزشکی
تهیه و در حال اجرا است ،ضمن اینکه همه ارگان ها
و دستگاه های متولی بویژه علما و روحانیون باید
درتحقق سیاست های کلی جمعیت مشارکت فعال داشته
باشند.
وی همچنین از مرگ روزانه  8جوان بر اثر اعتیاد در
کشور خبر داد و گفت 14 :درصد معتادان در گروه سنی 15
تا  19سال و  58درصد آنان زیر  35سال سن دارند ،ضمن
اینکه نگرانی  91درصد والدین ایرانی اعتیاد فرزندان و
علت  50درصد طالق ها نیز بخاطر اعتیاد است.

شلیک اشتباهی دو گلوله توپ در اصفهان خوشبختانه
به خیر گذشت و تلفاتی به همراه نداشت.
به گزارش تابناک ،شلیک اشتباهی دو گلوله توپ به
اصفهان بسیاری را شوک زده کرد .یکی از گلولهها که
برخی منابع خبری مدعی شدند از قرارگاه شهید زین
الدین سپاه اصفهان شلیک شدهاند ،در حوالی سیتی سنتر
این شهر و دیگری در پارک شهرک سپاهان شهر اصابت
کرد.
هنوز درباره علت وقوع این رویداد عجیب اطالع
رسانی نشده ولی خوشبختانه این واقعه تلفات جانی
نداشته و از این روی ،جا دارد که خوشحال باشیم!
حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو مجمع نمایندگان
استان اصفهان در مجلس شوای اسالمی ،در تشریح
جزئیات این حادثه به نسیم گفت :بنا به اطالعات به
دست آمده ،ظاهرآ مانوری برگزار شده که بر اثر اشتباه در

تشخیص گرا ،توپها به اطراف استخری در سپاهانشهر
اصابت کرده است .اینکه شلیک توپها از سوی کدام
واحد نظامی بوده ،هنوز مشخص نیست و در حال بررسی
است .این در حالی است که در زمان کوتاهی از انتشار
این خبر ،شلیک توپ به شهر ،مورد توجه بسیاری رسانه
های بیگانه قرار گرفت تا سخنگوی سپاه به موضوع
واکنش نشان دهد.
از سوی دیگر سرتیپ رمضان شریف ،سخنگوی سپاه
پاسداران در این باره به ایسنا گفت :این خبر را به شدت
تکذیب میکنم؛ هیچ یک از مجموعهها و واحدهای نظامی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این روز نه تمرین نظامی
داشتهاند و نه هیچ گلولهای شلیک کردهاند.
مسئول روابط عمومی کل سپاه بی آنکه درباره منشأ
شلیک این گلوله ها توضیحی دهد ،افزود :از انتشار
دهندگان این خبر کذب به شدت گله مند هستیم.

عالوه بر وی ،سردار مجتبی فداء دقایقی ،جانشین
فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) نیز با تکذیب نقش سپاه
در شلیک اصفهان به فارس گفت :اخبار اعالم شده ،مبنی
بر شلیک هر گونه گلوله جنگی از قرارگاه شهید زینالدین
سپاه و یا بخشهای دیگر سپاه کذب محض است.
وی افزود :رسما اعالم میکنیم که سپاه صاحبالزمان
طی چند روز گذشته هیچگونه رزمایش یا آزمایش نظامی
نداشته و اخبار اعالم شده مبنی بر شلیک هرگونه گلوله
جنگی از قرارگاه شهید زینالدین سپاه و یا بخشهای
دیگر سپاه کذب محض است و تیمهای بررسی باید علت
آن را ارزیابی کنند.
گفتنی است ،پیش از این حادثه عجیب ،خبر دیگری
از سپاهان شهر اصفهان مخابره شده بودکه حکایت از
سرقت مسلحانه از بانکی در این شهرک داشت؛ سرقتی
نافرجام که به دستگیری سارقان منجر شد.

شلیک اشتباهی  2گلوله توپ جنگی در اصفهان!

دستگیری شیاد تبهکار به اتهام کالهبرداری دهها میلیون تومانی از دختران جوان
پس از آشنایی با آنها در سایتهای همسریابی در فرودگاه مهرآباد

ت های همسریابی
مرد تبهکار که با فریب دختران در سای 
از آنها کالهبرداری میکرد هنگام اخاذی از آخرین طعمهاش
دستگیر شد .متهم یکی از قربانیان خود را در مسافرخانهای در
مشهد مورد آزار و اذیت قرار داده بود.
به گزارش جام جم ،فرمانده انتظامی پلیس فرودگاه
مهرآباد تهران گفت :رسیدگی به این پرونده از پنجم
اردیبهشت امسال با شکایت یک دختر دانشجو از مردی
کالهبردار در دستور کار ماموران پلیس اطالعات – امنیت
فرودگاه مهرآباد قرار گرفت .با تحقیق از شاکی معلوم شد
او دو ماه پیش با عضویت در یک سایت همسریابی با
جوانی آشنا شده که خود را فردی پولدار ،مربی تکواندو
و حسابدار معرفی کرده و پس از جلب اعتمادش به بهانه
ازدواج یک روز لپ تاپ وی را امانت گرفته و پس نداده
است .متهم قربانی خود را تهدید کرده اگر شکایت کند،
تصاویر داخل لپ تاپ را پخش می کند.
سرهنگ ابراهیم حسین زاده افزود :با تشکیل پرونده
قضایی در شعبه اول دادیاری دادسرای فرودگاه مهرآباد،
تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت تا این که دو
دختر جوان دیگر نیز از متهم شکایت کردند .تجسس در
این باره ادامه داشت تا این که متهم هفته گذشته با یکی از
مالباختگان تماس گرفت و تهدید کرد اگر پول درخواستی
را به حسابش واریز نکند ،عکس و مشخصات او را در
اینترنت پخش می کند.
وی خاطرنشان کرد :ماموران با اطالع از این موضوع،
به محل قرار شاکی با متهم درحوالی فرودگاه مهرآباد رفته
و مرد کالهبردار را دستگیر کردند .متهم پس از دستگیری،
خود را به مریضی زد تا ماموران او را به مرکز درمانی
منتقل کنند و او بتواند فرصتی برای فرار پیدا کند که این
نقشه اش هم بی نتیجه ماند .در ادامه تحقیقات متهم به
فریب دختران به بهانه ازدواج و کالهبرداری از آنها اعتراف
کرد و گفت :از زمستان سال گذشته بیش از  110میلیون
تومان از دختران جوان که اغلب با تحصیالت لیسانس و

فوق لیسانس بودند ،کالهبرداری کرده است.
وی خاطرنشان کرد :این در حالی بود که پس از
دستگیری متهم ،دختر  19ساله ساکن مشهد با حضور در
اداره پلیس از بهروز  23ساله ،شکایت کرد.
در تحقیق از وی نیز مشخص شد او در یک رستوران
کار می کرده که در سایت همسریابی با این متهم آشنا شده
و بهروز ،او را به بهانه ازدواج فریب داده است .همچنین
یک روز که متهم به مشهد سفر کرده و در یک مهمانپذیر
ساکن بوده ،دختر جوان را به آنجا دعوت کرده و مورد آزار
و اذیت قرارداده و با تهدید طی چند مرحله از او  5میلیون
و  200هزار تومان پول گرفته است .تحقیقات تکمیلی از
متهم برای مشخص شدن دیگر جرایمش ادامه دارد.
فرمانده انتظامی پلیس فرودگاه مهرآباد با هشدار به
خانواده ها بویژه دختران جوان از آنها خواست اگر قصد
استفاده از سایت های اینترنتی و فضای مجازی را دارند
دقت الزم ر ا داشته باشند و براحتی و بدون شناخت به
کسی اعتماد نکنند.
تصویر متهم با درخواست قضایی بدون پوشش چهره
چاپ می شود تا چنانچه افرادی در دام مجرم اینترنتی
گرفتار شده اند با حضور در اداره پلیس اطالعات – امنیت
فرودگاه مهرآباد تهران ،از وی شکایت کنند.
یکی از قربانیان متهم نیز گفت :من کارمند هستم و
در زاهدان زندگی می کنم .چهار ماه پیش از طریق سایت
همسریابی با این جوان که خودش را فردی تحصیلکرده و
مربی تکواندو و مهندس معرفی می کرد ،آشنا شدم .چند
بار یکدیگر را مالقات کردیم .او با حرف هایش اعتمادم
را جلب کرد و این چنین گرفتار شدم .متهم ابتدا به بهانه
این که می خواهد به یک بیمار سرطانی کمک کند ،چند
میلیون از من گرفت .در ادامه ارتباطمان  80میلیون تومان
که بخشی از آن پول طالهایم بود و  40میلیون تومان آن
را از بانک وام گرفته بودم به این مرد دادم .او این پول
را به این بهانه که می خواهد دیه تصادفش را بپردازد و

به خانواده اش اثبات کند من دنبال پول او نیستم از من
گرفت.
اتهام فریب دختران را قبول دارد اما در برابر اتهام آزار یکی
از قربانیان سکوت کرده است .هفته گذشته فرصتی پیش آمد
که گفت وگویی با بهروز  23ساله داشته باشیم که در ادامه
می خوانید.
سابقه داری؟
یک بار به اتهام درگیری و دعوا در شهرستان اهر به زندان
افتادم.
متاهلی؟
بله .همراه همسرم و دختر  5ساله ام در پارس آباد اردبیل
زندگی می کردم و کارم کشاورزی بود .اما زمانی که همسرم
متوجه ارتباط هایم و این ماجراها شد ،درخواست طالق داد و
از من جدا شد و همراه فرزندم مرا ترک کرد.
شیوه این کالهبرداری چطور به ذهنت خطور کرد؟
دوستانم از طریق گوشی تلفن همراه وارد این سایت ها
می شدند و زمستان سال گذشته نقشه کالهبرداری و سرقت
را طراحی کردم .دختران جوان را در سایت های همسریابی
فریب می دادم و با معرفی خود به عنوان یک فرد تحصیلکرده
ساکن تهران ،مربی تکواندو ،مهندس و حسابدار اعتمادشان
را جلب می کردم .زمانی که متوجه می شدم این دختران
شکست عشقی خورده اند از همین موضوع سوءاستفاده کرده
و فریبشان می دادم و تاکنون بیش از  110میلیون تومان از
آنها پول گرفته ام.
یکی از طعمه هایت را مورد آزار و اذیت قرار داده ای؟
(سکوت متهم)
با پول های به دست آمده چه کردی؟
بخشی از پول ها را برای خوشگذرانی و مالقات با
دختران دیگری که به دامشان می انداختم ،خرج می کردم.
بخشی از مهریه همسرم را نیز با این پول ها پرداخت
کردم 12 .میلیون تومان هم برای عمل چشم دخترم هزینه
کردم.

دستگیری قاضي قالبي
به اتهام کالهبرداری با وعده
حل مشکالت قضایی در يزد

رئيس حفاظت و اطالعات دادگستري کل استان يزد
از دستگيري مردي که خود را به عنوان قاضي دادگستري
و وکيل معرفي و در مواردي اقدام به کالهبرداري کرده
بود ،خبر داد.

به گزارش خراسان ،غالمعلي دهشيري گفت :فرد
دستگير شده با معرفي خود به عنوان قاضي دادگستري به
افراد مختلف قول حل و فصل پرونده هاي قضايي را در
دستگاه قضايي مي داد.

 12عمل جراحی رایگان چشم
توسط وزیر بهداشت در فریدونشهر

وزیر بهداشت با حضور در فریدونشهر روستای
اسالم آباد در  250کیلومتری استان اصفهان 12
عمل جراحی چشم انجام داد.
به گزارش ایسنا ،با توجه به حضور تیم
نورآوران سالمت در فریدونشهر روستای اسالم
آباد واقع در  250کیلومتری استان اصفهان ،وزیر
بهداشت نیز با پیوستن به این تیم 22 ،نفر را
معاینه و  12عمل جراحی رایگان انجام داد.
همچنین با توجه به آنکه سرطان پستان به
عنوان سرطان شایع زنان در ایران نیز مطرح
است که در صورت تشخیص بهنگام ،درمان آن قطعی خواهد بود ،مقرر شده که
دستگاه پرتابل مامورگرافی در قالب یک کانکس مجزا به مجموعه خدمات درمانی تیم
نورآوران سالمت اضافه شود .رونمایی و افتتاح دستگاه پرتابل ماموگرافی تیم نورآوران
سالمت نیز با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت و از این پس خدمات غربالگری
سرطان پستان را نیز ارایه خواهد داد .به این ترتیب خدمت غربالگری سرطان پستان
نیز به مجموعه خدمات دندانپزشکی ،چشمپزشکی و بینایی سنجی نورآوران سالمت
اضافه شد .در جریان این سفر وزیر بهداشت از چند بیمارستان از جمله بیمارستان
فریدونشهر بازدید کرد و در جریان چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سالمت قرار
گرفت .همچنین پروژه ساخت بیمارستانی خیریه در اصفهان با حضور وزیر بهداشت
آغاز شد .یک نفر از خیرین سالمت هزینههای ساخت آن را متقبل شده است.

ماجرای برهنهشدن یک دختر جوان در شیراز

دادستان عمومی و انقالب شهرستان شیراز ،توضیحاتی را پیرامون برهنه شدن
یک دختر جوان در شیراز ارائه کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،طهماسب یزدانی در
نشست هفتگی جامعه روحانیت شیراز اظهار کرد :روز  12فروردین در فضای مجازی
دعوتی از سوی جریانات معلومالحال برای کشف حجاب انجام شده بود .وی افزود:
در این راستا بنا بود عدهای لخت و برهنه وارد خیابانها و معابر شوند که در شهرک
گلستان نیز یک مورد اتفاق افتاده بود .این مقام قضایی ادامه داد :در این شهرک
خانمی بهصورت عریان به خیابان آمده بود که پرونده این فرد با توجه به توزیع عکس
و فیلم آن در فضای مجازی و حساسیت ایجادشده ،با جدیت پیگیری و این خانم
مجرد دستگیر شد .دادستان شیراز خاطرنشان کرد :پس از دستگیری مشخص شد که
وی از نظر روانی بیمار است و باید در بیمارستان ابنسینا بستری شود و پزشکان نیز
گفته نزدیکان این خانم مبنی بر جنون ادواری را تایید کردند

دستگیری زن تبهکار به اتهام کالهبرداری
 122میلیون و  700هزار تومانی با راهاندازی
یک صندوق وام خانوادگی در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از کالهبرداری یک میلیاردو
 227میلیون ریالی از طریق صندوق خانوادگی خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علیرضا مرزبانی در این باره گفت :در پی وصول چند فقره
پرونده کالهبرداری تحت عنوان تاسیس صندوق خانوادگی و متواری شدن متهم ،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت .وی
افزود:درتحقیقات به عمل آمده از پنج شاکی پرونده مشخص شد خانمی تحت عنوان
صندوق خانوادگی مبلغ یک میلیارد و  227میلیون ریال از شهروندان کالهبرداری کرده و
متواری شده است .مرزبانی ادامه داد :پس از محرز شدن صحت اظهارات شاکیان ،ماموران
با اقدامات فنی و و بهره گیری از اطالعات به دست آمده متوجه شدند که متهمه در حال
حاضر در کانون اصالح و تربیت کرمانشاه در بازداشت است.
وی با بیان اینکه باهماهنگی صورت گرفته متهم از کانون اصالح و تربیت تحویل
و به پلیس آگاهی منتقل شد ،گفت :این فرد تحت بازجویی قرار گرفته و در حالی که
ابتدا منکر بزه انتسابی شده بود اما در مقابل مدارک و مستندات موجود به ناچار لب
به اعتراف گشود و به پنج فقره کالهبرداری به مبلغ یک میلیارد و  227میلیون ریال
تحت عنوان صندوق خانوادگی و محلی اعتراف کرد .
رییس پلیس آگاهی کرمانشاه ادامه داد :متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده،
برای ادامه روند رسیدگی به جرم به مرجع قضائی معرفی شد.

مرگ مرموز زن جوان درون شالیزار در مازندران

کشف جسد زن  30ساله در میان شالیزار در شهرستان سیمرغ ،کارآگاهان جنایی
را با معمای پیچیدهای روبهرو کرد.
به گزارش جام جم ،روز های پایانی هفته گذشته زنی در حال رفتن به شالیزار
روستایی در شهرستان سیمرغ استان مازندران بود که ناگهان متوجه کفش های زنانه
ای شد که در میان شالیزار افتاده بود.
او با دیدن این کفش ها کنجکاو شد و به جستجو در اطراف پرداخت که ناگهان با
پیکر زنی درمیان شالیزار رو به رو شد و در حالی که دست و پایش می لرزید به آن زن
نزدیک شد و مشاهده کرد او مرده است .کیف یا مدارکی همراهش نبود تا هویتش را
بفهمد و ماجرا را به خانواده اش اطالع دهد بنابراین سراسیمه از شالیزار خارج شد و با
حضور در کالنتری محل ،موضوع را اطالع داد.
ماموران همراه زن روستایی به محل کشف جسد اعزام شدند .بررسی های اولیه
پلیس نشان می داد ساعت ها از مرگ زن  30ساله می گذرد .به نظر می رسید این
زن بومی نبوده و قاتل یا قاتالن جسد او را از مکان دیگری به شالیزار منتقل کرده و
گریخته اند .بنابراین با گزارش این جنایت به بازپرس کشیک ویژه قتل دادسرا ،جسد
زن جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی تحقیقات
برای رازگشایی از این پرونده را آغاز کردند .ماموران ابتدا بررسی پرونده های زنان
گمشده که در کالنتری های سطح شهر ثبت شده بود را آغاز کردند ،اما موفق به
شناسایی هویت مقتول نشدند بنابراین تحقیقات گسترده پلیس برای رازگشایی از
هویت مقتول و کشف معمای این جنایت همچنان ادامه دارد.

جامعه
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فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان خبر داد

راهاندازی 30هزار شغل جدید برای زندانیان

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان از ایجاد  30هزار شغل جدید برای زندانیان خبر داد و
گفت :این برنامهریزی با همکاری دستگاههای دیگر انجام شدنی است.
به گزارش فارس ،هفته گذشته کارگاه اشتغال و حرفهآموزی زندانیان خورین ورامین
با حضور مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور ،رئیس دادگستری ورامین ،دادستان
ورامین و جمعی از مسئوالن زندان ورامین افتتاح شد.
رحیم مطهرنژاد در مراسم افتتاح این کارگاهها با اشاره به اینکه بنیاد تعاون زندانیان با
بیش از  60سال سابقه بدون هیچ کمک بالعوضی فعالیت میکند ،گفت :پس از انقالب
ورودی زندانیان  23برابر شد.
وی افزود :در حال حاضر  150هزار زندانی متأهل داریم که با احتساب خانوادهآنها
یک جامعه یک میلیونی را در بر میگیرد.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به اینکه با کمک سازمان فنی و
حرفهای  100هزار مددجو تحت آموزش فنی و حرفهای قرار گرفتند ،گفت 50 :هزار نفر
از زندانیان تحت مدیریت بنیاد تعاون در مشاغل گوناگون مشغول به کار شده است.
مطهرنژاد تصریح کرد :با کمک قوه قضاییه برای  25هزار زندانی پس از آزادیشان
شغل ایجاد کردیم و با این کار  10برابر آمار بازگشت زندانیان به زندان کاهش یافت.
وی افزود :از زمانی که من در بنیاد تعاون زندانیان مشغول به کار شدم  16هزار
شغل ایجاد کردم.
وی ادامه داد :هر ساله  500هزار میلیارد تومان برای زندانیان در مراسم مختلف
و جشنهای گلریزان جمع میشود اما تاکنون برای اشتغال زندانیان یک ریال هزینه
نکردهایم در حالی که اشتغال زندانیان پیش از آزادی هم مهم است و این مددجویان
بدون داشتن شغل پس از آزادی امکان بازگشت به زندان را دارند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان با اشاره به اینکه برای ایجاد  30هزار شغل
جدید برنامهریزی کردهایم گفت :این برنامهریزیها با همکاری دستگاههای دیگر
انجامپذیر است .وی با اشاره به اینکه چند سال است مجلس برای اشتغال زندانیان
وام تصویب می کند،گفت :این در حالی است که در چند سال گذشته حتی یک
تسهیل از سوی بانکها به بنیاد اختصاص داده نشده است .مدیرعامل بنیاد تعاون
زندانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر  420هزار فرزند زندانی داریم،گفت :این
بچهها که پدر و مادرشان در زندان هستند نیاز به مراقبت دارند و باید در مورد
آنها تصمیمگیری شود به همین جهت نباید نسبت به سرنوشت آنها بیتفاوت بود.
وی ادامه داد :اگر بخواهیم آسیب کشور کم شود همه باید کمک کنیم چرا که
اشتغال زندانیان در کشور یک فرصت است که اگر به آن توجه نشود به یک آسیب
تبدیل خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه همه زندانیان خطرناک نیستند ،گفت :با غربالگری شاید 10
درصد ازآنها جزو زندانیان خطرناک باشند چرا که زندانی که تحمل کیفر کرده دیگر
همان آدم قبلی نیست و با آزادی او باید نگاهمان نسبت به وی تغییر کند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان با تأکید بر اینکه متأسفانه برای خانواده زندانیان تدابیر
اساسی صورت نگرفته است گفت :بنیاد تعاون در سالهای گذشته  7میلیارد و 600
میلیون تومان به انجمنهای حمایت از زندانیان کمک کرده اما این مقدار به  10درصد
جامعه آماری ما نرسیده است.

دستبرد اينترنتي عروس
به حساب خواهرشوهرش در کرمانشاه

وجود  12هزار معتاد متجاهر در تهران!
دستگیری  115توزیعکننده مواد مخدر در عملیات شبانه پلیس در تهران
برخورد با مراکز تاتو و خالکوبی

رییس پلیس پایتخت از دستگیری  115سوداگر مرگ،
کشف نیم تن مواد مخدر و جمعآوری بیش از  600معتاد
متجاهر در عملیات شب گذشته پلیس پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین ساجدینیا در حاشیه
حضور در کالنتری  113بازار در جمع خبرنگاران گفت :در
راستای اجرای طرح امنیت محلهمحور و به منظور برقراری
انضباط اجتماعی در منطقه  ،12هفته گذشته عملیاتی را
به مرحله اجرا در آورده و  115موادفروش و توزیعکننده
موادمخدر را دستگیر کردیم.
وی ادامه داد :همچنین  600معتاد خیابانی و متجاهر نیز
جمعآوری شدند و از هفته گذشته نیز طرح نظم انضباطی
در منطقه  12کلید خورده است.
رییس پلیس پایتخت درباره اینکه آیا ظرفیتی برای
نگهداری از معتادان در کمپها ایجاد شده یا خیر ،گفت:
خوشبختانه مسئوالن کمپهایی را برای این منظور آماده
کرده و  1600تن به ظرفیت کمپهای تهران افزوده شده
است.

ساجدینیا در پاسخ به سوال دیگری
مبنی بر اینکه پلیس پیشتر اعالم
آمادگی کرده بود که طی  24ساعت
تمامی معتادان را جمعآوری کند ،گفت:
طبق برآوردهای ما  12هزار معتاد
متجاهر در تهران وجود دارد که اگر
شرایط و محلهای نگهداری از آنان
فراهم شود ،پلیس این آمادگی را دارد تا
نسبت به جمعآوری آنها اقدام کند.
وی درخصوص مصوبه شورای شهر
تهران مبنی بر ممنوعیت ورود موتورسیکلتهای بنزینی
به محدوده بازار تهران و آیا اینکه این تصمیم منافاتی
با حقوق شهروندی دارد یا خیر؟ گفت :همانطور که گفتم
امروز طرح انضباط اجتماعی در منطقه  12کلید خورده و
ما برای برقراری نظم و امنیت برنامههایی را داریم .در این
خصوص حقوق شهروندی را نیز مدنظر قرار خواهیم داد.

استفاده از دستگاه الغری غیراستاندارد ،جان زن جوان
را گرفت.
به گزارش جام جم 23 ،مرداد سال گذشته زن  23ساله
ای در یکی از بیمارستان های شهر ساری فوت کرد.
مسئوالن بیمارستان با توجه به این که مرگ او را
مشکوک تشخیص داده بودند ،در تماس با پلیس موضوع
را گزارش دادند .همزمان با شروع تحقیقات از خانواده زن
فوت شده ،معلوم شد او روز حادثه به یک آرایشگاه زنانه
رفته بود که در تماس مسئول آنجا متوجه شده اند وی بد
حال شده است .بالفاصله به آنجا رفته و دخترشان را به
بیمارستان منتقل کردند ،اما او با وجود تالش پزشکان
فوت کرده است.
در ادامه تحقیقات ،زن آرایشگر به پلیس آگاهی احضارو
بازجویی شد و به پلیس گفت :این زن مشتری ام بود .روز
حادثه زمانی که به آرایشگاه آمد حالش بد بود و دقایقی

بعد بی هوش شد .خانواده اش را در جریان گذاشتم و وی
به بیمارستان منتقل شد.
تحقیقات برای رازگشایی از علت مرگ این زن جوان
ادامه داشت تا این که با گذشت ده ماه از وقوع حادثه
پزشکی قانونی نظر داد که مرگ او طبیعی نبوده و احتمال
این که او به قتل رسیده باشد ،وجود دارد .با کشف این
سرنخ روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.
در این مرحله ماموران به سرنخ هایی دست یافتند که
نشان می داد زن کشته شده برای کاهش وزن خود به
آرایشگاه زنانه می رفته است .بنابراین احتمال دادند زن
آرایشگر پیش از این دروغ گفته و او در مرگ زن جوان
نقش داشته باشد .بنابراین دو روز پیش او با هماهنگی
قضایی بازداشت و برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل
شد.
زن آرایشگر همچنان مدعی بود در مرگ زن  23ساله

رییس پلیس پایتخت درباره برخورد
پلیس با مراکز تاتو و خالکوبی نیز افزود:
برخورد با این مراکز با دستور مقام قضایی
در حال انجام است و با توجه به اینکه
وزارت بهداشت نیز چنین مراکزی را
غیراستاندارد و غیرمجاز اعالم کرده
است ،با چنین مراکزی حتما برخورد
خواهیم کرد.
ساجدینیا در پایان با اشاره به اجرای
طرح محله محور اظهار کرد :از سالها
قبل این طرح را به مرحله اجرا در آورده و
همواره در اجرای آن پاسخگویی به دغدغههای شهروندان
جزو اولویتهای ما بوده است و امسال نیز با توجه به
اینکه موادمخدر و معتادان از دغدغههای جدی شهروندان
به شمار میرود ،طرحهایی را در این خصوص اجرا کرده
و به مردم این قول را میدهیم که اجرای طرحهایمان
ادامه داشته باشد.

جان باختن زن جوان ،حین استفاده از دستگاه الغری در ساری!
نقش ندارد و بی گناه است .در ادامه ماموران زمانی که
آرایشگاه وی را بازرسی کردند ،متوجه شدند آنجا مجهز به
دستگاه های الغری است.
متهم با افشای این موضوع گفت :زن کشته شده
مشتری ام بود .زمانی که متوجه شدم او اضافه وزن دارد و
می خواهد الغر شود به وی پیشنهاد دادم که برای کاهش
وزن خود از دستگاه الغری که در آرایشگاه دارم ،استفاده
کند تا پس از چند هفته وزنش کم شود.
آن روز پس از وصل کردن دستگاه به زن مشتری
دچار مشکل تنفسی شده و بی هوش کف آرایشگاه افتاد.
ترسیده بودم .بنابراین او را همراه خانواده اش به بیمارستان
رساندیم ،اما او فوت کرد .گمان نمی بردم دستگاه الغری
ای که خریده بودم ،غیراستاندارد باشد و جان فردی را
بگیرد .با اعتراف زن آرایشگر ،برای او قرار قانونی صادر و
وی روانه زندان شد.

اقدام به خودکشی  4تبهکار سابقهدار حین انتقال به پلیس آگاهی
پس از ناکامی در فراریدادن همدست زندانیشان در خرمآباد

رييس پليس فتاي استان كرمانشاه از دستگيري زني كه با استفاده از رمز دوم به
صورت غيرمجاز از حساب خواهرشوهر خود برداشت و اقدام به خريد اينترنتي ميكرد،
خبر داد.
به گزارش اعتماد ،سرهنگ علي شفيعي در تشريح جزييات پرونده گفت :در پي
شكايت شخصي مبني بر اينكه مبلغ دو ميليون و  ٥٠٠هزار ريال به صورت غيرمجاز و
اينترنتي از حساب بانكياش برداشت شده است ،بررسي موضوع در دستوركار كارشناسان
پليس فتا قرارگرفت .كارشناسان پليس فتا با اقدامات اطالعاتي و كار پليسي و علمي
متهم را شناسايي و دستگير كردند.
رييس پليس فتاي كرمانشاه ادامه داد :متهم كه زن برادر شاكي بود با مشاهده
مدارك و شواهد غيرقابل انكار لب به اعتراف گشود و اذعان داشت :چون كارت شاكي
كه خواهر همسرم است نزد همسرم بود و اطالعات كامل بانكي وي نيز در كنار آن قرار
داشت ،با استفاده از آن اطالعات خريد اينترنتي انجام دادم.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان گفت :اعضای یک باند شرور چهار نفره در
لرستان قبل از دستگیری توسط ماموران نیروی انتظامی اقدام به خودکشی کردند.
به گزارش جام جم ،سردار محمد قنبری گفت :در تاریخ  7اسفند  93در محله اسدآبادی
شهرستان خرم آباد فردی به نام «محمد ولی پور سپهوند» توسط فردی شرور به ضرب
گلوله به قتل رسید.
وی با اشاره به اینکه بالفاصله فرد قاتل توسط نیروی انتظامی شناسایی شد ،افزود :با
توجه به اینکه این فرد دارای سوابق ارتکاب به جرم متعدد بود ،متواری شد.
فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان گفت :حدود دو ماه پیش در استان قرار به انتقال
فردی متهم از زندان به دادگاه برای بازجویی شد که پلیس مطلع شد فرد قاتل متواری به
همراه چند همدست قصد متواری کردن فرد زندانی را دارند .وی افزود :پلیس با اطالع از
این نقشه متهم را به دادگاه منتقل نکرد و در زندان بازجویی شد در صورتیکه به منظور
دستگیری افراد شرور تظاهر به انتقال این فرد به دادگاه شد.
سردار قنبری با بیان اینکه این افراد شرور بیش از دو ساعت در یک مکان نبودند ،گفت:
این افراد در همان شب هنگام خارج شدن از مخفیگاه با پلیس راه درگیر شدند و سر دسته
آنان مجروح و پس از متواری شدن مشخص شد که در کرج مخفی شده است.

وی افزود :این فرد به همدستی چند نفر در کرج به منظور سرقت از یک طال فروشی
یک دستگاه خودرو را سرقت و یک افسر وظیفه شناس را به شهادت رساندند و در نهایت
متواری شدند.
فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان گفت :پس از تالش شبانه روزی پلیس آگاهی
لرستان هفته گذشته این افراد در خیابان  60متری خرم آباد شناسایی و محاصره شدند که
پس از  35دقیقه رایزنی و برای دستگیری بدون تیراندازی افراد دستگیر شدند.
وی اظهار کرد :این افراد در حین انتقال به پلیس آگاهی درخواست مالقات با خانواده
کردند .سردار قنبری افزود :این افراد که از قبل اقدام به مصرف قرص کرده بودند ،پس از
مالقات با خانواده هایشان دو تن از آنان فوت شدند و دو تن دیگر در بیمارستان بستری
هستند.
وی گفت :پس از معاینه این افراد توسط اورژانس و بازجویی ،اقدام به خودکشی آنان
مشخص و اظهارات آنان توسط قاضی مستند شد.
فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان افزود :این افراد اعتراف به هفت فقره تیراندازی
و ایجاد رعب و وحشت در شهرهای خرم آباد ،بروجرد و دورود کرده اند و سردسته باند
معروف به «علی کله شیر» هفته گذشته فوت شده است.

17921496155
		
شماره مکانیزه139430400901009955 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسین مشاور پرتو طراحان مهرازی در تاریخ  1394/02/16به شماره
ثبت  472066به شناسه ملی  14004903991ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع شرکت :انجام امور مشاوره فنی و طراحی و نظارت فنی در پروژههای ساختمانی و طراحی به تنهاییو یا با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی ،بهرهگیری ،انتقال و عرضه تکنولوژیهای ساختمانی و ساختاری
و معماری و نقشهبرداری ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و
حقوقی ،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و یا
خصوصی ،شرکت در نمایشگاههای بینالمللی داخلی و خارجی ،اخذ وام و تسهیالت از بانکها ،ایجاد شعب (در
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم).
 مدت شرکت :نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ،خیابان آذربایجان ،خیابان آزادی ،کوچه آشتیان ،پالک ،4طبقه  ،3واحد  7کدپستی:1345697568
 سرمایه شرکت:مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکت:خانم ندا حیدری به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0079115152دارنده  500000ریال سهمالشرکه
و خانم فرزانه جاللیان به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0082004099دارنده  500000ریال سهمالشرکه
و آقای محسن بهرامیان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره(خارجاز شرکا) به شماره ملی  3870994517و
آقای عبدالرضا رهبر به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) به شماره ملی  0940655918و خانم سمیه بهرامی
به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) به شماره ملی  0063363143و اقای سیدمجید احمدی به سمت عضو
هیات مدیره (خارج از شرکا) به شماره ملی  0937759961برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها ،عقود اسالمیبا  2امضا از  3امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و
نامههای عادی و اداری باامضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد).
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
71704

______________________________________________________
17921504634
		
شماره مکانیزه139430400901009241 :
آگهی تغییرات شرکت نیازپردازان پایتخت ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت  453744و شناسه ملی
14004032507
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/01/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران ،بزرگراه آیتاهلل سعیدی چهاردانگه نرسیده به شهرک مطهری پالک  781طبقه  2و
کدپستی  3319943444تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) را انتخاب نموده ،بنابراین هرگونه
درخواست فارغ از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به تصمیم مورد نظر قابل ثبت و پیگیری در
مرجع ثبت شرکتها نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
71705
______________________________________________________
17921505010
			
شماره مکانیزه139430400901011318 :
آگهی تغییرات شرکت شاخصان صنعت قائم با مسئولیت محدود به شماره ثبت  307516و شناسه ملی
10103460136
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم رویا محمدرحیم پورش م با پرداخت مبلغ  330هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
آقای محمدحسین کجوری با پرداخت مبلغ  340هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
خانم پریسا محمدرحیم پور با پرداخت مبلغ  330هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  10000000ریال به مبلغ  11000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکا پس از افزایش سرمایه عبارتند از:
آقای عباس رضوی قلعه جوق ش.م  0067953840دارنده  7000000ریال سهمالشرکه
خانم سکینه خان پور کنزق ش.م  0048267841دارنده  3000000ریال سهمالشرکه
خانم رویا محمدرحیم پور ش م  0078070201دارنده  330000ریال سهمالشرکه
خانم پریسا محمدرحیم پور ش.م  0084118271دارنده  3300000ریال سهمالشرکه
آقای محمدحسین کجوری ش.م  2298527733دارنده  340340000ریال سهمالشرکه
تعداد اعضای هیات مدیره به  5نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

متقاضی در سامانه جامع تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید ،کاهش/افزایش اعضای هیات
مدیره را انتخاب نموده ،بنابراین هرگونه درخواست فارغ از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به
تصمیم مورد نظر قابل ثبت و پگیری در مرجع ثبت شرکتها نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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17921504529
			
شماره مکانیزه139430400901011311 :
آگهی تغییرات شرکت شاخصان صنعت قائم با مسئولیت محدود به شماره ثبت  307516و شناسه ملی
10103460136
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/12/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردید:
محمدحسینه کجوری ش.م  2298527733و عباس رضوی قلعه جوق ش.م  0067953840و سکینه خان
پور کنزق ش.م  0048268941و رویا محمدرحیم پور ش.م  0078070201و پریسا محمدرحیمپور ش.م
0084118271
سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
خانم سکینه خان پور کنزق به سمت رئیس هیات مدیره
آقای عباس رضوی قلعه جوق به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل
خانم رویا محمدرحیم پور به سمت نایب رئیس هیات مدیره
خانم پریسا محمد رحیمپور به سمت عضو هیات مدیره
آقای محمدحسین کجوری به سمت عضو هیات مدیره
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادهای عقود اسالمی
با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .و اوراق عادی و
اداری با امضای مدیرعامل شرکت به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا ،انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره را انتخاب
نموده ،بنابراین هرگونه درخواست فارغ از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به تصمیم مورد نظر
قابل ثبت و پیگیری در مرجع ثبت شرکتها نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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پاسخهایوزیررفاهبهپرسشهایمطرحدربارهحذفیارانهگروههایغیرنیازمند
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به برخی سواالت و نکاتی
که در خصوص اصالح نظام هدفمندی یارانهها و موضوع حذف
یارانه گروههای غیرنیازمند وجود دارد پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر علی ربیعی در یادداشتی که بر
روی پایگاه اطالع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
قرار گرفته است در این باره میگوید :اصالح نظام هدفمندی
یارانهها و موضوع حذف یارانه گروههای غیرنیازمند یکی از
موضوعاتی است که این روزها در صدر اخبار قرار دارد و
مردم عزیز آن را به دقت پیگیری میکنند .با توجه به اینکه
در این فرایند سواالت و نکاتی مطرح است ضرورت دارد
در این خصوص نکاتی را به استحضار ملت شریف ایران
اسالمی برسانم:
 .1اولین و مهمترین نکته در این میان توجه به آرمانهای
بنیانگذار جمهوری اسالمی  ،منویات مقام معظم رهبری (مد
ظله العالی) و دغدغه های رئیس جمهور محترم در خصوص
حمایت از محرومین ،کاهش فاصله طبقاتی ،گسترش عدالت
و توجه به فقرا است و براین اساس دولت دکتر روحانی از ابتدا
دغدغه عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت توسعهای کشور بدون
اعمال فشار بر اقشار آسیبپذیر را در صدر اولویتهای خود قرار
داده است.
عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی ،تالش برای
رفع مشکالت صندوقهای بازنشستگی و صدور  8.5میلیون
دفترچه بیمه درمانی علیرغم همه تنگناهای مالی از جمله
اقداماتی بوده است که با همین رویکرد انجام شدهاند .باید
تاکید شود که با توجه به اصول انقالب اسالمی در فرایند
حذف غیرنیازمندان ،مراقبت از آسیب ندیدن دهکهای
میانی به خصوص طبقه پایین مد نظر بوده است و در این
چارچوب تاکید روحانی توجه ویژه و اجرای سیاستهای
رفاهی منسجم نظیر مقابله با فقر آموزشی ،مقابله با فقر
غذایی و مقابله با فقر مسکن مخصوصا"برای دهکهای
میانی به ویژه پایین است.
 .2عزم شخص رئیسجمهور و دولت یازدهم برای پیشبرد
مذاکرات هستهای نیز در نهایت راهبردی برای بهبود وضعیت
همه اقشار جامعه و باالخص گروههای آسیبپذیر است.
مهمترین استراتژی دولت در این عرصه خارج کردن کشور از
چالشها ،حفظ توانمندی هستهای کشور و فراهم کردن شرایط
زندگی بهتر برای همه مردم ایران است.
 .3وزرای رفاه بر حسب وظیفه ذاتیشان مسئول بهبود
وضعیت رفاهی مردم هستند و طبیعی است که هیچ وزیر رفاهی
تمایل ندارد مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی
افراد را بپذیرد .اما باید به این واقعیت توجه کرد که ما مسئول
تالش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصالح شیوه فعلی

پرداخت یارانهها را گامی مهم به سوی
ارتقای سطح عدالت اجتماعی می دانیم.
براساس درک خویش ازمأموریت
حرکت درراستای تحقق عدالت و البته به
موجب تکلیف قانونی ،ازتالش پرمخاطره
ونیازمندشجاعت سیاسی برای اصالح نظام
یارانههاوهدفمندساختن واقعی آن استقبال
کردهام .من به خوبی آگاهم که این تصمیمی
شجاعانه و نیازمند کار صادقانه است.
 .4عالقه ای به نقد عملکرد گذشتگان
نداریم اما نمی توان از این مساله چشم پوشی
کرد که ما در دام مسیری طی شده باید مسئولیت کمکاری و
کار نادرستی را که انجام شده است بپذیریم .باید طرح هدفمند
کردن یارانهها از ابتدا به درستی و بر اساس استحقاق و نیاز افراد
و اقشار انجام میشد.
ناتوانی در انجام این کار سبب توزیع یکسان یارانهها میان
همگان شد و امروز باید این مسیر اصالح شود .یارانهها در هیچ
جای جهان به یکسان بین همه توزیع نمیشود و اصرار بر ادامه
وضع فعلی با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل دفاع نیست و در
راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز نیست.
 .5واقعیت این است که اصالح نظام هدفمندی یارانهها و
حذف غیر نیازمندان عالوه بر آنکه فعالیتی اقتصادی است،
اقدامی اجتماعی نیز به شمار میرود .ما معتقدیم عادالنه نیست
کارگران ،کارمندان ،از کار افتادگان ،روستائیان و سایر اقشار
ضعیف به اندازه گروههای برخوردار اقتصادی از یارانه مستقیم
برخوردار شوند.
هدف نهایی این رویه و اصالحات ،تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی و تحقق «عدالت اجتماعی توسعهگرا»ست .ما در
این مسیر متکی به تکلیف قانونی ،و همچنین سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری
هستیم .بند  4سیاستهای اقتصاد مقاومتی «استفاده از ظرفیت
اجرای هدفمندسازی یارانههادر جهت افزایش تولید ،اشتغال و
بهرهوری ،کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت
اجتماعی» را تصریح میکند.
 .6بررسیهای کارشناسان نشان میدهد اقشار کمدرآمد
بیش از سایر اقشار از ادامه وضعیت موجود پرداخت یارانه هزینه
متحمل میشوند .باید توجه شود که از سال  1389به این سو
تنها در طرحهای عمرانی کشور 500هزار نفر شغل خود را از
دست دادهاند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانههای نقدی
بر منابع عمرانی است.
هزینه یارانههای نقدی در سال جاری بیش از  2برابر بودجه
طرحهای عمرانی کشور

هزینه یارانههای نقدی در سال جاری بیش
از دو برابر بودجه طرحهای عمرانی کشور
خواهد بود .استمرار این وضعیت به معنای
افزایش بیکاری جوانان این کشور است که
به طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نیست.
اصالح هدفمندی و حذف غیر نیازمندان
حرکت به سمت مسیری است که جلوگیری از
ریزش مشاغل فعلی را تضمین کند .به عالوه،
فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را
تعدیل کرده و در نهایت به نفع همه ملت
ایران است.
 .7در این میان و در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیر
نیازمندان امکان بروز خطای نوع اول ( شمول افرادی که باید
حذف شوند ) و خطای نوع دوم ( حذف افرادی که نباید حذف
شوند ) وجود دارد .با در نظر داشتن این موضوع در چند ماه
گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در
فرایند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد.
لیکن بروز خطا و اشتباه در این مسیر اجتنابناپذیر است.
لذا متواضعانه از مردم عزیز درخواست دارم اشتباهات
احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند و
مطمئن باشند که تمهیدات الزم برای رسیدگی به شکایات
در نظر گرفته شده است .ما خود را متعهد می دانیم که
پس از ثبت اعتراض از  5خرداد ماه  1394و از طریق
سامانه  ( ir.yaraneh10موضوع کمیسیون ماده 10
قانون هدفمند کردن یارانه ها) حداکثرتا  15روز پاسخگوی
شهروندان باشیم.
 .8نکته آخر اینکه ،اصالح نظام یارانهها تصمیمی
شجاعانه و تحقق آن نیازمند فعالیت صادقانه است .ملتها و
دولتها با اخذ تصمیمهای دشوار و اصالح مسیرهای اشتباه
خود رشد میکنند .شایسته آن است که همه ما به منافع
درازمدت و مصلحت جمعی همه ایرانیان و نسلهای آتی
بیندیشیم .اطمینان دارم در این راه همه مردم یاور دولت
بوده و دولتمردان منتخب خود را یاری میدهند.
ما در کنار یکدیگر قادریم نظام یارانهها را اصالح کرده
و کشور را به سمت آیندهای بهتر هدایت کنیم .تاریخ درباره
همه ما قضاوت خواهد کرد ،کاری کنیم که فرزندان ایران
شجاعتمان را بستایند و صداقتمان را دوست بدارند،
شجاعت در اخذ و اجرای تصمیمی که میدانیم به نفع
مصلحت درازمدت کشور و مردم است ،و صداقت در بیان
آنکه مسیر گذشته طرح هدفمندی یارانهها اشتباه بوده است
و امروزه جز از راه همدلی و همزبانی نمیتوانیم مسیر اشتباه
گذشته را اصالح کنیم.

مجازات  15سال زندان و  90ضربه شالق برای مرد شیطانصفت
به اتهام کودکآزاری درون پارک در تهران

مرد شیطان صفتی که با ربودن دختری  ۳ساله او را در پارک مورد آزار و اذیت قرار
داده بود با رأی دادگاه به  ۱۵سال حبس و شالق محکوم شد.
به گزارش همشهری ،اواسط ديماه سال گذشته مردي با پليس تماس گرفت و گفت
فردي را در حال كودكآزاري در پارك ديده و با او درگير شده است .دقايقي بعد گروهي
از مأموران كالنتري 117جواديه راهي محل حادثه شدند .مردي كه شاهد اين حادثه تلخ
بود به مأموران گفت :مشغول ورزشكردن در پارك بودم كه متهم و دختربچه را روي
يكي از سرسرههاي پارك ديدم.
دختر كه سن چنداني نداشت و يك نان سنگك در دستش بود ،گريه ميكرد اما مرد
به گريههاي او توجهي نميكرد و در حال آزار او بود .من هم با آن مرد درگير شدم و
دختربچه را از چنگش نجات دادم .در ادامه مأموران با گشتزني در آن حوالي متهم را
بازداشت كردند .وي در شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران توسط بازپرس مديرروستا

تحت بازجويي قرار گرفت و با اعتراف به آزار و اذيت دختر بچه گفت :دختربچه را
درحاليكه يك نان در دستش بود و ميخواست از خيابان عبور كند ديدم و او را به بهانه
بازيكردن به پارك بردم.ابتدا با دادن شكالت او را سرگرم كردم و در ادامه او را روي
يكي از سرسرهها بردم و مورد آزار و اذيت قرار دادم.بررسي سوابق اين مرد 42ساله كه
متاهل و داراي 2فرزند است نشان ميدهد او پيش از اين 2بار به اتهام آزار و اذيت
كودكان دستگير و زنداني شده است.در چنين شرايطي پرونده اتهامياش با صدور قرار
مجرميت و كيفرخواست به اتهام آدمربايي و رابطه نامشروع به شعبه 1142مجتمع قضايي
بعثت فرستاده شد .در جلسه محاكمه متهم بارديگر به آزار دختر بچه 3ساله اعتراف كرد
و گفت با وسوسه شيطاني دست به چنين كاري زده است .با وجود اين ،قاضي دادگاه وي
را مجرم تشخيص داد و او را به اتهام آدم ربايي به تحمل 15سال حبس و به اتهام رابطه
نامشروع به تحمل 90ضربه شالق محكوم كرد.

17921427753
			
شماره مکانیزه139430400901007805 :
آگهی تغییرات شرکت همراه خدمات خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت  458467و شناسه ملی
14004303425
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1393/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهروز شریف ش.م  0039297101به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی شریف ش.م 0063953641
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای غالمرضا نیک فر ش.م  0040838404به سمت مدیرعامل (خارج
از شرکا) انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار به امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر است.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا ،تعیین سمت مدیران را انتخاب نموده ،بنابراین
هرگونه درخواست فارغ از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به تصمیم مورد نظر قابل ثبت و
پیگیری در مرجع ثبت شرکتها نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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شماره مکانیزه139430400901007803 :
آگهی تغییرات شرکت همراه خدمات خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت  458467و شناسه ملی
14004303425
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان بهروز شریف ش.م  0039297101و علی شریف ش.م  0063953641برای مدت نامحدود به سمت
اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات انتخاب مدیران را انتخاب نموده ،بنابراین هرگونه درخواست فارغ از
تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به تصمیم مورد نظر قابل ثبت و پیگیری در مرجع ثبت
شرکتها نمیباشد.
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شماره مکانیزه139430400901007800 :
آگهی تغییرات شرکت همراه خدمات خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت  458467و شناسه ملی
14004303425
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی شریف کد ملی  0063953641با پرداخت مبلغ  1900000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا
قرار گرفت.

خانم دریا شریف ش.م  044677711با پرداخت مبلغ  100000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار
گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  10000000ریال به مبلغ  12000000ریال افزایش یافت و ماده  14اساسنامه
اصالح گردید .سهمآلشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد :آقای بهروز شریف ش.م
 0039297101دارنده مبلغ  8000000ریال سهمالشرکه آقای سیدمرتضی خراسانی ش.م  126164804دارنده
مبلغ  2000000ریال سهمالشرکه آقای علی شریف دارنده مبلغ  1900000ریال سهمالشرکه و خانم دریا شریف
دارنده مبلغ  100000ریال سهمالشرکه.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید را انتخاب نموده ،بنابراین هرگونه
درخواست فارغ از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به تصمیم مورد نظر قابل ثبت و پیگیری در
مرجع ثبت و پیگیری در مرجع ثبت شرکتها نمیباشد.
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شماره مکانیزه139430400901007934 :
تاسیس موسسه غیرتجاری باشگاه فرهنگی ورزشی آبیپوشان غرب تهران در تاریخ  1394/02/05به شماره
ثبت  35881به شناسه ملی  14004868564ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 موضوع موسسه :آموزش فوتبال در ردههای سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان ،امید و بزرگساالن با حضور درتمرینات بعد از آمادگی معرفی به تیمهای اصلی و حضور در مسابقات رسمی و منوط به اخذ مجوز از اداره کل
ورزش و جوانان استان تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط با رعایت کلیه دستورالعملهای وزارت ورزش و
جوانان واداره کل ورزش و جوانان استان تهران.
 مدت موسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه :تهران میرداماد بین میدان محسنی و خیابان شریعتی نبش رودبار شمال غربی پالک 7طبقه  3واحد  5کدپستی 1911936756
 سرمایه موسسه :مبلغ  100000ریال میباشد. اولین مدیران موسسه:محمدرضا شکورزاده نوبری به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره به شماره ملی  0036066151دارنده
 400000ریال سهمالشرکه
سهیل عسگری به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0053649982دارنده  300000ریال سهمالشرکه
احمد محمودی به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  0036794503دارنده  300000ریال
سهمالشرکه
به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

فرجام تلخ سودای ثروتمند شدن
رئیس سابق یک دانشگاه

رئیس سابق یکی از دانشگاههای کشور که با انگیزه سرقت ،پیرمرد تنهایی را
به قتل رسانده بود صحنه جنایت خود را بازسازی کرد .متهم عالوه بر اتهام قتل با
شکایت چند مالباخته به اتهام کالهبرداری در شمال کشور رو بهرو است.
به گزارش جام جم ،رسیدگی به این پرونده از اواسط دی سال گذشته همزمان با
کشف جسد مردی در حوالی شهر پردیس در دستور کار پلیس قرار گرفت .ماموران
در بررسی های خود دریافتند ،این مرد در محل دیگری به قتل رسیده و قاتل جسد
را در میان پتو پیچیده و در حاشیه شهر رها کرده است.
سرانجام با بررسی پرونده های افراد ناپدید شده هویت مرد  75ساله شناسایی
شد و کارآگاهان متوجه شدند ،همزمان با قتل بخشی از اموال او به نام یکی از
دوستانش به نام مهدی شده است.
این مرد دستگیر و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت :با شیر کاکائو ،مقتول را
کشته و جسدش را در حاشیه پردیس رها کردم .پس از تکمیل تحقیقات ،متهم با دستور
قاضی سعید احمد بیگی ،بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران به محل قتل و رها
کردن جسد منتقل شد و صحنه جنایت را تشریح کرد .او در تشریح ماجرا گفت :سال 80
به عنوان رئیس یکی از دانشگاه ها مشغول به کار بودم .همزمان ساختمان سازی هم می
کردم ،اما با مشکل مالی روبه رو شده و  380میلیون تومان بدهکار شدم .برای پرداخت
بدهی وام و پول نزول گرفتم که همین زندگی ام را نابود کرد .از حساب دانشگاه برداشت
کرده و بدهی ام را دادم .در این مدت هم سعی کردم پول برداشت شده را به دانشگاه
بازگردانم 4 .سال قبل به من بورسیه دکتری تعلق گرفت و به همین خاطر باید از سمت
ریاست دانشگاه استعفا می دادم 100 .میلیون وام گرفتم و با آن کسری صندوق دانشگاه
را جبران کردم .مرد  54ساله ادامه داد :وقتی به خودم آمدم دو میلیارد تومان بدهکار بودم.
از شمال کشور فرار کرده و به تهران آمدم .در اینجا با مقتول آشنا شدم .او با اعضای
خانواده اش ارتباطی نداشت و به تنهایی زندگی می کرد .با فریب مرد تنها  100میلیون
تومان از او گرفته و قرار بود به او سود باالیی بدهم .وقتی به وعده ام عمل نکردم او شروع
به غرزدن کرد .من هم برای رهایی از این وضع تصمیم به قتل گرفتم .مرد سالخورده
هر شب قبل از خواب شیرکاکائو می نوشید .من هم شب حادثه قرص های خواب آور
را در شیرکاکائو حل کرده و به او دادم .بعد از مرگش هم جسد را در حاشیه پردیس رها
کرده و با اثر انگشتی که از مقتول گرفته بودم از حسابش برداشت کرده و آپارتمانش را به
نام خودم کردم .متهم به قتل پس از بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد.
از سوی دیگر همزمان با افشای راز این جنایت ،تعدادی از مالباختگان که «مهدی» به
بهانه ساخت و ساز از آنها کالهبرداری کرده بود ،با حضور در دادسرای یکی از شهرهای
شمالی از او شکایت کردند.

پلیس به دنبال دستگیری  4شرور تبهکار
به اتهام سرقت مسلحانه  4کیلوگرم طال
از یک طالفروشی در مشهد

دزدان طالفروشی مشهد تحت تعقیب ویژه پلیس قرار گرفتند.
به گزارش ایران ،سرهنگ حجت نیکمرام ،فرمانده پلیس مشهد اظهار
کرد :ساعت  9شب نوزدهم خرداد ماه چهار جوان موتورسوار با دو موتور مقابل
طالفروشی واقع در محدوده چهارراه میدان بار توحید مشهد توقف کردهاند.
وی افزود :دو موتورسوار که کاله کالسکت به سر داشتهاند ،هنگام تعطیلی
طالفروشی وارد مغازه شده و با تهدید تپانچه اقدام به سرقت مقادیری طال کردهاند.
سرهنگ نیکمرام ادامه داد :دزدان بدون تیراندازی از محل گریختهاند و با گزارش
این سرقت مسلحانه به مرکز  110تیمهای گشت و عملیات کالنتری شهید
هاشمینژاد مشهد در کمتر از چهار دقیقه خود را به محل رساندهاند.
وی با بیان اینکه در بررسیهای ابتدایی برابر اعالم مالک طالفروشی مشخص
شد دزدان مقدار تقریبی چهار کیلوگرم طال به سرقت بردهاند ،خاطرنشان کرد:
تیمهای ویژهای برای پیگیری این پرونده با توجه به سرنخهای موجود در پلیس
مشهد تشکیل شده و کارآگاهان خراسان رضوی نیز تحقیقات علمی این پرونده را
آغاز کردهاند .فرمانده پلیس مشهد از شهروندان خواست در صورت کسب هرگونه
اطالعی از این سرقت مراتب را به پلیس  110اعالم کنند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ،سفته ،بروات با امضای هر 3نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و عقد قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با
امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامهبه موجب مجوز شماره  206/835مورخه  94/1/25وزارت ورزش و جوانان آگهی گردید.
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شماره مکانیزه139430400901006507 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده ساختمان تاسیسات سهامی خاص به شماره ثبت  172742و شناسه ملی
10102151691
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1391/06/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیات مدیره از  9نفر به  4نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
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شماره مکانیزه139430400901007875 :
آگهی تغییرات شرکت انوار شمس برنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  298551و شناسه ملی
10103361772
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 شرکت مذکور در تاریخ منحل اعالم گردید و آقای مهرداد حجتی سعیدی (به شماره ملی )0041819561به سمت مدیر تصفیه شرکت به مدت  2سال انتخاب شد و آدرس محل تصفیه :تهران ،خیابان ولیعصر ،کوچه
پردیس ،پالک  ،5واحد  ،17کدپستی  1511647711میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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شماره مکانیزه139430400901008182 :
آگهی تغییرات شرکت فرایند نگار صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  217628و شناسه ملی
10102589704
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/01/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سیدخندان خیابان جلفا خیابان سیمرغ غربی پالک  75واحد
همکف کد پستی  1541718481تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
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قتل هولناک مردی توسط زوج جوان
با ادعای مهدورالدم بودن او در تهران
مردی که جوان مورد عالقه همسرش را با اعتقاد به مهدورالدمبودن بهقتل رسانده است،
درحالی برای بار دوم پای میز محاکمه رفت که یکبار پیش از این به قصاص محکوم ،اما
درخواست اعاده دادرسی پذیرفتهشدهبود.
به گزارش شرق ،متهمان این پرونده که زنوشوهری جوان هستند ،سه سال قبل با طرح
نقشهای ،جوانی را که از قبل با زن رابطه داشت ،به قتل رساندند.
نماینده دادستان تهران دیروز در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده در جایگاه حاضر شد و
در توضیح کیفرخواست ،گفت« :متهمان حاضر در دادگاه ،زنوشوهری جوان هستند که به دلیل
رابطه غیراخالقی کتایون -زن متهم -با خسرو -مقتول -نقشه قتل او را طراحی کردند .کتایون
بعد از ازدواج با جوانی به نام ایرج ،به شوهرش میگوید خسرو به او تعرض و از او فیلمبرداری
کرد ه است و قصد اخاذی دارد .متهمان خسرو را به خانه کشانده و بعد از درگیری با او ،خسرو را
بهقتل رسانده و سپس جسدش را مثله کرده و به آتشکشیدند.
متهمان بعد از محاکمه در شعبه دیگری در دادگاه کیفریاستان تهران گناهکار شناخته
میشوند و مطابق رأی صادره ،ایرج به قصاص و کتایون به  ١٥سال حبس محکوم میشود
هرچند رأی صادره مورد تأیید دیوانعالی کشور قرار میگیرد ،اما با درخواست اعاده دادرسی از
سوی ایرج ،پرونده نزد رئیس قوه قضائیه رفته و بعد از بررسی ،حکم نقض شده و پرونده به شعبه
 ٧١دادگاه کیفری استان تهران ارسال میشود .بااینحال ،دادسرا بر نظر خود در مورد ایرج باقی
است و خواستار رسیدگی به این پرونده هستیم .ضمن اینکه اعالم میکنم حکم صادره در مورد
کتایون مورد تأیید قرار گرفت ه است».
درادامه ،اولیایدم خواستار صدور حکم قصاص شدند.
سپس کتایون در جایگاه حاضر شد تا مشاهدات خود و علت قتل را توضیح دهد .او گفت:
قبل از اینکه با ایرج ازدواج کنم ،با خسرو رابطه داشتم اما بدون اینکه من بدانم ،او از رابطه ما
فیلمبرداری کرد ه بود و بعد از ازدواج ،مرتب من را تهدید میکرد و قصد اخاذی داشت و به من
میگفت اگر به خواستههایش توجه نکنم ،فیلم را پخش میکند .یکبار برای صحبت با او به
جایی که گفتهبود ،رفتم ،اما با تهدید و زور ،مرا مورد تجاوز قرار داد و گفت بازهم بخواهد این کار
را خواهد کرد .مجبور شدم موضوع را به ایرج بگویم .قرار شد او را به خانه بکشانیم و اینطور فیلم
را از او پس بگیریم .کتایون ادام ه داد :وقتی خسرو به خانه آمد قصد داشت دوباره مرا مورد آزار
قرار دهد ،چون فکر میکرد شوهرم خانه نیست .در این هنگام با چاقو یک ضربه به او زدم و بعد
هم شوهرم به کمکم آمد و ضربات بعدی را او زد .بعد جسد را مثله کرد.
ی شد چون مقتول را مهدورالدم
سپس نوبت به ایرج رسید .او اتهام قتل را قبول کرد ،اما مدع 
میدانست ،او را بهقتل رساند .متهم گفت :قبل از اینکه با کتایون ازدواج کنم ،نمیدانستم او با
کسی رابطه دارد و بعد از ازدواج بود که موضوع خسرو را به من گفت .همسرم نسبت به من زن
وفاداری بود .او گفت خسرو از رابطهای که قبال داشتهاند ،فیلمبرداری کرده و قصد اخاذی دارد،
من هم حاضر شدم از اشتباه هردو آنها چشمپوشی کنم بههمینخاطر به او گفتم خسرو را به
خانه دعوت کن و بگو فیلم را بیاورد و دیگر با تو کاری نداشتهباشد .حتی حاضر شدم پول بدهم
و فیلم را بگیرم .وقتی خسرو سر قرار آمد و وارد خانه شد ،دوباره به سمت کتایون رفت و قصد
داشت به او تجاوز کند به همینخاطر به کمک همسرم رفتم و بعد از اینکه کتایون به او ضربه
زد ،من هم با چاقو به خسرو ضربه زدم و او را کشتم .بعد هم برای اینکه جسد را طوری از خانه
بیرون ببرم که کسی متوجه نشود ،مجبور شدم آن را با سنگ فرز قطعهقطعه کنم .سپس جنازه را
به بیابانی اطراف تهران بردم و به آتش کشیدم .ایرج در پاسخ به این سؤال که چرا شکایتی علیه
خسرو مطرح نکردهبود ،گفت :اول اینکه من اصال قصد کشتن او را نداشتم ،میخواستم فیلم را
بگیرم تا خسرو پایش را از زندگی من بیرون بکشد .دوم اینکه اگر هم شکایت میکرد ،بر فرض
که همهچیز خوب پیش میرفت ،درنهایت ،او را دوسال زندانی میکردند و بعد که بیرون میآمد،
دوباره اذیتهایش را شروع میکرد ضمن اینکه در زمان قتل من فقط  ٢٣سال داشتم خیلی
جوان و احساساتی بودم و اصال نمیتوانستم تصمیم درست و منطقی بگیرم .این را هم بگویم
حتی زمانی که وارد خانه من شدهبود ،تصمیم به قتل او نداشتم ،وقتی به سمت زنم حمله کرد
و خواست به او تجاوز کند ،تصمیم گرفتم او را بکشم چون مهدورالدم بود .هیأت قضات با پایان
جلسه رسیدگی ،برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

دوئل مرگبار  2پسر شرور بر سر دوستی
با یک دختر جوان در تهران
دعواي دو پسر جوان بر سر دوستي با يك دختر به قتل يكي از آنها ختم شد.
به گزارش جوان ،نيمه شب دوشنبه 28 ،ارديبهشت ماه مأموران كالنتري  121سليمانيه
از درگيري خونين بين سه پسر جوان در خياباني حوالي كالنتري باخبر شده و در محل حاضر
شدند.
زماني كه مأموران به محل حادثه رسيدند ،با جسد پسر  32سالهاي به نام بامداد روبهرو
شدند.
بعد از تأييد خبر ،قاضي بستان زاده ،بازپرس ويژه پايتخت به همراه كارآگاهان اداره دهم پليس
آگاهي در محل حاضر شد .نخستين بررسيها نشان داد مقتول بر اثر اصابت جسم نوك تيزي به
گردنش از بين رفته است .پزشكي قانوني هم در محل حادثه اعالم كرد مقتول لحظاتي بعد از
اصابت جسم نوك تيز به گردنش بر اثر خونريزي شديد جان باخته است .تحقيقات ميداني پليس
هم نشان داد مقتول دقايقي قبل با دو مرد موتورسوار درگير شده كه يكي از سرنشينان با چاقو
وي را هدف قرار داده است.
يكي از شاهدان گفت :لحظه حادثه متوجه شدم دو پسر جوان كه سوار بر موتورسيكلت بودند
جلوي مقتول را گرفتند و با هم درگير شدند .من هم با پليس تماس گرفتم .وقتي خودرو گشت
پليس رسيد ،دو پسر موتورسوار از محل گريختند.
پس از انتقال جسد به پزشكي قانوني تجسس براي يافتن نشاني از مهاجمان آغاز شد.
كارآگاهان در تحقيقات بيشتر هويت دو مرد فراري را شناسايي كردند .بررسيها نشان داد
حبيب و طالب كه برادر هستند از مدتي قبل با مقتول اختالف داشتند .در حالي كه تحقيقات پليس
براي دستگيري متهمان ادامه داشت ،صبح روز چهارشنبه  6خردادماه حبيب خودش را به مأموران
پليس معرفي و به قتل بامداد اعتراف كرد.
متهم در بازجوييها با اظهار پشيماني گفت :مدتي قبل با دختر جواني به نام شراره در پاركي
آشنا شدم .ارتباط من با شراره ادامه داشت تا اينكه به هم عالقه پيدا كرديم و تصميم به ازدواج
گرفتيم .بعد از آن بود كه فهميدم شراره قبل از دوستي با من با بامداد دوست بوده است .يك روز
قبل از حادثه من و شراره در خيابان بوديم كه بامداد با چند نفر از دوستانش جلوي ما را گرفت .او
مرا تهديد كرد و گفت حق ندارم با شراره دوست باشم .همين موضوع باعث درگيري شد و بامداد
جلوي چشمان دختر مورد عالقهام مرا كتك زد .من جلوي شراره خجالت كشيدم و از مقتول
كينه به دل داشتم تا اينكه شب حادثه در حالي كه همراه برادرم سوار موتور بوديم بامداد را ديديم.
بعد هم با هم درگير شديم .اين بار بامداد با چاقو به طرف من حمله كرد و ضربهاي هم به دستم
زد كه زخمي شدم .پس از آن من قصد دفاع داشتم و چاقويي به سويش پرتاب كرد م كه به
گردنش خورد .بامداد غرق در خون نقش بر زمين شد .من قصد كشتن او را نداشتم به همين دليل
بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم .دقايقي بعد عوامل اورژانس رسيدند اما وقتي متوجه حضور
مأموران پليس شديم از ترس فرار كرديم.
وي در ادامه گفت :پس از اين قضايا من رفتم و زخم دستم را مداوا كردم و براي اينكه دستگير
نشوم از محل زندگيمان فرار كردم تا اينكه زخم دستم خوب شد و تصميم گرفتم خودم را به
پليس معرفي كنم .متهم براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي بستانزاده در اختيار كارآگاهان
مبارزه با قتل پليس آگاهي قرار گرفت.
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زندگی مشقتبار  426کودک ،همراه مادرانشان درون زندانها
موضوع ایجاد مهدهای کودک در زندان زنان در جلسهای با
حضور نمایندگان و مسئوالن بنیادهای خیریه حمایت از زندانیان،
بنیاد کودک ،اندرزگاههای زنان و معاونت زنان ریاست جمهوری
مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،گشادهفکر ،رییس هیات مدیره بنیاد کودک
در نشست ایجاد مهد کودکهای زندان زنان و بررسی ساختار
مهد کودکهای ایجادشده توسط بنیاد کودک در زندان زنان 6
استان اظهار کرد 6 :سال گذشته بود که بند نسوان زندان ارومیه
به بنیاد کودک مراجعه و درخواست تاسیس مهد کودک داشت .در
حال حاضر این مهد کودک با  6سال سابقه به حدود  35کودک
خدمت ارائه میدهد و به دنبال همین تجربه مثبت بود که تصمیم
گرفتیم مهد کودکهایی در سایر زندانهای کشور داشته باشیم.
وی افزود :در حال حاضر درزندانهای کرج ،ورامین ،بیرجند،
کرمان ،اراک و خراسان مهد کودکهایی به همت بنیاد کودک و
همچنین انجمن خیریه حمایت از زندانیان تاسیس شده است.
نصیری ،مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان نیز در
این نشست با بیان اینکه ایجاد مهد کودک در بندهای زنان در
زندانها بسیار ضروری و حتی از نان شب هم واجبتر است
گفت :کار در زندان بسیار سخت و پرصعوبت است و همان طور
که شهروندان در سطح شهر حقوقی دارند باید حقوق زندانیان در
زندان هم رعایت شود.
وی ادامه داد :از وظایف قانونی و ذاتی سازمان بهزیستی
تاسیس مهد کودک است ما قبال پیگیریهایی در این خصوص
داشتیم و آنها به دلیل نداشتن بودجه از این اقدام سر باز میزدند،
اما خوشبختانه بنیاد کودک ورود خوبی به این موضوع پیدا کرد و
امیدواریم کمک کنند تا مهدهای کودک در بندهای زنان زندانها
در کل کشور تعمیم یابد.
به گفته نصیری ،در حال حاضر بر اساس آمار سازمان زندانها
حدود  426کودک همراه مادر در زندان زندگی میکنند و انتظار

داریم روسای اندرزگاههای زنان نهایت همکاری را با مهدهای
کودک داشته باشند.
مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از زندانیان ادامه داد :بر
اساس قانون ،مادر میتواند کودک خود را تا دو سالگی در زندان
پرورش دهد اما باالتر از دو سال بر عهده متولیان امر بخصوص
سازمان بهزیستی است .باید توجه کرد که ماندن کودکان به دلیل
آسیبهایی که در زندان وجود دارد زیبنده نیست و اگر کودک در
بهترین دوران زندگی و یادگیریاش در زندان زندگی کند ،ممکن
است تصاویر نامناسبی در ذهنش نقش ببندد که قطعا تاثیر خوبی
در آیندهاش نخواهد داشت.
نژادی با بیان اینکه زنان زندانی تاوان جرم خودرا میدهند
و نبایدحق مادر بودن و اینکه بچهها در آغوش مادر باشند را با
رفتارهای قانونگرایانه از آنها سلب کنیم گفت :هر کودکی حق
زندگی دارد .بویژه آنکه کودکان زنان زندانی حق انتخابی برای
زیستگاه کنونیشان نداشتهاند و محکوم هم نیستند و همان حقی
که فرزندان ما دارند باید برای آنها هم ادا شود.
در ادامه این نشست معصومه جنگی ،مسئول اندرزگاه زنان
خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر حدود  70کودک زیر
دوسال در زندان زندگی میکنند ،گفت :در حدود سال  80ما حتی
کودکی داشتیم که تا سن  12سالگی در زندان نگهداری میشد
اما باید گفت با توجه به آسیبهایی که در زندان مطرح است،
حتی نگهداری کودک تا دو سال هم مناسب نیست چه برسد به
آنکه بخواهیم کودکان را تا  6سال در این محیط تربیت کنیم.
وی افزود :معتقدم باید مهد کودکها بیرون از زندان ایجاد
شوند و مالقات مادر و فرزند هم بیرون بندها اتفاق بیفتد و
تصویری از زندان و محیط زندگی مادر در ذهن کودک نقش
نبندد.
جنگی تاکید کرد :این در حالی است که خانواده زندانیان زن
بیش از خانواده زندانیان مرد در معرض آسیب هستند .وقتی مرد

گرفتار بزه شود زن با هر مشقتی باشد از فرزندان حفاظت میکند
اما اگر زن به زندان بیفتد فرزندان به امان خدا رها میشوند و
متاسفانه بیشترین آسیبها را در خانواده زندانیان زن و کمترین
توجه را به آنها شاهدیم.
در ادامه فریبا بیابانی ،مربی مهدکودک ندامتگاه شهرری نیز با
بیان اینکه در مهد کودک ندامتگاه شهرری حدود  20کودک زیر
 2سال نگهداری میشوند گفت :این کودکان به سن دوسال که
میرسند ناچاریم آنها را به بهزیستی بدهیم و این مسئله تبعاتی
چون اضطراب جدایی را برای کودکان به همراه دارد .اگر بتوانیم
کودکان را تا  6سال پوشش دهیم مطلوبتر است.
وی با بیان اینکه در شهرری ساختمانی ویژه مهد کودک در
بهمنماه با حضور مالوردی ،معاون زنان ریاست جمهوری افتتاح
شد اما از آن زمان تاکنون به علت کمبود بودجه نتوانستیم این
مکان را مجهز و کودکان را به آنجا منتقل کنیم گفت :یکی دیگر
از مشکالت ما این است که برای دریافت مجوز مهد از سوی
بهزیستی دچار مشکالتی هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مطلوب نیست فرزندان در داخل
زندانها بزرگ شوند گفت :قبول ندارم چون مادر آسیب دیده
است و میتواند آسیبرسان باشد باید مادر را از کودک جدا کرد
بلکه باید مادران را توانمند کنیم و به آنها مشاوره دهیم تا بتوانند
فرزندان خود را به درستی تربیت کنند.
سودابه خاکباز ،مسئول اندرزگاه استان مرکزی نیز با بیان
اینکه در حال حاضر مربیان مهدهای کودک تنها در ساعات
اداری در مهدها حاضر میشوند و بعد از ساعت  3بعدازظهر
فرزندان به ندامتگاه و نزد مادرانشان میروند گفت :اگر امکانات
و اعتباراتی فراهم شود تا بتوانیم مهدهای کودک را چند شیفته
کنیم تا کودک در ادامه ساعات روز در زندان به سر نبرد و در
مهد کودک بماند و مادر برای مالقات با وی به مهد کودک برود،
اقدام موثری انجام دادهایم.

آغاز محاکمه آبدارچی جنایتکار به اتهام تجاوز به عنف
و قتل تازه عروس درون محل كار در تهران

زن جوان تنها  ٣٠روز پس از مراسم عروسياش ،جان خود را
از دست داد .اينها بخشي از پروندهاي است كه در شعبه  ٧٤دادگاه
كيفري استان تهران به رياست قاضي عبداللهي مورد رسيدگي
قرار گرفت.
به گزارش اعتماد ،هفته گذشته مردي  ٢٧ساله را به اتهام آزار
و اذيت و قتل زني جوان در  ٣١فروردين سال گذشته ،به اين
شعبه منتقل كردند .در جلسه دادگاه ،دو سرباز در دو طرف متهم
نشستند و دو خواهر او نيز پشت سرش آرام گرفتند .آنها نگران
بودند .در چند قدمي آنها ،شوهر ،خواهر و دايي مقتول به روبهرو
خيره شده بودند .در آغاز جلسه ،اولياي دم خواستار صدور حكم
قصاص متهم شدند.
پس از آن وكيل آنها پشت جايگاه ايستاد و به شرح حادثه
پرداخت .او گفت« :اين حادثه ساعت  ٨صبح  ٣١فروردين پارسال
اتفاق افتاد .در آن روز سميه كه تازه  ٣٠روز از ازدواجش گذشته
بود ،به شركت رفت .او چهارمين روز بود كه به عنوان منشي
استخدام شده بود .در آن روز همه كاركنان به غير از متهم ،براي
شركت در يك نمايشگاه رفته بودند و سميه با متهم در شركت
تنها بود .او وقتي به شركت رسيد ،پشت كامپيوترش نشست تا
كارش را شروع كند.
حدود ساعت  ٨صبح ،متهم يك ليوان چاي براي او آورد
اما به يكباره به سمت سميه حملهور شد .سرش را چند بار
به ديوار و زمين كوبيد و وقتي او از حال رفت ،نيت شوم خود
را عملي كرد».
فضاي دادگاه تحت تاثير حرفهاي وكيل قرار گرفته بود.
متهم سرش را پايين انداخته بود و خواهرانش به روبهرو نگاه
ميكردند .شوهر ،خواهر و دايي مقتول نيز هر لحظه بر شدت

گريههايشان افزوده ميشد.
وكيل جوان ،ادامه داد« :متهم پس از آزار و اذيت ،چند ضربه
به سر و صورت سميه زد و او را به قتل رساند .پس از آن جسدش
را در يك گوني گذاشت و در انباري شركت مخفي كرد .دوباره
به صحنه جرم برگشت و با پاك كردن لكههاي خون و آثار
بههمريختگي در اتاق محل جنايت ،سعي كرد طوري وانمود كند
كه كاري انجام نداده است .او چند ساعت بعد ،از شركت خارج
و متواري شد تا سرانجام ،چند ماه بعد در حالي كه قصد داشت
از مرزهاي شرقي به خارج از كشور فرار كند ،در يك اتوبوس
شناسايي و دستگير شد .من به وكالت از اولياي دم ،از دادگاه
تقاضاي قصاص متهم را دارم».
وكيل در كنار خواهر مقتول نشست .حادثه يك سال پيش
برايش زنده شده بود .نوبت به متهم رسيد ،مامور همراه دستبندش
را باز كرد و او پشت جايگاه ايستاد .مهرداد درباره حادثه گفت:
«من سه سال در اين شركت آبدارچي بودم .از چند وقت پيش
مشكالت خانوادگي داشتم و پدرم نميگذاشت زنم را از زابل به
تهران بياورم .وقتي خانم منشي آمد با هم درگير شديم .خودم
هم نميدانم چه شد ».صداي متهم بسيار آرام بود .قضات دادگاه
چند بار از او خواستند تا علت درگيري را شرح دهد .اما او ميگفت
نميداند چرا درگير شده است .پس از آن رياست دادگاه بخشي از
اعترافات متهم را از روي برگه بازجويي خواند.
متهم در بازجوييها گفته بود ٧:٣٠« :صبح فروردين ،رييس
شركت زنگ زد و گفت خانم منشي دارد ميآيد شركت ،شما آنجا
را تميز كنيد ،خانم منشي هم تلفنها را جواب ميدهد .طرفهاي
ساعت  ٨صبح ،خانم منشي آمد .رييس شركت دوباره به من
زنگ زد و پرسيد كه خانم منشي آمده يا نه .من هم گفتم كه او

آمده و پشت ميزش نشسته .بعد از آن به آبدارخانه رفتم و يك
چايي براي خانم منشي ريختم .او از من پرسيد كه مهندس و
بچهها نميآيند؟ من هم گفتم كه همه رفتهاند نمايشگاه .خانم
منشي دوباره از من پرسيد چند سال است در شركت كار ميكنم
كه من هم گفتم سه سال .در اين هنگام هيچ كس در شركت
نبود .من در يك لحظه به سمت او حمله كردم .او از دستم فرار
كرد و يك ليوان را از روي ميز برداشت و به زمين كوبيد .ليوان
خرد شد .او ميخواست از در برود بيرون اما من نگذاشتم .سرش
را چند بار به ديوار زدم .وقتي بيحال شد به او تعرض كردم .وقتي
متوجه شدم كشته شده ،جسدش را در گوني گذاشتم و به انباري
شركت بردم .بعد برگشتم و خونها را پاك كردم .بعد از آن يك
بليت گرفتم .ميخواستم به زابل بروم كه در راه ،ماموران پليس
راه بيرجند در اتوبوس دستگيرم كردند ».پس از ثبت اعترافات
متهم ،رييس دادگاه براي رسيدگي به اتهام تعرض ،جلسه را
غيرعلني اعالم كرد.
صداي خواهر مقتول در راهروي دادگاه پيچيد«:بايد
بكشندش باالي دار ،االن دارد ميگويد نميدانم چه شده.
خواهرم را كشته ،بميرم برايت سميه ».ساعت  ١٢:٠٠ظهر،
جلسه غيرعلني ٢٠دقيقهاي رسيدگي به اتهام تعرض به
پايان رسيد و بار ديگر جلسه علني شد .متهم هنوز پشت
جايگاه ايستاده بود.
او اتهام آزار و اذيت را رد كرده بود؛ او در آخرين دفاع خود
گفت« :من اتهام قتل را قبول دارم اما به او تعرض نكردم .اشتباه
كردم ».با اين دفاع متهم ،وكيل اولياي دم رو به شوهر مقتول
كرد و پرسيد« :شركت دوربين مداربسته ندارد؟» مرد جوان گفت:
«فكر كنم داشته باشد»...

دستگیری  3برادر شرور به اتهام سرقت مسلحانه  215میلیون تومانی
از بانک مسکن با همدستی یک شرور دیگر در سپاهان شهر اصفهان

سه برادر سارق با همدستي يك از دوستانشان ،تيم دزدان مسلح را تشكيل دادند و سناريوي
سرقت از بانك مسكن اصفهان را اجرا كردند .اين  ٤دزد تفنگدار كه با اسلحه كالش و كلت دست
به سرقت  ٢١٥ميليون توماني از بانك مسكن سپاهانشهر زده بودند ،تنها پس از  ١٥دقيقه خود
را در محاصره پليس ديدند و دستگير شدند .درگيري خونين بين سارقان مسلح و ماموران پليس با
زخمي شدن ٢نفر از دزدان پايان يافت.
به گزارش فرارو ،هفته گذشته بود كه پس از چند ثانيه سپاهانشهر اصفهان به ميدان جنگ
تبديل شد .ميدان جنگي بين سارقان مسلح بانك مسكن و ماموران پليس؛ ماجرا از آن قرار بود كه
هفته گذشته  ٤سارق مسلح وارد بانك مسكن سپاهانشهر اصفهان شدند .آنها همگي مسلح به
سالحهاي كالش و ُكلت بودند كه اين بانك را تحت محاصره خود درآوردند و كارمندان بانك را
تهديد كردند .اين دزدان خشن درحالي كه رعب و وحشت زيادي در ميان مشتريان و كارمندان بانك
به پا كرده بودند ،اسلحه به طرف كارمندان بانك گرفتند و درخواست پول كردند ٢١٥ .ميليون تومان
پول نقد كيف مشكي همراه سارقان را پر كرد و مردان تبهكار درحالي كه تصور ميكردند به پايان
اجراي نقشه خود رسيدند از بانك خارج شدند .ولي درست بيرون بانك بود كه خود را در محاصره
ماموران سبزپوش نيروي انتظامي ديدند و غافلگير شدند.
پليس به محض ورود سارقان به بانك ،از اين دزدي باخبر شده بود و ظرف  ٣دقيقه وارد عمل
شد و نسبت به مسدود كردن خيابانهاي اطراف بانك اقدام كرده بود .در اين لحظه بود كه صداي
شليكهاي گلوله مردم را وحشتزده كرد .دزدان در گوشهاي كمين كرده بودند و به سوي ماموران
پلیس شليك ميكردند .كارآگاهان هم در گوشهاي ديگر سعي ميكردند به اين بازي وحشتناك
پايان دهند .در اين عمليات ،طي يك درگيري متقابل و مسلحانه از سوي سارقان به ماموران نيروي
انتظامي تيراندازي شد و در نهايت پليس توانست به اين درگيري پس از گذشت  ١٥دقيقه درحالي
كه  ٢نفر از سارقان زخمي شدند ،پايان دهد.
سارقان مسلح يك به يك دستبند به دست در چنگال قانون گرفتار شدند و خيلي زود تحت
بازجويي قرار گرفتند .در تحقيق از متهمان بود كه راز  ٨سرقت مسلحانه ديگر هم از سوي اين
دزدان تفنگدار فاش شد .آنها كه  ٣نفرشان با هم برادر بودند ،در اعتراف نخست خود به  ٨سرقت
مسلحانه در استان اصفهان اعتراف كردند و مشخص شد سرقت مسلحانه پست بانك بهارستان هم

كه هفتم خردادماه رخ داد ،توسط همين باند صورت گرفته بود.
يكي از متهمان  ٢٢ساله اين باند در بازجوييها انگيزه خود را از سرقت ،فشار مالي و تامين
زندگياش اعالم كرد و به ماموران پليس گفت« :آنقدر تحت فشار مالي بودم كه پس از پيشنهاد
اين باند پذيرفتم كه با آنها همدست شوم و با اين سرقت كمي از مشكالت مالي خود را حل كنم.
براي همين قبول كردم و روز حادثه به همراه آنها به بانك رفتم .پس از وارد شدن به بانك ،كيف را
آماده كردم و يكي از همدستانم با تهديد كاركنان ،پولها را داخل كيف ريخت و بالفاصله از آنجا
خارج شديم اما به محض خروج ،پليس را پشت سر خود دیدیم .با عوامل انتظامي درگير شديم و در
اين درگيري مسلحانه ،راننده و يكي از همدستانم مجروح شدند».
يكي ديگر از متهمان هم به ماموران پليس گفت« :من و برادرم وقتي تصميم به اجراي نقشه
دزدي گرفتيم ،از خرمآباد يك سالح تهيه كرديم اما قسم خورده بوديم كه به هيچ كس آسيب
نرسانيم .باور كنيد تحت هيچ شرايطي نميخواستيم از اسلحه براي كشتن كسي استفاده كنيم .تنها
ميخواستيم با اين وسيله ايجاد رعب و وحشت كنيم و كارمندان بانك را تهديد كنيم تا پولها را به
ما بدهند .ولي اصال به فكر دستگيري و محاصره پليس نبوديم .هنوز هم باورم نميشود كه در دام
پليس گرفتار شديم .ما بهخاطر مشكالت مالي دست به چنين كاري زديم و با خود گفتيم كه بانك
بيمه است و مال كسي نيست براي همين ميشود از آن دزدي كرد».
سردار آقاخاني فرمانده انتظامي استان اصفهان در مورد اين پرونده با بيان اينكه كل مدت عمليات
 ١٥دقيقه زمان برد ،گفت« :اشراف كامل و جامع پليس به منطقه عمليات ،موفقيت صددرصدي
نيروي انتظامي را به دنبال داشت و هر  ٤سارق مسلح دستگير شدند .سارقان در رده سني  ٢٢تا
 ٣٢ساله و  ٢نفر از آنها مجرد و  ٢نفر متاهل هستند؛ همچنين  ٣نفر از اين سارقان با يكديگر
نسبت برادري دارند.
همچنين بازرسي از خانه متهمان ٢ ،قبضه سالح كلت و تجهيزات انفرادي ازجمله دستبند ،كاله
و دستكش كشف و ضبط شد ».سردار آقاخاني با اشاره به اينكه پليس پس از يك ارزيابي اوليه،
موفقيت صددرصدي عمليات را تایيد كرد ،گفت« :سال  ٩٤با توجه به تاكيدات فرماندهي ناجا،
مصمم هستيم كه احساس امنيت در جامعه را افزايش دهيم .شرو ع سال  ،٩٤يك آغاز طوفاني براي
باندهاي تبهكاري بود و به مردم قول ميدهيم كه اين روال همچنان ادامه داشته باشد».

جامعه

13
خودکشی داماد کینهجو
پس از قتل مادرزنش
در حومه مشهد

داماد کینهجو با شلیکهای هولناک در خانه روستایی،
مادرزن خود را کشت و پس از فرار خود را نیز از بین
برد.
به گزارش ایران ،در این تیراندازی مرد و کودک
دیگری هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شدند.
بامداد  9خردادماه سال جاری صدای شلیک گلوله از
خانهای روستایی در ریحان از توابع مشهد همه را غافلگیر
کرد .آنها که ترسیده بودند ،از خانههایشان بیرون ریختند.
روستاییان با صحنه وحشتناکی روبهرو شدند .یک زن به
قتل رسیده بود و پیکر نیمهجان یک مرد و کودک نیز
روی زمین دیده میشدند.
همسایهها با دیدن این صحنه وحشتناک سریع
موضوع را به پلیس  110اطالع دادند و همزمان اورژانس
در محل حادثه حاضر شد و پیکر نیمهجان مرد و کودک
برای درمان به بیمارستان انتقال داده شد.
مأموران پاسگاه انتظامی فردوسی ماجرای این جنایت
را به بازپرس ویژه قتل گزارش دادند و تحقیقات میدانی
کلید خورد .بررسیها نشان میداد این جنایت خونین از
سوی داماد کینهجو رقم خورده است و شواهد حاکی از
آن بود که داماد خانواده شبانه به خانه پدرزن رفته و پس
از کشتن مادرزن و زخمی کردن برادرزن و کودکش که
خواب بودند ،پا به فرار گذاشته است.کارآگاهان با به دست
آوردن این اطالعات به تجسسهای تخصصی دست
زدند و داماد کینهجو را ردیابی کردند.
تحقیقات پلیسی نشان میداد مرد  35ساله از روستای
ریحان به روستای عباسآباد فرار کرده است .با به دست
آمدن این سرنخ مأموران سریع ًا خود را به روستای
عباسآباد رساندند و توانستند محل اختفای داماد کینهجو
را بیابند .آنها با وارد شدن به محل با صحنه عجیبی
روبهرو شدند؛ مرد  35ساله در حالی که تفنگ کالش را
کنارش گذاشته بود ،خود را حلقآویز کرده بود.
بنابر این گزارش ،تحقیقات تکمیلی برای بررسی
بیشتر این پرونده همچنان ادامه دارد.

یکشنبه  24خرداد  - 1394شماره 686

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد

اعتیاد 4دهم درصد دانشآموزان معتاد به ماده توهمزای شیشه!

ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه فرهنگیان بهمنظور
بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاهها در حوزه پیشگیری
از اعتیاد به مدت سه سال تفاهمنامه همکاری امضا
کردند.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا جزینی در مراسم
امضای این تفاهمنامه که در سازمان مرکزی دانشگاه
فرهنگیان برگزار شد؛ گفت :ستاد مبارزه با مواد مخدر
استراتژی متوازنی دارد که دارای پنج راهبرد اساسی
مقابله ،پیشگیری ،درمان ،صیانت و توانمندسازی میباشد،
پیشگیری از اعتیاد نیز مهمترین راهبرد این استراتژی است
که امسال در اولویت برنامههای ستاد قرار گرفته است.
وی افزود :سال گذشته هم با برخی دانشگاهها همچون
تربیت مدرس و دانشکده خبر تفاهمنامههایی امضا شد
که تا از ظرفیتهای علمی ،تحقیقاتی و تشکلهای
دانشجویی مرازک علمی در جهت برنامههای پیشگیرانه
استفاده شود.
قائم مقام دبیرکل ستاد به آمار اعتیاد در بین
دانشآموزان اشاره کرد و گفت :با توجه به اینکه یک
درصد دانشآموزان مصرفکننده موادمخدر هستند و چهار
دهم درصد آنها شیشه مصرف میکنند ،آموزش و پروش
در حوزه پیشگیری از اعتیاد نقش اساسی دارد.
جزینی افزود :براساس آخرین آمار انجامشده2.6 ،
درصد دانشجویان به مواد مخدر اعتیاد دارند که  67درصد
این دانشجویان معتاد ،اعالم کردهاند مصرف مواد مخدر را
پیش از ورود به دانشگاه و در دوره متوسطه تجربه کردهاند.
وی تصریح کرد :معلمان سفیران فرهنگی جامعه هستند،
میتوانند آگاه شوند و آگاهی بدهند ،مهارتهای زندگی
را به دانشآموزان و دانشجویان ارائه دهند ،اینها اقدامات
بزرگی در جهت پیشگیری از اعتیاد است و ما معتقدیم هر
اقدامی که بتواند در پیشگیری از اعتیاد در جامعه تاثیرگذار
باشد ،باید دنبال کرد.
همچنین محمود مهرمحمدی رییس دانشگاه فرهنگیان
در این مراسم گفت :مواد مخدر یکی از آسیبهای اجتماعی
جامعه امروز است و معلمان به عنوان الگوی رفتاری

محاکمه یکی از مدیران یک سازمان دولتی
به اتهام  5فقره قتل غیرعمد در مشهد

پرونده یکی از مسئوالن که به اتهام پنج فقره قتل غیرعمد در مشهد به پرداخت دیه محکوم
شده بود ،در راستای اجرای ماده  18قانون به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد تا پس از تکمیل
تحقیقات در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود.
به گزارش فرهیختگان ،این پرونده بیستوسوم دی ماه  91به دنبال مرگ تلخ پنج پسر اهوازی که
زائر مشهد بودند و در یکی از مراکز اقامتی مشهد به علت گازگرفتگی ،جان سپردند ،به جریان افتاد.
بررسیها نشان میداد این ساختمان قبال بهطور غیرقانونی تغییر کاربری داده و به واحدهای 70
متری تفکیک شده و پکیج دیواری که در این اتاق نصب شده بود ،غیراستاندارد بوده است.
ساختمان این مکان اقامتی نیز دارای نواقص متعددی از قبیل نقص در گازکشی ساختمان ،نصب
دودکشها و پکیجها بوده است .با روشن شدن این ماجرا مجتمع اقامتی پلمب و جریان گاز آن نیز
قطع شد.در آن بین کارگروهی با حضور کارشناسان آتشنشانی ،شرکت گاز ،سازمان نظام مهندسی
و نیروی انتظامی تشکیل شد تا عامالن این قصور شناسایی شوند.
به این ترتیب یکی از مسئوالن که دارای سمتی در یکی از سازمانهاست بهعنوان مدیرعامل این
مرکز اقامتی بازداشت شد و در دادگاه مشهد محاکمه و به پرداخت پنج فقره دیه و شش ماه حبس
محکوم شد .اما با درخواست تجدیدنظرخواهی وی و به اعتبار سمت او و در راستای اجرای ماده 18
قانون مجازات ،پروندهاش برای رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
قرار بود او با حضور در شعبه  113دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود ،اما پروندهاش برای
تحقیقات دوباره به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد تا پس از تکمیل تحقیقات دقیقتر ،در دادگاه
کیفری استان تهران به این پرونده رسیدگی شود.
17920980874
			
شماره مکانیزه139430400901006223 :
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سبز آداک با مسئولیت محدود به شماره ثبت  460269و شناسه ملی
14004387332
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/11/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:
 آقای محمد جواد آهی هارونی به شماره ملی 1292559950 :به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیرهژ آقای غالمعلی آهی هارونی به شماره ملی 4621992724 :به سمت رئیس و عضو هیات مدیره آقای عباس آبین به شماره ملی 1841665541 :به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) آقای روحاله رضایی ارشد به شماره ملی  2003359524به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق
عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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شماره مکانیزه139430400901005485 :
آگهی تغییرات شرکت پایدار راهسازان کبیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت  337202و شناسه ملی
10103731740
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/12/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای سعید شومال به شماره ملی 0082509743 :به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای محمد کریمنیا به شماره ملی 0070556970 :به سمت رئیس و عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) آقای مهرداد گرجی به شماره ملی 0070379211 :به سمت نایب رئیس و عضو هیات مدیره آقای پوریا متقی به شماره ملی 2080033557 :به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدودتعیین گردیدند .امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات با امضای نایب
رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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شماره مکانیزه139430400901006527 :
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان فاضل راه پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  208152و شناسه
ملی 10102496790

میتوانند نقش مهمی را در نسل جدید داشته باشند.
وی ادامه داد :آمارهای حوزه آسیبهای اجتماعی
نگرانکننده است و ما به عنوان نهاد متولی تعلیم و تربیت
سهم مهمی را در پیشگیری از اعتیاد داریم که امیدواریم
بتوانیم این نقش را به خوبی ایفا کنیم.
گفتنی است ،هدف کلی این تفاهمنامه کمک به تحقق
اهداف دانشگاه فرهنگیان و در راستای توسعه همکاریهای
دو جانبه ،ارتقاء مشارکت در جهت تحقق سیاست اجتماعی
کردن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها از طریق
اجرای برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و
اعتیاد ،آموزش مهارتهای زندگی ،گسترش روحیه نشاط،
شادابی و امیدواری ،اعتماد اجتماعی ،جلب مشارکتهای
مردمی و درمان اعتیاد و کاهش آسیبهای ناشی از آن
و مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی و
براساس سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) در امر مبارزه با مواد مخدر است
مبارزه و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد است.
همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای موجود علمی،
تحقیقاتی و تشکلهای دانشجویی در جهت اجرای
برنامههای ستاد در عرصههای پیشگیری ،اطالعرسانی،
درمان اعتیاد ،تونمندسازی و کاهش آسیبهای ناشی از
اعتیاد در بین دانشجویان ،تولید و چاپ منابع علمی و
آموزشی برای کلیه گروههای هدف تحت پوشش با تهیه
و تولید بستههای آموزشی مختص دانشجویان،خانوادهها،
کارکنان و اعضای هیات علمی ،همکاری و تبادل
اطالعات در طراحی برنامههای آموزشی مناسب به منظور
ارتقا سطح آگاهی دانجویان،والدین با هفد حساسسازی و
فعالسازی فضای دانشگاه و دانشگهیان و جلب مشاکرت
آنان در امر پیشگیری از اعتیاد ،انجام پروژههای پژوهشی
و آموزشی در عرصههای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر،
اختصاص دو واحد درسی مرتبط با پیشگیری از اعتیاد در
دانشگاه ،هدایت و حمایت از پایانامههای تحصیلی بویژه
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از اهم تعهدات دو
سازمان در این تفاهمنامه میباشد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم در طول روز با من تماس
نميگيرد ،طالق میخواهم!

زن جوان زماني كه ديد شوهرش در طول روز با وي تماس نميگيرد ،به
دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق داد.
به گزارش آرمان ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي من از
صبح تا شب سر كار هستم و از شوهرم خبر ندارم .او هم در طول روز اصال با
من تماس نميگيرد .هربار هم من به او زنگ ميزنم گوشي تلفنش را جواب
نميدهد.
زن جوان ادامه داد :اوايل اين موضوع برايم كامال بياهميت و جزئي بود
ولي حاال كم كم دارد تمام زندگيام را تحت تاثير قرار ميدهد و مرا ناراحت
ميكند .احساس ميكنم شوهرم نسبت به من بياهميت است و برايش فرقي
نميكند كه من كجا هستم و چه كاري انجام ميدهم .حتي اگر تمام روز هم
به خانه نروم يكبار تماس نميگيرد و جوياي احوالم نميشود .وي افزود:
حتي وقتي سركار هم نيستم باز هم شوهرم با من تماس نميگيرد .وقتي هم
اعتراض ميكنم ميگويد باالخره كه به خانه ميآيي چه لزومي دارد كه با تو
تماس بگيرم .آقاي قاضي من تصور ميكنم شوهرم به من عالقهاي ندارد و
برايش مهم نيستم براي همين تصميم به جدايي از اين مرد گرفتم.

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1393/12/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هیات مدیره به قرار
ذیل:
حمزه صرامی فروشانی با شماره ملی  1142250611به سمت عضو هیات مدیره
علی یوسف وند با شماره ملی  5579766238به سمت نایب رئیس هیات مدیره
فرزاد یوسف وند با شماره ملی  4132480593به سمت رئیس هیات مدیره
فرهاد یوسف وند با شماره ملی  4130574760به سمت عضو هیات مدیرهژ
کمیل صرامی با شماره ملی  1130123677به سمت عضو هیات مدیره
شاهد امیرخانی با شماره ملی  0062031368به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)
مهدی دریانی با شماره ملی  0061944742به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند و کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها و عقود با امضای فرزاد یوسف وند و
حمزه صرامی فروشانی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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17920983047
		
شماره مکانیزه139430400901006531 :
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان فاضل راه پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  208152و شناسه
ملی 10102496790
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/12/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل :انتخاب شدند:
فرزاد یوسف وند با شماره ملی 4132480593
علی یوسف وند با شماره ملی 5579766238
فرهاد یوسف وند با شماره ملی 4130574760
حمزه صرامی فروشانی با شماره ملی 1142250611
کمیل صرامی با شماره ملی 1130123677
شاهد امیرخانی با شماره ملی (0062031368خارج از شرکا)
مهدی دریانی با شماره ملی (0061944742خارج از شرکا)
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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شماره مکانیزه139430400901006525 :
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان فاضل راه پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت  208152و شناسه

دستگیری پسر جنایتکار معتاد به شیشه
به اتهام قتل پدر دختر مورد عالقهاش
پس از آشنایی فیسبوکی در تهران
پسر جوان که دو ماه بعد از آشنایی فیسبوکی با یک دختر ،پدر او را کشته بود پای میز
محاکمه ایستاد و گفت به درخواست دختر مورد عالقهاش پدر سختگیر او را کشته است.دختر
نوجوان اما در حالی که اشک میریخت او را دروغگو خواند.
به گزارش فرهیختگان ،این دو متهم طبق اعترافاتشان برای پنهان ماندن راز جنایت
قصد کشتن برادر کوچک دختر نوجوان را نیز داشتند که منصرف شدند.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه  84دادگاه کیفری استان تهران به ریاست
قاضی باقری و با حضور چهار مستشار تشکیل شد ،ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را
خواند.
او گفت« :حمیدرضا  22ساله متهم است سیام دی ماه  92با همدستی دختر مورد
عالقهاش به نام فاطمه  17ساله پدر  45ساله او به نام احمدرضا را در خانهشان در خیابان
کمیل کشته است .اکنون با توجه به مدارک موجود در پرونده ،برای حمیدرضا اشد مجازات و
برای فاطمه به اتهام معاونت در قتل تقاضای تعیین کیفر دارم».
سپس اولیایدم در جایگاه ویژه ایستادند و گفتند از فاطمه هیچ شکایتی ندارند اما برای
حمیدرضا حکم قصاص میخواهند.
وقتی برادر  15ساله فاطمه به نام علی بهعنوان یکی از اولیایدم در جایگاه ویژه ایستاد در
حالی که اشک میریخت ،گفت« :حمیدرضا پدرم را کشت تا با خواهرم ازدواج کند و اموال
پدرم را تصاحب کند .او میخواست مرا هم بکشد .دست و پایم را با طناب بست اما نمیدانم
چطور شد که پشیمان شد .او و خواهرم از من قول گرفتند تا سکوت کنم .من هم از ترسم
به پلیس چیزی نگفتم و هنگامی که خواهرم با پلیس تماس گرفت و به دروغ گفت دو مرد
نقابدار شبانه به خانهمان حمله کرده و پدرم را کشتهاند سکوت کردم تا اینکه پلیس به ماجرا
پی برد .من شک ندارم خواهرم تحت تاثیر حرفهای حمیدرضا نقشه قتل پدرم را کشیده
است به همین خاطر هیچ شکایتی از او ندارم».
نوبت دفاع به حمیدرضا که رسید ،گفت« :من به خواسته فاطمه پدر او را کشتم ».او
در تشریح جزئیات ماجرا گفت« :دو ماه قبل از قتل از طریق فیسبوک با فاطمه آشنا شدم
و چندبار به دیدنش رفتم .به هم عالقهمند شده و قرار ازدواج گذاشته بودیم که از پدرش
بدگویی کرد و گفت خیلی اذیتش میکند .فاطمه میگفت از وقتی مادرش از پدرش جدا شده
و به شمال کشور رفته ،سختگیریهای پدرش هم بیشتر شده است .او نقشه قتل پدرش را
کشید و من هم که به شیشه معتاد بودم تحت تاثیر مصرف مواد قبول کردم او را بکشم».
او توضیح داد« :فاطمه پیامکی برایم فرستاد و گفت بهترین وقت برای اجرای نقشه است.
او در خانه را برایم باز گذاشت و من به آنجا رفتم .پدر فاطمه خواب بود که ضربههای چاقو
را به او زدم .همان موقع فاطمه که در طبقه پایین خانهشان حضور داشت گفت باید برادرش
را هم بکشیم تا راز این قتل پنهان بماند .فاطمه برادر کوچکش را به طبقه باال کشاند و من
دست و پای او را با طناب بستم .میخواستم او را هم بکشم ،اما وقتی به چشمانش نگاه کردم
منصرف شدم .من و فاطمه از علی قول گرفتیم تا سکوت کند و ماجرا را به کسی نگوید.
همان موقع من از خانه بیرون رفتم و فاطمه با پلیس تماس گرفت و سناریوی حمله شبانه
مردان نقابدار به خانهشان را مطرح کرد».
سپس فاطمه در جایگاه ویژه ایستاد و حمیدرضا را دروغگو خواند.او گفت« :قبول
دارم چند بار با حمیدرضا درددل کردم و از سختگیریهای پدرم به او گفتم ،اما هرگز
از او نخواستم پدرم را بکشد .من فقط یکبار پیشنهاد قتل را به شوخی مطرح کردم
و هیچوقت فکر نمیکردم حمیدرضا دست به چنین کاری بزند ».او گفت« :پدرم مرد
خوبی بود و سختگیریهای پدرانه داشت .او مستحق مرگ نبود و حمیدرضا بیدلیل
او را کشت ».در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد و حمیدرضا را به قصاص
محکوم کرد .فاطمه نیز طبق ماده  89قانون مجازات اسالمی جدید که برای متهمان
زیر  18سال برای معاونت در قتل تخفیف قائل شده است ،او را به پنج سال زندان
محکوم کرد .خبرهای جنایتهایی به دست دختر و پسرهای عاشق که پدر و مادرشان
را مانع ازدواج یا رابطهشان میدانند ،خبرهای تلخی هستند که واکنشهای زیادی را
هم در پی دارند .شاهرخ و سمیه ،خبرسازترین این حوادث بود که این دو نوجوان،
اعضای خانواده سمیه را در وان حمام به قتل رساندند.
بعد از آن نیز جنایاتی از این دست تکرار شد .لیدا  25ساله با همدستی پسر مورد عالقهاش
صابر ،پدر خوانده لیدا را که مانع رفت و آمدهای آنها بود ،با خوراندن قرصهای خوابآور
کشتند.
لیدا پای میز محاکمه گفت« :صابر وقتی دید پدر و مادرخواندهام مانع رفت و آمدهای
ما هستند ،پیشنهاد داد با خوراندن قرصهای خوابآور آنها را به افسردگی دچار کنیم تا از
سختگیریهایشان دست بردارند و ما بتوانیم راحتتر همدیگر را مالقات کنیم .من و صابر
به مدت یک هفته قرصها را داخل سوپ میریختیم و به پدر و مادرم میخوراندیم .اما پدرم
بر اثر مصرف این قرصها جان سپرد».
ملی 10102496790
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1393/12/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیات
مدیره مرکز از  7نفر میباشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد .محل شرکت به
تهران ،خیابان فاطمی ،روبهروی سازمان آب ،پالک  167طبقه  5واحد  9کد پستی  1414663773تغییر یافت
در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
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شماره مکانیزه139430400901006884 :
تاسیس موسسه غیرتجاری سفیر عدالت صبا در تاریخ  1394/02/01به شماره ثبت  35858به شناسه ملی
 14004862782ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
 موضوع موسسه :امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکالی دارای پروانه وکالت معتبر در صورت لزوم پساز اخذ مجوزهای الزم (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم)
 مدت موسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه :تهران ،میدان رسالت ،خیابان هنگام ،روبهروی سازمان آب ،سیمتری دوم غربی(جهانشاهلو) پالک  393کدپستی 1688948161
 سرمایه موسسه :مبلغ  1000000ریال میباشد. اولین مدیران موسسه:کاوس بهبهانی به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به شماره ملی  5329788145دارنده  600000ریال
سهمالشرکه
بینظیر خلیفهای به سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی 3500990096دارنده  300000ریال سهمالشرکه
مسعود جعفرزاده سامانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی  1817899252دارنده  100000ریال
سهمالشرکه
به عنوان اعضای هیات مدیره 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 به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
 اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد)
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خودداری از مصرف بیش از حد نمک برای پیشگیری
از پوکی زودرس استخوانها و سنگ کلیه
یک دکترای تغذیه با تاکید بر اینکه افراط در مصرف نمک باعث افزایش دفع
کلسیم بدن میشود ،گفت :با وضعیت کاهش جذب و از طرفی با افزایش دفع
کلسیم به طور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی
زودرس استخوانها و سنگ کلیه میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر مینو فروزانی با اشاره به اینکه در افراد سالم مواد غذایی
و ترکیبات دارای پروتئین و نمک طعام (کلرید سدیم) باعث دفع بیش از حد ماده
معدنی کلسیم در ادرار میشود ،گفت :به ازای دفع  2300میلیگرم سدیم در
کلیهها 20 ،تا  60میلیگرم کلسیم نیز دفع میشود.
وی گفت :در بزرگساالن با سوخت و ساز یک گرم پروتئین ،یک میلی گرم
کلسیم نیز به همراه آن دفع میشود .بنابراین در شرایط دریافت کم پروتئین و
سدیم ،نیاز به کلسیم برای یک فرد ممکن است تا  450میلیگرم در روز کاهش
یابد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،اضافه کرد :اگر دریافت این مواد زیاد
باشد (رژیم غذایی پرپروتئین و پرنمک) ،ممکن است نیاز به کلسیم به حدود 2000
میلیگرم روزانه نیز برسد .این در حالیست که مصرف مواد دیگری که موجب سوء
جذب کسیم میشوند ،در طوالنی مدت تاثیر این وضعیت را تشدید میکند.
فروزانی گفت :کمبود ویتامین  Dکه اکنون شیوع باالئی درجوامع بشری دارد،
خود موجب کاهش جذب کلسیم میشود.
این دکترای تغذیه خاطرنشان کرد :با وضعیت کاهش جذب و از طرفی با
افزایش دفع کلسیم به طور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت
موجب پوکی زودرس استخوانها و سنگ کلیه نیز میشود.

سودمندی مصرف ماهی
در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

یک متخصص قلب و عروق گفت :توجه به مصرف ماهی در رژیم غذایی ،مرگ
و میر ناشی از بیماریهای قلبی  -عروقی را کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،دکتر نصراله مرادیفر با بیان اینکه شایعترین علت واحد
مرگ و میر در بین مردان و زنان بیماریهای قلبی و عروقی است ،اضافه کرد :با
توجه به شیوع بیش از حد این بیماری باید به پیشگیری توجه ویژه شود و سپس
راهکارهای درمانی پیشرفته را بکار بست.
این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه در بحث پیشگیری از بیماریهای
قلبی و عروقی ضرورت دارد فاکتورهای خطر و راههای مقابله با این مهم را به
جامعه معرفی کنیم ،بیان کرد :هرچند بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای
قلبی عروقی مثل سن و جنس غیر قابل مداخله هستند ،اما با تغییر و تعدیل 5
فاکتور باقیمانده نظیر قندخون ،فشار خون ،چربی باال ،بی تحرکی و استعمال
دخانیات میتوان این بیماری را به تاخیر انداخت .وی ادامه داد :بیماریهایی نظیر
قندخون ،فشار خون و چربی باال را میتوان با تغذیه و رژیم مناسب ،ورزش و
دارو کنترل کرد .این استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد :استعمال
دخانیات و در راس آن سیگار فاکتور خطر بسیار عمده ای برای تشدید بیماریهای
قلبی و عروقی است که از طریق مشاوره و مراکز ویژه قابل ترک است.
مرادیفر با اذعان به اینکه بیتحرکی و عدم فعالیت در کشورمان بسیار نگران
کننده است به گونهای که از هر  10نفر  7نفر بیتحرک هستند ،تصریح کرد:
مبحث مربوط به اورژانس قلبی عروقی ،کمک وزارتخانههای بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و مشارکت مردم را میطلبد تا انقالبی در
کاهش این بیماری رخ دهد .وی گفت :برای کاهش بیماری قلبی عروقی و ریسک
فاکتورهای آن نظیر قند و فشار خون و چربی باال توصیه می شود روزانه  30دقیقه
را به امر ورزش و پیادهروی تند اختصاص دهیم به گونهای که به نفس نفس و
تعریق فرد بیانجامد .این متخصص قلب و عروق یادآور شد :به منظور جلوگیری
از بیماری قلبی عروقی عالوه بر ترک استعمال دخانیات و سیگار و درمان دیابت
و فشار خون نیاز است افراد حداقل روزانه نیم ساعت ورزش کنند .همچنین رژیم
غذایی سالمی داشته باشند و تا حد امکان از غذاهای فستفودی ،کنسروها ،نمک
اضافی ،نوشابه ها و مواد قندی اجتناب کنند و در طی  5روز در هفته میوه ،سبزی
و ماهی مصرف کنند.مرادیفر اظهار کرد :مصرف  5بار ماهی درهفته  38درصد
مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی را کاهش میدهد و این در حالیست
که متاسفانه از لحاظ مصرف ماهی جزو کشورهای فقیر دنیا هستیم.
وی با بیان اینکه از لحاظ مطالعات آماری بیماریهای قلبی عروقی در کل
ایران ضعیف عمل شده و آماری دقیقی نداریم ،افزود :با این حال میتوان گفت 5
درصد جمعیت ایران به بیماری قلبی عروقی مبتال هستند.

یکشنبه  24خرداد  - 1394شماره 686

سودمندی نوشیدن آب  به میزان کافی
برای سالمت کلیهها

یک اورولوژیست گفت :برای تشخیص بیماریهای کلیوی
انجام آزمایشهای ساده خون و ادرار کافی است.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمدعلی حسینی اظهار کرد :کلیهها
از اعضای حیاتی بدن هستند که مواجه شدن با مشکلی در این
عضو میتواند موجب مرگ فرد نیز شود.
وی ادامه داد :کار کلیهها دفع سموم بدن است و برای حفظ
سالمت آن باید همیشه بویژه در مناطق گرم و در فصل گرما،
مایعات کافی بویژه آب مصرف شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور
اهواز افزود :برای تشخیص بیماریهای کلیوی و سنجش سالمت
آن ،آزمایشهای ساده خون و ادرار کافی است که در آزمایش ادرار
تشخیص داده میشود که آیا فرد دچار نارسایی کلیوی ،عفونت
یا بیماریهای دیگر کلیوی شده است یا خیر .رنگ روشن ادرار
نشاندهنده آن است که فرد به اندازه کافی ،آب مصرف کرده
اما رنگ تیره آن یعنی مصرف آب کم بوده است .همچنین از
طریق آزمایش خون که کارکرد کلیهها را نشان میدهد میتوان
از سالمت کلیهها مطمئن شد.

وی عنوان کرد :وقتی آب کمی به بدن میرسد ،کلیهها
ضعیف شده و به دنبال آن کلیه نیز وظیفه خود را که دفع سموم
بدن است به خوبی انجام نخواهد داد و سموم در بدن باقی
میماند .این حالت موجب خشکی پوست و دهان خواهد شد که
در این صورت باید بالفاصله مایعات جایگزین شوند ،زیرا کلیه
عضوی است که مانند ماهی باید در آب شناور باشد و در صورت
خشک شدن و نیز غلیظ بودن ادرار موجب وارد آمدن صدمه به
سلولهای کلیه میشود.
حسینی افزود :در  24ساعت حدود  170بار خون موجود
در بدن ما از کلیهها عبور کرده و تصفیه میشود که در صورت
وارد آمدن کوچکترین آسیبی به کلیه که امر تصفیه خون را با
مشکل مواجه کند ،فرد کمکم دچار نارسایی کلیوی خواهد شد.
این متخصص اورولوژی تصریح کرد :باید توجه داشته باشیم
که وقتی کلیه آسیب ببیند و از کار افتد ،ترمیمپذیر نخواهد بود
به همین دلیل تشخیص و درمان زودهنگام هر نوع بیماری و
اختالل در عملکرد کلیهها از پیشرفت بیماریهای کلیوی و تبدیل
آن به نارسایی جدی پیشگیری میکند.

سودمندیمصرفگوجهفرنگیدرپیشگیریازسرطانپروستات
یک متخصص کلیه و مجاری ادراری گفت :مصرف
گوجهفرنگی در مردان تا حد زیادی از سرطان پروستات
پیشگیری میکند.
به گزارش ایسنا ،دکتر شهریار امیرحسنی اظهار کرد:
یکی از شایعترین سرطانها میان مردان ،سرطان پروستات
است که رعایت اصول تغذیهای تا حد زیادی از آن پیشگیری
میکند؛ به طوری که مصرف گوجهفرنگی ،چای سبز،
ویتامین  Cو  Dاثر پیشگیرانه دارند.
وی تصریح کرد :خوشبختانه سرطان پروستات ،سرطان
مهاجمی نیست و روند رشد آن تدریجی است و در صورت
تشخیص زودرس به خوبی درمان میشود.
امیرحسنی خاطرنشان کرد :مردان  50سال به باال باید
از طریق انجام آزمایش  PSAغربالگری شوند تا در صورت
مشاهده مورد مشکوک سریع تحت درمان قرار گیرند.
وی اظهار کرد :مردان باالی  50سال و افرادی که سابقه
خانوادگی مبتال به سرطان پروستات دارند ،بیش از دیگران
در معرض خطر ابتال به این نوع سرطان قرار دارند.
وی تصریح کرد :قطع و وصل شدن ادرار ،احتباس ادرار،

تکرر ادرار ،وجود خون در ادرار و درد در ناحیه لگن و پایین
کمر در صورتی که متناوب باشد از عالئم ابتال به سرطان
پروستات است.
این متخصص مجاری ادراری گفت :سرطان پروستات در
موارد بسیار کمی موجب مرگ و میر افراد و در بیشتر موارد
به خوبی درمان میشود؛ به شرطی که سرطان پروستات در
مراحل اولیه باشد و اجزای مجاور را درگیر نکرده باشد ،کل
پروستات برداشته میشود.
امیرحسنی عنوان کرد :با توجه به شرایط بیمار و روند
پیشرفت بیماری درمان آغاز میشود و از روشهای جراحی،
پرتو درمانی ،هورمون درمانی و شیمی درمانی با توجه به
شرایط بیمار استفاده میشود.
وی تصریح کرد :در روش جراحی ،کل پروستات خارج و
در روش رادیوتراپی از انرژی قوی برای کشتن سلولهای
سرطانی استفاده میشود .هورمون درمانی نیز به منظور
متوقف کردن تولید هورمون تستوسترون در بدن انجام
میشود ،چراکه سلولهای سرطانی برای رشد ،به هورمون
تستوسترون نیاز دارند.

استعمال سیگار ،فشار خون ،چاقی ،استرس ،عد م تحرک و بیماری قند،
مهمترین دالیل ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی

یک متخصص قلب و عروق در همدان یکی از
عالمتهای درد قلبی را درد در پشت جناق سینه
دانست.
به گزارش ایسنا ،دکتر محسن قراخانی اظهار کرد :به
طور معمول درد قلبی در هر انسانی که سنش باال میرود
بویژه در مردان باالی  40سال و زنان باالی  50سال
بروز میکند.
وی تصریح کرد :درد قلبی درد در پشت جناق سینه
است که با انجام فعالیت تشدید شده و با استراحت نیز
بهبود پیدا مییابد ،اما عواملی مانند پرخوری ،سرما ،کوالک
و باد شدید نیز درد قلبی بیمار را شدت میبخشد.
این متخصص عنوان کرد :درد قفسه سینه با منشا
قلبی به گونهای است که بیمار در نیمه چپ سینه خود
دردی را احساس میکند که به دست چپ نیز انتشار پیدا
میکند و به طور بالقوه از ناف تا چانه کشیده میشود.
قراخانی خاطرنشان کرد :پزشک با گرفتن شرح حال
بیمار و سوالهایی که از بیمار میپرسد نوع درد بیمار را
درک میکند و در برخی شرایط کیفیت درد به صورت
سوزشی بوده و بیمار احساس فشردگی در قفسه سینه
خود میکند و گاهی در موقعیتی قرار میگیرد که تاکنون
تجربه نکرده است .وی تاکید کرد :مدت زمان درد بسیار

حائز اهمیت است .درد قلبی ،لحظهای و گذرا نبوده و در
دردهای ایسکمی (کم خونی قلب) تقریبا پنج تا  15دقیقه
به طول میانجامد و در صورتی که مدت زمان درد قلبی
بیشتر از زمان گفته شده باشد ،باید مهم تلقی شده و مورد
بررسی بیشتری قرار گیرد.
این متخصص قلب و عروق یادآور شد :مصرف سیگار،
فشار خون ،چاقی ،استرس ،عد م تحرک ،بیماری قند و
ارث از عواملی است که فرد را بیش از دیگران در معرض
ابتال به ناراحتیهای قلبی قرار میدهد.
وی گفت :ایسکمی نیز کم خونی قلبی است که به
لحاظ بافتی قابل برگشت است .عرق سرد نیز از عالئم
مشکالت قلبی است که میتواند همراه با عالئمی مانند
احساس فشردگی همراه با تهوع و استفراغ و تپش قلب
باشد .البته تهوع و استفراغ در سکتههای قلبی که در
سطح تحتانی اتفاق میافتد دیده میشود و نباید با
ایسکمی اشتباه گرفته شود.
قراخانی اظهار کرد :دردهای سکتهای معموال منشاء
عصبی دارند؛ دردهایی که در آن فرد احساس عجیبی
از درد دارد که تاکنون تجربه نکرده مانند اینکه جلوی
سینهاش منفجر میشود و بسیار احساس سنگینی در
ناحیه قلب به فرد دست میدهد.

ارتباط مصرف قلیان با افزایش خطر ابتال به بیماریهای هپاتیت و سل
رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت به تشریح
برخی عوارض ناشی از مصرف دخانیات پرداخت.
به گزارش ایسنا ،دکتر خسرو صادقنیت در همایش روز مبارزه
با دخانیات به تشریح برخی عوارض و مشکالت درخصوص
مصرف قلیان پرداخت و گفت :یکی از مشکالت ما در این زمینه
برداشتهای نادرست از عوارض قلیان است .مصرف قلیان نه تنها با
مصرف تنباکو همراه است بلکه هر وعده استفاده از آن معادل یک
تا پنج پاکت سیگار است؛ چراکه با عمق بیشتر و میزان دود بیشتری
مصرف میشود.
وی یکی دیگر از برداشتهای نادرست در مصرف قلیان را این
باور که چون دود قلیان از آب رد میشود آلودگیهای آن نیز رد
میشود ،دانست و گفت :این در حالیست که کار آب ،سرد کردن
دودی است که از ذغال ایجاد میشود و آب ضرر تنباکو را نیز
افزایش میدهد و دودها عمیقتر و با نفوذ بیشتری وارد ریه
میشوند .همچنین تنباکوهای معطر که در حال حاضر بیشتر باب
شدهاند ،میزان مواد شیمیایی زیادی دارند به طوری که حدود  70تا
 80درصد دود آنها را مواد صنعتی و شیمیایی تشکیل میدهد که

این دود عوارض متعددی را در بردارد.
افزایش خطر ابتال به بیماریهای هپاتیت و سل با مصرف قلیان
رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت افزود :چون دود
قلیان از آب و لوله قلیان رد میشود ،مجاری آن میتواند حاوی انواع
قارچها و مواد میکروبی باشد و بنابراین خطر بیماریهای دیگری
چون سل و هپاتیت را نیز افزایش میدهد .مشکل دیگر مصرف
قلیان ،بحث درگیری اطرافیان مصرف کننده است؛ چراکه نشان
داده شده دود قلیان برای اطرافیان مصرفکننده معادل  8تا 10
نخ سیگار است.
وجود موادمخدر در ترکیبات تنباکوهای قلیان

صادقنیت با اشاره به وجود موادمخدر در ترکیبات تنباکوهای
قلیان اظهار کرد :یکی از نگرانیهای جدی که اخیرا به گوش
ما رسیده و گزارشهایی را از برخی بیمارستانها در این زمینه
داشتهایم ،این است که شاهد مسمومیت با موادمخدر در افرادی
که قلیان مصرف کردهاند ،بودیم و برخی افراد سودجو این کار را
انجام میدهند.

وی با بیان اینکه مصرف قلیان در خانواده مشکل دیگری با
عنوان دود دسته سوم ایجاد میکند ،گفت :در زمان مصرف قلیان در
خانه دود آن روی جدارههای دیوار و زمین مینشیند و جذب پوست
کودکانی میشود که روی زمین راه رفته و یا به دیوار دست میزنند.
 90درصد کسانی که در دوران بلوغ سیگاری یا قلیانی محسوب
میشوند ،افرادی هستند که زیر  18سال سابقه مواجهه با این مواد
را داشتهاند.
رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه
عوارض مواددخانی بستگی به مدت و میزان مصرف آن دارد ،گفت:
هرچه میزان مصرف بیشتر باشد تاثیرات سوء آن نیز افزایش مییابد.
یکی از عوارض جدی برای مواددخانی پیر شدن پوست و ایجاد
چروک پوستی به خصوص در میان دختران و زنان است و مصرف
این مواد میتواند پیری زودرس پوست را به بار آورد .صادقنیت
تاکید کرد :یک مشکل دیگر مصرف مواددخانی عوارض آن در زمان
باروری هم در مردان و هم در زنان است و ممکن است برای جنین
و یا نوزاد متولد شده عوارض جسمی و عصبی ایجاد کند که بسیاری
از آنها قابل درمان نیست.

ایدز چگونه وارد بدن
میشود؟
ایدز بیماری است که توسط ویروسی به نام HIV
منتقل میشود .این ویروس به تدریج قدرت دفاعی بدن
را ضعیف میکند به طوریکه فرد به انواع عفونتها و
سرطانها مبتال شده و در نهایت میتواند منجر به مرگ
میشود.
به گزارش ایسنا ،از زمانی که فرد به ویروس مولد
ایدز ( )HIVمبتال میشود تا شروع بیماری ممکن است
بیش از  10سال طول بکشد؛ چرا که ابتال به  HIVدر
ظاهر فرد مشخص نمیشود .در این مدت فرد سالم بوده و
میتواند به کار و فعالیت خود ادامه دهد .ولی احتمال انتقال
ویروس به دیگران وجود دارد.
تماس جنسی با فرد مبتال بدون استفاده از وسایل
پیشگیری ،استفاده مشترک از وسایل تزریق یا سایر ابزار
تیغ و برنده مثل تیغ یا سوزن خالکوبی ،انتقال خون و
فرآوردههای خونی آلوده و انتقال از مادر مبتال به نوزاد
در طی حاملگی ،زایمان و شیردهی از راههای انتقال این
بیماری است .البته شایعترین راه ابتال به  HIVدر جهان
تماس جنسی نامطمئن ،محافظت نشده و خارج از چارچوب
است .مصرف موادمخدر ،الکل و ...قدرت تصمیمگیری فرد
را برای پرهیز از رابطه جنسی حفاظت نشده مختل میکند.
ویروس مولد ایدز از طریق تماسهای معمولی مثل دست
دادن ،در آغوش کشیدن ،روبوسی ،عطسه و سرفه ،استفاده
از توالت و حمام ،استفاده از ظروف و وسایل غذاخوری
مشترک ،استفاده از استخر عمومی و نیش حشرات منتقل
نمیشود .افراد مبتال و بیماران ،نیاز به حمایت و همدلی
جامعه دارند .آنچه ما را در معرض خطر قرار میدهد
رفتارهای پرخطر ماست ،نه زندگی در کنار افراد مبتال.
بنابر اعالم اداره کنترل ایدز و بیمارهای آمیزشی وزارت
بهداشت ،ابتال به ویروس مولد ایدز فقط از طریق آزمایش
خون مشخص میشود .از زمانی که ویروس وارد بدن فرد
شده تا زمانی که در آزمایش خون مشاهده میشود ممکن
است چند ماه طول بکشد .بهتر است قبل از انجام آزمایش
با یک مشاور صحبت شود .اگر از ابتالی خود یا همسر
خود به  HIVنگران هستیم میتوانیم به مرکز مشاوره
بیماریهای رفتاری مراجعه کنیم در این مراکز عالوه بر
آموزش ،مشاوره و ارائه وسایل پیشگیری ،آزمایشHIV
به صورت رایگان با حفظ رازداری انجام شده و افراد مبتال
یا بیمار تحت مراقبت و درمان قرار میگیرند .آدرس این
مراکز را از مراکز بهداشتی-درمانی منطقه خود سؤال کنید.
درحال حاضر درمان قطعی که ویروس را از بین ببرد،
وجود ندارد .درمانهای موجود میتوانند طول عمر بیمار
را افزایش داده و کیفیت زندگی او را بهتر کنند.هرکدام
از ما میتوانیم با حفاظت از خود و دیگران در برابر ایدز،
صحبت با دیگران در این مورد ،تالش برای پذیرفته شدن
و حمایت افراد مبتال به  HIVدر جامعه و محله خود،
مشارکت در اطالعرسانی برای ایدز و دعوت از دیگران
برای این مشارکت گامی در جهت مبارزه با ایدز برداریم و
از هماکنون پیشگام شویم.

امکان درمان سرطان پوست
با بهرهگیری از ویروس تبخال
پزشکان اخیرا موفق شدند سرطان پوست را به کمک
دارویی که ماده اصلی آن از ویروس تبخال تهیه شده،
مداوا کنند.
به گزارش ایسنا ،این پزشکان موفق شدند بیماران
مبتال به نوع مهاجم سرطان پوست را با کمک این دارو
معالجه کنند .در صورتی که این دارو با نام T-VEC
تایید شود میتوان تا سال آینده آن را به طور گسترده
در دسترس بیماران سرطانی قرار داد .این روش درمانی
از این قابلیت برخوردار است که بر سرطان غلبه کند .حتی
در صورتی که این بیماری به اعضای سراسر بدن هم
گسترش پیدا کرده باشد این امکان وجود دارد و میتواند
امید تازهای برای مبتالیان به سرطان پوست باشد.
«کوین هارینگتون» ،متخصص ارشد این مطالعه
از موسسه تحقیقات سرطان لندن گفت :این اولین بار
است که ویروسدرمانی در فاز سوم یک آزمایش بالینی
موفقیتآمیز بوده و امید بزرگی در درمان این سرطان به
حساب میآید.
این آزمایش با شرکت بیش از  400فرد مبتال به مالنوم
وخیم انجام گرفت و از هر چهار بیمار یک نفر به این
روشدرمانی پاسخ داده و  16درصد پس از گذشت شش
ماه در وضعیت تسکین و تقلیل بیماری بودند .همچنین
حدود  10درصد بیماران تحت درمان در وضعیت بهبودی
کامل بودند به طوری که هیچ اثر قابل شناسایی از سرطان
در آنان وجود نداشته است.
به گفته هارینگتون ،یافتههای به دست آمده حائز
اهمیت هستند زیرا در تمامی بیماران روشهای درمانی
موسوم جوابگو نبوده است .این روش درمانی بر اساس نوع
خنثی شده ویروس تبخال بوده و ب ه گونهای طراحی شده
که تولید پروتئین آلودهکننده سلولهای سالم را متوقف
سازد .سپس سلولهای سرطانی گونه پروتئین مسدود شده
متعلق به خود را تولید کرده ،کمبود موجود را از بین میبرد
و به ویروس تعدیل شده اجازه میدهد تا در بافت سرطانی
رشد کند .ویروس تبخال داخل سلولهای سرطانی تکثیر
میشود تا زمانی که ویروس در فضای اطراف پراکنده شود
و موجب بروز واکنش ایمنی ثانویه علیه تومور شود .زمانی
که سیستم ایمنی از طریق روش دارویی  T-VECفعال
شود ،توانایی پیدا میکند تا سلولهای سرطانی را شناسایی
و به آنها حمله کند.

بینالملل
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توافق تسلیحاتی
 2/4میلیارد دالری آمریکا
با کرهجنوبی و لبنان

وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اطالع داد
که توافق تسلیحاتی به ارزش  2.4میلیارد دالر را با
کرهجنوبی و لبنان تایید کرده که شامل سه سیستم
دفاع موشکی "آگیس" مستقر بر ناو برای سئول و
شش هواپیمای پشتیبانی هوایی برای بیروت است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،این
دو اطالعیه مجزا ،به کنگره درخصوص فروشهای
بالقوه اطالع داده اما به این معنا نیست که یک توافق
واقعی نهایی شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا گفت ،فروش تسلیحات
به ارزش  1.91میلیارد دالر به سئول را تایید کرده
است .این توافق شامل سه سیستم دفاع موشکی
آگیس مستقر بر ناو ،سه سیستم عمود پرتاب و
تجهیزات ،آموزش و حمایتهای مرتبط با آنها است.
مقاطعهکاران اصلی این توافقنامه سیستمهای
دریایی کمپانی الکهید مارتین ،کمپانی ریتون و
کمپانی جنرال دینامیک هستند.
سیستم دفاع موشکی «آگیس» توانایی کشتیهای
نیروی دریایی کرهجنوبی برای دفاع از خودشان را
ارتقاء میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا گفت :این سیستم بخش
اصلی تالش نیروی دریایی کرهجنوبی برای ارتقاء
توانایی دفاع موشکی بالستیک و مستقر بر ناو است.
این وزارتخانه فروش احتمالی شش هواپیمای
پشتیبان هوایی "سوپر توکانو  " 29-Aبه اضافه
موتورها و تجهیزات ،حمایتها و آموزشهای مرتبط
با آن را تایید کرده است .این توافق به ارزش 462
میلیون دالر برآورد شده است .مقاطعهکاران اصلی
این توافق کمپانی سییرا نوادا ،کمپانی سیستمهای
بی.ای.ایی و پرات اند ویتنی هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا گفت ،این هواپیما
به لبنان توانایی بیشتری برای دفاع از نیروهای
زمینیاش و رسیدگی به تهدیدهای امنیتی مرزی و
داخلی میدهد.

داعش مصر
حمله موشکی
ِ
به نیروهای سازمان ملل
در شبه جزیره سینا

شاخه مصری داعش نیروهای حافظ صلح سازمان
ملل در شبه جزیره سیناء را هدف قرار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری العربیه،
منابع امنیتی مصر اعالم کردند ،افراد مسلح که گمان
میرود عضور گروه "والیت سیناء" شاخه مصری
داعش باشند فرودگاهی در شبه جزیره سیناء که
مورد استفاده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل است
را با موشک هدف قرار دادند .تشکیالت تروریستی
«والیت سیناء» در صفحههای رسمی خود در توییتر
مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
هنوز جزئیات دقیق این حمله اعالم نشده است.
برخی منابع امنیتی گزارش دادند که موشکها به
محوطه فرودگاه اصابت کردهاند اما برخی دیگر اعالم
کردهاند که این موشکها بیرون فرودگاه سقوط
کردهاند .گروه تروریستی والیت سیناء اعالم کرد که
این حمله در پاسخ به بازداشت یکی از زنان ساکنان
شهر شیخ زوید واقع در نزدیکی فرودگاه مذکور توسط
پلیس مصر انجام شده است.

حمایت مجدد آمریکا از
دور جدید حمله رژیم
صهیونیستی به نوار غزه

دولت آمریکا ضمن تایید ادعاهای رژیم صهیونیستی
در توجیه حمله اخیرش به پایگاههای گردان عزالدین
قسام در شمال غزه ،بار دیگر حمایت خود از این رژیم
را اعالم کرد .به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مصری
الیوم السابع ،جاش ارنست ،سخنگوی کاخ سفید که همراه
با باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا به نشست سران
"جی هفت" در آلمان رفته ،در مصاحبه با خبرنگاران
گفت :آمریکا به صورت کامال شفاف در کنار اسرائیل
ایستاده و برای تلآویو در دفاع از مردم خود حق قائل
است .رژیم صهیونیستی حمالت خود به نوار غزه را با
بیان این مطلب که "این حمالت در پاسخ به حمالت
موشکی فلسطینیهاست" توجیه میکند .جنگندههای
رژیم صهیونیستی یکشنبه هفته گذشته حملهای به
پایگاه نظامی وابسته به گردانهای عزالدین قسام ،شاخه
نظامی حماس در شهرک "بیت الهیا" در شمال نوار غزه
داشتند.
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گسترش نفوذ داعش در شمال لیبی
با سقوط کامل شهر سرت

تروریستهای داعش با اشغال نیروگاه تولید برق
در شهر سرت لیبی ،کنترل کامل این شهر را به دست
گرفتند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز
عربی ،تروریستهای داعش که پیشتر کنترل فرودگاه
شهر سرت لیبی را در دست گرفته بودند با اشغال نیروگاه
تولید برق در غرب این شهر ،شهر نفتخیز سرت را به
طور کامل اشغال کردند.
خبرگزاری «اعماق» ،وابسته به داعش تصاویری از
حضور تروریستهای این گروه در پایگاه «البخاریه» و
گذرگاه «الخمسین» که نخستین ایست بازرسی در غرب
شهر سرت محسوب میشود منتشر کرد.
شبکه الجزیره نیز اعالم کرد که داعش کنترل کامل
شهر سرت و اطراف آن را از شرق و غرب در دست
گرفته و حتی در حال پیشروی به سمت شهرک «بویرات
لحسون» در  90کیلومتری غرب سرت و در نزدیکی شهر
مصراته است.
با وجود نگرانیها از پیشروی داعش در "مصراته" بسیج
عمومی در این شهر اعالم شده و بسیاری از گردانهای
مسلح آماده رفتن به شهرک "بویرات لحسون" برای
مقابله با داعش هستند.
به دنبال حمله ناگهانی داعش به پایگاه البخاریه چهار
تن از نیروهای گردان  162کشته و بیش از هشت تن

دیگر زخمی شدند.
شبهنظامیان فجر لیبی از پایگاه البخاریه در شهر سرت
به عنوان مقر خود استفاده میکردند که با کنترل داعش
بر این پایگاه شهر سرت به طور کامل به اشغال داعش
درآمد.
تروریستهای داعش از مدتها پیش حمالتی را به
لیبی آغاز کرده و با شبهنظامیان فجر لیبی درگیر بودند.
لیبی از یکسو صحنه درگیریها میان داعش و
شبهنظامیان و از سوی دیگر صحنه درگیریها میان
ارتش و شبهنظامیان است .از نظر سیاسی نیز دو دولت
در این کشور فعالیت دارند .دولت لیبرال طبرق که از
نظر بینالمللی به رسمیت شناخته شده و یکی هم دولت
طرابلس که از سوی شبهنظامیان فجر لیبی حمایت
میشود.

رامسفلد وزیر دفاع اسبق آمریکا :

بوش به اشتباه دموکراسی را به عراق تحمیل کرد
ناتو دیگر ناکارآمد شده است

وزیر دفاع دوران جورج بوش پسر گفت که بوش به
اشتباه تالش کرد تا دموکراسی را به عراق تحمیل کند.
او همچنین گفت ،ناتو برای مقابله با تهدیدهای مدرن
ناکارآمد شده و باید جایش را به یک ائتالف جهانیتر به
منظور مقابله با داعش بدهد.
به گزارش ایسنا ،دونالد رامسفلد ،وزیر دفاع دوران
جورج بوش پسر ،رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه با
روزنامه تایمز گفت :جورج بوش پسر به اشتباه دموکراسی
را به عراق تحمیل کرد .من تنها شخصی نیستم که فکر
میکنم الگوی خاص دموکراسی ما برای سایر کشورها
تنها در هر برههای از تاریخ آن کشورها مناسب است .ایده
این مساله که ما میتوانیم دموکراسی در عراق ایجاد کنیم
به نظر غیرواقعی میآمد .من همان موقعی که این مطلب
را شنیدم نگران آن شدم.
رامسفلد همچنین گفت که ناتو و سازمان ملل دیگر
قادر به مواجهه با تهدیدهای مدرن نظیر داعش ،تسلیحات
شیمیایی ،ایران و بردهداری نیستند و به جایش باید یک
ائتالف از کشورهای "خردمند" از سراسر جهان شکل گیرد.
وی همچنین تردید خود را بابت این مساله ابراز داشت که
غرب باید به آسانی بتواند داعش را شکست دهد و یک

شکل جدید از تهاجم جنگ
سرد برای مقابله با این گروه
تروریستی الزم است.
وزیر دفاع دوران جورج
بوش پسر همچنین هشدار داد
که کشورهای عربی در حال
فروپاشی هستند و گفت که
حمالت هوایی غرب در لیبی
تنها باعث بیثباتتر کردن
منطقه شده است.
رامسفلد به باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا نیز
اشاره کرد و گفت :او در نشان دادن رهبری خود ناکام
مانده و این مساله هم بر درگیریهای اوکراین و هم
در خاورمیانه اثر گذاشته است .ما نمیتوانیم نگهبان
جهان باشیم چون عرصه جهانی بسیار بزرگ است .اما
مردم میخواهند درباره آینده و خطرات بدانند .رهبران
باید به آنها بگویند که چه اتفاقی میافتد .وی همچنین
پیش بینی کرد که برای شکست داعش دههها زمان نیاز
است و باید به جای استفاده از گلوله و حمالت هوایی با
ایدئولوژی آنها مقابله کرد.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد

کرهشمالی تاسیسات اتمی مخفیانه هم دارد

وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد ،کرهشمالی احتماال تاسیسات اتمی دارد که ناظران بینالمللی هنوز از آن بیخبرند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ ،در حال حاضر جامعه بینالملل از فعالیتهای جاری کرهشمالی
در تاسیسات اتمی یانگ بیون اطالع دارد اما اکنون وزارت خارجه آمریکا در افشاگری عجیب ادعا کرده است که
پیونگیانگ احتما ًال تاسیسات اتمی مخفی دارد.
این وزارتخانه در گزارش خود درباره تبعیت و پیروی از قوانین تسلیحاتی ،معاهدات منع گسترش تسلیحات اتمی و
خلع سالح همچنین مدعی شد که مقامات معتقدند ،کرهشمالی هیچ قصدی برای پیروی از این معاهدات جهت توقف
برنامه اتمی خود ندارد.
پیونگیانگ در حال حاضر یک رآکتور اتمی پنج مگاواتی در تاسیسات یانگ بیون خود دارد و سایر تاسیسات اتمی
در جهت تولید پلوتونیوم فعال هستند .تا به امروز کرهشمالی سه آزمایش اتمی در سالهای  2013 ،2009 ،2006انجام
داده است .این کشور در حال حاضر همچنین فعالیتهای خود را بر رآکتورها به سبک متمرکز کرده است.

خارج کردن نام اسرائیل از «لیست ننگ» از سوی سازمان ملل!
به رغم اعتراضات سازمان ملل به جنایات رژیم
صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی ،این سازمان از درج
نام اسرائیل در فهرست موسوم به "لیست ننگ" خودداری
کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز
عربی ،اخیرا لیلی زروقی ،نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل
در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه در پیش نویس
گزارشی که آن را برای بان کی مون ،دبیرکل سازمان
ملل فرستاد پیشنهاد داد که اسرائیل و برخی گروههای
فلسطینی در لیست سیاه سازمان ملل در خصوص نقض
حقوق کودکان قرار بگیرند.
این لیست که به "لیست ننگ" معروف است شامل
کشورها و سازمانهایی است که به نقض حقوق کودکان
پرداختهاند.
گزارش زورقی هفته گذشته به دست اعضای شورای

امنیت رسید اما سازمان ملل که بارها در گزارشهای خود
اسرائیل را به جنایات علیه کودکان متهم کرده از درج نام
اسرائیل در این لیست امتناع کرد.
منابعی در سازمان ملل اعالم کردند که تصمیم بان
کی مون برای رد پیشنهاد زروقی تصمیمی "غیر معمول"
بوده است .در گزارش زروقی انتقاد شدیدی از عملیات
نظامی اخیر اسرائیل در نوار غزه شده است.
پیشتر نیز منابع دیپلماتیک در سازمان ملل اعالم کردند
بان کی مون تمایلی برای درج نام اسرائیل در این فهرست
ندارد .همچنین دیده بان حقوق بشر نیز در بیانیهای اعالم
کرد که از بان کی مون خواسته تا اسامی تمامی کشورها
و گروههای مسلحی را که دست به جنایت علیه کودکان
میزنند در فهرست موسوم به "لیست ننگ" قرار دهد و
در برابر فشارهایی که واشنگتن و تل آویو برای عدم درج
نام اسرائیل در این لیست اعمال میکنند بایستد.

منفجر کردن خط انتقال گاز به دمشق توسط داعش
کنترل ارتش سوریه بر چاههای نفت حمص شرقی

اعضای گروه
تروریستی داعش خط
انتقال گاز طبیعی منطقه
تیفور در حومه حمص
شرقی به دمشق و حومه
آن را منفجر کردند.
به گزارش ایسنا به
نقل از سایت شبکه
اسکای نیوز عربی ،دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که اعضای گروه تروریستی
داعش خط انتقال گاز طبیعی کشیده شده از منطقه تیفور در حومه حمص شرقی تا دمشق
و اطراف آن را هدف قرار دادند .این دیده بانی اعالم کرد که از این خط برای انتقال گاز
به حمص و دمشق و تولید برق و سوخت منازل استفاده میشد.
منطقه تیفور همچنین شامل فرودگاه نظامی بزرگی است که همچنان نظام بشار اسد
کنترل آن را در دست دارد .اعضای داعش طی هفتههای اخیر به چندین میدان گازی در
حومه حمص شرقی تسلط یافتهاند.
این در حالی است که خبرنگار المیادین اعالم کرد که درگیریهایی میان نیروهای
سوری و داعش در شرق جزل و چاههای نفت این منطقه رخ داده است اما ارتش سوریه
توانسته است چاههای نفت جزل را در حومه حمص شرقی به تصرف خود در آورد.

هشدار صلیب سرخ نسبت به اوضاع وخیم سودان جنوبی
به خاطر کمبود آب ،مشکالت بهداشتی و قحطی
کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعالم
کرد که صدها هزار شهروند سودان جنوبی
با خطراتی از جمله کمبود آب ،مشکالت
بهداشتی و قحطی مواجه هستند.
به گزارش ایسنا ،اریک مارکلی،
رییس عملیاتهای شرق آفریقای
کمیته بینالمللی صلیب سرخ با اشاره به
مشکالت بسیاری که مردم سودان جنوبی
با آن مواجه هستند ،خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در این
کشور شد.
وی تصریح کرد :اوضاع انسانی در این کشور به سرعت رو به وخامت گذاشته و بدین
ترتیب ،نیاز مبرمی به تجهیزات بهداشتی ،آب آشامیدنی و غذا در سودان جنوبی وجود
دارد.
مارکلی خاطرنشان کرد :در صورتی که وضعیت بهتر نشود ،جان صدها هزار تن
از مردم در سودان جنوبی با تهدید مواجه خواهد شد .این مقام صلیب سرخ از جامعه
بینالمللی خواست به طور گسترده و فوری در قبال این وضعیت اقدام کنند.

کشف و خنثیسازی  8خودروی
بمبگذاری شده در کربال و ورودی بغداد

منابع امنیتی عراق از شناسایی و خنثی سازی هفت خودروی بمب گذاری شده در
استان کربال و یک خودروی دیگر در ورودی بغداد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،یک منبع امنیتی به خبرگزاری عراق گفت که پلیس استان کربال
هفت خودروی بمب گذاری شده را که از محور "النخیب" وارد این استان شده بود ،در
منطقه العباس در شمال کربال شناسایی و خنثی کرد.
به گفته این منبع امنیتی ،پلیس استان کربال همچنین به اطالعاتی مبنی بر وجود یک
خوردوی بمب گذاری شده دیگر در ورودی بغداد از محور "الدورة" دست یافت که در
نتیجه تماسها میان پلیس و دستگاههای امنیتی در بغداد این خودرو نیز شناسایی و خنثی
شد .به گزارش منبع مذکور ،نیروهای امنیتی در کربال و بغداد رانندگان این خودروها را
بازداشت و بازجویی از آنها را آغاز کردند.
سازمان اطالعات ضد ترور بغداد نیز اعالم کرد که شش خودروی بمب گذاری شده
را در یکی از مناطق بغداد کشف و ضبط کرده است.
بغداد در دوره اخیر صحنه انفجارهای متعددی بوده که داعش مسئولیت بیشتر آنها
را برعهده میگیرد .تروریستها همچنین زائران کربال را با انجام حمالت انتحاری هدف
قرار میدهند اما نیروهای امنیتی عراقی همواره برای مقابله با تروریستها آماده هستند.

دستیابی ارتش آمریکا
به بایگانی اطالعاتی داعش

ارتش آمریکا به اطالعات مهمی درباره گروه داعش دست پیدا کرده است .یگانهای
ویژه ارتش آمریکا در جریان عملیاتی در شرق سوریه به اسنادی دست یافتهاند که
شواهدی از ساختارهای فرماندهی و مالی این گروه را روشن میکنند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه نیویورک تایمز نوشت :یگانهای ویژه ارتش آمریکا در
عملیات تجسسی در شرق سوریه به اسنادی از داعش دست یافتهاند که جزئیاتی از ساختار
فرماندهی این گروه تروریستی را روشن میکند.
این روزنامه به نقل از منابع خبری خود در دولت آمریکا گزارش داده است که در این
عملیات چندین لپتاپ و تلفن همراه کشف شده است.
حجم اطالعات به دست آمدهای که بازرسان اکنون در اختیار دارند ،حدود چهار
تا هفت ترابایت گزارش شده است .هر ترابایت برابر با حدود  ۱۰۰۰گیگا بایت
است.
بررسی این اطالعات همچنین شواهدی از ساختارهای مالی و اقدامات امنیتی این
گروه تروریستی در اختیار بازرسان قرار داده است .از آن گذشته ارتش آمریکا به کمک این
اطالعات ،اهداف حمالت هوایی خود را مشخص کرده است.
هنوز روشن نیست که آیا این اطالعات میتوانند به یافتن محل اقامت رهبر داعش،
ابوبکر البغدادی نیز کمک کنند یا خیر.
این عملیات که منجر به کشف این اطالعات شده ،در شرق سوریه انجام شده است.
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پس از آن که یکی از رهبران بلندپایه شبهنظامیان مرتبط با القاعده در شرق لیبی
به دست افراد مسلحی که ماسک به صورت داشتند ،کشته شد ،این شبهنظامیان
چهارشنبه گذشته علیه تروریستهای وابسته به داعش در لیبی اعالم جنگ کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،پس از آن که چند فرد
مسلح ناشناس با اسلحه اقدام به ترور "ناصر العکر" ،یک شبهنظامی بلندپایه وابسته
به القاعده در لیبی که زمانی به جرم تروریسم در زندانهای انگلیس به سر برده،
کردند ،میان دو گروه شبهنظامیان وابسته به القاعده و همچنین وابسته به داعش
درگیریهایی در لیبی رخ داد که  11کشته از دو طرف بر جای گذاشت.
این شبهنظامی بلندپایه وابسته به القاعده که  55سال سن داشت و همراه با
دستیارش کشته شد ،زمانی در افغانستان به انجام عملیات میپرداخته است.
گروه وابسته به ناصر العکر موسوم به "شورای جهادی درنا" چهارشنبه گذشته با
اعالم بیانیهای ترور وی را اعالم کرده و تروریستهای داعش را عامل آن دانست.
این گروه داعش را متهم به استبداد و ارتکاب جرم کرد و متعهد شد تا زمانی که
هیچیک از آنها روی زمین باقی نماند با آنها دست به "جنگ مقدس" خواهد زد.
شورای جهادی درنا همچنین از مردم خواست علیه گروه داعش به پا خیزند .در
جریان درگیریهای میان شبهنظامیان مرتبط با داعش در لیبی و شبهنظامیان گروه
شورای جهادی درنا دست کم  9تروریست داعش و دو شبه نظامی وابسته به این
شورا شامل سالم دربی ،فرمانده تیپ ابوسالم کشته شدند.
گروههای مرتبط با داعش و القاعده در سوریه نیز درگیریهایی داشتهاند .سال
گذشته میالدی یک شاخه وابسته به داعش کنترل شهر درنای لیبی را به دست
گرفت.

کمک  300میلیون دالری کویت
به یمن و عراق

وزارت امور خارجه کویت چهارشنبه گذشته اعالم کرد ،دولت این کشور 300
میلیون دالر را به کمکهای انسان دوستانه به کشورهای عراق و یمن اختصاص
میدهد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،خبرگزاری رسمی کویت به نقل از
جاسم المبارکی ،رییس سازمانهای بینالمللی در وزارت امور خارجه کویت گزارش
داد این کشور به عنوان کمک انساندوستانه  200میلیون دالر را به عراق و 100
میلیون دالر را به یمن به منظور رسیدگی به بحران انسانی در این دو کشور ارسال
خواهد کرد.

تمدید تحریم واردات مواد غذایی
از کشورهای غربی توسط روسیه

رئیس دفتر کرملین اعالم کرد ،روسیه تا زمانی که غرب تحریمهایش علیه مسکو
را حفظ کند تحریم واردات مواد غذایی غربی را ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس ،سرگئی ایوانوف ،رئیس دفتر کرملین با
اشاره به تصمیم گروه هفت برای تداوم تحریمها علیه روسیه اظهار کرد :این نسبتا
منطقی است که فرض کنیم روسیه نیز تحریمهایش علیه غرب را تمدید کند.
این اظهارنظر در حالی مطرح شد که آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را در پاسخ
به الحاق شبهجزیره کریمه به خاک خود و حمایت از جداییطلبان در شرق اوکراین
تحریم کردند.
در جریان این تحریمها آنها دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه غربی را
قطع کرده و صادرات تکنولوژیهای نظامی و حوزه انرژی به روسیه را متوقف
کردند .در مقابل مسکو نیز هرگونه واردات مواد غذایی از کشورهای غربی را
تحریم کرد.

اعدام  130اسیر توسط گروه وحشی داعش
در موصل

گروه تروریستی داعش  130تن را که پیشتر در جریان حمالت خود بازداشت کرده
یا ربوده بود ،در جنوب موصل اعدام کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه المیادین ،گروه تروریستی داعش این افراد را
که بیشتر آنها از نیروهای امنیتی یا نزدیکان آنها بودند ،در داخل اردوگاه الغزالنی در
شهر موصل واقع در شمال عراق اعدام کرد.
داعش پس از تصرف مناطق مختلف افرادی را که نزدیک به نیروهای دولتی باشد
را بازداشت میکند و سپس به قتل میرساند.

بين الملل
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کشتهشدن بیش از  230هزار نفر
طی  4سال جنگ داخلی در سوریه!
طبق آخرین آماری که دیده بان حقوق بشر سوریه
ارائه داده است ،آمار کشته شدگان در سوریه از آغاز
درگیریها در اواسط ماه مارس سال  2011تا کنون به
بیش از  230هزار کشته افزایش یافته است که بیشتر
آنها از نیروهای درگیر بوده و حدود  11هزار و 500
کودک نیز در این میان کشته شدهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه الشرق االوسط،
رامی عبدالرحمان ،مدیر مرکز حقوق بشر سوریه که مقر
آن در انگلیس است ،گفت :از آغاز رخدادها در سوریه و
با کشته شدن اولین نفر در استان درعا در  18مارس
 2011تا تاریخ هشتم مه  230 ،2015هزار و  618تن
کشته شدهاند.
از میان این کشته شدگان  69هزار و  494تن
غیرنظامی و  41هزار و  116تن از مخالفان سوری و
از کردها و  31هزار و  247تن از نیروهای خارجی تندرو
و  49هزار و  106تن از نیروهای نظام اسد و  36هزار و
 464تن از افراد مسلح حامی نظام و  3191تن مجهول
الهویه هستند.
دیده بان حقوق بشر سوریه در اطالعات خود به شبکه
گستردهای از فرستادگان و فعاالن و منابع نظامی و

پزشکی در تمام سوریه تکیه میکند.
در میان غیرنظامیان نیز  11هزار و  493کودک و
 7371زن باالی  18سال کشته شدهاند.
از سوی دیگر ،مخالفان سوری اعالم کردند که دومین
پایگاه نظامی در درعا را تحت کنترل خود درآوردهاند.
عصام الریس ،سخنگوی جبهه جنوبی ائتالف از
گروههای مخالف است در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه
گفت :مخالفان تیپ  52را کامال تحت کنترل خود
درآورند.
همزمان ،ابواحمد العاصمی ،از سرکردههای ارتش آزاد
در جبهه جنوبی گفت :تیپ  52دومین تیپ بزرگ در درعا
پس از تیپ  61به کار میآید که حدود شش ماه قبل
تحت تصرف مخالفان قرار گرفت.

کشته شدن  46هزار نیروی نظامی ،داوطلب مردمی
و پیشمرگ کرد در جنگ با داعش طی یک سال گذشته در عراق
همزمان با تغییرات گسترده در وزارت کشور عراق
و تغییر حدود  35افسر ارشد ،یک نهاد غیر دولتی در
عراق اعالم کرد که حدود  46هزار تن از نیروهای ارتش،
گروههای داوطلب مردمی ،عشایر و پیش مرگها طی
یک سال درگیری با داعش در عراق کشته شدهاند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط
نوشت :وزارت کشور عراق  35تن از افسران ارشد خود
را در راستای بهبود عملکرد این وزارتخانه و اجرای
برنامههای دولت با هماهنگی حیدرالعبادی ،نخست وزیر
عراق تغییر داد و نظامیان دیگری را به جای آنها تعیین
کرد.
وزارت کشور عراق در بیانیهای اعالم کرد :هدف اول
و آخر از تغییر این افراد ،کارکرد و ارتقای سطح لیاقت
و شایستگی افسران امنیتی و فعال سازی بخشهای
مختلف این وزارتخانه بود و ما از شهروندان میخواهیم تا
به شایعات و تبلیغات منتشر شده در این باره که بر روحیه
کارکنان نهادهای امنیتی تاثیر میگذارد گوش ندهند.
در همین حال محمد اللکاش ،عضو پارلمان عراق
اعالم کرد :تغییر برخی از فرماندهان امنیتی بدون شناخت
انگیزهها و دالیل کافی نیست؛ چرا که اگر برخی از این
فرماندهان کوتاهی کردهاند پس جایگزینی آنها صرفا
یک تغییر نیست ،بلکه مجازات محسوب میشود و این
چیزی است که ما پیشتر در وزارت کشور یا دفاع شاهد
آن نبودهایم.
وی افزود :برخی فرماندهان هستند که قوانین را زیر
پا گذاشتهاند اما هنوز در سمت خود هستند و برخی دیگر
عامل کشتار عراقیها هستند .اما از امتیازات برخوردارند.
حمله ناکام داعش به شهر "عامریه" فلوجه و منع آمد
و شد در این شهر
همزمان با این تغییرات در وزارت کشور عراق،
تروریستهای داعش با لباس نظامی و در دست داشتن
تفنگ و بستن کمربندهای منفجره به ساختمان شورای

شهر عامریه در فلوجه حمله کردند.
فالح العیساوی ،معاون رئیس شورای استانداری االنبار
در این باره گفت :سه عامل انتحاری تالش کردند تا خود
را در داخل ساختمان شورای شهر عامریه فلوجه منفجر
کنند اما نیروهای امنیتی یکی از آنها را از پای درآورده و
دو تن دیگر را محاصره کردند.
در همین راستا حضیر الراشد ،عضو شورای شهر عامریه
الفلوجه اعالم کرد که آمد و شد در این شهر ممنوع شده
و اوضاع امنیتی تحت کنترل است.
همچنین نهاد "حشد" که یک نهاد غیر دولتی در
عراق و مسئول بررسی کشتارهای دسته جمعی است،
اعالم کرد که طی یک سال درگیری نیروهای عراقی با
تروریستهای داعش در استانهای شرق ،شمال و غرب
حدود  46هزار تن کشته شدهاند.
به گزارش این نهاد غیر دولتی این تعداد قربانی
شامل نیروهای امنیتی ،نیروهای داوطلب مردمی و پیش
مرگهاست.
در گزارش این نهاد آمده است :حدود  40هزار تن از
نیروهای امنیتی و داوطلبان مردمی از ژوئن گذشته تاکنون
کشته شدهاند .سه هزار تن نیز مفقود شدهاند 3000 .تن از
پیشمرگها و  3000تن از عشایر سنی و نیروهای بیداری
نیز در این درگیریها کشته شدهاند.

اداره امنیت آمریکا فاش کرد

ارتباط دهها کارمند فرودگاههای آمریکا
با گروههای تروریستی!

در پی انتشار گزارشی از سوی اداره امنیت کشور آمریکا مشخص شد که دهها تن از کارمندان فرودگاههای این
کشور که با گروههای تروریستی مرتبط هستند ،استخدام شدهاند و همین امر انتقادهایی را علیه آژانس امنیت حملونقل
ایاالت متحده به وجود آورده است.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،در پی گزارش اداره امنیت کشور آمریکا
مشخص شد که آژانس امنیت حملونقل این کشور از رهگیری و شناسایی دستکم  73تن مرتبط با تروریسم که توسط
فرودگاههای آمریکا استخدام شدند ،ناکام ماندند .براساس قانون ،آژانس امنیت حملونقل آمریکا نظارت محدودی بر
روند استخدام کارمندان دارد.
جان روث سربازرس امنیت کشور در جریان حضور در مقابل قانونگذاران گفت ،این قانون باید تغییر کند تا آژانس
بتواند به تمامی اطالعات مرتبط دست پیدا کند که شامل لیستهای عامالن تروریستی و افراد مرتبط در اداره پلیس
فدرال آمریکا (افبیآی) است .بکی رورینگ ،معاون مدیر فرودگاه بینالمللی سن پال مینهآپولیس به قانونگذاران
گفت که کارمندان سابق «نشانهدار» حتی به سوریه رفتهاند تا به داعش بپیوندند .در جریان یک جلسه مشابه با حضور
قانونگذاران آمریکایی ،یکی از مقامهای آژانس امنیت حملونقل برنامه بررسی قبل از پرواز مسافران را به صورت
تصادفی مورد انتقاد قرار داد .معاون مدیر امنیتی فرودگاه بینالمللی سن پال  -مینهآپولیس همچنین گفت که کارمندان
آژانس امنیت حملونقل روحیه خوبی ندارند و در محیطی آکنده از ترس و بیاعتمادی کار میکنند .جی جانسون ،رئیس
امنیت کشور آمریکا اخیراً برنامههای جدیدی را برای ارتقای نظارت امنیتی در فرودگاههای آمریکا ارایه کرده است؛ اقدامی که
در پی توانایی بازرسان برای قاچاق تسلیحات و مواد منفجره تقلبی از ایستهای بازرسی صورت گرفته است .جانسون ،ملوین
کاراوای ،رئیس موقت آژانس امنیت حملونقل را از کار برکنار کرد و جایش مارک هتفیلد را منصوب کرد.

پیروزی چشمگیر کردها
در انتخابات پارلمانی ترکیه

نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه
نشان میدهد که حزب عدالت و توسعه ،که از رجب
طیب اردوغان رئیس جمهور حمایت میکند ،اکثریت
خود را در پارلمان از دست داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه تلویزیونی تی
آر تی ترکیه ،درحالی که  ۹۹درصد آرا شمارش شده،
حزب عدالت و توسعه تنها  ۴۱درصد آرا را به دست
آورده است.
به این ترتیب حزبی که برای  ۱۳سال تحت هدایت
اردوغان بالمنازع به نظر میرسید اکنون ممکن است
برای تشکیل دولت به تقال بیافتد و به فکر ائتالف
باشد .بر اساس قانون اساسی ترکیه در صورتی که
تا  ۴۵روز دیگر ائتالفی شکل نگیرد ،امکان برگزاری
انتخابات تازه فراهم خواهد شد.
این در حالی است که دولت باغچلی ،رهبر حزب
اپوزیسیون حرکت ملی با رد گزینه ائتالف با حزب
عدالت و توسعه گفت :باید ائتالف متناسبی تشکیل
شود .حزب حاکم برای حل مشکل کردهای ترکیه
با حزب دموکراتیک مردم همکاری کرد .این احزاب
باید ائتالف تشکیل دهند .مدل دوم تشکیل ائتالف
میان "حزب عدالت و توسعه – مردم جمهوریخواه
 دموکراتیک مردم" است .حزب ما آماده است تا درصورت تشکیل چنین ائتالفی ،حزب اصلی اپوزیسیون
ترکیه شود.

استعفای نخستوزیر ترکیه
در پی ناکامی حزب حاکم
این کشور در انتخابات
پارلمانی

در پی ناکامی حزب عدالت و توسعه در به دست
آوردن اکثریت مطلق در جریان انتخابات پارلمانی
اخیر ترکیه ،نخستوزیر این کشور استعفای خود را
به اردوغان تقدیم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،احمد
داووداوغلو ،نخستوزیر ترکیه و رهبر حزب حاکم این
کشور در شکست این حزب در به دست آوردن اکثریت
مطلق در پارلمان از سمت خود کنارهگیری کرد .رجب
طیب اردوغان ،رییسجمهوری ترکیه استعفای داوود
اوغلو و کابینه وی را پذیرفت اما اعالم کرد که کابینه
کنونی باید تا زمان تشکیل دولت جدید به کار خود
ادامه دهد .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،حزب
عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات پارلمانی این کشور
حدود  40درصد آرا را به دست آورد.

بیاعتنایی اوباما به نخست
وزیر عراق در جریان اجالس
«گروه هفت»

فایل تصویری در پایگاههای اجتماعی منتشر شده
است که در آن باراک اوباما در جریان نشست گروه هفت
در آلمان به حیدر العبادی بیتوجهی کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی ایالف،
کاربران عراقی در شبکه اجتماعی به صورت گسترده
فایل تصویری را منتشر کردند که در آن باراک
اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا پس از پایان نشست
گروه هفت در آلمان ،به حیدر العبادی ،نخستوزیر
عراق و سلمان الجمیلی ،وزیر برنامهریزی این کشور
کم محلی و بیتوجهی کرده است .این فایل صدها
کامنت را به دنبال داشته است و برخی نسبت به رفتار
العبادی خشمگین بوده و برخی دیگر موضع اوباما
را محکوم کردهاند .در این فایل که مدت آن یک
دقیقه و نیم است العبادی و الجمیلی به اوباما نزدیک
میشوند و در کنار او مینشینند اما او با دو مقام دیگر
صحبت میکند .اوباما این دو مقام عراقی را میبیند
اما به آن دو بیتوجهی میکند .اوباما در آن لحظه
در حال صحبت با ماتئو رنتزی ،نخستوزیر ایتالیا و
کریستین الگارد ،رئیس صندوق بینالمللی پول بود.
در زمانی که آن سه تن بلند شدند العبادی هم با آنها
بلند شد و به ساعتش نگاه کرد و سپس آنجا را ترک
کرد و به آنها دیگر توجه نکرد.

