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مقام معظم رهبری در دیدار نخست وزیر عراق:

ایستادگی عراق در مقابل تروریستها،
تامین کننده امنیت منطقه است

رهبر معظم انقالب اسالمی چهارشنبه گذشته در دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق
و هیأت همراه ،هوشیاری برای حفظ وحدت سیاسی و ملی عراق را بسیار ضروری دانستند و
با اشاره به عزم و همت و شجاعت جوانان عراقی در نبرد با تروریستها تأکید کردند :ظرفیت
بزرگ نیروهای داوطلب مردمی ،برای آینده و پیشرفت عراق در عرصه های مختلف بسیار
کارآمد و تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ایستادگی ملت و دولت
عراق در مقابل تروریست ها ،تأمین کننده امنیت کشورهای منطقه است ،افزودند :یکی از
صفات مهم مردم عراق که در نبرد با تروریست ،بیش از پیش آشکار شد ،شجاعت و عزم و
قدرت نیروهای داوطلب مردمی و عشایر غیور در مواجهه با دشمن است.
رهبر انقالب اسالمی وجود تروریستها در عراق را یک اتفاق گذرا دانستند و خاطرنشان
کردند :سرمایه عظیم نیروهای داوطلب مردمی ،منبعی قابل اتکاء در عرصه های مختلف
و فراتر از میدان جنگ است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :تجارب مردم عراق در گذشته از استعمار انگلیس و
در حال حاضر از توسعه طلبی امریکاییها نشان می دهد که بدخواهان ملت عراق هیچگاه
خواستار ظهور نیروی عظیم مردمی در صحنه نیستند لذا باید از این سرمایهی مردمی
حراست کرد.
ایشان از بین بردن ارکان وحدت ملی و سیاسی عراق را یکی از اهداف دستگاه های
امنیتی و اطالعاتی کشورهای غربی در عراق برشمردند و تأکید کردند :باید هوشیارانه و با
دقت در مقابل این توطئه و تفرقه افکنی ایستاد و نگذاشت وحدت شیعه و سنی و کرد و
عرب در عراق خدشه دار شود.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :جمهوری اسالمی ایران از اتحاد گروههای مبارز و انقالبی
عراق حمایت می کند و الزم است که مردم و مسئوالن عراقی هوشیارانه مراقب اختالف
افکنی بیگانگان باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران امنیت و پیشرفت
عراق را امنیت و پیشرفت خود می داند ،خاطرنشان کردند :امریکاییها به دنبال آن هستند تا
از یک طرف ثروت عراق را همانگونه که در برخی کشورهای عربی منطقه انجام می دهند،
به یغما ببرند و از طرف دیگر مثل گذشته خواسته های خود را تحمیل کنند ،ولی نباید اجازه
داد که چنین هدفی محقق شود.
ایشان با تاکید بر حمایت همه جانبه ایران از دولت قانونی عراق گفتند :دولت جمهوری
اسالمی ایران کماکان به حمایت های خود از دولت و مردم عراق ادامه می دهد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ،میهمان نوازی و َک َرم در استقبال از زائران
اربعین حسینی را یکی دیگر از صفات ممتاز مردم عراق دانستند و افزودند :این رفتار عاشقانه
معنوی در دنیای امروز مادی بسیار مهم و قابل توجه است و هنوز به درستی عمق این
فضیلت مردم عراق شناخته نشده است.
در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشت ،آقای حیدر
العبادی نخست وزیر عراق با اظهار خرسندی فراوان از این دیدار ،تداوم حمایت های همه
جانبه ایران از عراق و همکاری صمیمانه دولت جمهوری اسالمی ایران را نشانه عمق
روابط دو کشور دانست و گفت :دشمنان عراق تمام توان خود را برای ایجاد اختالف قومی
و مذهبی متمرکز کرده اند اما مردم و دولت عراق مصمم به مقابله با این توطئه و حفظ
وحدت ملی هستند.
وی با تأکید بر اینکه تروریست های تکفیری در عراق و سوریه هیچ تفاوتی میان شیعه
و سنی قائل نیستند خاطرنشان کرد :ایستادگی دولت و ملت عراق اکنون سدی محکم
در مقابل گسترش داعش در کشورهای منطقه بوجود آورده است اما مقابله جدی با این
تروریست ها نیازمند اتحاد کشورهای منطقه است.
آقای حیدرالعبادی همچنین از حمایت ها و کمک های جمهوری اسالمی ایران از دولت
و ملت عراق در مقابله با تروریست ها قدردانی کرد.

متن کامل پیام مقام معظم رهبری
در پی تشییع باشکوه پیکر مطهر
 270شهید دوران دفاع مقدس
در پی تشییع باشکوه و غیرتمندانهی پیکر مطهر  270شهید دوران دفاع مقدس
با حضور پرشکوه و حماسی مردم تهران ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،پیام تقدیر و سپاس صادر کردند.
به گزارش ایسنا ،متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
صلوات و سالم خدا بر شهیدان عزیز که مشعل توحید را با ایثار خود بر فراز میهن
اسالمی برافروختند و صلوات و تحیات خدا بر شهیدان مظلوم غواص که با ظهور و حضور
خود این فروغ خاموش نشدنی را مدد رساندند و پرچم یادهای عزیز و گرانبها و ذخیرههای
معنوی امت را با شکوهی هرچه تمامتر در کشور برافراشتند.
سالم بر دستهای بسته و پیکرهای ستمدیده شما و سالم بر ارواح طیبه و به رضوان
الهی ،بال گشودهی شما .سالم بر شما که بار دیگر فضای زندگی را ّ
معطر و جان زندگان
را سیراب کردید .و سپاس بی پایان پروردگار حکیم و مهربان را ،که در لحظههای نیاز این
ملّت خداجوی و خداباور ،بشارتهای تردیدناپذیر را بر دلهای بیدار نازل میفرماید و غبارها
را میزداید .و سالم بر شما ملّت بزرگ ،وفادار ،آگاه و مسئولیتپذیر که خطاب لطیف الهی
را به درستی میشناسید و مینیوشید و پاسخ میگویید .حضور پرمضمون امروز شما در
تشییع این دردانههای به میهن بازگشته ،یکی از به یادماندنیترین حوادث انقالب است.
رحمت خدا بر شما.
و سپاس بیحد از خدای مالک دلها و سالم بیپایان بر حضرت بقیهاهلل روحی فداه که
صاحب این ثروت عظیم است.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
سید علی خامنه ای
 26خرداد 1394
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آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

تندروها دست از شعارهای کم محتوا بردارند
تحریم ها ،زندگی را بر اکثریت مردم سخت کرده است

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه "تحریم ها،
زندگی را بر اکثریت مردم سخت می کند" ،گفت :یک عده محدود
که قدرت ،زور و تریبون دارند ،حرفهایی میزنند که انسانهای
فرهیخته و دانشمند برای پاسخ مالحظه کاری میکنند ،حرفهایی
که برای جامعه ایران انقالب و مردم مشکلساز است ،به قول رئیس
جمهور محترم اگر از جیب مردم خبر داشتند ،از تحریمها استقبال
نمی کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ
جامع ایران» با اشاره به زحمات مورخان در طول تاریخ برای ثبت
اتفاقات ،گفت :الزم بود همه اتفاقات تاریخی با رعایت توالی در یک
مجموعه نوشته شود که با این کتاب انجام شد.
ایشان در این مراسم که با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی
و صنعت ،معدن و تجارت ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ،بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و
اعضای شورای شهر در سالن اجتماعات مرکز دایرهالمعارف اسالمی
برگزار شد ،به محتوای این کتاب بر اساس فهرست اشاره کرد و
گفت :فرازوفرودهای تاریخی به گونهای است که نیاز به شرح و تفسیر
اتفاقات دارد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،با تأکید به مقطع تاریخی رسیدن
اسالم و ایران به هم ،گفت :آن مقطع منحصر به این دو مرجع نبوده
و یونانیها ،رومیها ،تمدن شرق دور و کمی هم اعراب در این مسأله
دخیلند .ایشان با استناد به مطالعات خویش ،گفت :پس از آمدن وحی
که یک دوره فترت  500ساله داشت ،آن هم در سرزمین حجاز،
خورشیدی طلوع کرد که سرنوشت آینده بشریت با آن رقم خورد که
میدانیم تا قیامت دیگر معلم آسمانی نمیآید و انسانها از سفره این
معلم که قرآن کریم است ،استفاده میکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دانشگاه جندی
شاپور گفت :علم و دانش از طریق این دانشگاه و با حضور دانشمندان
اقصی نقاط جهان ،بنیان نهاده و از طرق مختلف به همه جای دنیا
رفت.
ایشان ،عقل را به تعبیر پیامبر(ص) و علی(ع) در آن عصر دفینهای
دانست که قرار بود پس از سالها بروز و همراه شریعت میدانداری
کند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،تعامل عقل و شرع را ضروری دانست
و گفت :این تعامل از جندیشاپور شروع شد و به بیتالحکمه بغداد
رسید که در تمدن اسالمی بروز کرد و سپس از طریق ارتباطات و
جنگهای صلیبی به غرب رفت که براساس آن تمدن عظیم اسالمی
را به وجود آورد.
ایشان با ابراز تأسف از ابهام تاریخ جندی شاپور ،گفت :براساس
شواهد قرن سوم میالدی در شوشتر بنیان نهاده شد که یکی از
بهترین مناطق جغرافیای از لحاظ آب و هوا و زمین بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تداوم تاریخی
جندی شاپور تا دو سه قرن پس از هجرت پیامبر ،به ماجرای اطالع
هارون رشید از علم پزشکی بختیشوع اشاره کرد و گفت :در جندی
شاپور یک دانشکده پزشکی ،بیمارستان و یک مرکز تحقیقات وجود
داشت که حتی جراحیها با دقت انجام میشد .این مجموعه در دوران
انوشیروان رشد کرده تا جایی که میخواستند علمهای مربوط را از
هند بیاورند که سفر برزویه طبیب شروع میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحسین تأکید آن زمان
بر تحقیقات و سپس ادامه آن در زمان پیامبر اسالم گفت :تأکید
موضوع در اطلبوا العلم و لو بالصین مبرهن و آشکار است.
ایشان این سخن پیامبر اسالم (ص) که «اگر علم در ثریا باشد
مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد» ،را نشان از
جایگاه ایرانیان در علم و دانش و آشنایی حضرتش با جندیشاپور
دانست و گفت :گویا پزشکان جندی شاپور در مدینه حضور داشتند
و طبابت میکردند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه
تحلیلی از لشکرکشی اسالم در زمان خلیفه دوم برای فتح ایران
و تشریح چگونگی جنگ و بیان ماجرای پرتاب اماننامه از سوی
لشکر اسالم به سوی ایرانیان گفت :مشخص شد که با اماننامه یک
برده (به نام مکنف) یک لشکر دچار تحیر میشود و فکر میکند که
اماننامه یک سرباز برای همه معتبر است .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در ادامه سخنان خویش به بیان اتفاقات تاریخی در مسیر وفای به
عهد در اماننامه گفت :این اقدام دانشمندان جندیشاپور متوجه شدند
با آیینی روبرور شدهاند که مسایل اخالقی را رعایت میکند.
ایشان با بیان مصادیقی از تأثیرات متقابل اسالم و ایران و نقش
جندی شاپور برای غنای علمی تمدن اسالمی گفت :قرآن راه علم را
در جهان باز کرد که مسیر آن احترام به عقل به عنوان پیامبر باطن و
پیامبر به عنوان عقل ظاهر است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،عقل را پایه اصلی برای
خاتمیت دین اسالم از طریق اجتهاد دانست و به پیامهای امام راحل

درباره اهمیت فقه اشاره کرد و گفت :در شرایطی که رموز کوچکترین
ذرات زمین در حال کشف هستند که همه آنها با مسایل حقوقی در
زندگی بشریت حضور دارند ،راه آن توجه به اجتهاد است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر توجهات امام راحل در توجه
به شرایط زمان و مکان ،گفت :یک بار در یک مباحثه طلبگی به یکی
از دوستان نزدیک خود گفتند :این درست نیست که با جمله «این
روایت است» جلوی تفکر و تعقل را بگیریم.
ایشان با تشریح افکار و ایدههای اخباریون و اصولیون و بیان فواید
و مضرات تفکرات آنها برای جامعه اسالمی ،گفت :اگر درهای علم
برای انسان بسته شود ،بسیاری از ناسازگاریها پیش میآید ،در حالی
که اسالم با عقل کار میکند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
به اولین سوره قرآن در جزیره العرب که همه دنبال جنگ و غارت
بودند و علم و قلم جایگاهی نداشت ،اشاره کرد و گفت :دستور خداوند
برای خواندن و تأکید بر آفرینش و همراهی آن با قلم و علم و بیان،
نشان از اهمیت علم در اسالم است .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با
بیان آیات مربوط به خلقت انسان در سوره بقره و دیگر سورههای
قرآن گفت :اعتراف فرشتگان به ضعف آنان در مقابل علم آدم و
تأکیدات اسالم بر اینکه دانش با عقل همراه است ،ثابت میکند که
اگر تعقل را از انسان بگیرند ،بشریت همیشه باید مقلد باشد.
ایشان در ادامه سخنان خویش به مرحله ترجمه آثار اسالمی و
آشنایی ملتها از علم همدیگر اشاره کرد و گفت :در جندیشاپور
دانشمندان پیرو ادیان مختلف با تعصبات دینی خود ،در مباحث علمی
مانند ریاضی ،فیزیک و ادبیات بحث میکردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقیق را مرحله بعد از
ترجمه دانست و گفت :در این دوره به بزرگانی چون رازی ،ابوریحان،
فارابی و ابنسینا برخورد میکنیم که آثار آنها غرب را با علم و دانش
آشنا میکند .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سپس به پسرفت تدریجی
مسلمانان ،همزمان با پیشرفتهای غرب گفت :غربیها با علمی که
از اسالم و ایران آموخته بودند ،فاصله خود را از شرق زیاد کردند.
ایشان با تأکید بر اینکه دوران شکوفایی ایران دوباره شروع شده،
گفت :امروز ایرانیان دانشمند در هر کجای دنیا که هستند ،توجهات
را جلب میکنند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به
تعبیر یکی از نظامیها که «ایران قلب دنیاست» ،گفت :واقع ًا نقطه
اساسی جغرافیای زمین ایران است که در کنار مردم دانشمند و مکتب
اهل بیت و منابع غنی اسالم ناب سرمایه ماست .آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی با تحلیلی از اوضاع دانشگاهها و کنکورها در  36سال
گذشته ،گفت :کم کم کنکور بیمعنا میشود و رقابتها در علم و
دانش جدی میشود.
مکرر بر همراهی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید ّ
عقل و شرع و جایگاه انسانهای متفکرو عاقل در جامعه گفت :باید
دست از شعارهای کم محتوا برداریم و با نگاه عاقالنه برای ایران عزیز
برنامهریزی کنیم که ملتش مستحق هم ه گونه خدمت هستند.
ایشان با تکریم از ظرفیت علمی ایرانیان در طول تاریخ که نماد
آشکار آن در زمان آمدن اسالم به ایران ،دانشگاه جندی شاپور بود،
گفت :فاتحان مسلمان وقتی به نقطه علمی ایران در دانشگاه جندی
شاپور رسیدند ،متوقف شدند .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با یادآوری
نکاتی از تاریخ پیامبر اسالم و تأکیدات آن حضرت برای گرفتن
خوبیها از هر جا که باشد ،گفت :امروز در جامعهی ما کسانی پیدا
میشوند که تعامل با دنیا را ذلت میدانند .چه ذلتی؟! هر جا دانش،
علم و فن و تکنولوژی است که مورد نیاز است ،باید آن را کسب کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح اهداف و آرمانهای
امام راحل برای انقالب اسالمی گفت :متأسفانه در مسیر رسیدن
به تمدن عالی که امام(ره) دنبال آن بود ،دچار انحراف شدهایم که
امیدوارم روند امور اصالح شود .ایشان با انتقاد از کسانی که ترس از
مذاکره را در جامعه القا میکنند ،گفت :ایران که منطق و استدالل
دارد نباید از مذاکره و حتی مشاجره سیاسی بترسد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی دوری از مذاکره با دنیا را شبیه دوران
انسداد اهل سنت برای علم و دانش در صدر اسالم و سالهای پس
از آن مخصوص ًا در تفکرات اخباریون دانست و گفت :پیامبر(ص) که
اسالم را آورد ،میفرمودند اگر مشرکینی که محارب شما هستند و
خواستند کالم خدا را بشنوند ،بگذارید بیایند و بشنوند.

ایشان افزود :ملتی که منطقش این است و پیامبرش در زمانی که
جاهلیت هنوز در شبه جزیزه عربستان بیداد میکرد ،میفرمود« :اگر
علم در ثریا است ،قومی از فارس آن را به زمین میکشد ،پس نباید
در شرایط فعلی دنیا که عصر انفجار اطالعات و پیشرفت روز افزون
علم و دانش است از تعامل با دنیا بپرهیزیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بر شمردن آثار مثبت و
منفی تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،گفت :به قول رئیسجمهور اگر
برخی از جیب مردم خبر داشتند ،از تحریمها استقبال نمیکردند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این نکته که تحریم ،زندگی
را برای طبقهی مزد بگیر که اکثریت قاطع جامعه هستند ،سخت
میکند ،گفت :کارهای مهم کشور که در برنامههای مصوب هم آمده،
به دالیلی بر زمین مانده که اگر رونق به آنها برگردد ،شاهد پیشرفت
جهشی کشور خواهیم بود .ایشان با تأکید بر این نکته که هیچ دلیل
شرعی نداریم که با دنیا صحبت نکنیم ،گفت :پیامبر اسالم که طبیب
همهی انسانها بود از طبیبهای ایرانی برای معالجه خود و مردم
یمن استفاده میکردند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با یادآوری تحقیقات علمی استاد
شهید مرتضی مطهری و تألیف کتاب خدمات متقابل ایران و اسالم،
گفت :عالوه بر تعامل با اسالم میتوانیم تعامل با دنیا را نیز گستردهتر
نماییم .ایشان با اشاره به کارهای منفی شاهان ایران باستان گفت:
تاریخ ثابت کرده است که هر جا استبداد باشد در کنار آن ظلم و
تبعیض نیز خواهد بود .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با
ستایش مکرر از تأسیس دانشگاه جندی شاپور و گسترش آن در
طول زمان متمادی تاریخ ایران ،گفت :اگر اسالم از جندیشاپور و
دانشمندان آن در جهت تقویت تمدن خویش استفاده کرده است دنیا
نیز میتواند در شرایط فعلی از تمدن و فرهنگ ایرانی استفاده نماید
که شرط آن تعامل سازنده متقابل است.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خویش
تألیف تاریخ جامع ایران در یک مجموعه کامل را یک ابتکار فرهنگی
و تاریخی توصیف کرد و خطاب به مسؤوالن مرکز دایره المعارف
بزرگ اسالمی و تیم تحقیقاتی تألیف کتاب تاریخ جامع ایران ،گفت:
تاریخ پر از فراز و فرود است و باید آن را نقادی کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف از آشنایی
کم مردم ایران و به ویژه فرهیختگان با سوابق دانشگاه جندی شاپور،
گفت :حتی بعضیها در اصل آن تردید میکنند در حالی که مستندات
تاریخی ثابت کرده است که قرنها قبل از اسالم و تا چند قرن پس
از اسالم فعال بود و بهترین مأمن برای دانشمندان اقصی نقاط جهان
بود که به دالیل متعدد و تحت فشارهای سیاسی و مذهبی فراری
بودند .ایشان با تأکید بر این نکته که در کنار تأییدهای علمی نسبت
به ظلم و تبعیضهای حکومتهای قبل از اسالم در ایران انتقاد
داریم ،گفت :یکی از شرایط نقد نگاه منصفانه به نکات مثبت و منفی
در موضوعات و مسائل مختلف است .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
بخش دیگری از سخنان خویش با تأکید مجدد بر ضرورت تعامل با
دنیا گفت :استفاده از عقل جمعی دنیا و دانشگاههای معتبر جهان
باعث ارتقای متقابل علم و دانش در جامعهی بشری میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ظالمانه خواندن تصمیم
بعضی از دانشگاههای دنیا که در بعضی از رشتهها از ایران دانشجو
نمیپذیرند ،گفت :این یک ظلم بزرگ است و ما به عنوان مسؤوالن
ایران و انقالب اسالمی باید راه را برای تعامل علمی ایران با جهان باز
کنیم و بهانه به دست کینه توزان ندهیم .ایشان با تأکید بر ضرورت
تعامل عقل و شرع و باز کردن راه آن در شرایط فعلی گفت :خشک
مقدسی و افراطیگری هیچ وقت جواب نمیدهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خوارج زمان حکومت
حضرت علی(ع) را تندروهای افراطی آن روزگار خواند و گفت:
میبینید که این گروه تندرو امروز در جامعه هیچ اعتباری ندارند و
تندروهای امروز نیز چند سال دیگر چنین حالتی خواهند داشت.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با تشکر از دستاندرکاران تألیف کتاب
تاریخ جامع ایران گفت :امیدوارم براساس گزارشهایی که آقای
موسوی بجنوردی برای برنامههای کاری مرکز دایره المعارف دادند،
به موضوعات دیگر نیز با همین جامعیت بپردازند.
در آغاز این دیدار که دو سالن مراسم مملو از جمعیت بود و
بسیاری از حاضران ایستاده شاهد مراسم بودند ،ابتدا آقای موسوی
بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف اسالمی گزارشی از چگونگی و
چرایی تصمیم و اجرای پروژه عظیم تألیف تاریخ جامع ایران ارائه کرد
و سپس با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و صنعت ،معدن
و تجارت و همچنین معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و
کتابخانه ملی و رئیس کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی و
آقای مسجدجامعی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت اصالحات
و عضو فعلی شورای شهر تهران ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی همراه
با صلوات حاضرین از کتاب  20جلدی تاریخ جامع ایران رونمایی
کردند.

متن کامل پيام آیتاهلل هاشمی رفسنجانی درپي بازگشت پیکر مطهر  270شهيد دوران دفاع مقدس
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به مناسبت بازگشت قهرمانانه
غواصان شجاع هشت سال دفاع مقدس پیامی منتشر کرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آيت اهلل هاشمي ،متن پیام
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بازگشت قهرمانانه  270شهید دفاع مقدس ،بخصوص
غواصان شجاع که یادگاری دیگر از جنایات جاهلیت ارتش
و حزب بعث عراق بودند مرا به یاد خاطرات تلخ و شیرین دو
عملیات کربالی  4و کربالی  5در اسفند  65و فروردین 66
انداخت که چگونه فرزندان غیور ایران اسالمی جشن کذایی
ارتش بعث را که سرمست از صهبای غرور در عملیات کربالی 4
بودند ،به عزای ملی آنان در کربالی  5تبدیل کردند.

فرزندان عزیزی که شوالی شهادتشان در آن شبهای
سرد برای عبور از اروند وحشی لباس زیبای غواصی بود و
شاید میدانستند  28سال بعد همان لباسها پرچم افتخار ملت
شریف ایران در خیابانهای شهرهای مختلف میشدند که قبل از
آغاز عملیات لباسشان را معطر به عطر دلنواز خلوص و صداقت
میکردند.
شهدای عزیزی که دست ،وجه اشتراک آنان با سقای کربال
در نزدیکیهای علقمه و فرات بود هر چند یزیدیان زمان برای از
کار انداختن دست غواصان شهید آنها را به سیم جهالت خویش
بسته بودند.
ویژگی دیگر این شهدا این است که مصداق عملی روایات
متعدد در توصیف شهدای راه خدا هستند که میفرماید :شهدا از

میدان رزم بر بال فرشتگان به بزم اولیاء و انبیاء پرواز میکنند و
این آیه در روزگار ما چقدر زیبا تفسیر شده است ،وقتی شنیدیم
 175غواص شهید زنده به گوران دفاع مقدساند که مرگ طبیعی
نمیتوانست این گلهای سرخ را از زندگی جسمانی به فضای
الیتناهی روحانی برساند.
با تسلیت مجدد شهادت این پرستوهای خونین بال به مردم
شریف ایران در سراسر کشور و به ویژه خانوادههای منتظر و
مظلوم شهدای گمنام ،امیدوارم راه و آرمان شهدا را که متعلق به
همه مردم متدین و غیور ایران اسالمی هستند در مسیر زندگی
فراموش نکنیم و فردای قیامت شرمنده شهدا نباشیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاسی

3

یکشنبه  31خرداد  - 1394شماره 687

رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

دولت افتخار میکند در شرایط تحریم با رکود و تورم مبارزه کرد و موفق شد
س جمهوری با تأکید بر اینکه «فرهنگ شهادت در
ریی 
انقالب اسالمی اصالت دارد و غواصان شهید با ایثار و شهادت
خود جامعه را به تعالی میرسانند» از حضور گسترده مردم در
مراسم تشییع پیکر پاک شهدا تقدیر کرد و گفت :رساندن ندای
مظلومیت شهدا به جهانیان و تداوم راه آنها دو پیام اصلی حضور
حماسی ملت است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن
روحانی چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت از روحیه بلند و
وفاداری ملت بزرگ ایران نسبت به مجاهدان راه حق ،فداکاران،
رزمندگان و کسانی که در هشت سال دفاع مقدس از کیان کشور
دفاع کردند تجلیل کرد و گفت :آنان به خوبی در برابر دشمن
ایستادگی کرده و از عزت و استقالل کشور حراست کردند.
وی تصریح کرد :مردم ما با حضور شکوهمند در مراسم
وداع و تشییع شهدا به دنیا نشان دادند که ارتباط این ملت با
آنهایی که برای دفاع از کشور ،استقالل و تمامیت ارضی ایران
عزیز مجاهدت و تالش کردند و چه کسانی که به درجه رفیع
شهادت نایل شدند و چه کسانی که به عنوان جانباز امروز در
برابر مشکالت زندگی صبوری می کنند و چه آزادگان که در
اسارت سختیها کشیدند و برخی نیز در اسارت به ناروا به شهادت
رسیدند ،قطع نخواهد شد و همواره قدردان آنها هستند.
رییس شورای عالی امنیت ملی با یادآوری برخورد توام با
محبت و انسانیت لشکر اسالم از سپاه ،ارتش ،بسیج و نیروی
انتظامی با نیروهای طرف مقابل ،اظهار داشت :در همین حال آنها
چه قدر سبوعانه رفتار کردند که یک نمونهاش همین رفتاری بود
که با این  ۱۷۵شهید خط شکن و غواص صورت گرفت.
رییس جمهوری ادامه داد :مردمی که به خیابان ها آمدند دو
پیام داشتند ،اول رساندن ندای مظلومیت این بچهها به گوش
جهانیان ؛ شهدای ما مظلومانه شهید شدند این ندا بسیار مهم
بود .دوم تاکید بر این واقعیت که راه و مسیر شهیدان ادامه خواهد
یافت.
روحانی با بیان اینکه یاد ،خاطره و عملکرد شهدا هیچگاه
فراموش نخواهد شد افزود :احترام به شهدا را وظیفه خود میدانیم
و امروز هم در هر کجا که باید برای کشور و استقاللمان
فداکاری کنیم ،مسیر و راهمان همان مسیر و راه شهدا ،جانبازان
و آزادگان و ایثارگران خواهد بود .باید ایستادگی و مقاومت کنیم
و بیتردید در سایه ایستادگی و مقاومت خداوند نصرتش را بر
ما نازل میکند.
رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دلدادگی مردم به
شهیدان و رزمندگان که همواره به منصه ظهور نشسته است،
اظهار داشت :خداوند مقام همه آن عزیزان و شهدا و همه کسانی
که فداکاری کردند را متعالی خواهد کرد و ملت ما همواره
متواضعانه به خانواده های آنان احترام میگذارد.
رییس شورای عالی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با

ابراز خرسندی از گزارش بسیار امیدوار کننده بانک مرکزی در
خصوص برخی شاخص های اقتصادی نظیر مهار قابل مالحظه
تورم ،گفت :سال  ۹۳اولین سالی است که بعد از  ۲سال ما شاهد
رشد اقتصادی هستیم و آمار نشان میدهد که اقتصاد کشور
شاهد رشد  ۳درصدی در سال گذشته بود.
روحانی با تبیین رشد منفی اقتصاد در سال های  ۹۱و ۹۲
 ،تغییر جهت مثبت اقتصاد کشور را خبر بسیار خوب و دلگرم
کننده برای ملت ایران ،کارآفرینان بخش خصوصی ،دولتی ،وزرا
و کسانی دانست که در راه آبادانی این کشور قدم برداشتند.
رییس شورای اقتصاد گفت :این دستاورد با حمایت و حضور
فداکارانه ملت ایران در صحنههای مختلف از یک سو و حمایت
و راهنمایی های رهبر معظم انقالب که همواره حامی و راهنمای
دولت بودند ،محقق شد که نمونه آن راهنمایی های داهیانه
معظم له در موضوع اقتصاد مقاومتی است.
رییس جمهوری با تاکید بر پایبندی راسخ دولت به رهنمودهای
رهبر معظم انقالب ،از تصویب آیین نامه های رفع موانع تولید در
جلسه امروز هیات دولت ،به عنوان خبر خوب دیگری برای مردم
یاد کرد و ادامه داد :مسیر رونق را آمادهتر خواهیم کرد ،ملت ما
باید به خوبی بداند که مشکل تحریم مانع از رشد و توسعه ما
نخواهد شد ممکن است تحریم موجب کندتر شدن حرکت ما
شود اما دولت افتخارش این است که در شرایط تحریم با رکود و
تورم مبارزه کرد و موفق شد.
رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در شرایطی که
قدرتهای بزرگ در برابر ما هستند ما به خوبی ،با قامتی استوار
و با منطق و استدالل در مذاکرات هستهای حضور پیدا کردیم،
گفت :تا این لحظه موفقیتهای بسیار خوبی به دست آوردیم و
راه هنوز ادامه دارد .اگر با همین روند به پایان کار برسیم این هم
از موفقیتهای ملت بزرگ ما است.
روحانی تصریح کرد :ملت ما آنجایی که الزم باشد ایستادگی
خواهد کرد .امروز هم از مذاکرهکنندگان خودش حمایت میکند.
مسیر ،مسیر امید ،نشاط و موفقیت ملت است و اگر ما مشکلی

داشته باشیم مثل همیشه دستمان به سوی حق است و انشاء
اهلل رحمت خداوند شامل حال همه ملت بزرگ ایران و همه
مسلمانان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضرورت احترام و حفظ
حرمت ماه رمضان را از سوی همه مردم یادآور شد و گفت :همه
باید در خیابانها و اماکن عمومی به رعایت شئونات ماه ضیافت
الهی اهتمام داشته باشند و همه نسبت به وظایف دینیمان بیش
از گذشته پایبند باشیم ،بویژه جوانان عزیز ،دختران و خواهران
جامعه که باید مراقبت بیشتر از عفاف و حجاب را بیش از گذشته
در نظر داشته باشند.
رییس شورای عالی انقالب فرهنگی افزود :جوانان ما پیروی
از پیامبر و امیرالمؤمنین(ع) را افتخار خودشان می دانند و انشاء
اهلل که ماه رمضان ماه پرخیر و پربرکتی برای همه ما باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه با حلول ماه مبارک رمضان
درهای رحمت الهی از همیشه بازتر و گشودهتر خواهد شد و
زمینه برای تعالی معنوی همه انسانهایی که به حق معتقدند به
ویژه مسلمانان باز خواهد شد ،اظهار داشت :همه ما از امشب به
میهمانی و ضیافت خداوند دعوتیم و این زمان بهترین ماهها و به
تعبیر پیامبر(ص) ،روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین
شبهاست بطوریکه حتی نفس کشیدن و خواب در این ماه هم
عبادت است.
روحانی از ماه رمضان به عنوان ماه نزول قرآن و ماهی که
دربرگیرنده شب های قدراست یاد کرد و گفت :ماه رمضان ماه
موالی ما امام مجتبی(ع) و امیرالمؤمنین(ع) موالی متقیان است.
انشاء اهلل این ماه برای همه مسلمانان و همه ملت ایران ماه
پربرکتی باشد و همه مسئولین باید نسبت به این ماه احساس
وظیفه خاص بکنند.
رییس شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :در محل کار،
کارفرمایان و مدیران ،همه باید مراعات الزم را داشته باشند.
همه کارگران ،کارمندان روزهدار هستند ،شرایط خاصی است و
هر گونه تسهیلی بشود انجام داد در چارچوب قانون که تخلف از
قانون هم نباشد ،شایسته است.
رییس جمهوری با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان،
ضرورت جاری شدن فضای برادری و اخوت میان همه اقشار
جامعه را خاطرنشان ساخت و گفت :در این ماه عالوه بر اینکه
خیابانها و همه مناظر کشور اسالمی ما ماه رمضانی باشد ،باید
احزاب ،گروهها و جناحها همه باید احساس برادری بیشتری
داشته باشند.
روحانی در خاتمه تصریح کرد :البته این ماه رمضان برای این
است که در زبان ،گفتار ،برخورد و حرفزدنها باید همه چیز ماه
رمضانی باشد ،ما همه جا و همه ساعات خودمان را در کنار سفره
حق و میهمان حق ببینیم و بدانیم که تشویش اذهان عمومی،
اتهام زدن گناهش چقدر زیاد است.

خبرگزاری رویترز:

شانس دستیابی به توافق هستهای ایران و  5+1افزایش یافته است
خبرگزاری رویترز گزارش داد :با وجود موانع در مذاکرات هستهای ایران و گروه ،5+1
شانس حصول یک توافق نهایی افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،باراک اوباما ،رییسجمهور آمریکا با
چالشی برای ارائه هر توافق با ایران به یک کنگره شکاک مواجه است ،فرانسه نیز بر
رویکرد سختگیرانه خود در مذاکرات هستهای پافشاری میکند و ایران برای پرهیز از
تعهدات بیشتر تالش میکند با این حال با وجود این موانع و موانعی دیگر به نظر میآید
که مذاکرهکنندگان بیش از گذشته به حصول یک توافق تاریخی نزدیک شده باشند.
مقامات آمریکایی از جمله باراک اوباما بارها گفتهاند که شانس دستیابی به توافق را
 50-50میدانند اما دیپلماتهای نزدیک به مذاکرات به رویترز گفتند که شانسهای
دستیابی به توافق با توجه به اینکه وزیران امور خارجه ایران و گروه  5+1هفته آینده به
وین میروند تا وارد آخرین مرحله از این پروسه تقریب ًا دو ساله شوند بسیار بیشتر است.
این دیپلماتها با یک خوشبینی محتاطانه گفتند که پیشرفت زیادی در حل مسائل
مورد اختالف حاصل نشده و فشار سیاسی زیادی بر هیأتهای مذاکره کننده ایران و
آمریکا برای پایان دادن به بیش از  10سال بنبست سیاسی میان ایران و غرب وجود
دارد.
یک مقام غربی ارشد به رویترز ،گفت :نمیتوانیم شکست مذاکرات را غیرمحتمل
بدانیم اما بیشتر به نظر میآید که به نتیجه میرسیم ،البته نه تا پایان  30ژوئن بلکه در
روزهای پس از آن.
یک مقام غربی دیگر در گفتوگو با رویترز ،تأکید کرد :از نظر من یک توافق حاصل
خواهد شد چون اصلیترین بازیگران در این مذاکرات به آن نیاز دارند.
ایران و گروه  5+1که نزدیک به دو سال است در حال ادامه این مذاکرات جدی و
پیچیده هستند در اوایل ماه آوریل به یک چارچوب کلی برای توافق نهایی دست یافتند
اما اختالفات اصلی شامل راستیآزمایی برنامه هستهای ایران برای اطمینان از صلحآمیز
بودن آن و جدول زمانی لغو تحریمها حل نشده باقی ماند.
این دیپلماتها همچنین اذعان کردند که این مسائل حل نشده میتواند به بروز برخی
مشکالت و تأخیرهایی منجر شود با این حال تمایل زیادی برای سازش وجود دارد.
حصول یک توافق هستهای به لحاظ سیاسی برای رییسجمهور آمریکا و حسن روحانی
همتای ایرانیاش ضروری است با توجه به اینکه روند مذاکرات صلح فلسطین  -اسراییل
مدتی است متوقف شده و جنگ عراق و سوریه ادامه دارد .توافق با ایران بعد از کوبا
که دیگر دشمن قدیمی آمریکا محسوب میشود میتواند دستاوردهای اوباما در عرصه
سیاست خارجی در طول ریاست جمهوریاش باشد.
یکی از مذاکره کنندگان پیشین گروه  5+1به رویترز گفت که شانس دستیابی به توافق
 60به  40است.
همچنین یک مقام ارشد ایرانی در اینباره گفت :توافق به دست خواهد آمد .آمریکاییها
بیشتر از ما خواهان این توافق هستهای هستند و این توافق به هر دو کشور کمک خواهد
کرد.
او شانس حصول این توافق را  70درصد توصیف کرد.

به گزارش رویترز ،دستیابی به توافق هستهای برای حسن روحانی نیز بسیار حائز
اهمیت است چون شکست این مذاکرات میتواند به تضعیف سیاسی وی منجر شود.
هرچند هیچ یک از این دو رییسجمهور یعنی روحانی و اوباما نمیتوانند امتیاز زیادی
بدهند و با این حال باید برای دست یافتن به یک توافق سازش کنند .نشانههای سازش
در حال ظهور پیدا کردن است.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته نشان داد که واشنگتن در حال دست
کشیدن از اصرارهای گذشتهاش برای حل کامل تحقیقات آژانس درباره آن چه وجود ابعاد
نظامی احتمالی در برنامه هستهای گذشته ایران میخواند است.
وی در یک کنفرانس خبری گفت :ما روی توضیح ایران درباره آن چه در یک مقطع
زمانی یا زمانی دیگر انجام داده متمرکز نیستیم .این در حالی است که مقامات آمریکایی
پیش از این تأکید داشتند ایران باید به تمام سواالت آژانس پاسخ دهد و کاهش تحریمها
منوط به این مسأله است.ایران تأکید میکند شواهدی که آژانس بر اساس آنها ادعا
میکند این کشور در گذشته فعالیتهای مرتبط با تسلیحات هستهای انجام داده است
ساختگی هستند و برنامه هستهای ایران ماهیت کام ً
ال صلحآمیز دارد.
خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر گزارش داده بود که قدرتهای جهانی احتما ًال برای
جلوگیر از شکست این توافق تاریخی از خواستهشان برای حل کامل آن چه آژانس ابعاد
نظامی احتمالی میخواند دست برخواهند داشت.

پیروزی غرورانگیز تیم ملی والیبال
ایران بر تیم ملی والیبال آمریکا

تیم ملی والیبال ایران نخستین شکست تیم ملی آمریکا ،مدافع عنوان قهرمانی لیگ
جهانی را مقتدرانه در تهران رقم زد.
به گزارش ایسنا ،جمعه شب سالن  12هزار نفری آزادی تهران پر از هوادارانی بود که برای
تماشای مسابقه والیبال ایران و امریکا از هفته ششم لیگ جهانی  2015از ساعتی قبل تمام
صندلیها و سکوها را پر کرده بودند .حتی جای سوزن انداختن هم در سالن نبود .خوشحالی
تماشاگران پس از پیروزی سه بر صفر مقابل صدرنشین گروه  Aوصفناپذیر بود.
با فریادهای ایران ایران هزاران تماشاگر ،جو عجیبی بر سالن حاکم شده بود .ملی پوشان
ایران با پیراهن سرخ برابر سفید و سورمهای پوشان آمریکا به میدان رفتند.
در نخستین میزبانی ایران در فصل جاری لیگ جهانی والیبال ،مجتبی میرزاجانپور ،سعید
معروف ،محمد موسوی ،شهرام محمودی ،عادل غالمی ،میالد عبادی پور و مهدی مرندی
ترکیب تیم ایران در شروع مسابقه بودند.
سرانجام تیم ملی والیبال ایران با نتیجه  3بر صفر و امتیازهای (  27-29 ،19-25و
 ) 20-25مقابل آمریکا به برتری رسید.

حاشیههای بازی ایران و آمریکا

نیروهای یگان ویژه تدابیر شدیدی را برای کنترل جمعیت اتخاذ کرده بودند .به طوری
از یک ساعت قبل از شروع مسابقه ورود خبرنگاران هم با مشکل مواجه شد .حتی برخی از
نیروهای حراست و یگان ویژه با خبرنگاران درگیر شدند.
برخورد سختگیرانه نیروهای حراست حتی در جایگاه ویژه نیز ادامه داشت .به طوری که
دوربین  HDمستقر در این جایگاه در شلوغی شکست.
جمعیت حاضر در سالن با ورود بازیکنان به زمین یکصدا تیم ملی ایران را تشویق می
کردند.
همچنین خوردوهایی که برای تبلیغ کنار زمین قرار داده شده بود ،قبل از این مسابقه از
محل سالن خارج شد.
تیم های والیبال ایران و آمریکا از ساعت  21امروز در سالن  12هزار نفری آزادی به
مصاف هم میروند.
با توجه به ممنوعیت ورود کلیه بانوان از ورود خبرنگان خانم هم جلوگیری شد.
دکتر محمد اصفهانی ،حسین توکلی ،مهدی پاکدل و حمید فرخ نژاد برای تماشای این
مسابقه به سالن آمدهاند.
نکته جالب این که داگ بیل رئیس فدراسیون والیبال امریکا از کنار زمین و آنالیزور تیمش
بازی را تماشا میکند و به جایگاه ویژه نرفته است.
فرهاد ظریف ،حمزه زرینی و سامان قائمی از کنار زمین بازی را تماشا میکردند .البته
ظریف بر خالف سایر بازیکنان اصلی و دخیره ایران با لباس شخصی در سالن حاضر بود.
سعید معروف در طول بازی و در امتیازهایی که دو تیم معترض بودند سعی میکرد به
داور دوم مسابقه فشار بیاورد.
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در طول بازی با استرس باالیی بازی را دنبال میکرد.
شعبانی بهار معاون وزیر ورزش در جریان بازی ایستاده ایران را تشویق میکرد.
در ست دوم در حالی که کواچ درخواست داده بود بازبینی صورت گیرد بازیکنان با فریاد
از او خواستند درخواستش را پس بگیرد اما به دلیل جو وحشتناک سالن کواچ صدای آنها را
نشنید و یک فرصت ویدیو چک ایران از دست رفت.
جیمی جامپ والیبال قبل از ورود به زمین توسط ماموران مهار شد .او قصد داشت از سمت
زمین آمریکا وارد شود که با اقدام به موقع ماموران حراست به هدفش نرسید.
پیش ازاین ورود کلیه بانوان به سالن مسابقه بازی والیبال تیم ملی ایران مقابل آمریکا
ممنوع شده بود اما در جریان این مسابقه یکی از خبرنگاران و مدیران شبکه خبر صدا و سیما،
همسر و فرزندان خود را بدون هماهنگی با مسئوالن فدراسیون و با مجوز نیروهای حراست
و انتظامی مستقر در سالن به زمین آورد.
با توجه به اخباری که در چند روز گذشته درباره ممنوعیت ورود زنان به سالن منتشر شده
بود حضور این خانم تعجب بسیاری از حاضران را در پی داشت .حتی محمدرضا داورزنی رییس
فدراسیون نیز در پایان بازی و پس از معرفی این خانم با ابراز تعجب گفت که مسئولیت حضور
شما با خودتان است .در جریان بازی تیمهای والیبال ایران و آمریکا کمتر از  10خانم خارجی
و یا تبعه کشورهای دیگر نیز در سالن حاضر شدند.

تحلیل اکونومیست از دوستی عربستان و اسراییل علیه ایران

نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیلی نوشت :نگرانی
عربستان سعودی و اسراییل نسبت به توافق هستهای با
ایران موجب شده تا این دشمنان قدیمی به دوستانی جدید
تبدیل شوند.
به گزارش ایسنا ،نشریه اکونومیست در گزارش خود
با عنوان اسراییل و عربستان ،دوست – دشمنان جدید به
دیدارهای محرمانه مقامات عربستان و رژیم صهیونیستی
علیه ایران از ابتدای سال  2014تاکنون اشاره کرد و نوشت:
این اولین باری نیست که عربستان سعودی با اسراییل
صحبت کرده است .در دهه  1960نیز تحت حمایت
انگلیس ،عربستان و اسراییل سلطنت طلبان یمن را مسلح
کردند تا نیروهای اعزامی جمال عبدالناصر رییسجمهور
وقت مصر را شکست دهند .اسراییلیها قدیمی به خاطر
دارند که در دهه  1980برای دیدار با شاهزاده بندر بن
سلطان ،سفیر وقت سعودیها در آمریکا به مرزعه وی
دعوت شدند و مقامات دو طرف آشکارا در کنفرانسهای

صلح نیز با یکدیگر گفتوگو کردند.
نشریههای سعودی در حال حاضر بیش از حمله به
یهودیان یا اسراییل کاریکاتورهایی را علیه ایرانیان به
تصویر میکشند.
اکونومیست در ادامه نوشت :ناآرامیها ناشی از بهار
عربی و تالش باراک اوباما ،رییسجمهور آمریکا برای
توافق با ایران موجب تغییر پشت پرده برای دو متحد
نزدیک آمریکا در منطقه شده است .در نقاط دیگر هم
تفکرات درباره اسراییل به عنوان اصلیترین دشمن جهان
عرب و کشورهای عربی به عنوان قهرمانان فلسطینیان در
حال از بین رفتن است .عبدالفتاح السیسی ،رییسجمهور
مصر که دو سال پیش با برکنار کردن محمد مرسی،
رییسجمهور منتخب این کشور به قدرت رسید ،میگوید
که با نخستوزیر اسراییل زیاد صحبت میکند.
در جریان جنگ اسراییل علیه غزه در سال  ،2014وی
مرز مصر با غزه را بست و حماس را غیرقانونی خواند.

همچنین نظر عموم مردم در جهان در حال تغییر است
و درصد کمی از سعودیها اسراییل را دشمن اصلی خود
بر میشمارند.
این در حالی است که در گذشته و پیش از وقوع انقالب
اسالمی ،اسراییل روابط خوبی با شاه ایران داشت.
اما بعید است که این وضعیت به نوع روابطی که
اسراییل در آن زمان با ایران داشت تبدیل شود .هزاران
اسراییلی در آن زمان شامل ماموران سازمان جاسوسی
موساد به راحتی در تهران زندگی میکردند .نشانی از
بازگشایی دفاتر نمایندگی بسته شده اسراییل در مسقط
و ابوظبی وجود ندارد.
در ادامه این گزارش آمده است ،حقیقت این است که
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسراییل بیشتر از کشورهای
عرب مایل به برقراری ارتباط است و این مسأله به وی
کمک میکند  .با این حال نتانیاهو بیش از پیش به یک
چهره منزویتر تبدیل شده است.

اقتصادی
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

بانک مرکزی اعالم کرد

افزایش رشد اقتصادی به  3درصد در سال 93

علی رغم کاهش تولید ناخالص داخلی در زمستان گذشته ،رشد اقتصادی کل در
سال  1393به مثبت سه درصد رسید.
به گزارش ایسنا ،در حالی که مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعالم و انتشار
آمار تاکنون هیچ رقمی از آمار رشد اقتصادی سال گذشته اعالم نکرده است بانک
مرکزی بعد از اعالم نرخ سه ماهه ،شش ماهه و نه ماهه امروز رشد اقتصادی در کل
سال گذشته را اعالم و خبر داد که بر اساس قیمتهای ثابت تولید ناخالص داخلی
 203هزار و  159میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال  1392حدود
 3درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که تولید ناخالص ملی در سال  1392نسبت به سال 1391
حدود  1.9کاهش یافته بود.
اما رشد اقتصادی در زمستان  1393به  0.6درصد کاهش یافته این در حالی است
که افزایش تولید ناخالص داخلی در تابستان سال قبل  3.7درصد گزارش شده بود.
بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان
میدهد که در زمستان سال قبل ارزش افزوده بخش "صنعت" " ،1.7خدمات
موسسات پولی و مالی" " ،0.8حملونقل ،انبارداری و ارتباطات"  0.6همچنین "
بازرگانی ،رستوران و هتلداری"  0.5درصد بوده است و بخشهای ساختمان با سهمی
معادل منفی  1.5و نفت با منفی  0.6درصد نقش عمدهای در تحوالت تولید ناخالص
داخلی داشته است.
آخرین آمار و اطالعات بانک مرکزی که از وزارت جهاد کشاورزی استعالم شده
نشان میدهد که برآورد مقادیر تولید محصوالت زراعی  ،8.1باغی  ،1.5دامی  4.9و
شیالت  7.7درصد در سال  1393نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بنابراین براساس محاسبات فصلی رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به دوره
مشابه سال قبل  3.8درصد بوده است.
اما در بخش صنعت شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که حدود  70درصد
ارزش افزوده این بخش را پوشش میدهد در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به
مشابه سال قبل  9.7درصد و در کل سال  1393نسبت به سال  6.7 ،1392درصد
افزایش یافته است.
همچنین کاهش ارزش افزوده بخشهای نفت و ساختمان در زمستان گذشته به
ترتیب  5.2و  18.5درصد بوده که از جمله دالیل قابل توجه در کاهش نرخ رشد
اقتصادی زمستان  1393محسوب میشود.
این درحالی است که در بخش ساختمان علیرغم رشد مثبت ارزش افزوده در
بخش خصوصی کاهش قابل توجهی در فعالیت عمرانی دولت در بخش ساختمان
اتفاق افتاده که عامل موثری در ریزش ارزش افزوده کل بخش ساختمان است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد

پرداخت تسهیالت یکصد میلیون تومانی
به صندوقهای خرد محلی در  14استان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص تسهیالت اشتغالزایی به
صندوقهای خرد محلی تا سقف یکصد میلیون تومان خبر داد و گفت :تا پایان سال
 600صندوق خرد محلی در کل کشور ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،اصغر نوراله زاده اظهار کرد :در حوزه اشتغال روستایی برنامه
ایجاد صندوقهای خرد محلی را پیگیری میکنیم و قرار است که این طرح در 14
استان به اجرا در آید.
وی گفت :برای امسال راهاندازی  600صندوق را هدفگذاری کردهایم و کار
آموزش و توانمندسازی افراد در محیطهای روستایی و ساماندهی صندوقها را
برعهده داریم.
نوراله زاده ادامه داد :مرحله توانمندسازی افراد حدود  9ماه طول میکشد که بر
اساس آن گروههای خودیار  70نفره شکل میگیرند و در مورد نحوه اداره صندوق،
شناسایی طرحها ،تامین مالی ،تولید و فروش محصول آموزش میبینند.
به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ،کارکرد صندوقهای خرد محلی
اشتغالزایی برای اعضای خود و افرادی است که از مناطق روستایی در صندوق جمع
میشوند و هزینه مورد نیاز برای آموزش و تشکیل صندوقهای خرد محلی نیز توسط
صندوق کارآفرینی امید تامین میشود.
نوراله زاده از اختصاص تسهیالت اشتغالزایی به صندوقهای خرد محلی خبر داد و
گفت :بسته به طرحهایی که در طول دوره آموزش توسط اعضای صندوقها شناسایی
میشود تسهیالتی در اختیار صندوقها قرار میگیرد و میزان تسهیالت دهی نیز بسته
به منطقه و روستا ،تعداد اعضا و سهم آوردهای که وارد صندوق میشود متفاوت و از
 10میلیون تومان تا  100میلیون تومان است.
وی گفت :تا پایان امسال ایجاد  600صندوق در سراسر کشور پیشبینی شده و در
برنامه داریم که ظرف سه سال صندوقهای خرد محلی را راهاندازی کنیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان خاطرنشان کرد :در حال حاضر اولین
صندوق در شهر ری و پس از آن در فارس به شکل پایلوت راهاندازی شده و به تدریج
تعداد صندوقها بیشتر خواهد شد که این امر مستلزم شناسایی افراد بومی استانها
و آموزش آنها طی یک دوره فشرده است تا فرایند توانمندسازی را طی کرده و کار
آموزش در محیط های روستایی را دنبال کنند.

تک نرخی شدن ارز پس از لغو تحریمها
کاهش  60درصدی نوسان نرخ ارز

رییس کل بانک مرکزی با اعالم کاهش
 60درصدی نوسان نرخ ارز در دو سال
گذشته بار دیگر بر تک نرخی کردن نرخ
ارز در آینده نزدیک تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،ولی اهلل سیف در
دیدار یک هیات اقتصادی – تجاری از
کشور آلمان در پاسخ به پرسش این هیات
تجاری درباره نوسانات نرخ ارز اظهار کرد:
در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در
ایران ،حدود  60درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که در یک دوره مالی
یک ساله ،نرخ برابری دالر در مقابل ریال تنها سه درصد
افزایش داشته است .آن هم در شرایطی که دسترسی ما
به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود
بوده است.
وی همچنین بر اراده بانک مرکزی برای تک نرخی
کردن نرخ ارز در آینده نزدیک تاکید کرد وافزود :شواهد و
قرائن و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که امکان
حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز وجود دارد و این
سیاست در موقع مقتضی عملی خواهد شد.اقدامی که بسیار
مهم و ضروری است.
به گفته سیف پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز برقراری
ارتباطات بانکی بین المللی کافی و امکان مانور بانک
مرکزی نسبت به جابجایی منابع ارزی خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر
پدیدار شده است با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال
انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی به طور جدی
تری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایه گذاری خارجی
بیش از پیش فراهم شود.
سیف اعالم کرد که برای حضور گسترده تر شرکت
های ایرانی در بازارهای جهانی و نیز حضور شرکت های
خارجی در ایران ،برخورداری از یک نظام پولی و مالی
قوی یک ضرورت جدی است و بانک مرکزی و مجموعه
اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارند.
به گفته وی ،تالش جدی برای افزایش سرمایه
بانکهای دولتی و خصوصی ،افزایش نسبت کفایت
سرمایه آنها متناسب با استانداردهای بین المللی و نیز
کاهش هزینه های خدمات مالی در صنعت بانکداری ایران
به منظور کاهش هزینه های تولید ،از جمله برنامه های
اصلی خواهد بود.
سیف با اشاره به سوابق همکاری های اقتصادی و
بانکی مشترک ایران و آلمان ادامه داد :با وجود مشکالت

و نوسانات اقتصادی کشور در برخی
سال ها ،تسویه حساب های بانک های
ایرانی با طرف های آلمانی با کمترین
تاخیر انجام شده و هیچگاه این نوسانات
نتوانسته است مانع ارتباطات مناسب
بانکی دو طرف شود.
وی با اعالم آمادگی بانک مرکزی
برای پذیرش هیاتی از نظام بانکی آلمان
برای مذاکره درباره راه های همکاری
دو جانبه گفت :ارزیابی ریسک بانک
های ایرانی نشان می دهد آنها توانسته
اند سطحی مناسبی از اعتماد را نسبت به عملکرد خود
جلب کنند .از همین رو ،بستر بانکی موجود می تواند زمینه
مناسبی برای عملیاتی شدن حجم قابل قبول مبادالت
کاالیی بین دو کشور وتسویه حساب های فی مابین
باشد.
به گزارش بانک مرکزی ،اعضای گروه اقتصادی –
تجاری آلمانی در این دیدار ،اطالعات ارائه شده از سوی
رئیس کل بانک مرکزی را مهم و امیدوارکننده توصیف
و نسبت به برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران و
امکان حضور در بازار ایران ابراز امیدواری کردند.
ارز تک نرخی پس از لغو تحریمها

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد :پس از
برداشته شدن تحریمها و احیای روابط کارگزاری ،بانک
مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد.
به گزارش مهر ،پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی
درباره تک نرخی شدن ارز گفت :تک نرخی کردن ارز
از اولویت های بانک مرکزی است .در شرایط کنونی به
دالیلی تک نرخی شدن ارز مصلحت نیست و حفظ ثبات
بازار ارز با سازکار فعلی مهمتر است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه پس از
برداشته شدن تحریمها و احیای روابط کارگزاری؛ بانک
مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد،
افزود :اینکه ساز و کار تک نرخی شدن ارز چگونه باشد
نیز به شرایط محیطی بستگی دارد اما این موضوع اولویت
بانک مرکزی است.
وی اظهارداشت :می خواهیم ارز تک نرخی را به
صورت پایدار و در جهت متغیرهای بنیادین اقتصاد و در
مسیر صحیح هدایت کنیم .بانک مرکزی مدیریت خوبی
بر ثبات بازار ارز ،جلوگیری از سفته بازی ها داشته است
و با همین مدیریت موضوع یکسان سازی نرخ ارز را هم
مدیریت خواهد کرد.

پیشبینی ثبات قیمت مسکن تا پایان سال

یک کارشناس مسکن پیشبینی کرد تا اواخر امسال
وضعیت فعلی بخش مسکن ادامه یابد و احتماال سال آینده
شاهد جهش قیمتها باشیم.
به گزارش ایسنا،احمد توال دبیر انجمن انبوهسازان اصفهان
اظهار کرد :به احتمال زیاد سال آینده با انباشت تقاضا مواجه
میشویم .اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمتها هم
کنترل میشود و در غیر این صورت به جهش قیمت منجر
خواهد شد.
وی افزود :وضعیت فعلی بازار مسکن ناشی از شکل
ادواری این بخش است که هر چند سال یک بار شاهد
رکود و مجددا رونق در این بازار هستیم ،ولی این بار موضوع
مقداری پیچیدهتر شده که به وضعیت اقتصاد در ابعاد داخلی و
بینالمللی مربوط میشود.
این کارشناس مسکن با اشاره به مسکن مهر خاطرنشان
کرد :مسکن مهر نقاط مثبت و منفی داشت و نمیشود
یکجانبه آن را رد کرد ،ولی عمده مشکل مسکن مهر تزریق
پول زیاد به این بخش ،پایین بودن کیفیتها ،نامناسب بودن
مکانها که غالبا در محلهای دور و پرت هستند ،نبود
زیرساختهایی همچون اشتغال ،مراکز درمانی ،تجاری،
تحصیلی ،سیستمهای آب و برق و گاز و واگذاری ساخت آنها
به افراد غیرمتخصص بوده است.
توال تصریح کرد :برخی تعاونی ها که وظیفهی اجرای

پروژه های مسکن مهر را به عهده داشتند حتی یک بار در
عمرشان خانه نساخته بودند و بخش اعظمی از آنها هنوز
نتوانستند خانهها را تحویل دهند .لذا دولت تدبیر و امید اعتقاد
داشت مسکن مهر روند خوبی نداشته است .با این حال دولت
باید اجبارا به تعهدات قبلی عمل کند که کمابیش عمل کرده
و مسکن مهر تقریبا رو به اتمام است.
این کارشناس مسکن گفت :تا وقتی نتوانیم اقتصاد
مقاومتی یا دور از نفت را در کشور استوار کنیم به طور متوالی
وضعیت رکود و تورم در بخشهای مختلف از جمله مسکن
ادامه خواهد داشت .معموال دولتها وقتی با تورم سرسامآور
مواجه میشوند ،برای فرار از تورم به سمت رکود میروند و
بازار را دچار تنگی نقدینگی میکنند و میگویند به تورم فائق
آمدیم؛ در حالی که از یک بیماری به نام تورم به بیماری
دیگری به نام رکود پناه بردهاند .سپس ناچارا نقدینگی تزریق
میشود و این سیکل معیوب ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه تنها راه فرار از این سیکل ،رسیدن به
تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است ،تصریح کرد:
رونق صنعت ،کشاورزی ،گردشگری و سایر بخشها میتواند
امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد.
اگر این اتفاق رخ دهد و نقدینگی به شکل پایدار و نه
به شکل تورمی و داللی ایجاد شود میتوان به رونق بخش
مسکن هم امیدوار بود.

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

ساخت مسکن اجتماعی با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیهها و تعاونیهای مسکن

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ساخت مسکن اجتماعی
با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیهها و تعاونیهای مسکن خبر داد و
گفت :ساخت مسکن اجتماعی با اولویت اقشار محروم و کم درآمد و
همکاری نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد
امام (ره) صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا ،سیدحمید کالنتری اظهار کرد :در حال حاضر
بیش از دو میلیون و  500هزار واحد مسکونی توسط بخش تعاون
ساخته شده و  900هزار واحد مسکن مهر از سوی تعاونیها تحویل
داده شده است.

وی همچنین از ایجاد  ۱.۵میلیون فرصت شغلی توسط تعاونیها در
کشور خبر داد و گفت :نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال پایدار غیرقابل
انکار است و برای بهرهمندی حداکثری از توان و ظرفیت تعاونیها
در کشور باید زیرساختهای مورد نیاز فراهم و برنامهریزیهای
الزم صورت گیرد .کالنتری خاطرنشان کرد :در حال حاضر بیش
از  100هزار تعاونی فعال با  11میلیون نفر عضو و  680اتحادیه
سراسری در کشور وجود دارد و بخش تعاون قادر است در  93درصد
از بخشهای حوزه اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد.معاون امور تعاون
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد

"برند تعاونی" اظهار کرد :برند تعاون یعنی برند تعهد و کیفیت و
تعاونیها باید به سمت ارتقای کیفی تولیدات خود حرکت کنند.
وی برخوردار نبودن تعاونیها از ویترین مناسب و قوی برای ارائه
تولیدات خود را یکی از مشکالت عمده بخش تعاون در صادرات،
بازاریابی و برندسازی دانست و گفت :محصوالت بیشتر تعاونیها
فاقد بستهبندی مناسب و استانداردهای جهانی برای صدور کاال به
دیگر کشورها است از این رو باید عالوه بر کیفیت باالی محصول،
نسبت به بستهبندی مناسب و عرضه شکیل محصوالت خود اقدام
کنند.

اعطای وام ازدواج  6میلیون
تومانی به خانواده شهدا
و ایثارگران

بعد از افزایش وام ازدواج خانوادههای شهدا و ایثارگران
بانک مرکزی جزئیات دریافت این تسهیالت را اعالم
کرد.
به گزارش ایسنا ،در نیمه خرداد ماه امسال شورای
پول و اعتبار با افزایش وام ازدواج خانوادههای شاهد،
جانبازان ،آزادگان و فرزندان آنان به دو برابر تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج افراد عادی موافقت کرد .که با توجه
به مبلغ سه میلیون تومانی وام ازدواج برای هر یک از
زوجین ،مبلغ وام به خانواده های ایثارگران شهدا به شش
میلیون تومان افزایش یافته است .این در حالی است که
طبق اعالم بانک مرکزی شرایط ثبتنام و دریافت این
تسهیالت برای ایثارگران مطابق شرایط مندرج درسامانه
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج و از طریق همان سامانه
بوده و بعد از تعیین شعبه بانک مورد نظر بانک عامل
نسبت به اعطای تسهیالت یاد شده اقدام میکند .در حال
حاضر تسهیالت قرضالحسنه ازدواج افراد عادی برای
هر فرد سه میلیون تومان بوده و با ثبت نام متقاضی در
موعد تعیین شده (حداکثردو سال عقد نامهای) قابل اعطا
است .در عین حال که بانک مرکزی فعال هیچ تصمیمی
برای افزایش وام ازدواج افراد عادی ندارد.

افزایش  8تا  18درصدی
مالیات اصناف

به دنبال امضای تفاهم نامه مالیاتی اتاق اصناف با
سازمان امور مالیاتی کشور ،میزان افزایش مالیات بابت
خوداظهاری عملکرد سال  1393صاحبان مشاغل بند (ج)
قانون مالیاتهای مستقیم بین  8تا  18درصد تعیین شد.
به گزارش ایسنا ،بعد از سه جلسه پی در پی و تعامل
موثر فیمابین مسئوالن اتاق اصناف کشور و سازمان
امور مالیاتی ،باالخره دستورالعمل تفاهم مالیاتی بابت
خوداظهاری عملکرد سال  ، 1393امروز به امضای
نمایندگان طرفین رسید .بر این اساس ،مقرر شد صاحبان
مشاغل بند (ج) ماده  95قانون مالیات های مستقیم بر
مبنای مالیات عملکرد سال  ،1392تا مبلغ یک میلیون
تومان 8 ،درصد رشد ،مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف
سه میلیون تومان 12 ،درصد رشد و از سه میلیون تومان
به باال 18 ،درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.
گفتنی است این تفاهم نامه شامل مودیان موضوع بند
(ج) ماده  95قانون مالیات های مستقیم می شود و
امسال به دلیل رای دیوان عدالت اداری ،تفاهم موضوع
ماده  158قانون مالیات های مستقیم با مشاغل موضوع
بندهای (الف) و (ب) ماده  95قانون مالیات های مستقیم
صورت نمیگیرد .بدیهی است این دسته از مودیان مالیاتی
بایستی بر اساس مقررات و واقعیتهای فعالیت اقتصادی
خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال
 1393به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

معاون سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی تشریح کرد

جزئیات پرداخت تسهیالت
به صنایع کوچک طی  45روز

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
با اشاره به کاهش زمان ارائ ه تسهیالت به صنایع کوچک
تا  45روز کاری ،از پرداخت حدود  50میلیارد تومان
تسهیالت از طریق بانک صنعت و معدن در سال جاری
خبر داد .به گزارش ایسنا،غالمرضا سلیمانی با اشاره به
تفاهم سازمان صنایع کوچک و بانک صنعت و معدن
برای کاهش بروکراسیهای اداری در جهت ارائ ه وام
اظهار کرد :این سازمان و بانک صنعت و معدن قرار است
در یک مجموعه به عنوان پنجره واحدی خدمات خود را
به صنایع ارائه کنند .وی با اشاره به چگونگی دریافت وام
از سوی صنایع کوچک گفت :بر این اساس شرکت مورد
نظر پرونده خود را تکمیل میکند و پروندههای تکمیل
شده طی یک جلسه با حضور مدیر بانک صنعت و معدن،
مدیر سازمان صنایع کوچک و مسوول صندوق تایید شده
و مراحل آن انجام میشود .معاون سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران افزود :تعهد کردیم از زمانی
که واحد تولیدی مدارکاش را تکمیل کرده و تحویل
دهد در  45روز ،کارهایش انجا م شود و وام به او تعلق
گیرد .سلیمانی با بیان اینکه پیش از این ممکن بود سه
سال طول بکشد تا یک بنگاه کوچک به تسهیالت برسد،
گفت :طبق قولی که مدیر عامل بانک صنعت و معدن
داده ،قرار است در سال جاری از این محل  2000میلیارد
تومان تسهیالت به صنایع کوچک ارائه شود و قطعا قولی
که داده شده براساس حساب و کتاب بوده و ما نیز بر
همین اساس کار خود را شروع کردهایم.
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ردپای  35میلیارد دالر پول بلوکهشده ایران در امارات

دولت ،نه بهتازگی ،که پیش از نوروز  94متوجه شد «35
میلیارد دالر از سپردههای بانک مرکزی ،نزد شرکت نیکو
است» .بههمیندلیل دستبهکار شد و با کمیسیون برنامه و
ن زمینه مشورت کرد.
بودجه مجلس در ای 
به گزارش ایسنا ،روزنامه شرق با این مقدمه ،ادامه داده است:
ن منظور جلسه محرمانهای در کمیسیون برگزار شد و در
ب ه همی 
آن مسئوالنی از دولت از شناسایی بدهیهای شرکت نیکو به
وزارت نفت خبر دادند؛ بدهیهایی که حاال به گفته «اسماعیل
جلیلی» ،اعداد و دستهبندیهای متنوعی در آن جلسه گزارش
شده است و روی عدد  35میلیارد دالر تمرکز نشده است.
ن حال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه
با ای 
خبری در میان نگذارد ،از ردپاهای شناساییشده از منابع مالی
مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده
را مشابه پرونده بابک زنجانی میداند؛ با این تفاوت که شرکت
نیکو بهعمد تالش نکرده است پولها به کشور بازنگردد ،اما
درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی
وجود دارد.شرکت «نیکو» از زیرمجموعههای شرکت نفت است
ت پیچیدهای برای بازگشت  35میلیارد دالر از
و حاال وضعی 
پولهای در اختیار این شرکت به کشور بهوجود آمده است.
اکبر ترکان ،مشاور ارشد رئیسجمهور ،بهتازگی خبر داد دولت
متوجه شده است  35میلیارد دالر از سپردههای بانک مرکزی
نزد شرکت نیکو است ،اما حاال پیگیریها خبر از آن دارد که
دولت ،سال  93به سرنخهایی از این موضوع رسیده است و
جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در
میان گذاشته شده است؛ در جلسهای که حاال به تأکید ،از سوی
برنامه و بودجهایها «محرمانه» توصیف میشود.
به جز این  35میلیارد دالر نباید فراموش کرد که بدهی
دولت قبلی به سایر بانکها نیز حدود  12میلیارد دالر بود و در
مجموع ،دولت قبلی  47میلیارد دالر بدهی برای وزارت نفت
تراشیده است.
نیکو ،نام شرکت نفت ایران ،مستقر در سوئیس است .دفتر
مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکتهای تابعه شرکت
ملی نفت ایران بهشمار میرود و معموال بهنام نیکو ()NICO
شناخته میشود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛
شرکتی که بسیاری از مأموریتها و مسئولیتهای مهم نفتی
کشور ،شامل واردات بنزین و گازوئیل ،فروش بخش عمدهای از
نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد .این شرکت
سال  1991در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال
 ،2003دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد .نیکو سال ،2012
از سوی ایاالت متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و
وزارت خزانهداری این کشور از نیکو بهعنوان «سکاندار اصلی
دور زدن تحریمها» نام برد.
آیا مجلس در جریان بدهی  35میلیاردی شرکت
نیکو قرار گرفته بود؟
بله ،در جلسه محرمانهای میان برخی نمایندگان دولت و
کمیسیون برنامهوبودجه مجلس ،نکاتی در همین زمینه مطرح
شد.
میشود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟

جزئیات آن جلسه محرمانه است ،ولی این رقمی که آقای
ترکان به آن اشاره کردهاند ،با رقمی که در آن جلسه صحبت
شد ،فرق میکرد.
البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته
متنوعتری اشاره شده بود ،شاید آقای ترکان حاال
جمع آن اعداد را یکی کردهاند.
به هر حال متفاوت است ،اما اعداد و ارقام را نمیشود
گفت.
باالخره این  35میلیارد دالر با  12میلیارد دالری
که پیشتر گزارش شده بود ،ارقام درشتی هستند،
چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود
نکرده؟
بههرحال ،این نکته مربوط به شرکت نیکو میشود و
مطالبهای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است .مطالبه
هم مطالبه قابلتوجهی است ،بهویژه در شرایط کنونی اقتصاد
کشور الزم است دولت تالش کند مسیری برای بازگشت پول
به داخل کشور فراهم کند.
فرآیند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه
ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده
است؟
فرآیند این واگذاری هم محرمانه است.
قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه
سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشنساز در نیکو آغاز شده و ایشان
هم در فرایندش بوده ،اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای
جشنساز صورت گرفته ،اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت
نیکو داده و حاال هم مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه
نشده است .دولت منابع را به وزارت نفت داده ،اما هنوز پولی
پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به
شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه
شدهاند.
شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی
کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.
فکر نمیکنید ماجرای واگذاریها به نیکو و رقم
سنگین  35میلیارد دالر ،مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصال بخشی از همان فرآیند است؛ با این تفاوت که رقم
بدهی زنجانی دو میلیارد و  400هزار یورو برآورد شده و این
بدهی  35میلیارد دالر که خب فاصله عددی زیادی هم به
چشم میخورد.
یعنی این پروندهها جایی به هم گره خورده؟
نه ،خودش پروسه جداگانهای است ،اما فرآیندها مشابه بوده؛
اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.
در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا
نام شرکت نیکو ،تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همانطور که نمایندگان دیگر بارها
تأکید کردهاند ،شبکهای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم
رمز یک شبکه است ،نه صرفا یک نفر .از اینها گذشته شرکت

نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده ،اما ارادهاش بر این نبوده که
در نهایت این سطح بدهی بار بیاید ،اما در پرونده زنجانی مسیر
به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر االن
در زندان است.
تکلیف بدهی نیکو چه میشود ،این پولها در
خارج از کشور است؟
پولها بلوکه شده.
یعنی پس از  2012که نیکو از سوی آمریکا
تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجامنشدن کار پیش نرفت ،بلکه
تا حدودی تحریمها و البته سوءمدیریتها موجب شد این
بدهکاری به بار بیاید و پولها سرگردان بماند .باالخره به لحاظ
حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید
مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.
مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بودهاند؟
امارات اصلیترین طرف قرارداد بوده.
و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئیتر است.
داللی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه ،اینطور نبوده است .کل ماهیت شرکت نیکو واسطهگری
است ،اما داللی نه.
به تحریمها اشاره کردید ،واقعا تحریمها چقدر
در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمیتوان
کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن
خارج از کنترل است و به سیاستها و تصمیمهای منطقهای و
بینالمللی بازمیگردد .نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت
و گاز کمک کند ،اما وقتی قوانین بینالمللی سفت و سخت شد
و نام نیکو در فهرست تحریمها آمد ،ماجرا طور دیگری شد.
به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبوددوراندیشی و پیشبینی این اتفاقها هم اثرگذار
بوده است.
در پرونده زنجانی گمانهزنیهایی هست که چه میزان
پول در کدام کشور وجود دارد ،در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که
اصال پولی وجود دارد یا س ِر کاریم .درباره پرونده شرکت نیکو
هم گزارشها در حال رسیدگی است و هیچکدام قطعی نیست
و نمیشود به طور قطعی عدد و رقم گفت.
باالخره در همین کشور امارات که اشاره کردید،
پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت
داده شود.
در پرونده زنجانی ،قوه قضائیه نمایندگانی به چند
کشور فرستاده ،در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.
پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتم ًا؛ چون وقتی معاملهای در این سطح شکل گرفته،
دستگاههای نظارتی و قضائی هم درگیر میشوند.

لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال کارگران
با دستور ناگهانی معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله پس از گذشت
چند روز از ابالغ آن متوقف شد.
به گزارش مهر ،سید حسن هفدهتن معاون روابط کار
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی
به مدیران کل استانها ،توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰
را صادر کرد.
در این دستورالعمل جدید آمده است :با عنایت به سئواالت
مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص
دستورالعمل شماره  ۴۰و ضرورت بررسی مجدد و به منظور
شفاف سازی ،دستورالعمل یاد شده «کان لم یکن» و متعاقبا
پس از تکمیل اعالم خواهد شد.
این در حالی است که در روزهای گذشته وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر
یکساله را ابالغ کرده بود.
لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال پس
از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته است .در این راستا،
کارفرمایان درنامهای اعتراضی به وزیر کار اعالم کرده بودند
که این دستور برخالف قانون کار و قابل اجرا نیست.
چند روز پیش بخشنامه ای به امضای معاون روابط کار
وزارت کار به بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار کشور
ابالغ شد که طی آن ،بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری
زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده
بود.
معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابالغ این
بخشنامه ،کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری
زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر
بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابالغیه ،به انعقاد قراردادهای
کوتاه مدت کمتر از یکسال ادامه دهد ،آن قرارداد همان حکم
یکساله را خواهد داشت.
پس از این ابالغیه ،بسیاری از نمایندگان کارگری کشور
از تصمیم وزارت کار دفاع کرده و آن را راهکاری برای پایان
دادن به نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول
قانون کار دانستند .آنان عنوان کردند این شیوه امضای
قراردادهای کاری میتواند به تقویت امنیت شغلی نیروی کار

و جلوگیری از ادامه سوء استفاده توسط برخی کارفرمایان
منجر شود.
نمایندگان کارگران معتقدند فراوانی تقاضا برای کار
و کمبود عرضه در بازار کار باعث سوء استفاده و تخلف از
اجرای قانون توسط برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای
خُ رد و کوچک شده و از این رو قراردادهای کوتاه مدت حتی
 ۲۹روزه به شدت رواج یافته است.
پیش تر نیز وزارت کار در گزارشی اعالم کرده بود بیش
از  ۹۳درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر
یکسال منعقد میشود و قراردادهای کاری یکماهه و  ۳ماهه
به شدت رواج یافته است .وزارت کار برای حل این مسئله
حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری
نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج
داشته باشند.
اما چند روز پس از ابالغیه جدید معاون روابط کار وزارت
کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل
مستمر و دائم ،کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و
آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و عنوان کردند فشار
به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد ،باعث
ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می شود.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعالم اینکه اقدام جدید
وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر
یکسال ،مغایر با ماده  ۷قانون کار است ،گفت :در این ماده از
قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت
باید به تصویب هیات وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را
قانونی دانست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت :با
توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور،
طرح این موضوعات باعث مشکالت عدیده ای برای بنگاهها
خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را
هم ایجاد کند.
آهنیها ادامه داد :به صورت کلی ،کارفرمایان این اقدام را
فنی نمیدانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی ،نامهای
اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار زدهایم و خواستار
برگشت این ابالغیه هستیم.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان
ابالغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال را
قبول ندارند ،اظهارداشت :در قانون کار آمده ،قرارداد میتواند
کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت
موقت و یا غیرموقت توافق میشود.وی خاطرنشان کرد :اگر
هم وزارت کار درباره ساماندهی قراردادها طرح و یا پیشنهادی
داشت ،ابتدا باید در شورای سه جانبه ملی و همچنین شورای
عالی کار مطرح میشد و سپس در صورت دستیابی به توافق،
برای تصمیمگیری نهایی به هیات وزیران ارائه میشد.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت:
در حال حاضر به استناد قانون کار هیچ دستورالعملی نمیتواند
قانون را تغییر دهد .در حال حاضر ،بازار کار شرایط سخت و
دشواری دارد و این ضربه میتواند تاثیر منفی فراوانی را داشته
باشد .وزارت کار باید در تصمیمگیریها منافع دو گروه کارگر
و کارفرما را با هم ببیند تا بتوان به تقویت امنیت بازار کار و
بنگاهها امیدوار بود.

تازهترین توصیه وزیر امور اقتصادی و دارایی
به سهامداران خرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی به سهامداران خرد توصیه کرد تحت تاثیر عوامل روانی و برخی
خبرها ،هیجانی نشده و از مشاوره اشخاص حرفهای و شرکتهای فعال در بورس برای تنظیم
رفتار خود استفاده کنند.
به گزارش تسنیم ،علی طیبنیا در جمع خبرنگاران با اشاره به عوامل روانی و اخبار هیجانی
به عنوان یکی از گزینه های موثر بر تحوالت در بازار سرمایه گفت :در حالی بازار سرمایه نسبت
به برخی خبرها حساسیت بیشتری نشان میدهد که در این میان با توجه به اینکه بخش عمده
فعاالن در بازار اشخاص حقیقی و سهامداران خرد بوده و اطالعات اقتصادی کافی ندارند ،اغلب
با این خبرها هیجانی شده و دچار رفتار نادرستی در معامالت روزمره نشان می دهند.
وی با بیان اینکه سهامداران خرد باید کمتر تحت تاثیر اخباری که به طور روزمره منتشر
میشود قرار بگیرند تاکید کرد :براین اساس باید این افراد فعال در بازار ،از مشاوره اشخاص
حرفهای و به خصوص شرکتهای بورسی استفاده کرده و رفتار خود را با عوامل روانی تنظیم
نکنند .وزیر اقتصاد گفت :تجربه نشان میدهد که در یکی دو سال گذشته رفتار هیجانی همواره
به ضرر سهامداران خرد در بازار تمام شده است .طیبنیا همچنین به فعل و انفعاالت بخش
واقعی اقتصاد به عنوان عامل دیگر نوسان در بورس اشاره کرد و یادآور شد :این در حالی است
که دولت برنامه گستردهای برای بنگاههای اقتصادی در حوزه صنعت ،خدمات و کشاورزی
داشته و در یکی دو سال گذشته همواره تالش کرده تا مشکالتی که بخشهای تولیدی و
اقتصادی با آن مواجهاند را شناسایی و مرتفع کنند که در این زمینه اقدامات موثری نیز انجام
شده است .وی همچنین از تصمیم جدی دولت برای حمایت همهجانبه از بازار سرمایه در مدت
گذشته سخن گفت و خاطر نشان کرد :تصمیمات بسیار خوبی در بازار گرفته شده که مورد
انتظار فعالین بازار نیز بوده است و میتواند به حمایت از سهامداران خرد منجر شود.

توصیه سازمان دامپزشکی به مردم
برای خودداری از خرید مرغ زنده
در پی تلفات غیر عادی طیور بومی در یکی از روستاهای استان مازندران ،سازمان
دامپزشکی ضمن ایجاد قرنطینه برای جلوگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزای طیور به دیگر
مناطق کشور اعالم کرد :مردم از خرید طیور زنده که مهمترین منبع شیوع این بیماری است،
جدا خودداری کنند.
به گزارش ایسنا ،در اطالعیه سازمان دامپزشکی آمده است که در پی دریافت گزارش
تلفات غیرعادی طیور بومی (مرغ و اردک) در یک روستای استان مازندران ،کارشناسان
سازمان دامپزشکی با حضور در محل و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینهای برای
جلوگیری از گسترش آلودگی ،نسبت به انجام نمونهبرداریهای الزم و معدوم سازی
طیور مبتال و تلف شده به شیوه بهداشتی ،اقدام کردند و عملیات پاکسازی و ضدعفونی
صورت گرفت .براساس نتایج آزمایشگاهی نوع بیماری ،آنفلوآنزا (تیپ )H5N1
تشخیص داده شده و با توصیههای سازمان دامپزشکی ،همکاری مردم و دستگاه های
ذیربط از شیوع بیماری جلوگیری شده است .طبق تاکید مسئوالن سازمان دامپزشکی
با توجه به اینکه بازارچههای عرضه پرندگان زنده ،مهمترین منبع شیوع این بیماری
هستند ،مردم جدا از خرید طیور زنده از این بازارچهها خودداری کنند .همچنین سازمان
دامپزشکی خطاب تولیدکنندگان اعالم کرده که مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی
برای پیشگیری با تشدید ضوابط بهداشتی – قرنطینهای نسبت به محافظت گلههای
خود اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی در پرندگان ،موضوع را
به نزدیکترین شبکه دامپزشکی شهرستان اطالع رسانی کنند .بدیهی است مصرف
گوشت طیور و تخم مرغ که در مراکز مجاز در سراسر کشور عرضه میشود ،هیچ گونه
مخاطرهای برای مصرف کنندگان ندارد.

 81هزار ميليارد تومان؛ حجم نقدينگي 10بانک
و موسسه مالی و اعتباری در سال گذشته
در سال  ،93نقدينگي نزد شش بانك و چهار موسسه  81هزار ميليارد تومان برآورد شد.
به گزارش تابناک ،بانك مركزي در تازهترين آمار اعالمي نقدينگي سال  93را  782هزار و
 380ميليارد تومان اعالم كرد كه از اين ميزان 81 ،هزار ميليارد تومان نقدينگي نزد شش بانك
و چهار موسسه اضافه شده به پوشش آماري بوده است.
بر اين اساس حجم نقدينگي در اين سال نسبت به سال  92بالغ بر 22.3درصد افزايش
يافته است .جدول اخير بانك مركزي از وضعيت متغيرهاي عمده پولي با پايههاي همگن
نقدينگي در سال گذشته را با سه رويكرد مورد بررسي قرار داده است.
در بخش نخست نقدينگي بدون هيچ گونه افزايش در پوشش آماري بررسي شده كه طبق
آن ،حجم نقدينگي در اين سال  701هزار و  550ميليارد تومان محاسبه شده است.
در بخش دوم نقدينگي صرفا با پوشش آماري اعالم شده در سال ( 92پنج بانك و دو
موسسه) محاسبه شده كه براساس آن حجم نقدينگي به  721هزار و  950ميليارد تومان رسيده
است و در بخش سوم با لحاظ تمامي پوشش آماري در سال ( 92شش بانك و چهار موسسه)
برآورد شده كه طبق آن حجم نقدينگي  782هزار و  380ميليارد تومان گزارش شده است.
در صورتي كه روش اول محاسبه را مبنا قرار دهيم نقدينگي سال  93نسبت به سال پيش
از آن  20.9درصد افزايش داشته است .در روش دوم رشد نقدينگي  21.4درصد بوده و در روش
سوم محاسبه حجم نقدينگي  22.3درصد افزايش نشان ميدهد.
خبرگزاری رویترز مدعی شد

 40میلیون بشکه نفت شناور ایران ،در انتظار مشتری
رویترز مدعی شد ایران حدود  40میلیون بشکه نفت خام در ابرنفتکشهای خود
در دریا ذخیره کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،در شرایطی که گفتگوهای هستهای به
ضرباالجل  30ژوئن نزدیک میشود ایران حدود  40میلیون بشکه نفت خام در
نفتکشهای بزرگ خود در دریا ذخیره کرده تا در صورت لغو تحریمها آنها را به
فروش برساند .ایران و شش قدرت جهانی به دنبال غلبه بر اختالفات باقیمانده
درباره مساله هستهای ایران در آستانه ضرباالجل  30ژوئن هستند .در این میان
ایران در حال ذخیره سازی نفت تولیدی خود در سواحل و به ویژه نفتکشهای
شرکت ملی نفتکش ایران است.مهدی ورزی از مقامات سابق شرکت ملی نفت
ایران گفت :اولین چیزی که ایران به دنبال آن خواهد بود خالی کردن بخش زیادی
از ذخایر است .بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به اوپک هشدار داده که فضا را برای
ورود نفت ایران باز کنند .به عبارت دیگر ایران به هر قیمتی به دنبال فروش این
نفت است .ورزی که یک شرکت مشاور انرژی را در انگلیس اداره میکند ،افزود:
ذخایر شناور در سواحل ایران مستقر هستند تا پس از توافق هستهای فورا وارد

بازار شوند.
ایران که زمانی پس از عربستان دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود ،به
دنبال باز کردن فضا برای بازگشت تدریجی به بازار پس از چند سال تحریم است
که به نصف شدن صادرات نفت ایران انجامید.
ساموئل سیزوک مشاور ارشد امنیت عرضه نفت در آژانس انرژی سوئد میگوید:
تالش ایران برای پس گرفتن سهم بازار خود و امید به خروج تولیدکنندگان پرهزینه
از بازار منطقی به نظر میرسد .منابع کشتیرانی و آمار رهگیری نفتکشها حاکی از
اینست که طی سه ماه گذشته ایران دست کم  15نفتکش بسیار بزرگ هر یک با
ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت برای ذخیره سازی مستقر کرده است.
شرکت واسطه نفتی گیبسون در گزارشی هفته گذشته اعالم کرد :عالوه بر
ذخایر ساحلی تقریبا  38میلیون بشکه نفت ایران در ذخایر شناور انبار شده که
میتوانند فورا به بازار عرضه شوند.
همچنین شرکت واسطه نفتی پوتن و شرکا برآورد کرد که  17نفتکش بسیار
بزرگ برای ذخیره سازی نفت ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

فرهنگی

6
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

تصویب  15رشته علوم انسانی
در شورای گسترش بازنگری

وزیر علوم خبر داد که در  15رشته علوم
انسانی بازنگری انجام شده و شورای گسترش
آموزش عالی هم آنها را تصویب کرده است.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد فرهادی در
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران
گفت :ما سعی می کنیم کلیه برنامه های
تحصیلی و مقاطع تحصیلی علوم انسانی را
متناسب با مصالح ملی و مناسبات جهانی
بازنگری کنیم.
برگزاری آزمون دکتری تخصصی
توسط دانشگاهها از امسال

وزیر علوم با بیان اینکه آزمون عمومی برای پذیرش در مقطع دکتری تخصصی
برگزار می شود،گفت:گزینش در بخش تخصصی توسط دانشگاه ها صورت میگیرد.
دکتر محمد فرهادی در حاشیه مراسم بدرقه کاروان اعزامی به رقابت های بیست
و هشتمین یونورسیاد ورزشی دانشجویان جهان در جمع خبرنگاران درمورد حذف
آزمون دکتری تخصصی اظهار کرد:این آیین نامه ابالغ شده است و بر اساس آن
آزمون عمومی برگزار میشود و دانشجویان برگزیده ،در آزمون تخصصی که توسط
دانشگاه ها برگزار می شود شرکت کرده و گزینش تخصصی توسط دانشگاه ها
صورت میگیرد.
وی در ادامه درمورد توقف پذیرش دانشجو در  ۱۶۰رشته اظهار کرد:این توقف
پذیرش هم در دانشگاه آزاد و هم در دانشگاههایی که در آنها این رشته ها حداقل
امکانات برای پذیرش دانشجو را نداشته اند ،صورت گرفتهاست.
وزیر علوم در مورد حذف کنکور سراسری نیز توضیح داد :در کنکور امسال حدود
 887هزار نفر شرکت کردهاند و تعداد صندلیهای دانشگاه بیشتر از این تعداد است.
بنابراین اگر دانشجویان به درستی انتخاب کنند ،همگی وارد دانشگاه میشوند مگر
اینکه برخی بخواهند در رشتههایی که داوطلب بیشتری دارند ،پذیرش شوند .این
در حالیست که در رشتههایی همچون رشته های گروه فنی و مهندسی ،تعداد
شرکتکنندگان از تعداد صندلیها کمتر است.

یکشنبه  31خرداد  - 1394شماره 687

اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره عملکرد دولت
در مذاکراتهستهای ،لغو کنسرتها ،کنترل تورم و ...
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به شریط نامساعد
کشور در زمان آغاز بکار دولت تدبیر و امید ،نخستین مسئله
دولت یازدهم را حل و فصل موضوع هستهای ذکر کرد.
به گزارش ایسنا ،علی جنتی در مراسم جشن حضور که
به پاسداشت حماسه سیاسی  24خردادماه در یزد برگزار شد،
حماسه  24خرداد را همان حماسه سیاسی مورد انتظار مقام
معظم رهبری در فروردین  1392دانست و گفت :در چنین
روزی با حمایت قاطع مردم ایران این خواست تحقق یافت و
دولت تدبیر و امید توانست نقش حساس خود در این مقطع
زمانی را ایفا کند.
وی با اشاره به برخی از بحرانهایی که دولت یازدهم
در آغاز به کار خود با آن مواجه بود ،یکی از بزرگترین این
بحرانها را رکود تورمی حکمفرما بر کشور خواند و گفت :در
واقع تورم افسار گسیخته از یک سو و رکود اقتصادی در کشور
از سوی دیگر که منجر به بیثباتی اقتصادی و نرخ پایین
سرمایهگذاری شده بود ،بدترین شرایط را برای دولت جدید در
ابتدای راهش ایجاد کرد.
وی همچنین بلوکه شدن سرمایههای ارزی کشور در
خارج از کشور ،نرخ سرمایهگذاری منهای  6.8درصدی بنا بر
اعالم بانک مرکزی و نرخ رشد سرمایهگذاری منهای 23.8
درصدی و افزایش  22برابری بدهی بانکها به بانک مرکزی
علی رغم  6.7برابر شدن نقدینگی در  8سال فعالیت دولت
نهم و دهم را از جمله شرایط نامساعد برای شروع به کار
دولت تدبیر و امید در سال  1391اعالم کرد.
جنتی گفت :آنهایی که شعار کاغذ پاره بودن قطعنامهها را
میدادند ،تحریمی را بر کشور تحمیل کردند که زمانی دولت
یازدهم آن را تحویل گرفت ،انبارهای گندم کشور برای چند
روز موجودی مورد نیاز کشور را داشت و به دلیل مشکالت
اقتصادی امکان تخلیه گندم کشتیهای پهلو گرفته در خلیج
فارس وجود نداشت.
وزیر ارشاد ادامه داد :دولت یازدهم معتقد است که همانطور
که سانتریفوژها میچرخد ،چرخ اقتصاد کشور نیز باید بچرخد
و همانطور که انرژی هستهای حق مسلم ماست ،زندگی

شرافتمندانه نیز حق مسلم مردم ماست.
وی دولت گذشته را علی رغم شعار کوچک
سازی ،یک دولت متورم خواند و گفت :تنها
در طول هشت سال تعداد 890هزار نفر در
دولت استخدام شدند که بنا بر اعالم معاونت
نیروی انسانی بیش از  490هزار نفرشان
غیرقانونی استخدام شدهاند؛ لذا دولت تدبیر و
امید برای کنترل این وضعیت اشتباه گذشته
و در مواجه با سه میلیون کارمند مجبور به
لغو هرگونه استخدامی شد.
جنتی یکی از اقدامات بزرگ دولت تدبیر
و امید را بکارگیری وزیرانی کارورزیده و
دارای کوله باری وزین از تجربیات دانست و یکی دیگر از این
اقدامات شایسته را تقویت وفاق ملی بیان کرد.
وی با اشاره به گله برخی از بکارگیری مدیران دولت
گذشته در دولت جدید ،اظهار کرد :دولت تدبیر و امید معتقد
است که همه کسانی که از روحیه اعتدال برخوردار هستند و
عالقهمند به خدمت به نظام هستند باید بکار گرفته شوند ولی
کسانی که به دنبال خرابکاری هستند در هیچ دولتی قابل
تحمل نخواهند بود.
وی اظهار کرد :فضای سیاسی کشور باید به گونهای باشد
که با تفکر و تامل یکدیگر کارها به پیش برده شود ،لذا دولت
یازدهم گسترش فعالیت احزاب و نهادهای مدنی را که در
مقطعی مورد غفلت واقع شده بود را دنبال میکند.
وزیر ارشاد از تالش دولت تدبیر و امید برای ایجاد احساس
امید به آینده در جامعه خبر داد و گفت :یکی دیگر از موضوعات
مورد توجه دولت ارتقای بحث اخالق در جامعه است که به
ویژه در حوزه فرهنگی خیلی احساس نیاز میشود.
وی با اشاره به شکل گرفتن چهرهای غیر واقعی از کشور
ایران در بین سایر کشورها به مقوله ایران هراسی اشاره کرد
و گفت :تغییر این دیدگاه در جامعه جهانی زمانبر است و
خوشبختانه در این مدت دو ساله تا اندازهای نسبت به نظام،
خوش بینی افتاق افتاده است.

جنتی یکی از افتخارات نظام را
رویارویی مقتدرانه دیپلماتهای کشورمان
با دیپلماتهای کشورهای قدرتمند دنیا
برای مذاکره ذکر کرد و گفت :امروز در
حالی مذاکرهکنندگان اعالم میکنند که
مذاکره با تیم ایرانی بسیار سخت است
و بارها شاهد فریادهای تیم مذاکرهکننده
کشورمان بر سر این دیپلماتها برای حفظ
عزت و منافع ملی کشورمان هستیم که
نیاز است از این تیم حمایت شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با به نتیجه
رسیدن پرونده هستهای کشورمان در این
مذاکرات با عنایت الهی و هدایت مقام معظم رهبری ،شاهد
توافق در آینده نزدیک و به دنبال رونق اقتصادی در کشورمان
باشیم.
وزیر ارشاد در ادامه به پارهای از اظهار نظرها در مورد
افزایش قیمت برخی از اقالم ،گفت :شخص رئیسجمهور به
شدت با افزایش قیمتها مبارزه میکند ولی در برخی مواقع
قانون الزامآور است یا این که اجبار جدی در این رابطه وجود
دارد ولی با این حال دولت برای کنترل تورم از ابتدای فعالیت
تاکنون حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
وی یکی از مشکالت اساسی دولت و از میراث دولت گذشته
را پرداخت یارانهها ذکر کرد و گفت :با شرایط موجود دولت
هر ساله باید  42هزار میلیارد تومان از محل حاملهای انرژی
و بودجه عمومی به این امر اختصاص دهد که در این باره باید
تالش شود تا موضوع حل و فصل شود .جنتی در پایان نیز
در مورد لغو مجوز کنسرتهای موسیقی اعالم کرد :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با توجه به صدور مجوز به متقاضیان
با رعایت تمام موازین ،پای همه مجوزهای صادرهاش محکم
ایستاده است ،منتها در برخی از شهرها افراد غیرمسئول با
انگیزههایی مانع میشوند و گاهی نیز برخی دستگاهها به
عنوان یک تصمیم گیرنده مستقل ورود میکنند.

معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تشریح کرد

جزئیات جدید نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

معاون آموزشی وزیر علوم گفت :بخشنامه ای به دانشگاهها ابالغ شده
است که طبق آن  10دانشگاه گروه یک میتوانند برنامههای قدیمی درسی را
بازنگری کنند .البته ممکن است برنامههای بازنگری شده توسط دانشگاهها با
یکدیگر متفاوت باشد و دانشگاههای دیگر موظف هستند به اختیار خود به یکی
از این دانشگاهها اقتباس کنند.
به گزارش ایسنا ،دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در یک نشست خبری با
تاکید بر اینکه سیاستهای معاونت آموزشی در راستای این است که همه
تصمیمگیریها هماهنگ با همه بخشها باشد ،گفت :همه نهادهای ذیربط
باید این را بپذیرند که اقدامات آموزش عالی هماهنگ با سیاستهای نظام
است.
وی با اشاره به آییننامه پذیرش دانشجوی دکتری ،گفت :این آییننامه
در راستای تفویض اختیار به دانشگاهها انجام شد و پذیرش دانشجوی دکتری
مستقیما از طریق دانشگاهها صورت میگیرد ،البته ابتدا آزمون عمومی از طریق
سازمان سنجش برگزار میشود و سپس پذیرش دانشجو به دانشگاه واگذار
میشود.
معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه این آییننامه دارای چند ویژگی
است ،توضیح داد :ویژگی اول این است که مسیر پذیرش دانشجوی دکتری
کامال شفاف شده و رتبه دانشجو در آزمون سازمان سنجش به دانشگاه اعالم
میشود .دانشگاه بر اساس رتبه کل شرکتکنندگان،حداقل نمره پذیرش را به
وزارت علوم اعالم میکند و وزارت علوم نسبت به حداقل نمره اعالمی دانشگاه
نظر خود را ابراز کرده و بر اساس آن متقاضیان میدانند که به کدام دانشگاه باید
مراجعه کنند و وزارت علوم بر همه این مراحل نظارت دارد.
شریعتی با تاکید بر اینکه اقتدار دانشگاههای مجری دکتری ارزش گذاری
میشود افزود :وزارت علوم بررسی میکند که دانشگاه به بلوغ الزم برای
انتخاب دانشجوی دکتری رسیده است یا خیر  .وی با بیان اینکه این آییننامه
با استانداردهای جهانی هماهنگ است ،گفت :همه دانشگاههای معتبر دنیا
طبق همین روند دانشجوی دکتری پذیرش میکنند.
معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد :تصمیمگیری قرار نیست توسط
دانشگاه انجام شود بلکه جمعبندی جامع توسط یک شورای سیاستگذاری
که متشکل از اعضای حقیقی ،حقوقی و شامل روسای چند دانشگاه بزرگ
است ،صورت میگیرد.
همچنین یک نظام پاسخگویی در بخش آزمون متمرکز پیش بینی شده
که بتواند نسبت به درخواستها و اعتراضات دانشجویان پاسخگو باشد .در این
راستا شیوهنامهای تدوین شده که ظرف یک الی دو ماه آینده به دانشگاهها
ابالغ میشود.
 585رشته ،قدمت باالی  10سال دارند

وی در ادامه با اشاره به بازنگری برنامههای آموزشی ،اظهار کرد :نزدیک
به  585برنامه درسی از قدمت باالی  10سال برخوردار هستند و این برنامهها
در یک برنامهریزی فشرده باید تا پایان شهریور ماه  94مورد بازنگری قرار
گیرند که  210مورد ،رشتههای علوم انسانی هستند که بازنگری آنها توسط
شورای تحول علوم انسانی صورت میگیرد و  375مورد دیگر مربوط به سایر
رشتهها است.
ابالغ آییننام ه پذیرش دانشجوی خارجی توسط دانشگاهها
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به عرصه فعالیت دانشگاهها در حوزه
بینالملل ،گفت :آییننامهای در این راستا تنظیم شده که به زودی ابالغ
میشود .بر اساس این آییننامه ،دانشگاههای واجد شرایط مستقیما میتوانند
نسبت به پذیرش استاد و دانشجوی خارجی و تدوین برنامههای مشترک اقدام
کنند .چنانچه مذاکرات هستهای به نفع ایران تمام شود اقبال به بینالمللی

شدن عرصه آموزش عالی بیشتر میشود.
توقف پذیرش دانشجو در پردیسهای
خودگردان از طریق آزمون غیرمتمرکز

معاون آموزشی وزیر علوم در مورد پردیسهای
خودگردان اظهار کرد :فلسفه وجودی پردیسهای
خودگردان این بود که از خروج جوانان به خارج از کشور
جلوگیری کند و دانشجویان ایرانی که خارج از کشور
مشغول به تحصیل هستند ترغیب به بازگشت شوند ،اما
ارزیابیها نشان میدهد که هیچ کدام از این اهداف محقق
نشده است.
وی ادامه داد :سازوکار و نحوه فعالیت این پردیسها
مجدد مورد بررسی قرار میگیرد و تا اطالع ثانوی پذیرش
دانشجو از طریق آزمون غیرمتمرکز در این پردیسها متوقف شده است.
طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی

شریعتی از ساماندهی موسسات آموزش عالی خبر داد و گفت 143 :موسسه
دولتی وجود دارد که عمر بالغ بر  60موسسه کمتر از  15سال است و مطالعات
نشان میدهد که این موسسات استاندارد قابل قبول را ندارند به همین دلیل
طرح ساماندهی موسسات در دست اقدام است تا این موسسات ارتقاء یابند.
سطح بندی موسسات دولتی

شریعتی با بیان اینکه موسسات دولتی همه با یک نگاه دیده میشوند،
گفت :به غیر از  10دانشگاه گروه یک ،ضابطهای برای تمایز موسسات دولتی
از یکدیگر وجود ندارد به همین دلیل طرحی در دست تدوین است که بر اساس
آن سطحبندی موسسات انجام میپذیرد و بر اساس این سطحبندی ،به هر
یک از دانشگاهها ماموریت خاصی داده می شود .این طرح تا پایان شهریور
ماه نهایی می شود .وی ادامه داد :ساماندهی موسسات و سطحبندی آنها در
دل طرح کالنی به نام آمایش آموزش عالی که مورد نظر اعضای شورای
عالی انقالب فرهنگی است قرار دارد .معاون آموزشی وزیر علوم از سطحبندی
موسسات غیردولتی خبر داد و گفت :سطحبندی موسسات غیردولتی ظرف یک
تا دو هفته آینده ابالغ میشود .از تعداد  358موسسه غیردولتی 270 ،موسسه
در این طرح مورد بررسی قرار گرفتهاند.
تشکیل کمیته رسیدگی
به روند ارائه دورههای رشتههای پزشکی و غیرپزشکی
شریعتی در ادامه از تشکیل کمیته رسیدگی به روند ارائه دوره های
تحصیلی رشتههای پزشکی و غیرپزشکی توضیح داد و گفت :تفاوت دیدگاهی
بین وزارت علوم و وزارت بهداشت در ارائه برخی از رشتهها وجود دارد به این
مفهوم که برخی رشتهها مانند مدیریت بیمارستان ،روانشناسی بالینی و  ...وجود
دارد که برخی عقیده دارند باید توسط وزارت علوم و برخی دیگر عقیده دارند
باید توسط وزارت بهداشت ارائه شود به همین دلیل وزارت علوم با وزارت
بهداشت وارد مذاکره شده و کمیته هفت نفرهای شامل سه کارشناس از وزارت
علوم ،سه کارشناس از وزارت بهداشت و یک استاد فرهیخته در حوزه بین
رشتهای تشکیل شده است.
توجه به فعالیت موسسات آموزش عالی در مناطق محروم

وی با بیان اینکه یکی از برنامههای وزارت علوم توجه ویژه به فعالیت
موسسات آموزش عالی در مناطق محروم است،افزود :برخی از دانشگاههای
مادر در برخی از استانهای محروم باید مورد توجه قرار بگیرند زیرا از کیفیت
الزم به عنوان یک دانشگاه مادر برخوردار نیستند و اگر سیاست تفویض اختیار

به دانشگاهها و ساماندهی موسسات را دنبال کنیم ضرورت
دارد که از ظرفیت دانشگاه های مادر استفاده کنیم بنابراین
دانشگاههای مادر در استانهای محروم مانند خراسان
شمالی ،خراسان جنوبی ،کهگیلویه و بویراحمد و  ...مورد
توجه قرار بگیرند.
سال  94سال قانونمداری آموزش عالی

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه سال 94
باید سال قانونمداری برای آموزش عالی باشد ،اظهار کرد:
وزارت علوم به همه موسسات اعالم میکند که تابع قانون
باشند.البته این تابعیت به معنای محدودیت و جلوگیری از
استقالل نیست بلکه منظور یکپارچهسازی در برنامههای
آموزش عالی است.
شریعتی از انعقاد تفاهمنامهای با رییس دانشگاه آزاد خبر داد و گفت :اکثر
رشتههای بدون مجوز دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد زیادی از
آنها تایید شد و در مورد تعداد دیگری از رشتهها که مورد تایید قرار نگرفتند ،به
دانشگاه آزاد این اختیار داده شد تا رفع نقص کند.
ظرفیت پذیرش برخی از مراکز غیردولتی صفر شد
وی در ادامه از نظارت بر فعالیت مراکز غیردولتی خبر داد و گفت :نتیجه این
نظارت این بود که ظرفیت پذیرش برخی از این موسسات صفر شد .همچنین
در مورد موسسات دولتی یک موسسه پژوهشی بود که به دلیل عدم رعایت
ضوابط مورد برخورد قرار گرفت.
بازتعریف ماموریت کمیته برنامهریزی دانشگاهها

معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه از بازتعریف ماموریت کمیته برنامهریزی
دانشگاهها خبر داد و گفت :وظیفه عمده این کمیت ه این بود که روی برنامههای
درسی فعالیت کند اما اکنون به این نتیجه رسیدهایم که این وظیفه کفایت
نمیکند و باید فعالیتهای جدیتری به آن واگذار شود.
شریعتی ادامه داد :اکنون نزدیک به  80کمیته تخصصی در رشتهها و
گروههای مختلف تعریف شده و  350استاد فرهیخته با مدرک علمی حداقل
دانشیاری و  150نفر از اساتید در حوزه علوم انسانی و توسط شورای عالی علوم
انسانی در این کمیتهها مشغول به فعالیت هستند.
وی در مورد وظایف این کمیتهها ،گفت :رصد کردن علم و فناوری،
شناسایی چالشهای آموزش ،ضرورت دستیابی به راهکارهای اثربخشی علم
در جامعه ،تالش برای ارتقای سطح کارآفرینی دانش آموختگان ،تنوعبخشی
به مدارج تحصیلی ،توسعه زمینههای بین رشتهای ،چگونگی استفاده از
همکاریهای انجمن علمی ،تعریف الگوهای جدید برنامهریزی درسی ،تعریف
دورههای مشترک با خارج از کشور و بومیسازی رشتهها از جمله وظایف این
کمیتهها است.
ادامه روند تفویض اختیار به دانشگاهها
معاون آموزشی وزیر علوم از ادامه روند تفویض اختیار به دانشگاهها خبر
داد و گفت :تاکنون برنامهریزی درسی و پذیرش دانشجوی دکترا و همچنین
زمانبندی ترمها به دانشگاهها تفویض اختیار شده است که این روند ادامه
خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در بحث شهریه موسسات غیردولتی عدم یکپارچگی
وجود دارد ،اظهار کرد :در راستای یکپارچهسازی شهریه موسسات غیردولتی
آییننامهای تا  10روز آینده ابالغ می شود که تکلیف شهریه این موسسات
مشخص خواهد شد.
معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد :این آییننامه منحصرا مربوط به شهریه

موسسات غیردولتی است و رقم آن با تصویب هیات امنا مشخص میشود.
شریعتی با تاکید بر اینکه کنترل کمی موسسات از سیاستهای وزارت علوم
است ،اظهار کرد :در همین راستا ظرفیت همه موسسات زیرمجموعه وزارت
علوم به غیر از دانشگاه آزاد حداکثر  10درصد افزایش یافته است و دلیل آن
کنترل کیفیت و ماموریتگرایی موسسات است.
وی ادامه داد :در همین راستا بخشنامهای ابالغ شده که دانشگاهها متناسب
با هیات علمی خود ظرفیت پذیرش را اعالم کنند .در مورد دانشگاه آزاد
اسالمی هم بر اساس مصوبه شورای گسترش ،ظرفیت پذیرش در سال 94
 95در مقطع کارشناسی  60نفر ،کارشناسی ارشد  20نفر و دکتری هفت نفر
است .معاون آموزشی وزیر علوم در مورد دانشگاه فرهنگیان نیز اظهار کرد :به
دانشگاه فرهنگیان هم مجوزهایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و
همچنین به دانشگاه پیام نور در مقاطع تحصیالت تکمیلی داده شده است.
شریعتی در مورد بررسی رشتههای دانشگاه آزاد اظهار کرد 1200 :رشته در
دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفت که  800مورد در مقطع دکترا و کارشناسی
ارشد دارای صالحیت و واجد شرایط اعطای مجوز هستند.
پذیرش سلیقهای دانشجوی دکتری به حداقل میرسد

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تفویض اختیار پذیرش
دانشجوی دکترا به دانشگاه باعث پذیرش سلیقهای میشود ،گفت :با این
سیاست جدید پذیرش سلیقه ای به حداقل ممکن میرسد .مسیر پذیرش
دانشجو کامال شفاف شده و شاخصهایی که دانشگاهها باید بر اساس آن
دانشجو پذیرش کنند کامال مشخص است.
تعداد فارغالتحصیالن متناسب با نیاز جامعه نیست

معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه در مورد صندلیهای خالی دانشگاهها،
گفت :من فکر میکنم به جای عبارت «صندلی خالی» باید از عبارت «صندلی
اضافی» استفاده کنیم .متاسفانه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها متناسب نبوده
و از آنجایی که دانشگاهها به صورت مازاد دانشجو پذیرش کردهاند با این
مشکل روبرو شدهایم .برای مثال در فراخوان اخیر جذب هیات علمی  30هزار
نفر ثبتنام کردند که  70درصد آنها یعنی حدود  20هزار نفر دارای مدرک
دکترا بودند در حالیکه ظرفیت دانشگاهها حدود پنج هزار نفر است و این نشان
میدهد که تعداد فارغالتحصیالنمان متناسب با نیاز جامعه نیست.

آغاز به کار کمیته رسیدگی به مشکالت دانشجویان
علوم اقتصادی

وی در ادامه با اشاره به ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی،
اظهار کرد :قرار است کمیتهای برای بررسی مشکالت دانشجویان علوم
اقتصادی با حضور نمایندگان این دانشجویان ،نمایندگان مجلس و نمایندگان
وزارت علوم برگزار شود که این کمیته تشکیل شد و دغدغه های دانشجویان
در آن مورد بررسی قرار گرفت .من فکر میکنم برخی از این دغدغهها بحق
بود و برای رسیدگی به آنها اقدامات الزم انجام شد.
معاون آموزشی وزیر علوم در مورد نقل و انتقال این دانشجویان به
دانشگاههای دیگر گفت :به این دانشجویان قول نقل و انتقال به دانشگاههای
دیگر داده شده بود که شرط این نقل و انتقال این بود که دانشجو رتبه الزم
برای انتقال به دانشگاه دیگر را آورده باشد .من به دانشجویان قول دادم اگر
دارای این شرط باشند به آنها کمک کنم البته به غیر از شرط رتبه ،موافقت
دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد نیز مهم است.
وی افزود :دانشگاه مبدا که دانشگاه خوارزمی بوده همکاریهای الزم را در
این زمینه انجام میدهد اما در شرایط کنونی دانشگاههای برتر دانشجو پذیرش
نمیکنند و ممکن است در این زمینه موانعی وجود داشته باشد.
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معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 58درصد معتادان کمتر از  34سال سن دارند
امحای  100تن انواع موادمخدر در  23استان

معاون اداری مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر از
امحای  100تن از انواع موادمخدر در  23استان کشور در سالروز
جهانی مبارزه با موامخدر ( 5تیرماه) خبر داد.
به گزارش ایسنا ،نجیب حسینی در نشستی خبری به اعالم
برنامههای ستاد مبارزه با موادمخدر به مناسبت سالروز جهانی
مبارزه با موادمخدر پرداخت و گفت :موضوع مبارزه با موادمخدر
و اعتیاد یک موضوع جدی برای همه دستاندرکاران و به ویژه
مسووالن رده باالی کشور است.
وی ادامه داد :تالش کردیم سالروز مبارزه با موادمخدر
باشکوهتر برگزار شود .مبارزه با اعتیاد بسیار حائز اهمیت است
و متاسفانه این مساله یکی از مهمترین مشکالت اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و بهداشتی ماست و از درصد ورودی جرایم
گرفته تا آمار زندانیان کشور نشان میدهد که باید در مبارزه،
پیشگیری و درمان ظرفیتهای بزرگتری را نسبت به گذشته
به کار گرفت.
معاون اداری مالی امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر به
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با
موادمخدر که در  11بند اعالم شد اشاره و عنوان کرد :اعتیاد به
عنوان عاملی برای از بین بردن نسل جوان و یک تهدید برای
همه کشورها تلقی میشود.
رییس کمیته برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با
موادمخدر در ادامه با بیان اینکه چهار کمیته در سراسر کشور
برای برگزاری این مراسم فعال شدهاند ،گفت :امسال کمیته
مشارکتهای مردمی و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان و
خانوادههای آنان را مدنظر داریم .شیوهنامهای را به همه استانها
برای برگزاری هرچه بهتر مراسم ابالغ کردیم و در پایان سالروز
حتما ارزیابی جدی از عملکرد استانها خواهیم داشت.
حسینی ادامه داد :اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر یکی از
سیاستهای مهم ماست که تالش کردیم برای تحقق این امر
دو هفته پیش از برگزاری مراسم سالروز در نماز جمعه به ابعاد
مبارزه با موادمخدر و روانگردانها پرداخته شود.
 57درصد معتادان مشاغل تخصصی داشتند
وی در ادامه به برگزاری همایش کارآفرینان معتادان بهبود
یافته اشاره و عنوان کرد :از سال گذشته حدود  500تا  600نفر
از معتادان بهبود یافته توسط کارآفرینان مشغول به کار شدند و
در نظر داریم امسال برای  3000نفر از معتادان بهبود یافته شغل
پایدار ایجاد کنیم.
معاون اداری مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با
بیان اینکه در حال حاضر صندوق مهر امام رضا به کارآفرینان
تسهیالتی با سود  4درصد اهدا میکند ،گفت :بخش اعظمی از
کسانی که میشد آنها را شبها در کنار جدولهای خیابانها
پیدا کرد ،درکارگاههایی مشغول به کار شدهاند .البته  57درصد
معتادان ما مشاغل تخصصی داشتند که اکنون نیاز به آموزش
ندارند و میتوانند با برنامهریزیهای انجام شده جذب مراکز
تولید شوند.
رییس کمیته برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با

موادمخدر همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی
با حضور بهبودیافتگان و افراد شاغل در بخش
های مختلف ورزشی سراسر کشور خبر داد و گفت:
نمایشگاههایی از تولید بهبودیافتگان و خانوادههای
آنان نیز برپا میشود .ما امسال از ظرفیت بسیاری از
دستگاهها از جمله رسانهها و هاللاحمر هم کمک
گرفتهایم و برنامههای مختلفی اعم از نمایشگاههای
عکس تخصصی با موضوع اعتیاد و عوارض و
آسیبهای اجتماعی را خواهیم داشت.
حسینی با بیان اینکه امروز بخش اعظمی از جرایم ما منشاء
اعتیاد دارند ،گفت :حدود  65درصد همسرآزاریها 55 ،درصد
طالقها 30 ،درصد کودکازاریها 25 ،درصد جرایم قتل و...
منشاء اعتیاد دارد.
وی با بیان اینکه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد امسال به
مناسبت سالروز جهانی قرائت خواهد شد ،گفت« :بیایید با هم
زندگی ،جامعه و هویتمان را عاری از موادمخدر سازیم» شعار
امسال سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر است.
معاون اداری مالی امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر
افزود :همایشهایی با حضور سمنها و سازمانهای مردم نهاد
در بخشهای مختلف مبارزه با موادمخدر در سراسر کشور برگزار
میشود .توجه ویژه به سازمانهای مردم نهاد از سیاستهای
اصلی ماست که تاکنون از این مهم غفلت کرده بودیم.
رییس کمیته برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با
موادمخدر با بیان اینکه سرودی تحت عنوان «بگو نه»
برای حوزه دانشآموزی آماده شده است ،گفت :برای اولین
بار این سرود در سالن همایشهای صداوسیما که مراسم
سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر در آنجا برگزار میشود ،به
اجرا درخواهد آمد .همچنین با آموزش و پرورش هماهنگ
کردیم تا این سرود در سال تحصیلی جدید در تمام مدارس
کشور توسط دانشآموزان اجرا شود.حسینی همچنین به
تولید و پخش تیزرهای منحصر به سالروز جهانی مبارزه با
موادمخدر اشاره و عنوان کرد :طی چند ماه آینده قصد داریم
به صورت پایلوت کمپین خبری تبلیغاتی با حضور رسانهها،
مطبوعات ،صداوسیما ،شهرداری و ...را به صورت ویژه در
راستای پیشگیری از اعتیاد تشکیل دهیم .ما امسال اعتبارات
روابط عمومی را  300درصد رشد دادیم تا بتوانیم در راستای
پیشگیری اقدامات موثری انجام دهیم.
وی در ادامه از امحای نزدیک  100تن انواع موادمخدر در
حدود  23استان در سالروز جهانی مبارزه باموادمخدر خبر داد
و گفت :امحای موادمخدر امسال در استان خراسان رضوی از
طریق ویدیو کنفرانس انجام میشود.
رییس کمیته برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با
موادمخدر در ادامه با بیان اینکه با رشد صددرصدی اعتبارات
برای اجرای طرحهای اشتغالزایی ،توانمندسازی ،صیانت
اجتماعی ،مسکن بهبودیافتگان و ...روبرو هستیم ،گفت :تالش
میکنیم افرادی که در سال جاری از اعتیاد نجات پیدا میکنند

را بتوانیم در قالب برنامههای توانمندسازی حفظ
کنیم و به دامان خانواده بازگردانیم.
معاون اداری مالی امور مجلس ستاد مبارزه
با موادمخدر در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی
بر اینکه آیا موضوع اجتماعی کردن مبارزه با
موادمخدر در قالب الیحهای به مجلس میرود
تا به قانون تبدیل شود ،گفت :ما در حوزه
قانونی مشکلی نداریم و در اسناد باالدستی و
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری توجه
ویژهای به اجتماعی کردن موادمخدر شده است و به اندازه کافی
قوانین و آییننامه داریم.
حسینی افزود :اما دو خالء در این خصوص وجود دارد .نخست
آنکه بسیاری از مسووالن که متولی امر آسیبهای اجتماعی در
کشور هستند نسبت به موضوع موادمخدر شناخت دقیق ندارند و
ما باید اطالعرسانی دقیق برای همه دستگاههای عضو و غیرعضو
ستاد داشته باشیم .خالء دوم این است که ساختار اجتماعی
منسجم ،مناسب و پاسخگو در دستگاههای عضو و غیرعضو ستاد
برای مبارزه وجود ندارد و باید این موضوع نظاممند شود .نمیشود
به عنوان مثال در وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش تنها با دو
کارشناس با موضوع اعتیاد مبارزه کرد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه به
قانون مبارزه با موادمخدر انتقاداتی مطرح است ،گفت :برای
آنکه به ادبیات مشترکی برسیم از  10ماه قبل جلساتی تحت
عنوان اتاق فکر حقوقی در ستاد شکل گرفت و هماهنگیهای
الزم با مجلس در حال انجام است .همچنین اساتید دانشگاهی
و صاحبنظران به اتاق فکر دعوت شدند .قصد داریم مجموعه
پیشنهادات اتاق فکر در آینده نزدیک در صورت تصویب در
شورای پژوهشی به مجلس ارائه دهیم .همچنین قرار شده است
در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس حضور یابیم .اعتقاد دارم
مجلس با ما همراهی خواهد کرد تا آنچه را صالح است تدوین
و به قانون تبدیل کنیم.
معاون اداری مالی امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه
داد :بخشی از موادقانون جدید را قبول نداریم و بر روی آن نظر
داریم که در اگر در کمیسیون حقوقی قضایی تصویب و سیر
اداریاش طی شود شاید قانون تغییر کند.
حسینی با بیان اینکه  58درصد معتادان ( یک میلیون و 350
هزار نفر) رنج سنی  15تا  34سال هستند ،گفت 13.6 :درصد
در سن  15تا  19سال 16.83 ،معتادان در سن  19تا  24سال،
 13.56درصد در سنین  24تا  30سال 16.94 ،در سن  35تا 39
سال 7.39 ،درصد در سنین  40تا  44سال و  4.75درصد در سن
 45تا  49سال هستند.
رییس کمیته برگزاری مراسم سالروز جهانی مبارزه با
موادمخدر ادامه داد :متاسفانه رشد اعتیاد در زندان که قبال 5
درصد بود در حال افزایش و نزدیک به  10درصد است .برای
پیشگیری از این موضوع کمیته زنان برای اولین بار در ستاد
مبارزه با موادمخدر تشکیل شده است.

 ٣برادر سارق با همدستی یک از دوستانشان ،تیم دزدان
مسلح را تشکیل دادند و سناریوی سرقت از بانک مسکن اصفهان
را اجرا کردند.
به گزارش شهروند ،این  ٤دزد تفنگدار که با اسلحه کالش
و کلت دست به سرقت  ٢١٥میلیون تومانی از بانک مسکن
سپاهانشهر زده بودند ،تنها پس از  ١٥دقیقه خود را در محاصره
پلیس دیدند و دستگیر شدند .درگیری خونین بین سارقان مسلح
و ماموران پلیس با زخمیشدن  ٢نفر از دزدان پایان یافت.
ساعت  ٩:٢٨صبح چهارشنبه بود که پس از چند ثانیه،
سپاهانشهر اصفهان به میدان جنگ تبدیل شد؛ میدان جنگی
بین سارقان مسلح بانک مسکن و ماموران پلیس .ماجرا از آن
قرار بود که صبح چهارشنبه  ٤سارق مسلح وارد بانک مسکن
سپاهانشهر اصفهان شدند .آنها همگی مسلح به سالحهای
کالش و ُکلت بودند که این بانک را تحت محاصره خود درآوردند
و کارمندان بانک را تهدید کردند .این دزدان خشن در حالی که
رعب و وحشت زیادی در میان مشتریان و کارمندان بانک بهپا
کرده بودند ،اسلحه به طرف کارمندان بانک گرفتند و درخواست
پول کردند ٢١٥ .میلیون تومان پول نقد ،کیف مشکی همراه
سارقان را پر کرد و مردان تبهکار در حالی که تصور میکردند به
پایان اجرای نقشه خود رسیدهاند از بانک خارج شدند ولی درست
بیرون بانک بود که خود را در محاصره ماموران سبزپوش نیروی
انتظامی دیدند و غافلگیر شدند .پلیس به محض ورود سارقان به
بانک ،از این دزدی باخبر شده ،ظرف  ٣دقیقه وارد عمل شده و
نسبت به مسدودکردن خیابانهای اطراف بانک اقدام کرده بود.
در این لحظه بود که صدای شلیکهای گلوله ،مردم را

وحشتزده کرد .دزدان در گوشهای کمین کرده بودند و به سوی
ماموران پلیس شلیک میکردند .کارآگاهان هم در گوشهای
دیگر سعی میکردند به این بازی وحشتناک پایان دهند .در این
عملیات ،طی یک درگیری متقابل و مسلحانه از سوی سارقان به
ماموران نیروی انتظامی تیراندازی شد و در نهایت پلیس توانست
به این درگیری پس از گذشت  ١٥دقیقه در حالی که  ٢نفر از
سارقان زخمی شدند ،پایان دهد.
سارقان مسلح یک به یک دستبند به دست در چنگال
قانون گرفتار شدند و خیلی زود تحت بازجویی قرار گرفتند .در
تحقیق از متهمان بود که راز  ٨سرقت مسلحانه دیگر هم از
سوی این دزدان تفنگدار فاش شد .آنها که  ٣نفرشان با هم
برادر بودند ،در اعتراف نخست خود به  ٨سرقت مسلحانه در
استان اصفهان اعتراف کردند و مشخص شد سرقت مسلحانه
پستبانک بهارستان هم که هفتم خردادماه رخ داد ،توسط همین
باند صورت گرفته بود .یکی از متهمان  ٢٢ساله این باند در
بازجوییها انگیزه خود را از سرقت ،فشار مالی و تامین زندگیاش
اعالم کرد و به ماموران پلیس گفت« :آنقدر تحت فشار مالی
بودم که پس از پیشنهاد این باند پذیرفتم که با آنها همدست شوم
و با این سرقت کمی از مشکالت مالی خود را حل کنم .برای
همین قبول کردم و روز حادثه به همراه آنها به بانک رفتم .پس
از وارد شدن به بانک ،کیف را آماده کردم و یکی از همدستانم با
تهدید کارکنان ،پولها را داخل کیف ریخت و بالفاصله از آنجا
خارج شدیم اما به محض خروج ،پلیس را پشت سر خود دیدیم.
با عوامل انتظامی درگیر شدیم و در این درگیری مسلحانه ،راننده
و یکی از همدستانم مجروح شدند».

یکی دیگر از متهمان هم به ماموران پلیس گفت« :من و
برادرم وقتی تصمیم به اجرای نقشه دزدی گرفتیم ،از خرمآباد
یک سالح تهیه کردیم اما قسم خورده بودیم که به هیچکس
آسیب نرسانیم .باور کنید تحت هیچ شرایطی نمیخواستیم از
اسلحه برای کشتن کسی استفاده کنیم .تنها میخواستیم با این
وسیله ایجاد رعب و وحشت کنیم و کارمندان بانک را تهدید
کنیم تا پولها را به ما بدهند ولی اصال به فکر دستگیری و
محاصره پلیس نبودیم .هنوز هم باورم نمیشود که در دام پلیس
گرفتار شدیم .ما بهخاطر مشکالت مالی دست به چنین کاری
زدیم و با خود گفتیم که بانک بیمه است و مال کسی نیست،
برای همین میشود از آن دزدی کرد ».سردار آقاخانی فرمانده
انتظامی استان اصفهان در مورد این پرونده با بیان اینکه کل
مدت عملیات  ١٥دقیقه زمان برد ،گفت« :اشراف کامل و جامع
پلیس به منطقه عملیات ،موفقیت صددرصدی نیروی انتظامی را
به دنبال داشت و هر  ٤سارق مسلح دستگیر شدند .سارقان در رده
سنی  ٢٢تا  ٣٢ساله و  ٢نفر از آنها مجرد و  ٢نفر متاهل هستند.
همچنین  ٣نفر از این سارقان با یکدیگر نسبت برادری دارند .در
بازرسی از خانه متهمان ٢ ،قبضه سالح کلت و تجهیزات انفرادی
از جمله دستبند ،کاله و دستکش کشف و ضبط شد ».سردار
آقاخانی با اشاره به اینکه پلیس پس از یک ارزیابی اولیه ،موفقیت
صددرصدی عملیات را تایید کرد ،گفت« :سال  ٩٤با توجه به
تاکیدات فرماندهی ناجا ،مصمم هستیم که احساس امنیت در
جامعه را افزایش دهیم .شروع سال  ،٩٤یک آغاز طوفانی برای
باندهای تبهکاری بود و به مردم قول میدهیم که این روال
همچنان ادامه داشته باشد».
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قتل زن  44ساله توسط همسر 55ساله معتاد به شیشه
م در مالرد!
با ضربات چاقو درون حما 

مردی که همسرش را با ضربات چاقو در حمام به قتل رسانده
بود دستگیر شد.
به گزارش فرهیختگان ،سرهنگ برزو همتی ،فرمانده انتظامی
شهرستان مالرد غرب استان تهران درباره این خبر گفت« :بیست
و سوم خرداد در پی تماس همسایگان و اعالم گزارش یک مورد
درگیری داخل ساختمان چهار طبقه ،بالفاصله ماموران پلیس
آگاهی در محل حادثه حاضر شدند .بررسیها نشان میداد مرد
 ۵۵ساله معتادی که با لباسهای خونآلود و سیگار در دست
داخل واحد شماره  ۲۵در حال استعمال دخانیات بود ،بر اثر

درگیری با همسر  ۴۴ساله خود ،اقدام به ضرب و شتم زن بیگناه
کرده و پس از ساعاتی مشاجره ،زن بیگناه را داخل حمام با
ضربات چاقو به قتل رسانده است ».همتی با اعالم اینکه ماموران
در محل حادثه مرد قاتل را شناسایی و دستگیر کردند ،افزود:
«متهم در همان ساعات اولیه بازجویی ،به قتل همسرش اعتراف
کرد و گفت از مدتها پیش به همسرم سوءظن داشتم .امروز به
خاطر استفاده از فندک آشپزخانه ،برای روشن کردن سیگار با
هم دعوایمان شد و بار دیگر اختالفات قدیمی را مطرح کردیم.
همسرم قصد خروج از خانه را داشت که مانع او شدم .متهم

اعتراف کرد بعد از کتک زدن همسرم ،در حالی که او برای شستن
لباس به داخل حمام رفته بود ،با برداشتن چاقوی آشپزخانه ،به
سراغش رفتم و با چند ضربه چاقو در داخل حمام او را به قتل
رساندم ».او افزود« :با اعتراف متهم و کشف جسد زن  ۴۴ساله
در حمام که به دلیل برخورد چاقو ،به شریانهای حیاتی به قتل
رسیده بود ،قاضی کشیک قتل پایتخت در جریان ماجرا قرار
گرفت » .با انتقال جسد به پزشکی قانونی ،برای مشخص شدن
علت مرگ ،مرد همسرکش که به گفته همسایهها مدتهاست به
شیشه اعتیاد دارد ،برای تحقیقات تکمیلی راهی زندان شد.

جان باختن یک نفر بر اثر انفجار گلوله خمپاره
قدیمی درون کارگاه ذوب فلزات در گلشهر مشهد
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد با تایید خبر وقوع یک انفجار در این شهرستان،
علت این حادثه را انفجار یک خمپاره قدیمی باقیمانده در ضایعات آهن یک کارگاه ذوب
فلزات خواند که یک کشته نیز بر جای گذاشت .به گزارش ایسنا ،عبداهلل ارجائی افزود:
متاسفانه بر اثر انفجار یک گلوله خمپاره قدیمی در یک کارگاه ذوب فلزات در انتهای گلشهر و
در منطقهای موسوم به «نوکاریز» ،یک مرد  34ساله فوت و یک جوان  30ساله مصدوم شده
است .وی گفت :براساس اعالم مسئول کارگاه ،در مزایده برگزار شده در خصوص آهنآالت
مستعمل ضایعاتی از یکی از واحدهای نظامی خریداری شده بود .معاون سیاسی و امنیتی
فرماندار مشهد همچنین با بیان اینکه حال عمومی مصدوم این سانحه خوب است ،گفت:
موضوع در دست بررسی است و اطالعات تکمیلی ارائه خواهد شد.

هشدار انجمن صنفی پرورشدهندگان مرغ
نسبت به شگرد شیادان حرفهای در کالهبرداری
پیامکی با وعده فروش و تحویل مرغ ارگانیک!
رییس انجمن صنفی پرورشدهندگان مرغ گوشتی گفت :عدهای کالهبردار با ارسال
پیامک به مردم ،اقدام به فروش گوشت مرغ به اصطالح "مرغ ارگانیک" به قیمت کیلویی 12
هزار تومان کردهاند که البته نظارت دستگاههای متولی باید تشدید شود تا دیگر شاهد چنین
سودجوییهایی نباشیم .به گزارش ایسنا ،محمد یوسفی اظهار کرد :در بازار مرغ مسئوالن باید
بیش از پیش نظارت کنند و با متخلفان شدیدتر از گذشته برخورد کنند تا دیگر کالهبرداران
نتوانند با پیامک مردم را فریب دهند و گوشت مرغ را به نام "ارگانیک" کیلویی  12هزار تومان
بفروشند .وی افزود :جالبتر اینکه این کالهبرداران بدون هیچ شماره تماس و آدرسی تنها به
مردم پیامک میدهند و مردم با ارسال عدد مورد نظر آنها ،محصول را در منزل خود تحویل
میگیرند .در حالی که هر محصول و فرآورده خام دامی در صورتی اجازه عرضه به بازار را
دارد که مورد تایید سازمان دامپزشکی قرار گرفته باشد؛ بنابراین هر گونه ادعایی مبنی بر
"ارگانیک بودن گوشت مرغ" بدون تایید سازمان دامپزشکی ارزشی ندارد .رییس انجمن صنفی
پرورشدهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد :اینکه هر فروشندهای قیمت گوشت مرغ را میتواند
بسته به میل خود و منطقهای که در آن کار میکند ،تعیین کند نشاندهنده نبود نظارت کافی
بر بازار گوشت مرغ است که دستگاههای متولی باید نظارت خود را بر بازار تشدید و با متخلفان
برخورد جدی کنند تا دیگر شاهد چنین سودجوییهایی نباشیم.

کالهبرداری  8میلیارد تومانی زن شیاد
از  1200متقاضی سفر به عتبات عالیات در قم!
خانمی که  1200شاکی دارد ،باگذشت  ۲هفته از زمان
دستگیریاش هنوز درباره اتهامات سخنی به میان نیاورده
است .این خانم  ۴۲ساله متهم است که از  1200نفر به
بهانه برگزاری سفرهای زیارتی حدود هشت میلیارد تومان
کالهبرداری کرده است.به گزارش خبرآنالین ،شاکیان این
خانم که عمدتا از اقوام و بستگان او هستند میگویند او از
پنج سال قبل این کار را شروع کرده است.گرچه دادستانی
شهرستان قم که عمده شاکیان در این دادسرا طرح دعوا
کردهاند هنوز اعالم رسمی در اینباره نکرده است اما پلیس،
این زن را دو هفته قبل در تهران بازداشت کرده است .این در حالی است که او تاکنون به
بهانههایی از جمله ناخوشاحوالی از زیر بار پاسخگویی در بازجوییها شانه خالی کرده است.
یکی از شاکیان این زن میگوید :او یکی از فامیلهای ماست و ما هیچگاه گمان نمیکردیم
که او چنین کاری بکند .او گفت برای یک آژانس کار میکند و حتی ما یک بار از او تور سوریه
خریداری کردیم ولی االن  ۲سال است که برای سفر به مکه از ما پول گرفته و بعد نه خبری
از پول شده و نه خبری از خود او .یکی از زنانی که قربانی کالهبرداریهای این زن شده است
نیز توضیح میدهد :این زن بیشتر سراغ اقوام و فامیل خود رفته است .او سال  ۱۳۹۲به همه
بستگان گفت که برای نوروز  ۱۳۹۴تور زیارتی مکه دارد و چون قبال تورهای زیارتی دیگری
برگزار کرده بود ،ما هم به او اعتماد کردیم .این زن بیشتر به سراغ فامیل و بستگان خود در
یکی از روستاهای اطراف قم رفته بود و بیشتر با جلب اعتماد خویشان ازآنها پول گرفته بود.
یکی دیگر از شکات که  ۴۸میلیونتومان از این زن طلبکار است درباره شکایتش میگوید:
من به جز ثبت نام برای سفر به مکه مقدار قابل توجهی از سرمایهام را به ایشان دادم چون او
وعده داده بود که آژانس مسافرتیای که برایش کار میکند دالر با قیمت دولتی میفروشد و
من میخواستم از این طریق معامله مطمئنی انجام داده باشم .وی همچنین تأکید میکند :این
خانم ابتدا در چند مرحله برای من دالر با قیمت دولتی آورد و بعد که خوب اعتماد من جلب
شد و رقم قابل توجهی از من گرفت ،دیگر به تلفنهایم جواب نداد!

ی زنجیرهای دزدان حرفهای
سرقتها 
از  ۲۸خانه در تهران
اعضای یک باند که در مدت  ۸ماه به  ۲۸خانه در پایتخت دستبرد زده بودند به دام پلیس افتادند.
به گزارش همشهری ،این گروه از سارقان کمسن و سال مهرماه سال گذشته با شکایت
نخستین مالباخته تحت تعقیب پلیس پایتخت قرار گرفتند .وي به مأموران گفت :پس از
بازگشت از ميهماني شبانه متوجه شدم كه قفل آپارتمانمان تخريب شده و همه طال
و جواهرات همسرم به همراه پول و دالر به ارزش 50ميليون تومان سرقت شده است.
تحقيقات پليس با دستور قاضي روستا ،بازپرس دادسراي ناحيه 5تهران شروع شد .در حالي
كه سرقتهاي اين گروه از دزدان ادامه داشت ماموران توانستند مخفيگاه سارقان را يكي
پس از ديگري شناسايي كنند .همه اعضاي باند در چند عمليات غافلگيرانه دستگير شدند و
در بازجوييها به 28فقره سرقت منازل اعتراف كردند و مدعي شدند كه اموال مسروقه را در
طالفروشيهاي حاشيه تهران ميفروختند و پول آن را بين يكديگر تقسيم ميكردند.
مهرداد 20ساله و كم سنترين و عضو باند است .او كه راليباز است در اين باند نقش راننده را
بهعهده داشت .ميگويد هفتهاي يكبار به پيست ميرود چرا كه عاشق سرعت و هيجان است.
چرا در اين سن كم دزدي ميكردي؟
فقط بهخاطر هيجانش! وقتي دوستانم از من خواستند تا بهعنوان راننده در سرقتها باشم
پذيرفتم .وقتي همدستانم از خانهاي كه خالي كرده بودند با عجله خارج ميشدند و با صداي
پر از استرس از من ميخواستند كه فرار كنم ،هيجانانگيزترين لحظه براي من بود! من هم با
سرعت تمام ماشين يا موتور را ميراندم و فرار ميكرديم.
در مجموع چقد پول گيرت آمد؟
به خاطر پول نرفتم چون مشكل مالي ندارم8 .سرقت همراه دوستانم بودند كه در آخر
برايم يك موتور خريدند.
پشيماني؟
خيلي .بچگي كردم .اصال فكرش را نميكردم گير بيفتم .انگار مشغول تفريح بودم و همه
اينها بازي بود .فكر نميكردم كه من هم همدست دزدان به شمار ميروم.
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رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت هشدار داد

رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

تشدید برخورد با مشموالن غایب

ارسال  50هزار پیامک به متقاضیان خرید خدمت با پرداخت
جریمه ریالی
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تشدید
برخورد با مشموالن غایب خبر داد و جزئیات
از آخرین وضعیت رسیدگی به متقاضیان طرح
جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار سیدحمید
صدرالسادات در حاشیه همایش معاونین
وظیفه عمومی استانهای سراسر کشور که
در سازمان وظیفه عمومی ناجا برگزار شد ،در
جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی
به درخواست متقاضیان جریمه ریالی سربازی،
گفت :تاکنون از بین  288هزار نفری که برای
بهرهمندی از این طرح ثبتنام کرده بودند ،برای بیش از  50هزار نفر پیامک تعیین
تکلیف صادر شده است و البته روند رسیدگی به بررسی درخواستها همچنان با همکاری
دستگاههای مختلف ادامه دارد .وی با بیان اینکه پیشبینی میشود که طی یکی دو ماه
آینده پروسه رسیدگی به درخواستها به پایان خود نزدیک شود ،گفت :پس از آن نیز
مهلتی جدید برای افرادی که به هر دلیلی موفق به ثبتنام نشده یا در موعد مقرر موفق
به پرداخت مبلغ نشدهاند ،اعالم خواهد شد .رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در ادامه
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح جریمه ریالی موجب دلزدگی مشموالن از رفتن
به سربازی نشده است ،گفت :در گذشته یک قوانینی وجود داشت و آن اینکه مشموالن
پس از مدتی که از غیبت شان میگذشت بخشوده شده یا عفو به آنان تعلق میگرفت.
حاال ما آمدیم برای برقرار شدن هر چه بهتر عدالت ،اعالم کردیم آن دسته از مشموالنی
که هشت سال یا بیشتر از آن غیبت سربازی داشتهاند میتوانند با پرداخت مبلغی که
بر حسب سنوات غیبت ،مدرک تحصیلی ،تعداد فرزند و وضعیت تاهل تعیین میشود،
این دسته از افراد را جریمه کردیم .وی ادامه داد :البته در قانون نیز مجازاتهایی برای
مشموالن غایب پیشبینی شده که از جمله آن میتوان به محرومیت از دریافت گذرنامه،
محرومیت از ادامه تحصیل ،ممنوعیت استخدام و بکارگیری مشموالن غایب در ادارات
دولتی و  ...اشاره کرد .رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در بخش دیگری از سخنانش از
سختگیری و تشدید برخورد با مشموالن غایب خبر داد و گفت :در این طرح در صورت
لزوم آن دسته از متقاضیانی که برای جریمه ریالی سربازی اقدام کرده اما واجد شرایط
نبودند نیز احضاریه صادر خواهد شد .صدرالسادات محرومیت از خدمات بانکی و ممنوعیت
استخدام در مشاغل خصوصی را از جمله موارد طرح تشکیل برخورد با مشموالن غایب
اعالم کرد و گفت :در حال حاضر مدت خدمت سربازی  21ماه است و به تمامی آن دسته
از مشموالن غایب توصیه میکنم که هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت
سربازی خود اقدام کنند .وی همچنین درباره اینکه آیا به آن دسته از مشموالنی که
شرایط شان برای بهرهمندی از جریمه ریالی محرز نشده نیز اطالع داده خواهد شد یا
خیر؟ گفت :نتایج بررسی هر چه که باشد به متقاضیان اعالم خواهد شد .رییس سازمان
وظیفه عمومی ناجا در پایان درباره آخرین وضعیت فوالدی بازیکن فراری از خدمت تیم
ملی نیز افزود :از طریق ظرفیت دستگاههای قانونی مشغول پیگیری این پرونده و تالش
برای بازگرداندن این فرد به داخل کشور هستیم .صدرالسادات درباره آمار مشموالن غایب
خارج از کشور که در طرح جریمه ریالی ثبتنام کردهاند ،تصریح کرد :برابر آمارهای ما ،از
میان ثبتنامکنندگان تنها  1800نفر در خارج از کشور اقامت داشتهاند.

دستگیری وکیل تبهکار به اتهام تخلفات مالی
به ارزش 20میلیارد تومان در اراک

دادسراي عمومي و انقالب اراك در اطالعيهاي از به دام افتادن وكيل خالفكار يك
شركت صنعتي بزرگ در اين شهر با رقم تخلف مالي  200ميليارد ريال خبر داد.
به گزارش آرمان ،در اين اطالعيه آمده است :اين اقدام در راستاي تاكيد رئيس قوه
قضائيه مبني بر مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي به ويژه مفسدان مالي دانه درشت صورت
گرفته است .اطالعيه ميافزايد :پرونده نامبرده در زمينههاي مختلف مالياتي ،انتظامي و
كيفري در شعبه يك بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اراك در دست بررسي و تحقيق
است .در بخشي از اين اطالعيه آمده است :اين وكيل كه اصالت غيربومي دارد ،از يكي
از شركتهاي بزرگ و مادر تخصصي اراك كه بخشي از سهام آن دولتي است ،در
پروندهاي حدود  200ميليارد ريال تحت عنوان حق الوكاله اخذ كرده و برابر سياستهاي
كشور رسيدگي به تخلفات نامبرده با قوت و جديت دنبال ميشود .در اين اطالعيه نام و
مشخصات از متهم اين پرونده و شركت مذكور ارائه نشده است.

دستگیریجاعلحرفهایبهاتهامتهیهگواهیجعلیفوت
برایفرارازپرداختجریمه 280میلیونتومانیپساز
 5سالزندگیمخفیانهدرتهرانحینبازگشتبهسنندج
مردی که برای فرار از پرداخت جریمه دومیلیارد و  800میلیون ریالی ،خودش را مرده
جا زده و زندگی مخفیانه در پیش گرفته بود ،بازداشت شد.
به گزارش فرهیختگان ،سرهنگ جعفر آژنگ ،جانشین انتظامی استان کردستان ،در
اینباره گفت« :در پی ارجاع یک فقره پرونده با موضوع جعل اسناد دولتی از مراجع
قضایی به پلیس امنیت عمومی کردستان ،پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره پشتیبانی
عملیات اطالعاتی آن پلیس قرار گرفت .در تحقیقات ماموران روشن شد ،متهم پونده
مردی میانسال است که سال  89در مرجع قضایی به پرداخت دومیلیارد و  800میلیون
ریال جریمه در حق دولت محکوم شده است ،اما برای فرار از اعمال قانون ،با جعل
اسناد و مدارک دولتی اقدام به تهیه گواهی فوت برای خود کرده و از آن زمان تاکنون
بهطور مخفیانه در پایتخت زندگی میکند ».وی ادامه داد« :ماموران با پیگیریهای
خود دریافتند متهم چندین مرتبه در طی سال برای سرکشی به اقوام و آشنایان خود به
شهر سنندج تردد میکند که به این ترتیب محل زندگی اقوام او بهطور نامحسوس تحت
کنترل قرار گرفت و سرانجام در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت شد».سرهنگ آژنگ گفت:
«با تحقیق از این مرد ،فردی که با جعل اسناد دولتی اقدام به تهیه گواهی فوت برای
او کرده بود نیز شناسایی و در شهر سنندج دستگیر شد و دو متهم با قرار قانونی روانه
بازداشتگاه شدند» .

جانباختن ساالنه3هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در کشور!
تریاک ،شایعترین مخدر مصرفی در کشور
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف موادمخدر وزارت
بهداشت گفت :ساالنه  3000نفر بر اثر اعتیاد در کشور جان خود
را از دست میدهند.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا نوروزی در اولین سمینار علمی
و آموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر با تمرکز بر رسانه که
در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد،
اظهار کرد :براساس اطالعات و آمار سازمان پزشکی قانونی،
ساالنه  3000نفر در کشور بر اثر مصرف مواد مخدر فوت
میکنند.
وی با اشاره به اینکه نقش و جایگاه رسانهها در پیشگیری
از موادمخدر بسیار موثر است ،عنوان کرد :بخشی از سواد
سالمت در حوزه مواد مخدر مرتبط با آشنایی درست در خصوص
اصطالحات این حوزه است.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف موادمخدر وزارت
بهداشت افزود :باید اطالعات صحیحی در خصوص غربالگری،
کاهش آسیب اعتیاد و … به مردم داده شود ،زیرا براساس اینکه
ماهیت این پدیده را چگونه درک کنیم نحوه برخورد ما با موضوع
مشخص میشود.
نوروزی با اشاره به اینکه رسانه باید به سمتی حرکت کند که
موجب کاهش انگ متصل به اختالالت روانپزشکی شود ،ادامه
داد :رسانهها باید در حوزه پیشگیری از مواد مخدر ورود کنند تا
نگرشها نسبت به این قضیه تغییر کند.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت
بهداشت اظهار کرد :بار بیماری مجموع سالهایی است که بر اثر
بیماری،ناتوانی یا مرگ از بین میرود و سیگار پنجمین عامل بار
بیماریها در کشور است.

وی با اشاره به اینکه در کشور یک
میلیون و  325هزار نفر به مصرف مواد
مخدر اعتیاد دارند،عنوان کرد :شایعترین
مواد مخدر مصرفی در کشور تریاک،
هرویین و پس از آن شیشه است.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء
مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت
تصریح کرد :نوع اعتیاد تزریقی
نگرانکننده است؛ زیرا موجب انتقال
بیماریها از طریق خون میشود.
وی اظهار کرد :در دو گروه جمعیتی
مردان و زنان بین سن  15تا  29سال بار
ناشی از اعتیاد بیشتر است؛ در واقع اعتیاد
برای فرد مصرفکننده مواد ،تبدیل به
تنها منبع کسب لذت و رضایت در زندگی میشود و بعد از مدتی
فرد کنترل خود را روی مصرف از دست میدهد و در نهایت
مصرف مواد مخدر و تداوم آن برای فرد اهمیت غیرعادی پیدا
میکند.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت
بهداشت با اشاره به لزوم ارائه منابع و اطالعات در خصوص اثرات
مواد مخدر بر روی مغز و در نتیجه بروز رفتارهای اجباری در فرد
به مردم ،خاطرنشان کرد :به طور مثال باید به مردم آموزش داده
شود که مصرف سیگار عوارضی از جمله عفونتهای تنفسی و
آسم ،فشارخون باال ،دیابت ،بیماری کلیوی ،پیری زودرس و …
را بر سالمتی افراد دارد.
وی با اشاره به اینکه مصرف مواد افیونی تضعیف کننده

دستگاه اعصاب مرکزی هستند ،گفت:
باور غلطی است که تصور میشود مصرف
تریاک موجب کاهش قندخون میشود؛ در
صورتی که این موضوع درست نیست و
حتی کسانی که تریاک استفاده میکنند
کلسترول بدتری به نسبت افرادی که از
این ماده استفاده نمیکنند ،دارند.
نوروزی در خصوص عوارض استفاده
از مواد محرک ،اظهار کرد :پرخاشگری،
خشونت ،حالت جنون ،افسردگی ،افزایش
خطر اقدام به خودکشی و رفتارهای
پرخطر و … از جمله این موارد است.
رییس اداره پیشگیری و درمان سوء
مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت با
بیان اینکه مصرف الکل در سطح جهان جزو پرعارضهترین مواد
مخدر است ،افزود :مصرف الکل موجب افت کیفیت زندگی
و مرگ زودرس میشود ،همچنین با بروز بیماریهای واگیر
و غیرواگیر نیز ارتباط دارد .وی با اشاره به اینکه در آموزش
عوارض مصرف مواد مخدر باید از اغراق جلوگیری شود،
گفت :مخاطب حرفهای ما در رسانهها همه مردم جامعه
هستند و باید اطالعات دقیقی به آنها داده شود .نوروزی با
بیان اینکه تجارب بینالمللی نشان داده که اختالالت مصرف
مواد مخدر قابل پیشگیری و درمانپذیر است ،اضافه کرد :باید
کودکان و نوجوانان آسیبپذیر در حوزه اعتیاد را شناسایی و
درمان کنیم؛ باید به عموم مردم و والدین آموزش داده شود که در
چنین موقعیتهایی چه رفتاری با کودک و نوجوان صورت گیرد.

زن فداکار پس از نجات یک پسربچه  4ساله از مرگ حتمی:

حس مادرانه مرا به عمق آب كشاند
بانوي فداكار در شهرستان چايپاره استان آذربايجان غربي كودك چهار
ساله را از مرگ نجات داد  .به گزارش جوان ،الهام شاپوري كه  27ساله
است و پسري پنجساله دارد ،ميگويد :چند روز قبل در حال عبور از كنار نهر
آب در شهرستان قرهضياءالدين بودم كه متوجه شدم كودكي در حال غرق
شدن است و شاهدان در حال تماس با امدادگران هستند .وقتي خودم را
كنار رودخانه رساندم كودك را در حال مرگ ديدم ،به همين خاطر خودم
را به آب انداختم و توانستم او را از مرگ نجات دهم .با اين زن فداكار
بهگفتوگونشستهايم.
شما در مسير محل كارتان با صحنه غرق شدن
كودكي چهار ساله رو به رو شديد و تصميم به نجات
آن كودك گرفتيد .
روز حادثه همراه پسر خردسالم كه عليسان نام دارد از خانه خارج
شدم تا به بازار بروم .در راه بازار زنان ،كودكان و مردان نگراني را ديدم
كه وحشت زده به نهر آب نگاه مي كردند .كام ً
ال مشخص بود كه
اتفاق بدي افتاده است .يكي ميگفت :ولش كنيد ،مرده است .زني داد
ميزد كه اورژانس را خبر كنيد و مردي ديگر را ديدم كه با عصبانيت
ميگفت يك نفر برود و او را نجات دهد ،اما مرداني كه آنجا بودند
ميگفتند حاضر به اين كار نيستند و از عمق آب ميترسند .احساس
كردم كسي داخل آب سقوط كرده است .وقتي متوجه شدم كودكي
داخل آب افتاده دست پسربچهام را رها كردم و به طرف نهر دويدم.
در اين زمان واكنش پسرتان چه بود ،عليسان چه
كار ميكرد ؟
در حالي كه به سمت نهر ميدويدم عليسان ،گريه و به من
التماس ميكرد او را تنها نگذارم.
پس از اينكه نزديك نهر شديد ،اولين كاري كه به
ذهنتان رسيد چه بود؟ از پريدن داخل آب نترسيديد ؟

اص ً
ال نميترسيدم ،به محض اينكه به نهر رسيدم ،اميرحسين
كوچولو را ديدم كه درون آب در حال جان دادن است به خدا توكل
كردم و با همان چادري كه بر سر داشتم دل به آب زدم.
نهر عميق بود؟ فكر نميكرديد جان خودتان در خطر
بيفتد؟
نهر عمق زيادي داشت .پس از اينكه خودم را به آب زدم داشتم
خفه ميشدم تا اينكه باالخره به هر زحمتي كه بود اميرحسين كوچولو
را در آغوش گرفتم و جسم نيمهجانش را به بيرون نهر آوردم.
مگر آنجا هيچ مردي نبود كه شما به ناچار دست به
اين كار ارزشمند زديد ؟
مردان زيادي آنجا بودند اما هيچ كدام جرئت نميكردند داخل آب
بپرند .تمامي افراد حاضر در صحنه ترسيده بودند.
چه حسي شما را به درون آب كشاند ؟
يك حس مادرانه .احساس كردم بچه خودم در آب افتاده است و
اين كار را براي نجات فرزند خودم انجام ميدهم.
پس از اينكه كودك را از آب بيرون آورديد اورژانس
و نيروهاي امدادي حضور يافتند؟ والدين اميرحسين كجا
بودند ؟
من پس از اينكه او را بيرون آوردم به او تنفس مصنوعي دادم،
اميرحسين هرچه آب خورده بود از حلقش بيرون ريخت.
بعد كه تنفسش به جريان افتاد ،پدر و مادر اميرحسين به
همراه خاله او سر رسيدند و با ديدن صحنه شوكه شدند و مدام
خدا را شكر ميكردند كه فرزندشان غرق نشده و فوت نكرده
است .اميرحسين را به خانوادهاش تحويل دادم و بعد از آن
اورژانس سر رسيد و پدر و مادر اميرحسين او را به بيمارستان امام
خميني شهرستان چايپاره منتقل كردند .همچنان پيگير حالش

بودم كه همان روز هم شنيدم كه دكتر گفته بود كه اگر اين بچه
چند دقيقه ديگر در آب ميماند به دليل اينكه گلويش پر از لجن
است خفه ميشد.
امروز اميرحسين نجات يافته و صحيح و سالم به
زندگي كودكانهاش ادامه ميدهد ،شما چه حسي در اين
باره داريد ؟
فقط خداوند متعال را شكر ميكنم و از صميم قلب خوشحالم.
بعد از اينكه اميرحسين صحيح و سالم به خانه
برگشت خانوادهاش از شما تشكر كردند ؟
آنها براي تشكر به منزل من آمدند.
چه احساسي نسبت به شما داشتند؟ چه حرفهايي
بر زبان ميآورند ؟
آنها در حالي كه گريه ميكردند ميگفتند ما يك بچه بيشتر
نداريم .زندگي فرزندمان را مديونت هستيم و در قبال نجات فرزندمان
حاضريم تمام هستيمان را به تو بدهيم .چون تلفن همراه من در آب
افتاده بود آنها حتي ميخواستند يك تلفن همراه براي من تهيه كنند.
اما من قبول نكردم.
اميرحسين را هم آورده بودند ؟
نه .مادر اميرحسين ميگفت :بچهام از روز حادثه به بعد ترسيده
است و آب و غذا نميخورد و فقط ميگويد من را عمه نجات داد
(اميرحسين من را عمه خطاب ميكند) .برويد و از عمهام تشكر
كنيد.
شنيدهايم كه در فرمانداري شهرستان از شما تقدير
شده است .اين مسئله حقيقت دارد؟
بله ،من از سوي شوراي شهر و منابع طبيعي استان آذربايجانغربي
در فرمانداري شهرستان چايپاره مورد تقدير قرار گرفتم.

عادل فردوسیپور بار دیگر طعمه دزدان حرفهای شد!

مجری بدشانس برنامه  90بار دیگر طعمه سارقان شد .خودروی سفیدرنگ عادل
فردوسیپور هدف دستبرد سارقان قرار گرفت .مدارک برنامه  90و مدارک شخصی
این گزارشگر فوتبال به سرقت رفت تا خاطره تلخ دستبرد به خانهاش بار دیگر تداعی
شود.
به گزارش شهروند ،وقتی شیشه عقب خودروی پارک شده در کنار خیابان
شکست ،هیچکس تصور نمیکرد این خودرو متعلق به گزارشگر برنامههای فوتبال
باشد .چهارشنبه گذشته عادل فردوسیپور به همراه دوستانش برای صرف ناهار به
رستورانی در خیابان ظفر رفته بودند که سارقان وارد عمل شدند .دو ساعت بعد از
بازگشت این مجری اما او با تصویر شکسته شدن شیشه عقب خودرواش روبهرو
شد .بررسیهای اولیه نشان میداد مدارک برنامه  ،90مدارک شخصی ،دانشگاهی،
دسته چک بانکی و کیف یکی از همکاران او از داخل خودرواش به سرقت رفته است .همین موضوع
کافی بود تا مأموران کالنتری  103گاندی برای رازگشایی از این حادثه به صحنه سرقت اعزام شوند.
بررسیهای اولیه نشان میداد سارق یا سارقان با شکستن شیشه عقب خودروی وی توانستهاند به
داخل خودرو نفوذ کنند .مأموران در نخستین فرضیه بر این باور هستند که عامل یا عامالن این سرقت
از اینکه خودرو متعلق به عادل فردوسیپور بوده اطمینان داشتهاند .با انتقال خودروی این مجری به
پارکینگ یکی از رستورانهای اطراف ،تحقیقات برای رازگشایی از این دستبرد آغاز شد .تحقیقات
پلیسی نشان میداد یک کیف حاوی کتابها و مدارک دوره دکترا و یک کیف دیگر شامل مدارک
شخصی و کاری و دسته چک و همان دفتر معروف برنامه نود و نوشتههای مربوطه به سرقت رفته
است .البته کیف سومی هم که مربوط به یکی از همکالسیهای دوره دکترای فردوسیپور بوده
به سرقت رفته است .مجری برنامه نود در این باره به سایت نود گفت که دفترچه برنامه  90از آن
دفترهایی است که همیشه الزمش دارد و امیدوار است پیدا شود .یکی از مغازهداران این خیابان که
از نزدیک شاهد ماجرا بود در رابطه با این خبر گفت« :صدایی نشنیدم اما وقتی خیابان شلوغ شد
متوجه شدم خودروی مجری برنامه  90هدف دستبرد سارقان قرار گرفته است .پلیس بالفاصله وارد
عمل شد .بسیاری از مغازههای این منطقه مجهز به دوربین مداربسته هستند و مأموران با بررسی
تصاویر این دوربینها قطع ًا بهزودی سارق خودروی این گزارشگر مشهور را شناسایی خواهند کرد».

با تشکیل پرونده مقدماتی ،تحقیقات برای دستگیری عامالن دستبرد به خودروی
مجری برنامه  90ادامه دارد.
این نخستینبار نیست که عادل فردوسیپور هدف سارقان قرار میگیرد و خبر
ت سال پیش یعنی نهم دیماه سال  87هم
سرقت اموالش جنجالی میشود .هف 
خانه عادل فردوسیپور مورد دستبرد سارقان قرار گرفت .آن روز خبر رسید که از
خانه عادل فردوسیپور مجری برنامه  90شبکه سوم سیما دزدی شده است .سارقان
مبلغ یکهزار دالر و یکهزار یورو به همراه مقداری طال و جواهر به همراه لپتاپ
فردوسیپور را دزدیده بودند .مأموران با بررسی از صحنه ارتکاب سرقت دریافتند یک
تیم از دزدان حرفهای با روش توپیزنی اقدام به سرقت از خانه این مجری تلویزیونی
کردهاند .از آنجا که سرقت درست در زمانی بود که قسمتهای جنجالی برنامه 90
از صدا و سیما پخش میشد ،پلیس پس از اطالع از این ماجرا این احتمال را داد که برخی از افراد با
هدف خرابکاری دست به این اقدام زدهاند و از خانه وی سرقت کردهاند .اما تجسسها چیز دیگری را
نشان داد و مشخص شد که یک تیم از دزدان کامال حرفهای به خانه عادل فردوسیپور که به احتمال
زیاد بدون اطالع از اینکه خانه متعلق به اوست ،دست به سرقت زدهاند.
تحقیقات روی اموال سرقتی انجام شد تا اینکه چند متهم در یکی از شهرهای غربی کشور
شناسایی شدند .با ادامه تحقیقات یکی از متهمان دستگیر شد و با شروع تحقیقات به  10سرقت به
شیوه شکستن قفل اعتراف کرد .در ادامه دو متهم دیگر نیز دستگیر شدند و به این ترتیب هر سه متهم
در بازجویی به ارتکاب سرقت اعتراف کردند .آنها به پلیس گفتند« :پیش از سرقت از هویت صاحبخانه
اطالعی نداشتیم .ما مثل همیشه خانهای را زیر نظر گرفتیم و با هم نقشه سرقت از آنجا را طرحریزی
کردیم .ولی درست وقتی که وارد خانه شدیم ،هنگام سرقت با دیدن یکی از عکسهای موجود در
خانه متوجه شدیم آنجا متعلق به عادل فردوسیپور است .ولی قبل از آن در جریان ماجرا نبودیم».
عادل فردوسیپور در مورد سرقت خانهاش که آن زمان بسیار جنجالی شد و تیتر یک تمام رسانهها
بود ،گفته بود« :طال و برلیانهای داخل خانهام به سرقت رفته اما میزانش خیلی زیاد نیست ،طالی
سفید ،زرد و برلیان در خانه داشتیم که سرقت شدهاند .همچنین دو فرش ابریشمی و دو تابلوفرش
نفیس که پدر و مادرم به من هدیه داده بودند هم سرقت شده ولی ارزش آن را نمیدانم».
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رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه تشریح کرد

استانهای جرمخیز و بیشترین جرائم ارتکابی در کشور
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه گفت:
میتوان از دیوان عالی کشور به عنوان یکی از موفقترین
بخشهای دستگاه قضایی در سال  93نام برد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین حمید شهریاری
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه در نشستی
خبری ظهار کرد :سال  93قوه قضاییه سال پرکاری را پشت سر
گذاشته که نشان میدهد مسئولیتی که بر دوش قوه قضاییه بوده
رو به گسترش است.
وی ادامه داد :طبق آمار سامانه سجا سال گذشته  10میلیون
و  866هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضایی وارد
شدند که با توجه به این تعداد میتوان گفت این پروندهها فشار
مضاعفی بر دوش قوه قضاییه داشته است .همچنین از این تعداد
پرونده  5میلیون و  411هزار و  938پرونده یکتا در قوه قضاییه
تشکیل شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه خاطرنشان
کرد :ورودی پروندههای دیوان عالی کشور در سال  36 ،93هزار
و  30پرونده بوده است که میتوان گفت یکی از موفقترین
بخشهای قوه قضاییه در سال گذشته دیوان عالی کشور است؛
زیرا علی رغم این که واردههای پروندهها نسبت به سال 14 ،92
و نیم درصد افزایش داشته اما آنها موفق شدند که ماندههای
پروندهها را نسبت به سال  55 ،92درصد کاهش دهند .بدین
معنی که حدود  5هزار و  373پرونده از تعداد ماندههای پرونده
دیوان عالی کشور کسر شده است.
شهریاری دربار ه آخرین وضعیت دستبند و پابندهای
الکترونیکی خاطرنشان کرد :تا االن مسئولیت این طرح بر عهده
سازمان زندانها بوده اما از این به بعد قرار است که به صورت
پایلوت و بر عهده مرکز فناوری اطالعات باشد که در حال حاضر
پایلوت این طرح به صورت اجرایی درآمده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه درباره
جلسات شورای عالی فضای مجازی و پاسخ به این سوال که
آیا تاکنون رئیس جمهور برای شرکت در جلسات شورای عالی
فضای مجازی وقت گذاشتند یا خیر ،خاطر نشان کرد :به نظر من
دولت اهتمام کافی را در تشکیل جلسات راجع به فضای مجازی
به خرج نداده و انشاء اهلل ایشان بتوانند وقت بیشتری را برای
این فناوری بگذارند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه تصریح کرد:
همچنین بیش از  4میلیون پرونده وارد دادگاههای عمومی شده

که در مقایسه با سال  92حدود  3.5درصد
افزایش داشته است ،اما علیرغم این افزایش
همکاران ما در شعب موفق شدند یک درصد
از ماندهها را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه ورودی پرونده در
دادگاههای حقوقی  2میلیون و  260هزار
و در دادگاههای کیفری یک میلیون و 750
پرونده بوده است ،گفت :میزان ورودی
پرونده به دادسراها در سال  6 ،93درصد
افزایش داشته و ما در این سال حدود 3
میلیون و  970هزار ورودی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در سال 678 ،93
هزار پرونده به دادگاههای تجدیدنظر وارد شده است ،گفت :این
رقم در مقایسه با سال  92حدود  8درصد افزایش داشته ،اما
ماندهها  2.5درصد کاهش پیدا کرده است.
شهریاری درباره ورودی پروندهها در سال  93به دادگاه
کیفری گفت 20 :هزار پرونده در سال گذشته به دادگاه کیفری
وارد شده که نسبت به سال 17 ،92درصد افزایش داشته است و
این موضوع نشان میدهد دادگاه کیفری با افزایش  11درصدی
پروندهها روبرو بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه خاطرنشان
کرد :شوراهای حل اختالف کشور در سال  93با ورودی 3
میلیون و  411هزار پرونده مواجه بودند که نسبت به سال 92
تعداد ورودی پروندههای آنها با  5درصد کاهش روبرو بوده ،اما
متاسفانه مانده پروندهها حاکی از افزایش  8درصدی است.
وی درباره نرخ رسیدگی به پروندهها گفت :استان مازندران
در نرخ رسیدگی رتبه اول را داشته که به  7هزار و  735پرونده
رسیدگی کرده است .استان چهار محال و بختیاری با  7هزار و
 426پرونده در رتبه دوم و استان گیالن با  7هزار و  200پرونده
در رتبه سوم قرار دارد .همچنین استانهای سیستان و بلوچستان
با  2هزار و  422پرونده ،هرمزگان با  3هزار و  929پرونده و
کرمان با  4هزار و  415پرونده از نظر ورودی در دادگاه بدوی
جزء کمترین تعداد پروندهها در کشور هستند.
معاون فناوری اطالعات قوه قضاییه سه استان جرم خیز را
استانهای ایالم و یزد و تهران معرفی کرد و گفت :استان ایالم
با  8هزار و  220پرونده ،یزد با  6هزار و  780پرونده و تهران با
 6هزار و  109پرونده جزء سه استان جرمخیز هستند .همچنین

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
ناجا با بیان اینکه سایت های زیادی در فضای مجازی
در خصوص اعزام دانشجو به خارج از کشور فعالیت می
کنند ،گفت :خانواده ها ،محصالن و دانشجویان عالقمند
به تحصیل در خارج حتما دقت کنند تا در دام کالهبرداران
سایبری نیفتند
به گزارش ایسنا ،سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش با
اشاره به جوان بودن جمعیت کشور اظهار کرد :در سال
های اخیر با توجه به عالقه مندی محصالن و دانشجویان
برای تحصیل در خارج از کشور شاهد افزایش تبلیغات
مختلفی با عنوان اعزام دانشجو به خارج در فضای سایبر
هستیم .وی افزود :این موسسات عالوه بر راه اندازی
سایت های به روز و جذاب ،اقدام به فعالیت گسترده در
شبکه های اجتماعی کرده و تبلیغات خود را هدفدار در
شبکه های اجتماعی دنبال می کنند.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد :هدف این موسسات،
گروه های دانشجویی یا دانش آموزی فعال در شبکه های

اجتماعی است و با عضویت در این گروه ها تبلیغات دامنه
دار خود را انجام می دهند تا بتواند نظر کاربران را به خود
جلب نمایند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
با توجه به حجم تبلیغات موسسات اعزام دانشجو به خارج
گفت :متاسفانه این موسسات از الگوی خاصی پیروی نمی
کنند و فقط به دنبال مشتری برای خود هستند.
وی ادامه داد :بسیاری از وعده های تبلیغاتی این
موسسات کذب است .چرا که دانشگاه های مورد اشاره
این موسسات از سوی وزارت علوم یا وزارت بهداشت تائید
نشده و مدارک این دانشگاه ها فاقد ارزش است.
سرهنگ آذردرخش تاکید کرد :جوانان و دانشجویان
جویای تحصیل در کشورهای دیگر قبل از هر اقدامی
نسبت به معتبر بودن دانشگاه کشور مقصد و مجوزهای
الزم از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت تحقیقات الزم
را انجام دهند.وی همچنین در توصیه به خانواده ها گفت:
خانواده ها حتما به این موضوع دقت بیشتر نمایند چرا که

استان سیستان و بلوچستان با  2هزار و 948
پرونده ،قم  3هزار و  95پرونده و زنجان با 3
هزار و  559پرونده جزء سه استان کم جرم
خیز در کشور هستند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از  2هزار
عناوین اتهامی مشخص شده است ،گفت:
 50درصد اتهامات کشوری که بیشترین
عناوین اتهامی را به خود اختصاص دادهاند
به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با 12.80
درصد ،ضرب و جرح عمدی با  9درصد،
توهین به اشخاص عادی با  6.43درصد،
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با  5.11درصد،
تهدید با  4.97درصد ،تخریب با  3.44درصد ،کالهبرداری با
 3.25درصد ،خیانت در امانت با  2.66درصد و نگهداری و
مالکیت مواد مخدر با  2.64درصد بوده است.
شهریاری اظهار کرد :مطالبه وجه بابت امور مختلف ،مطالبه
وجه بابت چک ،طالق توافقی ،مطالبه مهریه ،مطالبه نفقه ،طالق
به درخواست زوجه و الزام به تمکین از جمله  50دعاوی اول
کشور هستند.
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار عنوان اتهامی داریم ،گفت:
بر اساس آمارهای گفته شده ،دستگاههای فرهنگی و اجتماعی
باید روی این عناوین بیشتر کار کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه همچنین
مطالبه وجه بابت امر محقق با  8.27درصد ،مطالبه وجه چک با
 5.86درصد ،طالق توافقی با  ،5.74مطالبه مهریه با  4.87درصد،
مطالبه خسارت تاخیر تادیه با  3.76درصد ،اعسار از پرداخت
هزینه دادرسی با  3.60درصد ،مطالبه خسارت با  3.46درصد،
اعسار از پرداخت محکومبه با  3.09درصد ،مطالبه نفقه با 2.96
درصد ،الزام به تمکین با  2.76درصد ،طالق به درخواست زوجه
با  2.44درصد ،درخواست صدور اجرائیه در مورد آرای هیات
اختالف کارگر و کارفرما با  1.73درصد و الزام به تنظیم سند
رسمی ملک با  1.72درصد را بیشترین عناوین خواسته در سال
 93عنوان کرد .رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه،
در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات گفت :ما ایجاد
این شبکه را تصویب کردیم و مسئولیت اجرایی آن با وزارت
ارتباطات است.

هشدار پلیس نسبت به شگردهای شیادان حرفهای
در کالهبرداریهای اینترنتی با ادعای اعزام دانشجو

عالوه بر صرف هزینه های سنگین چندین سال از عمر
فرزندانشان تلف می گردد که غیر قابل جبران است.
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
حتی از موسسات تقلبی در فضای سایبر خبر داد که فقط از
عالقمندان به تحصیل در خارج پول دریافت کرده و هیچ
اقدام دیگری نمی کنند.
سرهنگ آذردرخش گفت :این موسسات در گام اول از
شما تقاضای واریز وجه دارند و با ارسال چند فرم دروغین
کاربران را فریب می دهند .حتی برخی از این موسسات
در قالب فیشینگ و دسکتاپ فیشینگ به هک و سرقت
اطالعات بانکی کاربران اقدام می کنند.
براساس گزارش پلیس فتا ،سرپرست اداره پیشگیری از
جرائم سایبری پلیس فتا در انتها از هموطنان خواست در
صورت مواجه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق
سایت پلیس فتا به آدرس  Cyberpolice.irبخش
مرکز فوریت های سایبری ،لینک ثبت گزارشات مردمی با
ما در میان بگذارند.

رهایی مرد جنایتکار از مجازات قصاص با پرداخت یکصد میلیون تومان به اولیای دم

زن جوان ،قاتل همسرش را به آغوش كشيد .برادر ٣٢
سالهاش روي پا بند نميشد .او كه پنج سال پيش شوهرخواهرش
را به قتل رسانده بود ،هفته گذشته از قضات شعبه  ٧٤دادگاه
كيفري استان تهران راي آزادي گرفت.
به گزارش اعتماد ،هفته گذشته متهمي را به شعبه  ٧٤دادگاه
كيفري استان تهران آوردند كه پنج سال پيش شوهرخواهرش
را به خاطر طالق دادن مخفيانه خواهرش با ضربات چاقو به
قتل رسانده بود .صندليهاي مخصوص اولياي دم در جلسه
خالي بود .آنها پيش از اين با دريافت ديه  ١٠٠ميليون توماني،
رضايت داده بودند و قرار بود پرونده متهم از جنبه عمومي جرم
بررسي شود.
جوان بلندقامت ،چهرهاي كشيده داشت و به زور حرف
ميزد .پشت سر او خواهرش نشسته بود .دستمال سفيدي در
دست داشت و هرازگاهي آن را به گونههايش ميكشيد .با دستور
قاضي عبداللهي ،رييس دادگاه ،نماينده دادستان كيفرخواست را
قرائت كرد و سرجايش نشست .پس از آن متهم ،عليرضا به
جايگاه احضار شد .جوان  ٣٢ساله پنج سال از عمر خود را پشت
ميلههاي زندان گذرانده بود .او درباره روز قتل شوهرخواهرش
گفت« :حامد شوهرخواهرم بود .او با خواهرم اختالف داشت اما
من فكر ميكردم از همين دعواهاي زن و شوهري است .تا
اينكه يك روز خواهرم با ناراحتي به خانه آمد .از او پرسيدم چه
اتفاقي افتاده .او گفت شوهرش طالقش داده تا با زن ديگري
ازدواج كند .او حتي مهريهاش را هم بخشيده بود اما فايدهاي
نداشت و حامد او را طالق داده بود».

عليرضا به ساعتي رسيد كه حامد را به قتل رساند .او گفت:
«نميخواستم او را بكشم فقط ميخواستم ثابت كنم خواهرم
تنها نيست .به حامد زنگ زدم و در يك خرابه قرار مالقات
گذاشتم .وقتي آنجا رسيديم به حامد گفتم چرا خواهرم را
مخفيانه طالق دادي؟ وقتي آمدي خواستگارياش او خانواده
داشت حاال خيال كردي وقتي ميخواهي طالقش بدهي نبايد
به كسي بگويي؟ داشتيم با هم بحث ميكرديم كه كنترل خود
را از دست دادم و با چاقو به او زدم .حامد مجروح شد و به زمين
افتاد .نميخواستم بكشمش ».كلمات از بغض گلوي عليرضا
به سختي عبور ميكرد .رييس دادگاه نگاهي به خواهر قاتل
انداخت و علت جدايي او از همسرش را پرسيد.
زن جوان ،صورتش را پاك كرد و گفت« :حامد ميگفت زن
را بايد هر شش ماه يك بار عوض كرد .او ميخواست دوباره
ازدواج كند .ميگفت قبل از ازدواج با من با چند زن ديگر
هم بوده و به رابطههاي زياد عادت كرده .من جدايي را قبول
نميكردم اما او اصرار ميكرد و زندگي را سخت كرده بود .بعد
از مدتي حتي مهريهام را هم بخشيدم اما دست آخر به جدايي
راضي شدم و توافقي طالق گرفتيم».
لحظهاي سكوت بر جلسه حاكم شد .يكي از قضات به متهم
گفت« :تو با چاقو سر قرار رفتي .چه تضميني است كه اگر آزاد
شوي ،بار ديگر اين جرم را تكرار نكني؟» عليرضا سرش را باال
آورد .كمي چين به صورتش افتاد و با بغض گفت« :من پشيمانم.
توبه كردهام .االن پنج سال است در زندانم .نميخواستم آن روز
با قتل تمام شود .ميخواستم ثابت كنم خواهرم تنها نيست».

قاضي عبداللهي نگاهي به ساعت روي ديوار انداخت ١٥ .دقيقه
از جلسه رسيدگي به پرونده گذشته بود .او از متهم خواست براي
آخرين دفاع از جايش بلند شود اما عليرضا گفت هيچ دفاعي
ندارد و پشيمان است .او گفت« :اميدوارم خانواده مقتول من را
ببخشند .نميخواستم آنطور تمام شود».
قضات دادگاه ،گوش خود را به زبان يكديگر سپردند.
ميخواستند حكم متهم را صادر كنند .آنها اختيار داشتند از
سه سال تا  ١٠سال زندان براي عليرضا ببرند .همهمه بر جلسه
حاكم شد .صداي بستن دستبند بر دستان متهم در فضا پيچيد.
سرباز زندان ميخواست او را ببرد كه ناگهان يكي از قضات
به جلو خم شد و گفت« :تو همين امروز آزاد ميشوي» .همه
روي صندليهايشان به عقب رفتند .پاهاي عليرضا شل شد و
خواهرش بياراده از جا برخاست.
جلسه به پايان رسيده بود .پشت در شعبه  ،٧٤خواهر مقتول،
برادرش را به آغوش كشيده و ميگريست .عليرضا در بهت فرو
رفته بود و رنگ به رخسار نداشت .متهمان به قتل پروندههاي
ديگر كه در انتظار برگزاري دادگاهشان بودند ،خيره به آنها نگاه
ميكردند .يكي از متهمان كه جاي جراحت چاقو روي صورتش
نمايان بود از عليرضا پرسيد« :چه حكمي به تو دادند؟» عليرضا
كمي اين پا و آن پا شد و گفت« :آزاد شدم ».نگاه اين متهم بر
دهان عليرضا خشكيد .صداي نفرين خانواده پسري كه او كشته
بود ،از انتهاي راهرو ميآمد .او برخالف عليرضا براي خود،
مجالي براي زندگي دوباره نميديد...

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد

جزئیات بهرهمندی نخبگان و استعدادهای برتر
از خدمات تأمین اجتماعی

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی
نحوه برخورداری نخبگان و استعدادهای برتر
از خدمات تأمین اجتماعی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد حسن زدا گفت:
در اجرای توافقنامه فیمابین سازمان تامین
اجتماعی و بنیاد ملی نخبگان و در راستای
تعمیم و گسترش پوشش بیمهای به نخبگان
و استعدادهای برتر ،این قشر می توانند تحت
پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.
وی افزود :نخبگان واستعدادهای برتر به
افرادی اطالق می شود که مشمول طرحهای
حمایتی بنیاد ملی نخبگان شوند و به عنوان پژوهشگر(بدون احراز رابطه مزد بگیری)
شاغل محسوب شده و مشمول هیچ یک از صندوقهای بیمه و بازنشستگی نباشند
و بیمه آنان عینا مطابق مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام
می شود.
زدا اظهار کرد :معرفی مشمولین که الزاما حاوی مشخصات هویتی ،شغل و دستمزد
مبنای پرداخت حق بیمه است ،از طریق واحدهای تابعه بنیاد ملی نخبگان در مراکز
استانها انجام می شود و حق بیمه هر یک از مشمولین مربوطه در شعب عامل در
مرکز هر استان بطور جداگانه محاسبه و بصورت تجمیعی در قالب لیست منضم به
برگ پرداخت حق بیمه بصورت کلی صادر و مراتب طی نامه ای به نماینده آن بنیاد
در استان تحویل میشود.
وی تصریح کرد :نماینده بنیاد نخبگان موظف است نسبت به پرداخت حق بیمه
در مهلت مقرر مندرج در برگ پرداخت حق بیمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی
اقدام کند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت قانونی ،قراردادهای منعقده
ملغی و مسئولیت بعدی آن بر عهده بنیاد ملی نخبگان است و پذیرش درخواست و
انعقاد قرارداد مجدد با رعایت سایر شرایط مقرر منوط به ارائه معرفی نامه از مرجع
ذیربط خواهد بود.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد :چنانچه هر یک از معرفی
شدگان با توجه به اعالم بنیاد ملی نخبگان از شمول طرح های حمایتی بنیاد مذکور
خارج شوند ،در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می توانند پس از پایان دوره
پیش پرداخت حق بیمه ،شخصا بیمه خود را طبق مقررات مربوطه ادامه دهند و بدیهی
است در صورت انقطاع در پرداخت حق بیمه (ابطال قرارداد) ادامه بیمه پردازی آنان
منوط به احراز اشتغال و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

مرد جوان در دادگاه خانواده:

پرحرفي همسرم آبرويم را پيش فاميل برده است،
میخواهمطالقشبدهم!

مرد جوان راهي دادگاه خانواده شد تا از همسر پرحرفش براي هميشه جدا شود.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جواني به دادگاه خانواده مراجعه كرد و
درخواست طالق داد  .وي در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم
خيلي پرحرف است و هميشه در حال صحبت كردن است .او در طول روز مرتب با من
تماس ميگيرد و يك ساعت حرف ميزند .مرد جوان افزود:هرچه ميگويم كار دارم گوش
نميكند و توقع دارد با او صحبت كنم و به حرفهايش گوش دهم .شبها وقتي خسته از
سرکار برميگردم مدام صحبت ميکند تا جاييکه سر درد ميگيرم .وقتي هم اعتراض ميکنم
ناراحت ميشود و چنان جنجالي به پا ميکند که از کار خود پشيمان ميشوم .اين مرد ادامه
داد :همسرم حتي در جمع هم پرحرفي ميکند و همه از او فرار ميکنند .وقتي به مهماني
ميرويم از اول تا آخر حرف ميزند و همه را خسته ميکند .واقعا از بقيه خجالت ميکشم و
نميدانم با اين زن چکار کنم .تا اينکه در نهايت تصميم گرفتم براي هميشه از اين زن جدا
شوم و يک زندگي راحت داشته باشم .بعد از صحبتهاي اين مرد قاضي همسر وي را نيز
به دادگاه احضار کرد تا صحبتهاي او را هم بشنود.

دستگیری زوج دانشجو به اتهام کالهبرداری
دهها میلیون تومانی از طریق اجاره دادن
خانههای اجاره شده با پوشش صاحبخانهپولدار

زوج دانشجو خانههای اجارهای را به طعمههایشان اجاره میدادند و پس از
کالهبرداری میلیونی میگریختند.
به گزارش ایران ،چندی پیش مأموران پلیس در جریان یک کالهبرداری از سوی
زوج جوانی قرار گرفتند .آنها بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و به
تحقیق در این رابطه پرداختند .در تجسسهای پلیسی مشخص شد این زن و مرد
خانههایی با اجاره باال و رهن پایین را کرایه کرده و سپس با جعل مدارک خانه ،همان
را برای اجاره با رهن کامل چند میلیونی در روزنامه آگهی میدهند و پس از رهن خانه
پول را بر داشته و پا به فرار میگذارند .این زوج جوان از همین روش توانستند از 6
طعمه خود پولهای میلیونی به جیب بزنند .بنابراین تحقیقات با تالش بیشتری ادامه
یافت تا اینکه هردوی آنها دستگیر شدند .مرد جوان در بازجوییها به مأموران گفت:
من و همسرم از وقتی با هم ازدواج کردیم با مشکالت مالی زیادی مواجه شدیم.
مستأجر بودیم و خانههای اجارهای هم آنقدر گرانقیمت هستند که یک زوج دانشجو
نمیتوانند هزینههایش را تأمین کنند .برای همین یک سال پس از ازدواجمان تصمیم
گرفتیم دست به کالهبرداری بزنیم تا شاید بتوانیم پولدار شویم .برای همین با همسرم
قرار گذاشتیم با اجاره خانهها و جعل مدارک ،آنها را رهن میلیونی بدهیم و فرار کنیم .
وی ادامه داد :ما خانهای با رهن پایین و اجاره باال را پیدا میکردیم و با صاحبخانه
قرارداد میبستیم .مث ً
ال خانه با  6میلیون تومان رهن و  2میلیون تومان اجاره ،پس از
آن همان خانه را در روزنامه آگهی میکردیم .من هم که کار جعل را بلد بودم مدارک
خانه را جعل میکردم و وقتی مستأجر از طریق آگهی روزنامه به خانه میآمد با همان
مدارک خانه را به صورت رهن کامل ،مث ً
ال  60میلیون تومان رهن کامل میدادیم .بعد
از گرفتن پول رهن هم بالفاصله فرار میکردیم.

جامعه

10
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان هشدار داد

تأثیر چشمگیر فضای مجازی
بر افزایش طالقهای توافقی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت :یکی از معضالتی که در جامعه
امروز در دادگاهها شاهد آن هستیم افزایش طالق توافقی بین زوجین است.
به گزارش فارس ،سعید گلستانی در همدان اظهار داشت :یکی از معضالتی که در
جامعه امروز شاهد آن هستیم وقوع طالق توافقی بین زوجین است.
وی بیان داشت :سالهای نخست زندگی به دلیل ناآشنا بودن زوجین به خصوصیات
و ویژگی اخالقی هم بیشترین اختالفات ایجاد میشود که باید با سعه صدر و مدیریت
زندگی خود را پیش ببرند اما شاهد عکس این موضوع هستیم و همین امر باعث افزایش
طالق توافقی شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تصریح کرد :دالیل مختلفی برای
طالق توافقی بین زوجین مطرح شده که یکی از این دالیل عدم شناخت کافی قبل از
ازدواج از یکدیگر است.
ت طالقهای توافقی امروز ورود فضای
وی خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین عل 
مجازی به چهاردیواری خانواده است که باعث دور شدن و از همگسیختگی خانوادهها
شده است.
گلستانی یادآور شد :فضای مجازی به دلیل گستردگی و تنوع مطالب باعث شده
اختالفات زیادی بین افراد ایجاد کند .وی با اشاره به اینکه فناوری مانند یک چاقوی
جراحی است ،عنوان کرد :باید به جنب ههای مثبت و کاربردی آن توجه کنیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ادامه داد :باید فرهنگ استفاده از
فناوری را یاد بگیریم و نگذاریم سوار بر زندگی ما شود .وی گفت :فضای مجازی به یک
شکل و ماهواره هم به شکل دیگری زندگی زوجین را تحت شعاع قرار دادهاند به طوری
که در حال ویران کردن خاموش حریم خانوادهها هستند.


مرد جوان  4ماه پس از ازدواج در دادگاه خانواده:

همسرم به خاطر ثروتم با من ازدواج کرده،
میخواهم طالقش بدهم!

مرد جوان وقتي ديد كه همسرش مهريه اش را به اجرا گذاشت تصميم به جدايي
گرفت .به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي ما  4ماه بيشتر
نيست که با هم ازدواج کرده ايم .اما من تازه همسرم را شناخته ام و متوجه شده ام که او
تنها به خاطر پولم با من ازدواج کرده است .مرد جوان ادامه داد:من از خانواده ثروتمندي
هستم و روزي که با بهناز آشنا شدم احساس کردم که او تنها دختري است که به خاطر
پول و ثروتم مرا نميخواهد .براي همين خيلي زود به او عالقه مند شدم و تصميم گرفتم با
او ازدواج کنم .حتي روز خواستگاري هم به خواسته خودم  800سکه طال به عنوان مهريه
تعيين کردم .وي افزود:اما درست  4ماه بعد از ازدواجمان بود که بهناز به دادگاه خانواده آمد
و مهريه اش را به اجرا گذاشت .اصال باور نميکردم .به او گفتم چرا اينکار را کردي بهناز
هم گفت فقط ميخواهد مهريه اش را بگيرد .من هم تمام سکهها را يک جا به او پرداخت
کردم ،ولي حاال ميخواهم از اين زن جدا شوم .او هم مثل بقيه فقط به دنبال پولم بود و
نميخواست در کنار من زندگي کند .او مرا فريب داد و کلي پول از من گرفت .زن جوان نيز
به قاضي گفت :آقاي قاضي مهريه حق زن است و من ميخواستم از همين اول زندگيمان
حقم را بگيرم و براي خودم و زندگيمان پس انداز کنم .من قصد بدي نداشتم و چشمم به
دنبال پول فرببرز نيست .فقط ميخواستم حق و حقوقم را بگيرم .اما فرببرز اين موضوع را
بهانه کرده و ميخواهد از من جدا شود .حاال که او اينطور ميخواهد ،من هم حرفي براي
جدايي ندارم .زندگي که در آن اعتماد نباشد بهتر است که هرچه زودتر به پايان برسد .وقتي
حرفهاي اين زوج به پايان رسيد تالش قاضي براي منصرف کردن آنها از طالق بي
نتيجه ماند .براي همين قاضي رسيدگي به اين پرونده را به جلسه آينده موکول كرد.

زن جوان در دادگاه خانواده:

از عشق بیشاز حد شوهرم خسته شدهام،
طالق میخواهم!
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کالهبرداری  6میلیارد تومانی مرد چند چهره با عناوین جعلی در قائمشهر
مرد هزار چهره با شش میلیارد تومان کالهبرداری در قائمشهر
دستگیر شد .عملیات پلیس قائمشهر برای ردیابی و بازداشت این
مرد به دنبال دریافت گزارشهایی از اقدامات کالهبردارانه وی
در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایران ،پلیس گزارشهایی مبنی بر اینکه مرد جوانی
به نام رضا با پوشیدن لباس فرم پلیس افتخاری و تجهیزات
مربوطه از قبیل بیسیم ،کلت کمری ،اسپری ،شوکر و  ...به
کالهبرداری از مردم دست میزند ،دریافت کرده بود.
در این گزارشها همچنین آمده بود که این مرد با عناوینی از
قبیل ستوان یکم پاسدار ،مأمور امنیت و اطالعات ،حفاظت سپاه
و وزارت اطالعات خود را معرفی کرده و به نوعی از شهروندان
و کسبه اخاذی میکند .بر اساس این گزارش ،مأموران با
توجه به اطالعات به دست آمده تجسسهای گستردهای را
برای ردیابی این مرد در دستور کار خود قرار دادند تا اینکه با
شناسایی مخفیگاه او متهم را بازداشت کردند .در حالی که پلیس
در بازرسی از مخفیگاه متهم و خانه یکی از بستگانش مقداری از
لوازم مورد استفاده وی را به دست آورده بودند ،این متهم هر گونه
کالهبرداری و استفاده از این لوازم را منکر شد.
متهم بازداشت شده در بازجوییهای تکمیلی پلیس در مورد
حمل تعدادی لوازم و تجهیزات نظامی مدعی شد که شوکر و گاز

اشکآور نداشته اما حمایل مورد اشاره پلیس را در خانه یکی از
بستگانش پنهان کرده است .تحقیقات مأموران مشخص کرد که
تپانچهای که این مرد مورد استفاده قرار داده بود فندکی به شکل
کلت کمری بود و از آن برای ترساندن طعمههای خود استفاده
میکرد .از سوی دیگر با توجه به شکایت های مشابه که در
ارتباط با تهدید و اخاذی توسط این متهم مطرح شده بود نیز
ادعا کرد« :از برخی از آنها مبالغی دریافت کردهام اما درصدی از
این پولها توسط خود شاکیان و با میل و رغبت خودشان به من
پرداخت شده و اجباری در میان نبوده است».
بر اساس تحقیقات پلیس این مرد با تهیه برگههای مأموریت
به نام و مهر و امضای جعلی نهادهای امنیتی در نقاط مختلف
اخاذی کرده است که از جمله نامههای به دست آمده از مخفیگاه
وی صورت مجلس از پلیس آگاهی استان مازندران ،برگه
اداره اطالعات کشور با مضمون کدهای مخصوص از حفاظت
اطالعات استان ،برگه درخواست وام استانداری و  ...است.
وی درباره همه این نامه اعتراف کرده که شخص ًا آنها را
تهیه و برای همه آنها مهرهای مخصوص ساخته است که تنها
همسرش در جریان برخی از آنها قرار داشته است .وی درباره
برخی از نامههایی که مربوط به صنعت و بازرگانی و  ...است نیز
اعتراف کرد که تمام این مهرها و نامهها را خودش تهیه کرده و

در آن خود را با عناوینی چون مهندس و  ...معرفی کرده و با آنها
اقدام به کالهبرداری کرده است.
این متهم همچنین در مورد عنوان پلیس افتخاری و تصاویری
که با لباس این ارگان از خود تهیه کرده است نیز ادعا کرد« :در
خصوص عضویتم در پلیس افتخاری مدارکم را به آنجا دادم
لباس پلیس افتخاری را از یک نفر خریدم امابه علت بیماری
امکان ادامه همکاری نداشتم و مجدد همان لباس را به افراد
دیگری فروختم .در ادامه تحقیقات مأموران همچنین در خانه
یکی از بستگان متهم بازداشت شده یک کارت شناسایی جعلی
انتظامی به اسم حفاظت و امنیت شهر و یک دست البسه نظامی
مربوط به سپاه پاسداران کشف کردند.
مأموران با توجه به این یافتهها و ادعاهایی که از سوی متهم
مطرح شده است به دستور بازپرس پرونده از نهادهای مختلف
مورد ادعای مرد هزار چهره استعالم کردند که در نتیجه مشخص
شد وی دارای سابقه بوده و در پلیس افتخاری عضویت ندارد.
از سوی دیگر قرار است بهزودی نهادهای دیگری که این
مرد با نام آنها اقدام به کالهبرداری کرده نیز درباره وی اعالم
نظر کنند.
متهم با صدور قرار قانونی تا انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار
پلیس قرار گرفت.

نامزد خواهرزاده ،سارق تابلوفرشهای میلیاردی دایی!

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری جوانی که اقدام به سرقت هفت
تابلوفرش نفیس به ارزش بیش از دو میلیارد تومان از خانه یکی از ثروتمندان تهرانی کرده بود،
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ شانزدهم فروردین امسال ،از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110
وقوع یک فقره سرقت منزل در محدوده پل مالصدرا به کالنتری  134شهرک قدس اعالم شد
که با حضور مأموران در محل سرقت ،واقع در یک باغویال و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد
ساختمان مسکونی داخل ویال ،به سرقت تعداد هفت
که سارق یا سارقان با تخریب در ورودی
ِ
تخته فرش قدیمی به ارزش تقریبی دو میلیارد تومان و مقادیری طال و جواهرات داخل خانه اقدام
کردهاند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت منزل و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه
 2تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و مالباخته
پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت :در ساعت  21روز 16
فروردین و پس از پایان تعطیالت نوروز ،به همراه اعضای خانواده به تهران مراجعت کردیم؛ در زمان
ساختمان داخل ویال مواجه شدیم و بالفاصله
ورود به محل سکونت خود ،ناگهان با در تخربشده
ِ
وارد ساختمان شده ،در همان وارسی اولیه متوجه شدیم که با وجود اینکه در داخل ساختمان اموال
باارزش دیگری نیز وجود داشته اما سارق یا سارقان تنها به سرقت هفت تخته فرش قدیمی بسیار
نفیس و مقداری از طال و جواهرات داخل خانه اقدام کردهاند.
مالباخته در خصوص ارزش تخته فرشهای سرقت شده به کارآگاهان گفت :این تخته فرشها،
دستباف ،بسیار قدیمی و نفیس هستند و طی چندین نسل به بنده رسیدهاند و هیچ نسخه دومی از
هیچکدام از آنها در کشور وجود ندارد؛ طی آخرین برآورد قیمت انجام شده ،ارزش این هفت تخته
فرش بیش از دو میلیارد تومان برآورد شده و حتی افرادی قصد خرید آنها و پرداخت پولی بیشتر از
دو میلیارد داشته و دارند اما با این وجود من حاضر به فروش آنها نشدهام.
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان اطالع یافتند که فرد ناشناسی با مالباخته تماس
گرفته و مدعی شده است که سرقت فرشها توسط شرکای مالباخته انجام شده است .مالباخته پس
از حضور در پایگاه دوم و اعالم این خبر به کارآگاهان گفت :فرد ناشناسی طی تماس تلفنی با بنده
عنوان کرد که سرقت توسط شرکای کاری بنده در یک پروژه ساختمانی صورت گرفته است که از
چندی پیش با آنها دچار اختالف مالی شدهام .در شرایطی که تمرکز کارآگاهان بر روی تماسهای
تلفنی فرد ناشناس قرار گرفته بود ،اینبار چند نامه با مضمون تهدیدآمیز برای مالباخته ارسال شد
که در آنها عنوان شده بود :در صورت ادامه پیگیری پروندهی سرقت فرشها ،مشکالت جدی برای
شما و اعضای خانوادهتان ایجاد خواهد شد.
با توجه به اطالعات به دست آمده از محل و زمان سرقت و نیز اموال سرقت شده ،تماسهای فرد
ناشناس و نهایتا نامههای تهدیدآمیز ،کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سرقت می بایست توسط فرد
یا افرادی صورت گرفته باشد که اطالعات دقیقی از اعضای خانواده مالباخته ،نگهداری اموال سرقت
شده و همچنین ادامه پیگیری پرونده سرقت از سوی مالباخته در اختیار داشتهاند .لذا تحقیقات پلیسی

بر روی دوستان ،بستگان و افراد مرتبط با مالباخته و اعضای خانواده ی ایشان تمرکز پیدا کرد.
در ادامه تحقیقات بهعمل آمده ،کارآگاهان پایگاه دوم آگاهی موفق به شناسایی فردی حدود 35
ساله به نام "غ" شدند که بنا بر اظهارات مالباخته ،حدودا دو سال پیش به خواهرزاده مالباخته پیشنهاد
ازدواج داده و طی این مدت با خواهرزادهاش نامزد شده است.
مالباخته در اظهارات خود به کارآگاهان گفت :خواهرزاده بنده از دوران کودکی به همراه من و
خانوادهام زندگی میکند و بنده سرپرستیاش را نیز بر عهده دارم؛ حدودا دو سال پیش ،آقای "غ" با
مراجعه به محل سکونت بنده و خانوادهام مدعی شد که به خواهرزادهام عالقهمند شده و قصد ازدواج
با وی را دارد؛ من نیز پس از صحبت با خواهرزادهام و اطالع از عالقه او به این جوان ،با ازدواج آنها
موافقت کردم؛ طی این مدت و به منظور آماده شدن شرایط ازدواج ،مابین این جوان و خواهرزادهام
رابطه نامزدی ایجاد شد و او هر از گاهی برای مالقات با خواهرزادهام به منزل ما تردد دارد.
در ادامه تحقیقات پلیسی ،کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی اطالع پیدا کردند که "غ" از
مسافرت مالباخته به خارج از تهران ،مدت زمان مسافرت و حتی زمان مراجعت آنها به تهران اطالع
دقیق داشته است .با بهرهگیری از اطالعات دقیق به دست آمده در خصوص "غ" و احتمال نقش
و مشارکت وی در انجام سرقت تخته فرشهای نفیس ،کارآگاهان ضمن شناسایی محل سکونت
"غ" در منطقه تهرانپارس و انجام هماهنگی با مقام قضایی ،اقدام به بازرسی محل سکونت وی در
منطقه تهرانپارس کرده و طی بازرسی از این محل موفق به کشف تعداد سه تخته فرش از هفت
تخته فرش مسروقه شدند.
"غ" که پس از کشف سه تخته فرش متعلق به مالباخته ،چارهای جز بیان حقیقت نداشت ،صراحتا
به ارتکاب سرقت اعتراف کرد .متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت :طی مدت زمانیکه تحت
عنوان یکی از بستگان مالباخته به محل سکونت ایشان تردد داشتم ،اطالعات دقیقی در خصوص
موقعیت کاری ،مالی و نهایتا نگهداری تخته فرشهای گرانقیمت در داخل خانهی ایشان پیدا کرده
بودم و همین اطالعات زمینهای شد تا طراحی سرقت فرشها را انجام دهم .نهایتا زمانیکه اطالع
پیدا کردم که مالباخته به همراه تمامی اعضای خانوادهاش قصد مسافرت به خارج از تهران را دارد،
تصمیم به اجرای نقشه سرقت گرفتم و دو روز پیش از مراجعت مالباخته به تهران ،پس از ورود به
داخل ویال ابتدا اقدام به تخریب در ساختمان داخل حیاط کرده ،با اطالع از محل نگهداری فرشها
به سراغ آنها رفته ،اقدام به سرقت آنها کردم.
متهم در خصوص سرنوشت چهار تخته فرش دیگر نیز عنوان کرد که آنها را در منزل یکی از
دوستانش در منطقه تهرانپارس پنهان کرده است که بالفاصله این مکان نیز شناسایی و تعداد چهار
تخته فرش و مجموعا تمامی فرشهای سرقت شده کشف و به مالباخته بازپس داده شدند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه
"داوود مرادی" ،رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اشاره به اینکه خواهرزاده مالباخته به
هیچ عنوان نقش ،مشارکت یا اطالعی از انجام سرقت توسط متهم نداشته است ،گفت :با توجه به
اعتراف صریح متهم به طراحی و انجام سرقت ،کشف کلیه اموال سرقت شده و تکمیل تحقیقات و
رسیدگی به پرونده ،متهم به دستور مقام قضایی و با قرار یک میلیارد تومان روانه زندان شد.

تازهترین احتماالت درباره مرد دستگیر شده متهم به اسیدپاشی در اصفهان

زن جوان که از عشق زيادي شوهرش خسته شده بود تصميم به جدايي گرفت.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست
طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم زيادي مرا دوست
دارد و يک لحظه هم نميتواند بدون من زندگي کند ،او از صبح تا شب با من تماس
ميگيرد و هرجا ميروم بايد همراه من بيايد .حتي يک لحظه نميگذارد تنها باشم و
کمي براي خودم خلوت کنم .زن جوان ادامه داد:هر لحظه مرا چک ميکند و وقتي
جايي ميروم که او نميتواند همراه من بيايد ،مرتب از من ميخواهد زودتر به خانه بيايم.
آنقدر دور و بر من است که واقعا خسته ام کرده و ديگر نميتوانم او را تحمل کنم .وي
افزود:اصال غرور ندارد و هربار با او دعوا ميکنم التماسم ميکند تا او را ببخشم .وقتي
ناراحتم هرکاري ميکند تا علت ناراحتي ام را بگويم شايد خنده دار باشد ولي عشق زيادي
شوهرم مرا خسته کرده است و ميخواهم از او جدا شوم .تمام حق و حقوق و مهريه ام را
هم ميبخشم فقط طالق ميخواهم .با پايان صحبتهاي اين زن قاضي دليل او براي
طالق را کافي ندانست و به زن جوان پيشنهاد کرد که براي حل شدن مشکلشان به همراه
شوهرش به يک مشاوره خانواده مراجعه کند.

وکیل پرونده قربانیان حادثه اسیدپاشی اصفهان گفت :به ظن قوی مسئوالن استانی و ملی فرد
دستگیر شده که به عنوان سارق سریالی خانههای اصفهان معرفی شده بود متهم اصلی پرونده
اسیدپاشی است.
به گزارش مهر ،حسین علیزاده بعد که با گذشت حدود یکسال از وقوع حادثه اسیدپاشی حاضر
به پاسخگویی به سوال خبرنگاران در خصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان شد با بیان اینکه در حال
حاضر وکالت سه نفر از قربانیان حادثه اسیدپاشی در اصفهان را بر عهده دارد ،اظهار داشت :در حال
حاضر وکالت خانمها «سمیه مثماریان»« ،مینا آزاده» و «مرضیه ابراهیمی» که قربانیان حادثه اسید
پاشی هستند را برعهده دارم ضمن آنکه «سهیال جورکش» که یکی دیگر از قربانیان اسید پاشی
اصفهان بوده است در حال حاضر برای انجام اعمال جراحی به خارج از کشور منتقل شده است.
وی با بیان اینکه اولین اسیدپاشی سال گذشته در اصفهان در  15شهریور ماه بر روی خانم
مثماریان اتفاق افتاده است ،ابراز داشت :این حادثه وحشتناک در تاریخ  5مهر برای خانم آزاده و در
 23مهر ماه نیز برای خانم ابراهیمی اتفاق افتاده است.
وکیل پرونده قربانیان حادثه اسید پاشی اصفهان با اشاره به فعالیتهای خالصانه تمام دستگاههای
امنیتی ،اطالعاتی ،انتطامی و قضایی کشور و استان اصفهان برای پیگیری این پرونده افزود:
فعالیتهای بیشائبه این دستگاهها در سطح استانی و ملی موجب شده است که هر روز امید به پیدا
کردن این متهم بیشتر شود و هر روز روش جدیدی برای دستگیری متهم بکار گرفته شود.
علیزاده با بیان اینکه در حال حاضر ارایه تمام خدمات پزشکی در بیمارستانها و مراکز دولتی به

قربانیان اسیدپاشی به صورت رایگان ارایه میشود ،افزود :الزم به ذکر است که هزینه درمان این
قربانیان بسیار باالست و وزارت بهداشت نیز همکاری خوبی را نیز داشته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطالعات جدیدی در خصوص دستگیری متهم این
پرونده دارید یا خیر؟ ابراز داشت :از ابتدای وقوع این حوادث از سال گذشته تاکنون چندین نفر به
عنوان متهم دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتهاند و از این رو افرادی که سابقه خشونت علیه زنان
را داشتند با دقت نظر و حساسیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفتند.
علیزاده با بیان اینکه در بین افرادی که خشونت علیه زنان داشته اند یک نفر با دارا بودن انجام
بیش از  250فقره خشونت علیه زنان بیشتر مورد ظن بوده است ،افزود :از این رو بازجوییهای بیشتر
و موشکافانهتری بر روی این مورد انجام شده است.
وی همچنین بر اینکه آیا این متهم همان فردی است که ماه گذشته به انجام سرقتهای سریالی
از خانههای اصفهان اعتراف کرده بود ،یا خیر ،اظهار داشت :گمان اصلی مقامات کشوری و استانی بر
این است که متهم اصلی حادثه اسیدپاشی اصفهان همان فرد متهم به سرقتهای سریالی است.
وکیل پرونده قربانیان حادثه اسید پاشی اصفهان با بیان اینکه تمام مشخصات فرد دستگیر شده
با اقدامات صورت گرفته در خصوص اسیدپاشی مطابقت دارد ،ادامه داد :االن شناسایی این متهم
در مواجهه حضوری است و تاکنون یکی از قربانیان به صورت کامل متهم را دیده و شناسایی کرده
است و یکی دیگر از متهمان نیز تنها صدای این فرد را شنیده و پس از دیدن میتواند در خصوص
وی اظهار نظر کند.
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شماره مکانیزه139430400901012141 :
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آداک سازه آراز در تاریخ  1394/02/20به شماره ثبت  472176به شناسه
ملی  14004912237ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع شرکت:طرح ،محاسبه ،مشاوره ،نظارت فنی واجرای کلیه پروژههای عمرانی و تسایساتی شامل ابنیه
سبک و سنگین ،فلزی و بتنی ،راه و باند ،تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و عمرانی ایجاد و نگهداری فنی فضای
سبز و بتنریزی و خاکبرداری و گودبرداری ،جدولکشی ،اجرای آبنما و زیباسازی معابر شرکت در مناقصات و
مزایدات دولتی وخصوصی ،خرید ،فروش واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانی،اخذ وام و اعتبارات بانکی
به صورت ارزی و ریالی ،شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ترخیص کاال از گمرکات کشور ،انجام
کلیه فعالیتهای فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم.
 مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :تهران ،شهرک راهآهن ،شهرک گلستان ،بلوار کوهک ،خیابان نسیم پنجم ،کوچه نسترن،پالک  ،128طبقه کدپستی 14916518782

 سرمایه شرکت :مبلغ  50000000ریال میباشد. اولین مدیران شرکتکامیر بهاروندی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی  407356969686و حامد مرادی به
سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی  5100051027دارنده  50000000ریال سهمالشرکه و حمید مرادی به
سمت عضو هیات مدیره به شماره ملی  6220003284دارنده  100000000ریال سهمالشرکه و فتانه مرادی
به سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی  1270018132دارنده  300000000ریال سهمآلشرکه برای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای هر
یک از اعضای هیات مدیره منفردا 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
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17921598686
			
شماره مکانیزه139430400901012190 :
آگهی تغییرات شرکت پرمون آئین با مسئولیت محدود به شماره ثبت  408958و شناسه ملی 10320608713
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/01/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حاتم چگینی علیآبادی با کد ملی  3933206197به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و خانم سارا
فروهک با کد ملی  0079612253به سمت رئیس هیات مدیره و اقای سیدمهدی محمودی فرد با کد ملی
 4251060104به سمت عضو هیات مدیره برای مدت  2سال انتخاب شدند .کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار
از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسالمی و نامههای عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل
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
76053
______________________________________________________

جامعه

11

یکشنبه  31خرداد  - 1394شماره 687

هشدار اتحادیه فروشندگان آش ،حلیم ،کباب و غذاهای سنتی
نسبت به خرید آش و حلیم تهیه شده با سیراب شیردان فاسد ،کاه و خوراک دام
رییس اتحادیه فروشندگان آش ،حلیم ،کباب و
غذاهای سنتی تهران نسبت به فروش حلیم تهیه شده از
سیراب شیردان فاسد ،کاه و خوراک دام در تهران هشدار
داد.
به گزارش ایسنا ،حسین محمدی اظهار کرد :در ایام ماه
مبارک رمضان عدهای افراد سودجو در حاشیه شهر تهران
اقدام به تهیه حلیم با استفاده از کاه ،خوراک دام و سیراب
شیردان فاسد میکنند و این محصول را بهطور غیرقانونی

در واحدهای غیرمجاز به فروش میرسانند.
وی افزود :به دلیل استقبال مردم از حلیم در ایام ماه
مبارک رمضان عدهای سودجو این حلیمها را با قیمت
پایینتری میفروشند که کامال غیربهداشتی بوده و برای
سالمتی مردم مضر است.
رییس اتحادیه فروشندگان آش ،حلیم ،کباب و غذاهای
سنتی تهران بیان کرد :تمام واحدهای مجاز فروش حلیم
و آش با بنرهای متحدالشکلی که در آن شماره عاملیت

فروش ،پروانه کسب و کد بهداشتی که بر سر در مغازههای
خود نصب میکنند،آش و حلیم را با قیمت مصوب و با
کیفیت خوب به مردم می فروشند.
محمدی یادآور شد :هر کیلوگرم حلیم ساده 9000
تومان ،حلیم با مخلفات  10هزار تومان ،آش شله قلمکار
 9500تومان ،آش رشته  8500تومان و هر پرس آش
و حلیم  6000تومان در ماه مبارک رمضان به فروش
میرسد

مرگ دختربچه  ٩ساله
در شعلههای انتقام ناشی از اختالفات ملکی 2پسرعمو!

مرد جوان که متهم است دختربچهای را به قتل رسانده و جسدش را سوزانده ،وقتی
برای دفاع از خودش در جایگاه حاضر شد ،ادعا کرد دو سال بیگناه در زندان بوده و کسی
را نکشتهاست.
به گزارش شرق ،مرد جوان که آرش نا م دارد ،متهم است چهار سال قبل دختربچهای ٩
ساله به نام کیمیا را به قتل رسانده و سپس جسدش را آتش زد ه است .هرچند پسر جوان
به ارتکاب جنایت اعتراف نکرده ،اما نماینده دادستان تهران هفته گذشته در جلسه محاکمه
با استناد به اظهارات شهود و مدارک بهدستآمده او را مجرم دانست و خواستار رسیدگی به
این پروندهشد .پدر کیمیا بعد از نماینده دادستان بهعنوان ولیدم پشت تریبون شعبه ٧١
دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و درباره آنچه اتفاق افتادهبود ،گفت« :ما اختالفاتی
بر سر زمین داشتیم و مادربزرگ آرش که دخترعموی من است ،یکی از طرفین درگیری
بود .فکر میکنم به همین دلیل هم دخترم را به قتل رساند چراکه قبال تهدید کردهبودند
این کار را میکنند و داغ به دلم میگذارند .از وقتی جسد دخترم پیدا شد ،من به فرزندان
عمویم شک داشتم و بههمیندلیل ،از کامران ،پسرعمویم ،شکایت کردم ،اما او گفت آرش
را دیده است که لباسهای خونی و کتانیهای دخترم را به آتش میکشد ضمن اینکه

چندروز بعد از حادثه ،آرش سراغ من آمد و گفت فردی را میشناسد که در قبال دریافت
پول حاضر است آدم بکشد و اگر کسی را میخواهی بکشی ،به من بگو .حاال هم من از او
شکایت دارم و خواستار قصاص او هستم» .در ادامه ،متهم در جایگاه حاضر شد.
او اتهام قتل را رد کرد و گفت« :چون در محل جوان جذابی بودم و دختران زیادی بودند
که از من خوششان میآمد ،کامران همیشه نسبت به من حسادت میکرد و بههمیندلیل
علیه من اعتراف کرده .چون ضمن اینکه در پرونده آمده دختربچه را در یک پراید سفید
دیدهاند درحالیکه پراید من آبیرنگ است و من با آن مسافرکشی میکردم ،روز حادثه
هم برای دیدار دختر موردعالقهام در جاده بودم تا سر قرار برسم که ماشینم خراب شد و
برگشتم .دلیلی نداشت که کیمیا را بکشم .اگر هم اختالفی وجود داشت ،بین من و پدر
کیمیا نبود .من هیچ ربطی به این موضوع نداشتم و حاال هم خواستار تبرئه خودم هستم .دو
سال است بیگناه و بدون هیچ مدرکی در زندان هستم و هیچ اعترافی هم نکردهام» .
سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و او نیز با اشاره به اینکه مدارک علیه موکلش
کافی نیست ،خواستار صدور حکم تبرئه برای موکلش شد .هیأت قضات با پایان جلسه
رسیدگی ،برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

تازهترین خبرها درباره زن جوان سوختهشده درون شالیزار در مازندران

پیدا شدن جسد زن سوخته در شالیزار ،معمای پیچیدهای را
پیشروی پلیس قرار داد.
به گزارش ایران ،پیکر بیجان این زن که  25ساله است
روز دوشنبه  11خرداد ماه در شالیزار پیدا شد .
بنا بر این گزارش ،یکی از ساکنان منطقه هنگامی که برای
سرکشی به زمین خود میرفت با دیدن جسد نیمهسوخته زن
جوان ،مأموران پلیس را در جریان قرار داد.
مأموران در صحنه پیدا شدن جسد دیدند قسمتهای
زیادی از بدن زن جوان سوخته است .وقتی در بازرسی از آثار
بر جای مانده در محل حادثه هیچ نشانهای برای شناسایی
قربانی جنایت به دست نیامد ،با دستور بازپرس دادسرای
سیمرغ جسد زن جوان به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
متخصصان پزشکی قانونی در جریان مطالعات علمی و
کاوشهای خود به نتایج هولناکی درباره نحوه قتل قربانی
حادثه رسیدند .
بر اساس این یافتهها مشخص شد که زن ناشناس ابتدا
در محل دیگری با اصابت ضربات مرگبار چاقو از پای در

آمده و عامالن جنایت برای از بین بردن آثار و نشانههای
قتل جسد قربانی خود را به این منطقه کشاندهاند .بر همین
اساس احتمال داده شده عامالن جنایت برای اینکه زن جوان
ناشناس بماند ،روی قربانی خود بنزین پاشیده و جسد را در
همان شالیزار به آتش کشیدهاند .
از سوی دیگر بررسیهای تخصصی درباره این جنایت
حکایت از آن دارد که زن جوان  24ساعت پیش از پیدا
شدن جسدش اسیر سرنوشت مرگبار خود شده است و همه
لباسهایی که وی بر تن داشته بر اثر آتشسوزی از بین رفته
است و تحقیق درباره اینکه زن جوان در خیابان از سوی
عامالن قتل شکار شده یا اینکه با آنها آشنایی قبلی داشته را
با مشکل روبهرو کرده است اما تنها نشانه از لباسهای وی
تکه پارچهای صورتی رنگ است.
در حالی که کارشناسان پزشکی قانونی مازندران با
دقت درباره شناسایی قربانی حادثه و سن دقیق قربانی
حادثه تحقیقات خود را ادامه میدهند ،مأموران جنایی
پلیس آگاهی مازندران نیز تجسس درباره کشف راز این

جنایت هولناک را در دستور کار ویژه خود قرار دادند .طبق
فرضیات مطرح شده در نخستین مرحله از کشف جسد،
احتمال وجود نام و مشخصات وی در لیست زنان گمشده
مطرح شد اما با بررسیهای صورت گرفته نشانیهای
جسد با هیچ یک از کسانی که دربارهشان پرونده گم شدن
تشکیل شده است مطابقت نداشت بنا بر این ،این احتمال
قوت گرفت که زن جوان از ساکنان شهرهای اطراف یا غیر
بومی باشد .همچنین بررسی درباره رد خودرویی که جسد
را با آن به این منطقه انتقال دادهاند و همچنین آثار بر جای
مانده از جای پاها روی زمینهای سست شالیزاری سرنخهای
خوبی را در اختیار مأموران قرار داده است که شاخه جدیدی از
تحقیقات درباره آن گشوده شده است.
پلیس همچنین بررسی و تحقیق از کشاورزان اطراف
محل پیدا شدن جسد را آغاز کرده است تا شاید با توجه
به اطالعاتی که آنها در اختیارشان قرار میدهند بتواند به
سر نخهای قوی تری برای ردیابی عامل یا عامالن جنایت
برسد.

راز قتل زنی جوان که از مدتی قبل ناپدید شده بود در جریان
تحقیقات گسترده پلیسی فاش شد و متهم به جرمش اعتراف
کرد.
به گزارش شرق ،مردی جوان اواخر فروردین سال جاری با
مراجعه به پلیس آگاهی استان اردبیل ،خبر داد همسرش به نام
سمیرا مفقود شده است .او که بهشدت نگران بود گفت« :سمیرا
صبح امروز  -روز حادثه -به قصد خرید از خانه خارج شد اما بعد
از آن دیگر به منزل بازنگشت درحالیکه نگرانش شده بودم با
تلفن همراهش تماس گرفتم اما موبایلش هم خاموش است و
احتمال میدهم اتفاقی برای او رخ داده باشد».
کارآگاهان وقتی فهمیدند این زن سوار بر خودرو سمندش
منزل را ترک کرده است ،مشخصات خودرو را به همه واحدهای
انتظامی اطالع دادند ،اما از این طریق ردی از سمیرا به دست
نیامد .استعالم از مراکز انتظامی و قضائی ،بیمارستانها و پزشکی
قانونی نیز بینتیجه بود و نشان میداد ،زن جوان دچار حادثهای
ناخواسته نشده باشد .از سویی شواهدی که بر وجود اختالفات
خانوادگی میان این زن و شوهر داللت کند ،بهدست نیامد و
قرائن حکایت از آن داشت که این زوج رابطه خوبی با هم داشتند.
بنابراین دلیلی در میان نبود که سمیرا با خواسته خودش خانه و
شوهرش را ترک کند.
بهاینترتیب فرضیههای تازهای مطرح شد؛ یکی از احتماالت
ربودهشدن سمیرا بود .اما کسی با خانواده او تماس نگرفته و
درخواستی را مطرح نکرده بود؛ بنابراین چنین فرضیهای نیز با

گذشت زمان منتفی شد.
درشرایطیکه همه تحقیقات به بنبست رسیده بود ،هرچه از
زمان ناپدیدشدن این زن میگذشت ،احتمال مرگ او نیز قوت
میگرفت .به همین دلیل کارآگاهان دور تازهای از تجسسها
را کلید زدند و اینبار اخباری به دست آوردند که ثابت میکرد
سمیرا آخرینبار همراه مردی جوان به نام پویان دیده شده است.
احتمال داشت پویان از سرنوشت این زن مطلع باشد؛ به همین
دلیل مأموران وی را زیرنظر گرفتند و فهمیدند او اخیرا با خودروی
سمند تردد میکند .این سرنخ سوءظن را نسبت به مرد جوان
بیشتر کرد زیرا احتمال داشت خودرو او اتومبیل سمیرا باشد اما
در بررسیها مشخص شد اگرچه رنگ و مشخصات ماشین همان
است ،اما پالک آن فرق میکند.
مأموران پلیس آگاهی در گام بعدی تحقیقات با اخذ
مجوز قضائی به خانه پویان رفتند و آنجا را بازرسی کردند اما
جستوجوی دقیق خانه هیچ فایدهای نداشت و ردی از زن
ناپدیدشده به دست نیامد .تنها مظنون پرونده نیز مدعی شد از
سمیرا اطالعی ندارد .درحالیکه بهنظر میرسید ادعاهای متهم
حقیقت دارد مأموران تصمیم گرفتند خانه او را ترک کنند اما
هنگام خروج از منزل متوجه شدند چند موزاییک حیاط بهتازگی
نصب شده است .این موضوع شک پلیس را برانگیخت .آنها بعد
از کندن موزاییکها متوجه شدند سیمان زیر آن نیز تازه است.
حفر سیمان معلوم کرد زیر آن قسمت چاه فاضالب قرار دارد.
مأموران که احتمال میدادند جنازه سمیرا در این چاه باشد ،از

آتشنشانان کمک خواستند .آتشنشانان با استفاده از تجهیزات
ویژه داخل چاه رفتند و جسد زنی جوان را از آنجا بیرون کشیدند
بهاینترتیب شک کارآگاهان به یقین تبدیل و پویان بازداشت شد.
ی قانونی انتقال یافت و شوهر سمیرا با
از سویی جسد به پزشک 
دیدن آن هویتش را تأیید کرد.متخصصان پزشکی قانونی بعد از
انجام معاینههای الزم ،اعالم کردند سمیرا بر اثر فشار بر عناصر
حیاتی گردن خفهشده و به قتل رسیده است.به این ترتیب پویان
به بنبست رسید و به ارتکاب جنایت اقرار کرد .او گفت« :سمیرا
مدتی قبل بهعنوان مسافر سوار خودروام شد .او خیلیمضطرب
بود وقتی علت را پرسیدم شروع به درددل کرد و گفت بهشدت
مشکل مالی دارد .وقتی حرفهای او را شنیدم دلم سوخت ،مبلغی
پسانداز داشتم به او گفتم حاضر هستم آن را قرض بدهم اول
قبول نکرد اما باالخره پذیرفت».متهم در ادامه گفت« :قرار بود
سمیرا آن پول را خیلیزود به من پس بدهد اما مشکالت مالیاش
آنقدر زیاد بود که نتوانست به وعدهاش عمل کند .از طرفی خودم
بعد از مدتی به آن پول نیاز داشتم به همین دلیل از او خواستم
زودتر بدهیاش را بپردازد .روز حادثه سمیرا به خانهام آمد تا با
من صحبت کند و کمی مهلت بگیرد .حین گفتوگو من ناگهان
عصبانی شدم ،به سمتش حمله و او را با روسریاش خفه کردم.
بعد جسد را در چاه انداختم تا کسی نتواند آن را پیدا کند».پویان
در ادامه اعترافاتش گفت« :بعد از ارتکاب قتل پالک خودروام را
کندم و آن را روی سمند مقتول گذاشتم».بنابر این گزارش ،متهم
درحالحاضر در بازداشت به سر میبرد و تحقیق از او ادامه دارد.

قتل زن جوان توسط مرد جنایتکار
با ادعای طفره رفتن او از پرداخت بدهیاش در اردبیل
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شماره مکانیزه139430400901012687 :
آگهی تغییرات شرکت رایان سازان مبتکر با مسئولیت محدود به شماره ثبت  307438و شناسه ملی
10103461220
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1394/01/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن حبیبی فیضی به شماره ملی  4910397671به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سپند کشاورز به
شماره ملی  0079656137به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین وضعیت حق امضا 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 مکانیزه139430400901012674 :
آگهی تغییرات شرکت رایان سازان مبترک با مسئولیت محدود به شماره ثبت  307438و شناسه ملی
10103461220
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1394/01/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سپند کشاورز به شماره ملی  0079656137با پرداخت مبلغ  510000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار
گرفت .آقای حسن حبیبی فیضی به شماره ملی  4910397671با پرداخت مبلغ  490000ریال به صندوق شرکت
در زمره شرکا قرار گرفت .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1100000ریال به مبلغ  2100000ریال افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد .لیست صاحبان سهمالشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل میباشد:
شماره نام و نام خانوادگی میزان سهمالشرکه (به ریال)

وجود  ۱۵هزار کارتنخواب در کشور
مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه ساماندهی کودکان کار و خیابان نیازمند
تشکیل اداره مرکزی ویژه ای مانند وزارت کشور است گفت ۲۳۰۰ :کارتن خواب در مراکز
بهزیستی ساماندهی شده اند .به گزارش مهر ،پرویز زارعی در همایش بهزیستی ،موسسات
غیر دولتی کودکان خیابانی که روز سه شنبه برگزار شد افزود :در حال حاضر جمع آوری
و ساماندهی کودکان خیابانی نیازمند همکاری دستگاه های مختلف است که بهزیستی به
تنهایی از عهده نگهداری تمامی آنها بر نمی آید .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۱۵هزار
کارتن خواب در کشور هستند گفت :بهزیستی فقط  ۲۳۰۰نفر آنها را توانسته در مراکز خود
ساماندهی کند که در صورت عدم همکاری نهادهای مختلف همین تعداد مجددا جایگزین
خواهند شد .مدیرکل بهزیستی استان تهران ،افزود :در استان های دیگر به جز تهران دستگاه
های زیادی در امر ساماندهی متکدیان و کارتن خواب ها همکاری نمی کنند و فقط فشار
اصلی کار بر روی بهزیستی است .زارعی با اشاره به اینکه تبریز شهری بدون متکدی است،
گفت :در این استان موسسه مستمندان طی اطالعیه ای اعالم کرده که در صورت شناسایی
و معرفی متکدیان ،هم به آنها کار می دهد و هم درمانشان می کند بنابراین در این شهر
متکدی مشاهده نمی شود .وی به همکاری نهادهای غیر دولتی در ساماندهی کودکان کار
اشاره کرد و افزود :چنانچه بخواهیم این کودکان را ساماندهی کنیم باید حتما یک اداره
مرکزی مانند وزارت کشور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف وجود داشته باشد تا
بتوانیم از عهده ساماندهی این کودکان برآییم .مدیرکل بهزیستی استان تهران به آمار وزارت
بهداشت اشاره و اظهار داشت :طبق اعالم این وزارتخانه میزان ایدز در کودکان خیابانی ۴۵
برابر بیشتر از سایر کودکان است به همین دلیل جا دارد که غفلت  ۳۰ساله ای که در مورد
کودکان کار و خیابانی و آسیب ها وجود داشته را با همکاری و تخصیص اعتبار کافی و
همچنین ایجاد نهاد مرکزی ،رفع کنیم .به گفته وی ،بر اساس تحقیقی که انجام شده برای
بازپروری یک دختر آسیب دیده اجتماعی به نرخ  ۷سال پیش  ۲۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز
داریم که باید طی دو سال برای این فرد هزینه شود.

آزادی مرد ایرانی متهم به قتل
پس از تحمل  28سال زندان در دوبی
مرد ایرانی که از  ٢٨سال پیش به اتهام قتل در دوبی زندانی و حکم اعدام او نیز صادر
شده بود ،سرانجام آزاد شد.
به گزارش شرق ،این مرد ایرانی که اهل یکی از روستاهای استان هرمزگان است ،سال
 ١٩٨٦میالدی ،زمانی که فقط  ١٦سال داشت ،از طریق مرز آبی بهصورت غیرقانونی به
امارات رفت .او که در این کشور آشنایانی داشت ،توانست در یک مغازه جواهرفروشی مشغول
بهکار شود اما صاحب این مغازه یک سال بعد به طرز مرموزی بهقتل رسید و پلیس دوبی
نوجوان ایرانی را بازداشت کرد .هرچند این متهم هرگز ارتکاب قتل را نپذیرفت ،دادگاه وی
را گناهکار شناخت و به اعدام محکوم کرد .بهاینترتیب مرد ایرانی از آن زمان در زندان
بهسر میبرد .مهدی کشاورزمطلقشیرازی ،وکیل دادگستری که این پرونده را پیگیری کرده
است ،به ایسنا گفت :پلیس یکی ،دو روز بعد از قتل درحالیکه فرد ایرانی هنوز در امارات
زندگی میکرد و به جایی فرار نکرده بود ،او را دستگیر کرد .خود این فرد ادعاکرد در ساعت
وقوع قتل در آنجا نبوده و مدارکی هم دارد ،ولی پلیس امارات او را دستگیرکرد و مقداری
صحنهسازی هم انجام دادند و در زمان بازداشت هم او را شکنجهکردند تا به قتل اعتراف
کند ،اما او این کار را نکرد.
وی ادامه داد :بعد از یکسال که از بازداشت این فرد گذشت برای او حکم اعدام صادر
و مراحل تجدیدنظر هم طی و سهسال بعد دوباره حکم تأییدشد .در محکمه دیگری از این
حکم شکایت ،ولی در دهه  ٩٠باز هم حکم تأیید شد .کشاورزمطلقشیرازی گفت :از آن
زمان این فرد در انتظار اعدام بود ولی بنا بر دستورات حاکم قبلی امارات ،حکم اعدام متوقف
بود .مدتی طول کشید تا خانواده این فرد که از نظر مالی ضعیف بودند وکالی اماراتی را
استخدام کردند ،ولی کاری از پیش نبردند .خانواده این محکوم ایرانی درنهایت به وزارت
خارجه مراجعه کردند و وضعیتشان را اطالع دادند .اداره حقوقی امور ایرانیان من را که در
آنجا بهعنوان مشاور فعالیت میکردم ،معرفی کرد و من در نوروز  ١٣٩٣شمسی وکالت این
فرد را بر عهده گرفتم .کشاورزمطلقشیرازی با بیان اینکه در این پرونده ایرادات حقوقی
فاحشی وجود داشت که کسی به آنها توجه نکرده بود ،گفت :با توجه به اینکه پرونده مختومه
شده بود ،از روشی مشابه اعاده دادرسی و با کمک کنسولگری و بخشی از دادستان دوبی،
پرونده را پیگیری کردیم و نهایتا حدود دو هفته پیش حکم آزادی این فرد صادر و او شامگاه
جمعه از مرز هوایی شیراز وارد ایران شد .شیرازی گفت :طبق آماری که از کنسولگریهای
مختلف گرفتهام ،این فرد قدیمیترین زندانی ایرانی در خارج از کشور بود که آزاد شد .این
وکیل دادگستری از ایرانیان خارج از کشور خواست تا در صورت بروز مشکالت حقوقی در
همان مراحل ابتدایی به نزدیکترین کنسولگریها یا نمایندگیهای ایران مراجعه و موضوع
را اطالع دهند .وی گفت :البته در پرونده مذکور ،ما از واقعیت قضیه اطالعی نداریم ،ولی این
فرد که مدت زیادی زندانی بوده ،ادعا میکند بیگناه بوده است و چون مدارکی هم دارد ،باید
قبول کنیم .کشاورزمطلقشیرازی گفت :صدور حکم برائت برای این فرد در ایران هم به این
راحتی امکانپذیر نبود و ما از شیخمحمد بنراشد آلمکتوم ،رئیس دولت و حاکم دوبی ،به
دلیل فراهمکردن زمینه آزادی این زندانی ،تشکر میکنیم .وی افزود :اگر موافقتنامه داشتیم
این فرد بعد از محکومیت به ایران منتقل میشد و رفتوآمدهای کمتری صورت میگرفت.
االن هم حدود صد زندانی در امارات داریم که این افراد میتوانند به ایران منتقل شوند؛
بنابراین جا دارد مقامات دادگستری این موضوع را پیگیری کنند.

درخواست طالق زن جوان از شوهر زنداني
زن جوان وقتي ديد شوهرش به خاطر بدهي به زندان افتاده راهي دادگاه خانواده شد و
درخواست طالق داد.
به گزارش آرمان ،وي درباره علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم به خاطر
بدهيهايش به زندان افتاده و من ديگر نميتوانم در كنار او زندگي كنم .او زنداني است و
معلوم نيست چه زماني بتواند از زندان آزاد شود .من نميتوانم صبر كنم و هربار به زندان
براي مالقاتش بروم .وقتي آزاد بود هرچه به او ميگفتم هرطور شده بدهي هايت را پس بده
حرفم را گوش نكرد و در آخر هم به زندان افتاد .آنقدر بيخيال بود كه حاال كارش به اينجا
كشيد .براي همين تصميم گرفتم و ميخواهم از اين مرد جدا شوم .بعد از صحبتهاي اين
زن قاضي دستور بررسي بيشتر را داد و احضاريهاي براي مرد جوان فرستاد.
معصومه جامعی به شماره ملی  2594109411دارای  500000ریال
قباد کشاورز به شماره ملی  4132056783دارای  600000ریال
سپند کشاورز به شماره ملی  0079656137دارای  510000ریال
حسن حبیبی فیضی به شماره ملی  4910397671دارای  490000ریال
مرکز اصلی شرکت به آدرس :تهران ،خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسفآباد) ،بین دهم و دوازدهم،
پالک  ،94واحد  ،8کدپستی  :1431795588انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح
گردید.
متقاضی در سامانه جامع تصمیمات غییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) ،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 شرکتها نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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نحوه بهرهمندی از بیم ه اجتماعی
ویژه کشاورزان ،روستاییان وعشایر

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر ضمن اشاره به اینکه
افراد با تابعیت جمهوری اسالمی ایران ،داشتن حداقل  18سال سن ،میتوانند تحت
پوشش بیمه اجتماعی روستائیان قرار گیرند ،گفت :پس از  15سال به این افراد مستمری
داده میشود.
به گزارش فارس ،محمدرضا رستمی ،مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر اظهار داشت 4 :صندوق بیمهای شامل( تامین اجتماعی ،صندوق
بازنشستگی کشوری ،صندوق فوالد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و
عشایر) زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفتهاند.
وی در خصوص تاریخچه تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و
عشایر گفت :مطالعات تشکیل این صندوق در سال  ،83کلید خورد و در نهایت در قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قوانین و مقررات این صندوق تاکید شد.
رستمی با اشاره به شرایط عضویت در صندوق بیمه کشاورزان ،روستائیان و عشایر
بیان داشت :تابعیت جمهوری اسالمی ایران ،داشتن حداقل  18سال سن ،عقد قرارداد و
پرداخت  5درصد سطح درآمدی انتخابی بیمهشده به عنوان حق بیمه ،از شرایط عمومی
عضویت برای تمامی روستائیان ،کشاورزان غیرساکن و عشایر کشور است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر به دیگر شرایط
عضویت در این صندوق اشاره کرد و بیان داشت :سکونت در روستا و یا مناطق عشایری
که باید به تائید شورای اسالمی روستا و یا اداره کل امور عشایری شهرستان رسیده باشد
از سال  ،92طی قراردادی با سازمان تعاونی روستایی کشور ،تمامی کشاورزان غیرساکن
ال هنگام شروع عضویت در صندوق،
در روستا هم میتوانند با شرایطی از جمله اینکه او ً
مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوقها و سازمانهای بیمهای و بازنشسته کشور نباشد
ثانیا در یکی از مشاغل 230گانه اعالمی توسط سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران
فعالیت داشته باشند و ثالثا معرفینامه ایشان توسط اداره جهاد کشاورزی و یا نظام صنفی
کشاورزی استان تائید شده باشد.


دستگیریمردهوسرانبهاتهامآزارواذیت
نپسازآشناییبااودرسایتهمسریابی
دخترجوا 

ت های همسریابی دستگیر
مردی که به اتهام کالهبرداری از دختران جوان در سای 
شده بود ،به آزار و اذیت یکی از قربانیان خود با انگیزه اخاذی اعتراف کرد.
به گزارش جام جم ،متهم  23ساله به نام بهروز زمستان سال گذشته نقشه
کالهبرداری و سرقت از دختران جوان را طراحی کرد  .متهم ،مالباختگان را که اغلب افراد
تحصیلکرده بودند در سایت های همسریابی فریب می داد و با معرفی خود به عنوان یک
فرد تحصیلکرده ساکن تهران ،مربی تکواندو ،مهندس و حسابدار اعتمادشان را جلب می
کرد .زمانی که متوجه می شد این دختران شکست عشقی خورده اند از همین موضوع
سوءاستفاده کرده و فریبشان می داد و تاکنون بیش از  110میلیون تومان از آنها پول
گرفته است.
با شکایت مالباختگان متهم تحت تعقیب پلیس اطالعات ـ امنیت فرودگاه مهرآباد
تهران قرار گرفت و هفته گذشته زمانی که قصد داشت از یکی از مالباختگان دوباره
اخاذی کند ،دستگیر شد .متهم در بازجویی ها به فریب دختران جوان و کالهبرداری از
آنها اعتراف کرد تا این که دختر جوانی که در مشهد به دام او افتاده بود با حضور در اداره
پلیس از خواستگار حیله گر شکایت کرد و گفت او از وی بیش از پنج میلیون و 200
هزار تومان پول گرفته و همچنین وی را مورد آزار و اذیت قرارداده است.
در حالی که متهم منکر آزار و اذیت این دختر بود سرانجام روز گذشته لب به
اعتراف گشود و گفت :به بهانه ازدواج دختر جوان را در سایت همسریابی فریب داده
و با این ادعا که دچار مشکالت مالی شده ام ،پنج میلیون و  200هزار تومان از او
پول گرفتم .بعد از آن نقشه ای طراحی کردم تا از این دختر  19ساله که ساکن
مشهد بود و در یک رستوران کار می کرد ،اخاذی کنم.
متهم خاطرنشان کرد :روز حادثه به بهانه این که می خواهم بدهی اش را بدهم،
دختر جوان را فریب داده و به محل اقامتم در مشهد که یک مهمانپذیر بود ،دعوت
کردم .دقایقی از حضور او نگذشته بود که متوجه شد ،قرار نیست پولی به وی بپردازم
و نیت شومی در سر دارم.
او خواست از دستم فرار کند که در اتاق را قفل کردم و دختر جوان را مورد آزار
و اذیت قرار دادم .وقتی متوجه شدم کارکنان مهمانپذیر پشت در اتاق هستند از راه
بالکن فرار کردم.
وی ادامه داد :پس از فرارم از مهمانپذیر چند روز بعد با دختر جوان تماس گرفته
و تهدیدش کردم که باید به من پول بدهد ،در غیر این صورت این بار جانش را
خواهم گرفت .هدفم از آزار و اذیت وی فقط اخاذی بود.
تحقیقات تکمیلی از متهم برای رازگشایی از دیگر جرایم وی ادامه دارد.


مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم هر روز يک ماشين مدل باالتر ميخواهد،
میخواهم طالقش بدهم!

مرد جوان وقتي ديد كه همسرش به خريد خودرو عالقه دارد تصميم به جدايي
گرفت.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش مرد جواني به دادگاه خانواده رفت و
درخواست طالق داد .وي در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي همسرم
مرتب به فكر اين است كه خودروي مدل باال بخريم .ما هرچه پول داريم بايد بابت
خريد خودرو بدهيم .هرچه پسانداز ميكنيم همسرم ميخواهد كه آن را براي خريد
ماشين هزينه كنيم.
مرد جوان ادامه داد :ما هرچه ماشين مدل باال هم بخريم باز هم همسرم بعد
از مدتي از آن ماشين زده ميشود و دلش ميخواهد اين خودرو را بفروشد يك
خودروي مدل باال تر بخرد .هرچه به او ميگويم ما خريدهاي واجبتر هم داريم
حرفم را گوش نميكند و ميگويد بايد خودروي مدل باال بخريم .ديگر از دست اين
رفتارهايش خسته شدم .او واقعا مرا آزار ميدهد و حتي ذرهاي هم براي حرفم ارزش
قائل نيست .براي همين تصميم خودم را گرفتم و ميخواهم براي هميشه از او جدا
شوم .بعد از صحبتهاي اين مرد قاضي همسر وي را هم به دادگاه احضار كرد.
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رشد ناکافی مغز  800هزار کودک ایرانی بر اثر سوءتغذیه!

آیا تا  20سال آینده ،یک چهارم جمعیت جوان ایران
عقبماندگیهای ذهنی خواهند داشت؟ حتی فکر کردن به این
موضوع هم دلهرهآور است چه رسد به اینکه بدانیم این یک
خطر واقعی است.
به گزارش عصر  90 ،درصد رشد مغزی انسانها ،تا شش
سالگی آنها شکل میگیرد .بنابراین اگر رشد مغزی کودکی در
این سنین تکامل نیابد ،او تا آخر عمر ،با ذهنی تکامل نیافته
زندگی خواهد کرد.
این عقبماندگی ذهنی ،نه فقط زندگی شخصی او که کل
جامعه را متأثر خواهد کرد :از زندگی خانوادگی و زناشویی و تربیت
فرزندان گرفته تا آسیبهای اقتصادی و بزههای اجتماعی.
علت این عقبماندگی و رشد ناکامل مغزی نیز بسیار ساده
است" :سوء تغذیه".
خبر بد  -و واقع ًا بد  -این است که حدود  800هزار کودک
زیر شش سال ایرانی از سوء تغذیه رنج میبرند که حدود یک
چهارم کل کودکان ایرانی در این سن هستند.
برآوردها حاکی از آن است که نیمی از این تعداد ،بر اثر
عواملی مانند بیماری و فقر فرهنگی درگیر سوء تغذیهاند و نیمی
دیگر از این کودکان زیر شش سال ،فقط و فقط به این خاطر
دچار سوء تغذیه و رشد ناکامل مغزی هستند که در خانوادههای
تهیدست به دنیا آمدهاند.
روزها و ماهها و سالهای این کودکان در شرایطی سپری
میشود که نرسیدن مواد غذایی الزم به وجود کودکانهشان ،آنها
را محکوم میکند که عمری را با مغزهایی تکاملنیافته به سر
کنند.
وزارت بهداشت ،در تمام مناطق کشور شبکه بهداشتی

گستردهای دارد که همه روستاها را تحت پوشش خود قرار
میدهد .هر کودکی بعد از تولد ،تحت پایش سالمتی قرار
میگیرد و رشد قد و وزن و نیز واکسنهای او در کارت پایش
رشد ثبت میشود.
کارشناسان بهداشت در سراسر کشور به ویژه در مناطق
روستایی و محروم متوجه شدهاند که تعداد قابل توجهی از
کودکان ،رشد متناسب با سنشان را ندارند .بررسیها نشان داد که
بسیاری از این کودکان زیر شش سال در خانوادههای مستمندی
زندگی میکنند که قادر به رفع نیازهای غذایی کودکانشان
نیستند.
این وضعیت باعث شد که سازمان ملل ،ایران را در زمره
کشورهایی بداند که دارای شیوع باالی سوء تغذیه در میان
کودکان زیر شش سال هستند.
در سالهای گذشته ،طرحی برای رفع سوء تغذیه کودکان
زیر شش سال در کشور اجرا شده است که طی آن ،تنها 85
هزار کودک تحت پوشش قرار گرفتند .با این حال ،گزارش بعدی
سازمان ملل حاکی از بهبود نسبی در کشور و قرار گرفتن ایران
در میان کشورهای با شیوع متوسط سوء تغذیه بود.
در این طرح ،کارشناسان و پزشکان وزارت بهداشت کودکان
درگیر سوء تغذیه را شناسایی و به کمیته امداد معرفی میکنند.
کمیته امداد نیز بعد از بررسی وضعیت مالی خانوادهها ،به
سرپرستان این کودکان ،کارت بانکی ویژه و ُکدداری میدهد
که صرف ًا برای خرید در فروشگاههای مواد غذایی محل اقامت
تعریف شدهاند .شبکه بانکی نیز در این پروژه دخیل است.
تا سال گذشته این رقم ،ماهانه  60هزار تومان بود ولی امسال
قرار است به  70هزار تومان برسد.

بعد از ارائه این کارت بانکی ،هم به مادر کودک درباره نحوه
تغذیه فرزندش آموزش داده میشود و هم مجدداً پایش رشد
کودکان در خانههای بهداشت ادامه مییابد تا مشخص شود که
واقع ًا کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است .نمودارهای
رشد ،نشاندهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل
از کارت تغذیه است.
همان طور که گفته شد ،از میان  400هزار کودک فقیر که
دچار سوء تغذیه هستند ،تنها  85درصد تحت پوششاند .منابع
مالی موجود نیز اجازه نمیدهد بقیه کودکان تحت پوشش قرار
بگیرند و این در حالی است که آنها هر روز بزرگتر و بزرگتر
میشوند و تنها فرصت تمام زندگیشان برای تکامل مغزی که تا
شش سالگی است ،از دست میرود؛ زمان علیه آنهاست.
به عالوه باید درباره  400هزار کودکی دیگر که نه به خاطر
فقر مالی که عمدت ًا به دلیل ناآگاهی خانوادهها ،درگیر سوء تغذیه
هستند ،فکری شود و آموزشهای گستردهای از طریق سیستم
آموزشی ،رسانهها و شبکه بهداشت ارائه شود تا زندگی این
کودکان معصوم نجات یابد.
چقدر پول الزم است؟
برای رفع سوء تغذیه هر کودک در طول یک سال ،فقط 840
هزار تومان نیاز است .با ضرب این رقم در عدد  400هزار ،به عدد
 336میلیارد تومان میرسیم .یعنی کافی است روزانه  920میلیون
تومان خرج شود تا  400هزار کودک زیر شش سال از سوء تغذیه
و عدم رشد مغزی نجات یابند و متعاقب آن ،جامعه آینده ،از آثار
منفی جمعیتی با ذهنهای عقبمانده ،رها شود.
کودکان فقیر ایران دچار سوء تغذیهاند .آینده ایران در خطر
است .کسی متوجه این فاجعه هست؟!

دستگیری مرد جنایتکار به اتهام قتل هولناک مرد ثروتمند و پسر  14ساله او
و فروش خانه مقتول به قیمت یک میلیارد و  600میلیون تومان با اسناد جعلی در تهران

همزمان با کشف جسد پسر  14ساله در پردیس ،قاتل پسر و
پدر میلیاردر به قتل اعتراف و صحنه جنایت را بازسازی کرد.
به گزارش جام جم 23 ،دی ماه سال گذشته مردی با مراجعه
به پلیس آگاهی از ناپدید شدن مرموز برادرش حمید و پسر 14
ساله او به نام دانیال خبر داد.
این مرد در شکایتش گفت برادرم وضع مالی خوبی دارد و
در کار خرید و فروش امالک است .همسرش چند سالی است او
را ترک کرده و برادرم با پسرش زندگی می کند .چند روز است
با تلفن همراه او تماس می گیرم ولی پاسخگو نیست .به همین
دلیل راهی خانه آنها در شمال شهر شدم که همسایه ها مدعی
شدند برادرم و پسرش چند روزی است ناپدید شده اند.
در ادامه با دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی
تهران تیمی از ماموران اداره مبارزه با آدم ربایی پلیس آگاهی
مسئول رسیدگی به پرونده شدند.
در حالی که دو هفته ای از گم شدن مرد میلیاردر و پسرش
می گذشت ماموران در جریان نقل و انتقال و فروش اموال حمید
قرار گرفتند.
بررسی ها مشخص کرد خانه ،خودرو و موتورسیکلت
گرانقیمت مرد میلیاردر فروخته شده که با پیگیری موضوع،
ماموران موفق شدند پسر جوانی را که اقدام به نقل و انتقال
اموال کرده بود ،شناسایی و دستگیر کنند.

بازجویی ها از محمدرضا  32ساله آغاز شد و او با انکار اطالع
از سرنوشت مرد میلیاردر و پسرش گفت :من و حمید دوست
بودیم و کارهای نقل و انتقال اموال او را انجام می دادم .چند
روز قبل حمید پیش من آمد و مدعی شد بدهی سنگینی دارد و
می خواهد اموالش را بفروشد ،من هم برایش مشتری پیدا کردم
و پس از فروش خودرو ،خانه و موتورسیکلتش دیگر خبری از
او ندارم.
با دستور بازپرس پرونده ،محمدرضا بازداشت شد تا این که
پس از پنج ماه به قتل مرد میلیاردر و پسرش اعتراف و عنوان
کرد :مرد میلیاردر را می شناختم و می دانستم تنهاست .به همین
دلیل تصمیم به کالهبرداری گرفتم .برای این که نقشه ام را
عملی کنم از پسرخاله ام که معتاد بود کمک گرفتم و با وعده
 200میلیون او قبول کرد همکاری کند .روز حادثه حمید را به
بهانه خرید ویال به سمت دماوند بردیم .اطراف جاجرود با انداختن
بند کفش دور گردن مرد میانسال او را خفه کرده و جسدش را
حوالی آبسرد دماوند دفن کردم .در ادامه دانیال را نیز به همین
شیوه کشته و در همان محل دفن کردم سپس خانه مقتول را
با سندهایی که از قبل ساخته بودیم یک میلیارد و  600میلیون
تومان فروختیم.
با اعترافات متهم به قتل مرد میلیاردر و پسر  14ساله اش،
پسرخاله او به نام علی شناسایی و دستگیر شد و به همدستی در

قتل اعتراف کرد .با اعترافات متهمان ماموران موفق شدند جسد
حمید را کشف کنند ،اما هیچ اثری از جسد دانیال نبود .تحقیقات
برای کشف جسد پسر  14ساله ادامه داشت تا این که علی در
تازه ترین اعترافاتش ،ارتکاب دو جنایت را گردن گرفت و گفت:
معتاد و بیکار بودم .محمدرضا سراغم آمد و مدعی شد اگر در
کالهبرداری به او کمک کنم  200میلیون تومان به من می
دهد .او خودش را مامور امنیتی معرفی می کرد و همیشه اسلحه
و دستبند همراهش بود .قرار شد من از اصفهان به تهران بیایم
به همین دلیل خانه ای در پردیس اجاره کردم .روز حادثه همراه
مقتول به سمت دماوند رفتیم و من حمید را خفه کردم و جسدش
را پس از قتل به آتش کشیده و دفن کردم بعد هم دانیال را با
دارو مسموم و او را هم خفه کردم.
با اعترافات علی ماموران توانستند جسد دانیال را در اطراف
پردیس کشف کنند .جسد پسر  14ساله نیز پس از قتل به آتش
کشیده شده بود .جسد دانیال نیز برای آزمایش «دی.ان.ای» به
پزشکی قانونی منتقل شد.
هفته گذشته متهمان به دستور قاضی محسن مدیرروستا
صحنه جنایت را بازسازی کرده و با قرار قانونی در اختیار ماموران
پلیس آگاهی قرار گرفتند.
همچنین خودروی بی.ام.و ،موتورسیکلت 1000سی سی و
سایر اموال مقتول از متهمان کشف و ضبط شد.

قتل زن جوان حین مصرف مواد درون خانه افیونی توسط معتاد جنایتکار در ساری
کاوشهای علمی پزشکان قانونی مازندران پرده از راز یک
جنایت افیونی برداشت.
به گزارش ایران ،قربانی این جنایت زن جوانی است که حدود
 3ماه قبل با انتقال به بیمارستان بدون اینکه بتواند حرفی بزند
به کام مرگ فرو رفت.
بنا بر این گزارش ،عصر روز  13فروردین ماه  94بود که مرد
جوانی پیکر بیحرکت یک زن را به بیمارستانی در شهر ساری
آورد و ادعا کرد که بر اثر مصرف موادمخدر به کما رفته است.
تیمی از پزشکان بیمارستان اقدامات خود را برای بازگرداندن
زن جوان به زندگی آغاز کردند اما با وجود تالشهای صورت
گرفته زن جوان بدون آنکه به هوش بیاید روی تخت بیمارستان
تسلیم مرگ شد.
با مرگ خاموش این زن مسئوالن بیمارستان ماجرا را به
مأموران پلیس اطالع دادند .دقایقی بعد اکیپی از مأموران کالنتری
با هماهنگی مرکز  110خود را بر بالین زن جوان رسانده و تحقیق
درباره علت و نحوه مرگ او را در دستور کار قرار دادند.
از آنجایی که هیچ نشانهای از ضرب و جرح ظاهری در بدن
قربانی حادثه مشاهده نمیشد ،بررسیهای نخستین پلیس هیچ

دستاوردی را برای آنان نداشت ،بنابراین جسد زن جوان برای
تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شد.
در حالی که تجسسهای علمی پزشکان قانونی درباره علت و
چگونگی مرگ این زن در دستور کار متخصصان پزشکی قانونی
قرار داشت و آنها کاوشهای خود را در این باره آغاز کرده بودند،
جسد زن جوان از سوی بستگانش تحویل گرفته شده و به عنوان
مرگ بر اثر تزریق موادمخدر به خاک سپرده شد.
با گذشت حدود  3ماه از این ماجرا اقدامات علمی پزشکان
قانونی نتیجه داده و پرده از راز یک جنایت افیونی برداشته شد.
متخصصان پزشکی قانونی اعالم کردند که قربانی حادثه بر
اثر فشرده شدن مجاری تنفسی و خفگی جان خود را از دست
داده است.
با این اعالم نظر به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای مرکز
استان مازندران پرونده بار دیگر از سوی کارآگاهان دایره جنایی
پلیس آگاهی مازندران به جریان افتاد و تحقیقات پلیسی برای به
دست آوردن ردی از عامل یا عامالن جنایت آغاز شد.
مأموران در بررسیهای خود دریافتند که قربانی حادثه اکرم
نام داشته و از مدتها پیش به موادمخدر اعتیاد داشت و جا و

مکان مشخصی نداشت.
از سوی دیگر تحقیقات تکمیلی پلیس حکایت از آن داشت
که روزهای آخر زندگی این زن در خانهای در خیابان معلم ساری
سپری شده و او در آنجا با مرد جوانی به نام محمدرضا زندگی
میکرد.
با توجه به این یافتهها محل زندگی این مرد شناسایی و او
از سوی پلیس بازداشت شد .با وجود انکارهای این مرد ،وی
هنگامی که با دالیل پلیس روبهرو شد لب به اعتراف گشود و
ماجرای قتل را به گردن گرفت.
براساس ادعاهای وی ماجرا هنگامی رخ داده است که او و
قربانی حادثه در جریان مصرف موادمخدر با هم بحث و جدل
کردهاند و در این میان او برای لحظهای گلوی زن جوان را
فشار داده است تا او را ساکت کند اما قصد کشتن او را نداشته
است.
قاتل ادعا کرده است :وقتی دیدم او بیحال شد ترسیدم و او
را به بیمارستان انتقال دادم اما دیر شده بود.
تحقیقات قضایی و پلیسی در باره جزئیات این حادثه ادامه
دارد.

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات خراسان
رضوي از انهدام باند بزرگ توليد و توزيع غيرقانوني مواد
بهداشتي ،ورزشي و دارويي خبر داد .
به گزارش اعتماد ،سرهنگ محسن عرفاني در تشريح
جزييات اين خبر گفت :در اين باند كه با نام جعلي سينا
فعاليت خود را از چهار ماه پيش در مشهد آغاز كرده و در
اين مدت به سود ميلياردي دست پيدا كرده بود ١١ ،نفر
دستگير شدند .
وي با اشاره به اينكه كشفيات پليس فتا شامل مواد
بهداشتي و آرايشي ،داروهاي گياهي و مكملهاي ورزشي
بوده است ،تصريح كرد :بيش از  ٥٣هزار قرص ،صدها

روغن گياهي و بيش از  ٥٠هزار كرم و  ٣٣٠كيلوگرم مواد
فاسدشده كشف و ضبط شده است.
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات (فتا)
خراسان رضوي اظهار داشت :مردم هنوز اطالعات چنداني
نسبت به غيرقانوني بودن فعاليت اين گروه ندارند و ليكن
خوشبختانه وزارت بهداشت و درمان در كوتاهترين زمان
ممكن در دادگاه عليه اين مجموعه شكايت كرده است .
سرهنگ عرفاني ميانگين سني اين باند را بين  ٢٥تا ٤٠
سال عنوان كرد و گفت :آزمايشات توسط وزارت بهداشت
انجام شده و اكنون گزارشهاي مبسوطي از عوارض بسيار
زياد اين مواد براي ما ارسال شده است .وي گفت :اين باند

براي ساخت روغنهاي گياهي و پماد و كرم از روغنهاي
فاسد و نباتي استفاده ميكرده و متاسفانه اين مواد عوارض
بسيار جبرانناپذيري را براي سالمت مردم به همراه خواهد
داشت.
رييس پليس فضاي توليد و تبادلاطالعات خراسان
رضوي با اشاره به اينكه فروش اين كاالها از طريق
شبكههاي مجازي و ماهوارهاي انجام شده است ،ادامه داد:
خوشبختانه اين داروها و مواد بهداشتي در هيچ داروخانهاي
از مشهد به فروش نرسيده و پليس فتا با پيگيري
در فضاي مجازي توانست اين مجموعه را شناسايي
كند.

انهدام باند بزرگ توليد و توزيع غيرقانوني مواد بهداشتي ،ورزشي و دارويي
در پوشش شركت جعلي با دستگیری  11متهم در مشهد

جامعه

13
نجات  2زن مفقود شده
درون جنگلهاي آمل
با تالش  200نفر از
نیروهای مردمی و امدادی

دو زن روستايي آملي كه جمعه دو هفته قبل براي
تمشك چيني به جنگلهاي آمل رفته اما مفقود شده
بودند ،پس از  ٢٤ساعت با تالش  ٢٠٠نفر از نيروهاي
مردمي و امدادي در جنگل بليران اين شهرستان پيدا
شدند .
به گزارش اعتماد ،جمشيد نيكزاد ،سرپرست
جمعيت هاللاحمرشهرستان آمل با اعالم اين خبر
گفت :جمعه دو هفته قبل ،دو زن به همراه  ٩زن ديگر
ساكن روستاي وسطي كال از توابع بخش دشتسر
آمل پنجشنبه دو هفته قبل به قصد چيدن تمشك
وحشي به جنگل حاشيه اين روستا رفتند .فاصله
گرفتن بماني عسگري  ٦٠ساله و عنبرقاسمي ٥٨
ساله با ديگر زنان اين روستا در داخل جنگل براي
چيدن تمشك ،باعث شد تا اين دو از مسير برگشت
خود به سمت ديگر افراد گروه و روستا دور شوند .
سرپرست جمعيت هالل احمرآمل ادامه داد:
بعد از طوالني شدن زمان برگشت اين دو زن به
روستا ،خانواده اين دو از نيروي انتظامي بخش و
ديگر اعضاي روستاي وسطيكال درخواست كمك
كردند كه بالفاصله پس از اطالع به جمعيت
هاللاحمر ،نيروهاي جوان اين جمعيت و جمعيت
هاللاحمربنديبابل به همراه بسيجيان ،نيروي
انتظامي بخش و اهالي براي پيدا كردن اين دو زن
مفقود شده به جنگلهاي منطقه رفتند .
به گفته نيكزاد تالشها براي پيدا كردن اين دو
زن مفقود شده تا پيش از ظهر جمعه دو هفته قبل نيز
ادامه داشت ،تا اينكه دامداران ساكن در جنگل بليران
اين دو زن را پيدا كردند و به همراه آنان به جمع اهالي
روستا و نيروهاي امدادي كه در اين جنگل حضور
داشتند ،اضافه شدند.
وي يادآورشد :شجاعت و جسارت اين دو زن پس
از گم شدن در دل جنگل و ادامه دادن مسير رودخانه
جنگلي در شب هنگام تا صبح ،ستودني و باعث زنده
ماندن آن دو بوده است.


دستگیری  5مرد شرور به
اتهام ربودن مردی با ادعای
اختالف حساب با او در بجنورد

فرمانده انتظامي استان خراسان شمالي از دستگيري
پنج آدم ربا با تالش ماموران پليس آگاهي شهرستان
مانه و سملقان در پليس راه چمن بيد خبر داد.
به گزارش آرمان ،سرهنگ عليرضا مظاهري
فرمانده انتظامي استان خراسان شمالي در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران ،در تشريح جزئيات اين خبر گفت:
در پي اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني بر
يك مورد آدم ربايي در شهرستان بجنورد ،بالفاصله
اكيپي از مأموران پليس آگاهي جهت بررسي و صحت
و سقم موضوع به محل اعزام شدند  .وي افزود :با
تحقيقات مأموران پليس آگاهي استان از اهالي محل،
مشخص شد چهار نفر از سرنشينان يك خودرو پرايد
با فردي ناشناس درگير و سپس وي را به زور سوار
خودرو كرده و از محل متواري ميشوند.
اين مقام ارشد انتظامي بيان داشت :بالفاصله طرح
مهار آغاز شده و مشخصات خودرو به همه يگانهاي
انتظامي اعالم شد كه در نهايت پس از  8ساعت
ماموران پليس آگاهي شهرستان مانه و سملقان با
همكاري پليس راه چمن بيد دو دستگاه خودروي آدم
ربايان را شناسايي و متوقف كرده و در اين راستا پنج
نفر آدم ربا را نيز دستگير ميكنند  .فرمانده انتظامي
خراسان شمالي تصريح كرد :در بازجويي انجام شده
متهمان بزه انتسابي خود را پذيرفته و علت آدم ربايي
را اختالف حساب با فرد ربوده شده اعالم كردند.
سرهنگ مظاهري خاطرنشان كرد :متهمان پس
از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام
قضايي معرفي كه همگي با قرار بازداشت موقت به
جرم آدم ربايي روانه زندان شدند .
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جیب بریهای سریالی زن سابقهدار،
ی از زندان در تهران!
 ۶ماه پس از آزاد 

درگیری زنانه در بیمارستان راز جیببر حرفهای را فاش کرد.
به گزارش همشهری ،ماجرا از اين قرار بود كه چند
روز پيش مأموران پليس در جريان درگيري 2زن در يكي از
بيمارستانهاي تهران قرار گرفتند و راهي آنجا شدند .در
بررسيها معلوم شد كه اين دو زن بر سر گرفتن نوبت ويزيت
پزشك به كتككاري پرداخته و نظم بيمارستان را بههم ريخته
بودند.
مأموران هر دو زن جوان را به كالنتري منتقل كردند اما در
جريان بررسيها مشخص شد كه چهره يكي از زنان به جيببري
كه از مدتها قبل تحت تعقيب پليس است شباهت دارد .همين
كافي بود تا مأموران به سراغ تصاوير چهرهنگاري مجرمان كه
مالباختهها آن را ترسيم كرده بودند بروند و به اين ترتيب معلوم
شد كه يكي از زنان به نام كبري ،همان جيببر تحتتعقيب
است.
طبق اطالعات بهدست آمده ،او يك مجرم سابقهدار بود كه
پيش از اين نيز به اتهام سرقت و جيببري به زندان افتاده بود.
درحاليكه كبري مدعي بود بيگناه است اما 2نفر از مالباختگان او
را شناسايي كردند تا وي ديگر راهي براي كتمان حقيقت نداشته
باشد .يكي از آنها گفت :براي رفتن به بازار تهران سوار مترو شدم
كه زن جواني در شلوغي مترو مرا هل داد و وارد كابين شد.
او رفتار مرموزي داشت و مرتب تكان ميخورد تا اينكه
2ايستگاه بعد پياده شد .وي ادامه داد :بعد از پيادهشدن او متوجه
شدم كه كيف پول و موبايلم را از داخل جيبم سرقت كرده است.
وقتي متوجه موضوع شدم به ايستگاه قبل برگشتم و همهجا را
بهدنبال زن سارق گشتم اما اثري از او نبود .پس از آن به طرح
شكايت پرداختم كه بعد از چهرهنگاري مشخص شد كه زن
ديگري به همين شيوه در دام زن جيببر كه سابقهدار هم بوده
گرفتار شده است .بهگزارش همشهري ،تحقيقات از زن جيببر
ادامه دارد تا زواياي پنهان آشكار شود.
كبري 54ساله است و ميگويد بعد از آزادي از زندان توبه
كرده بود كه ديگر خالف نكند اما وسوسه بازهم سراغش آمد و
دوباره دست به جيببري زد.
چرا دوباره به سمت خالف رفتي؟

اشتباه كردم و حاال بهشدت پشيمانم .من بعد از اينكه از
زندان آزاد شدم توبه كردم و با خودم گفتم ديگر خالف نميكنم.
براي همين از دخترم پول قرض گرفتم تا ماشين بخرم و با
آن مسافركشي كنم و خرج خود و دخترانم را تأمين كنم اما
نشد .توبهام را شكستم اما فقط از 2زن جيببري كردم و سرقت
ديگري انجام ندادم.
اگر دستگير نميشدي بازهم به جيببري ادامه
ميدادي؟
نه .دروغ نميگويم .اين دو بار هم اشتباه كردم .حاال حتما
بهخاطر سابقه بدي كه دارم بيشتر برايم زندان ميبرند.
در اين دو جيببري كه انجام دادي چقد پول گيرت آمد؟
در يكي از آنها 50هزار تومان و ديگري 70هزار تومان .البته
يك گوشي موبايل هم بود كه آن را به قيمت 80هزار تومان به
مالخر فروختم.
پيش از اين چندبار دستگير شده بودي؟
2باربه اتهام جيببري.
شيوهات چه بود؟
معموال طعمههايم را هل ميدادم و وقتي تعادلشان به هم
ميخورد هرچه داخل جيب يا كيفشان بود سرقت ميكردم.
كي از زندان آزاد شدي؟
آذرماه سال گذشته و تا 2هفته پيش دست به خالف نزده بودم
تا اينكه به خاطر وسوسه دوباره سرقت كردم.
از روز دستگيريات بگو ،چه شد كه با آن زن درگير
شدي؟
مدتي بود كه زانوهايم درد ميكرد ،يكي از دوستانم ميگفت
نزد پزشك عمومي برو تا پاهايت را معاينه كند و عكس بگيرد.
من هم به درمانگاه رفتم اما يك زن كه خيلي هم عصباني بود
مرا هل داد و مدعي شد كه زودتر از من آمده است .زن جواني
هم كه در پذيرش نشسته بود ميگفت هردو دير آمديد و پزشك
ديگر كسي را ويزيت نميكند .باالخره بعد از اينكه كلي به زن
جوان التماس كردم قرار شد به من و آن زن ميانسال هم وقت
بدهد اما او باز هم مدعي بود كه زودتر از من آمده و همين باعث
درگيري ما شد.

قتل هولناک پدر و مادر و به آتش کشیدن اجساد آنها
درون خودروی پراید توسط پسر ناخلف در مشهد!
جوان  ۳۲ساله سابقهدار ،پس از کشتن بی رحمانه
پدرو مادر خود ،اجساد آنان را داخل پراید گذاشت
و آتش زد.
به گزارش خراسان ،ساعت  ۴بامداد پنجشنبه دو
هفته قبل ،اهالی ساکن در دوستآباد  ۳از توابع مشهد،
شعلههای آتشی را دیدند که از داخل یک دستگاه پراید
در کنار درختهای توت زبانه میکشید .آنان بالفاصله با
آتشنشانی تماس گرفتند و موضوع را اطالع دادند .دقایقی
بعد خودروهای آتشنشان آژیرکشان در جاده قدیم قوچان
متوقف شدند و شعلههای آتش را اطفا کردند اما ناگهان در
میان دودهای غلیظ ،اجساد سوخته زن و مردی میانسال
در صندلی عقب پراید نمایان شد و بدین ترتیب ،احتمال
وقوع جنایت قوت گرفت.
مأموران کالنتری کاظمآباد نیز که به همراه سرگرد
بهسودی  -رئیس کالنتری  -در محل حضور یافته بودند،
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند .با توجه به
اهمیت و حساسیت موضوع ،قاضی علیاکبر صفائیان در
حالی عازم محل کشف اجساد شد که هنوز هویت قربانیان
این جنایت هولناک فاش نشده بود.
تحقیقات میدانی مقام قضایی نشان داد که اجساد زن
 ۴۹ساله و مرد  ۵۲سالهای درون یک تخته پتو پیچیده
شده و در صندلی عقب خودرو به طور کامل سوخته است.
تکههایی از یک گلدان شکسته سفالی ،شیشه نوشابه و
گوشی تلفن سوخته نیز داخل این خودرو کشف شد و
اجساد قربانیان برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی
قانونی انتقال یافت.
قاضی صفائیان که در همان مراحل اولیه تحقیقات با
توجه به سن و سال مقتوالن احتمال وقوع یک جنایت
خانوادگی را میداد ،با صدور دستورات ویژهای از کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی خواست هر چه
سریعتر برای کشف هویت اجساد اقدام کنند .به دلیل
اهمیت ماجرا ،سرهنگ غالمی ثانی  -رئیس اداره جنایی
آگاهی  -فرماندهی عملیات را به عهده گرفت و گروهی
تخصصی از کارآگاهان دایره قتل عمد به سرپرستی ستوان
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شماره مکانیزه139330400901012123 :
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راسان گستر پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  284358و شناسه ملی
10103215135
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ  1393/02/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب شدند:
 .1آقای کمالالدین دین محمدی به شماره ملی  3591293407به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 آقای ستار منافی عینآباد به شماره ملی 0083847243به سمت نایب رئیس هیات مدیره .3آقای ابراهیم سپاهی به شماره ملی  3701317054به سمت رئیس هیات مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضای
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

نجفی تالش شبانه خود را برای افشای راز این جنایت
هولناک آغاز کردند.
در حالی که بررسیهای کارآگاهان روی گوشی سوخته
و شماره پالک خودرو به سرنخهای مهمی از یک جنایت
خانوادگی رسیده بود ،دختری نیز با مراجعه به کالنتری
کاظمآباد از مفقودشدن پدر و مادرش خبر داد که مشخص
شد مقتوالن پدر و مادر این دختر هستند .به این ترتیب با
شناسایی هویت اجساد ،کارآگاهان پلیس آگاهی به منزل
مقتوالن واقع در دوستآباد  1عزیمت کردند و به تحقیق
در اینباره پرداختند.
آثار موجود بیانگر آن بود که زن و مرد میانسال در منزل
خودشان به قتل رسیدهاند و شب حادثه نیز تنها پسر ۳۲
ساله آنان در منزل حضور داشته است .بنابراین به دستور
قاضی صفائیان ،فرزند ناخلف بازداشت و به پلیس آگاهی
هدایت شد .او که در ابتدا سعی داشت ارتکاب هر گونه
جنایتی را انکار کند ،وقتی در برابر شواهد موجود و اظهارات
خواهرش قرار گرفت دیگر چارهای جز بیان حقیقت ندید
و گفت :چند روزی همسرم در منزل نبود و من به منزل
پدرم رفته بودم .آن شب نیز در منزل خالهام مهمان بودیم.
وقتی بعد از نیمهشب به خانه پدرم بازگشتیم دوباره پدر و
مادرم به خاطر اختالفات قبلی با یکدیگر درگیر شدند .من
هم که ناراحت بودم ناگهان با شیشه نوشابه پدرم را به قتل
رساندم .وقتی مادرم دخالت کرد ،او را نیز با گلدان سفالی
کشتم .سپس اجساد را درون پتو گذاشتم و با خودروی
پدرم به محل کشف بردم اما آنجا نمیدانم چرا خودرو آتش
گرفت و آنها در شعلههای آتش سوختند.
متهم  ۳۲ساله این پرونده جنایی که دارای سابقه
کیفری است ،ادامه داد :من و پدرم هر دو در یک شرکت
توزیع مواد غذایی کار میکردیم ولی در لحظه جنایت به
خاطر عصبانیت شدید حال خودم را نمیفهمیدم.
بر اساس این گزارش ،تحقیقات بیشتر درباره این جنایت
هولناک که تنها ساعاتی پس از وقوع قتل و با تالش
گسترده کارآگاهان و دستورات ویژه قضایی کشف شد،
همچنان ادامه دارد.

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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شماره مکانیزه139430400901011678 :
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات فرودگاهی شتابان به شماره ثبت  187897و شناسه ملی
10102299280
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1393/06/31و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
به شماره  921/15/204409مورخ  1393/10/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد بنی نجاریان به کد ملی  1280798769به سمت رئیس هیات مدیره

ل
قتلهمسردومپسازبخششدرقتلهمسراو 
توسط مرد جنایتکار در بیرجند!
مردی که پس از قتل همسر اولش و رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافته بود ،همسر
دوم خود را هم به قتل رساند.
بهگزارش همشهری ،هفته گذشته جلسه رسيدگي به پرونده مردي كه همسر دومش را
به قتل رسانده بود در دادگاه كيفري بيرجند برگزار شد .قاضي پرونده در جلسه اول رسيدگي
به پرونده گفت :سوابقي كه بعد از سال 85از متهم بهدست آورديم نشانگر آن است كه متهم
در شهرستان بجنورد همسر اول خود را به قتل رسانده كه بعد از مدتي دستگير و به قصاص
محكوم ميشود اما با رضايت اولياي دم قصاص تبديل به حبس شد كه در زمان حبس نيز
متهم مدتي فراري شده بود.
رضا داريوش افزود :در سال 89از متهم بهعلت تخريب شكايت شد و اتهامهاي ديگري
از قبيل توهين به اشخاص ،مزاحمت و هتك حيثيت هم در پرونده متهم ديده ميشود.قاضي
رسيدگي به پرونده قتل گفت :متهم در اواخر سال 91نيز بهعلت اختالفات خانوادگي همسر
دوم خود را به قتل رساند و از همان تاريخ به مكانهاي مختلفي ازجمله بجنورد ،نهبندان،
گنبدكاووس و چالوس فرار كرد و تالش مأموران نيروي انتظامي 1.5سال بينتيجهماند تا
اينكه در تاريخ 25مرداد 93با همكاري اقوام متهم كه از محل مخفيگاهش خبرداشتند ،وي
در شهرستان چالوس دستگير شد .قاضي داريوش بيان كرد :محتويات پرونده نشان ميدهد
كه متهم بعد از ازدواج اول با دومين مقتول در شهرستان آمل ازدواج كرده بود كه او را نيز
به قتل رساند .وي در ادامه جلسه محاكمه از متهم سؤاالتي كرد كه متهم در پاسخ به آنها
و درباره قتل همسر دومش گفت :روز حادثه با همسرم جر و بحثم شد و بهدليل عصبانيت
با روسري مشكي او را خفه كردم.
او ادامه داد :من از نظر عقلي و رواني مشكلي ندارم و اتهامم را قبول دارم .متهم
مسئوليت ساييدگي شانه ،ساييدگي قفسه سينه ،خون مردگي در چشم و لبها ،خراشيدگيها،
كبوديهاي متعدد روي صورت و بدن مقتول را نپذيرفت و مدعي شد كه او را خفه كرده
است .قاضي پرونده در ادامه به موضوع جديدي اشاره كرد و به متهم گفت با توجه به
اظهارات خودت ،اتهام جديد شما آغاز به قتل خانوادهات در سال 90از طريق ريختن داروي
خوابآور در غذايشان است ،اين اتهام را قبول داريد؟ كه متهم اين اتهام را پذيرفت و گفت:
ميخواستم آنها را بكشم كه قرص در غذايشان ريختم.
قاضي رسيدگي به پرونده قتل در ادامه افزود :بهدليل فوت مادر مرحومه در سال93وراث
وي اولياي دم تلقي ميشوند و وراث تقاضاي قصاص كردند .در ادامه با توجه به صحبتهاي
وكيل متهم كه مدعي بود مرد جنايتكار قبل از جنايت بهدليل مصرف موادمخدر در حالت
عادي نبوده است ،قاضي دستور انتقال متهم به پزشكي قانوني را صادر كرد تا درباره وضعيت
رواني وي هنگام جنايت تحقيق شود و ادامه محاكمه به جلسه بعدي موكول شد.



مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم حاضر نیست طالهایش را بفروشد
تا بدهیمان را بپردازیم ،میخواهم طالقش دهم!

مرد جوان وقتی دید كه همسرش طالهایش را برای پرداخت بدهی نمی فروشد
تصمیم به جدایی گرفت.
به گزارش آرمان ،چندی پیش مرد جوانی به دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق
داد .وی در خصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی همسرم عاشق طال است و
به بهانه های مختلف از من می خواهد برایش طال بخرم .االن  5سال است كه ازدواج
كرده ام ولی در این مدت هرچه پول درآوردم برای همسرم طال خریدم .او هر روز یك
سرویس طال می بیند و از من می خواهد برایش بخرم .وقتی هم اعتراض می كنم
می گوید طال دوست دارد و نمی تواند از آن دل بكند .وی افزود:حاال كه بعد از این
همه خدمتی كه به همسرم كرده ام و برایش كلی طال خریده ام ،به خاطر یك مشكل
مالی از او می خواهم كمی از طالهایش را بفروشد قبول نمی كند .هرچه به او گفتم من
كه همیشه برای تو طال می خرم و خیلی زود آنها را جایگزین می كنم فایده ای ندارد.
مرد جوان ادامه داد:او كلی جنجال به پا كرده تا جاییكه تازه متوجه شدم همسرم خیلی
خودخواه است .برای همین می خواهم از این زن خودخواه جدا شوم .بعد از صحبت های
این مرد قاضی همسر او را هم به دادگاه احضار كرد تا صحبت های او را هم بشنود.

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرمحاضرنيستباپدرومادرپولدارشآشتيکند
تاآنهابهماکمککنند،طالقمیخواهم!
زن جوان وقتي ديد كه شوهرش با پدر و مادرش آشتي نميكند تصميم به جدايي
گرفت.
به گزارش مردم ساالری ،چندي پيش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده
درخواست طالق داد و در خصوص علت آن به قاضي گفت :آقاي قاضي شوهرم خانواده
پولدار و ثروتمندي دارد تا جاييكه اگر گوشه اي از پول آنها را داشته باشيم زندگيمان از
اين رو به آن رو ميشود .ولي چون با پدر و مادرش دعوا كرده و سالهاست كه به خانه
آنها نميرود حاضر نيست آشتي كند .براي همين ما زندگي فوق العاده سختي داريم و
از لحاظ مالي هميشه به مشكل برميخوريم .زن جوان ادامه داد:شوهرم آنقدر بدهكاري
دارد كه نميداند چطور آنها را پرداخت كند ،گاهي اوقات حتي پول خريد نان و غذا را
هم نداريم و من هر شب گريه ميكنم .هرچه به شوهرم ميگويم برو و با پدر و مادرت
آشتي كن فايده اي ندارد .او حاضر است اين زندگي را تحمل كند ولي هيچ وقت با پدر
و مادرش آشتي نكند .وي افزود:من ميدانم كه اگر او با خانواده اش آشتي كند خيلي
از مشكالت ما حل ميشود و زندگي راحتتري خواهيم داشت .ولي غرور و خودخواهي
شوهرم مرا خسته كرده تا جاييكه تصميم به جدايي گرفتم .بعد از صحبتهاي اين زن
قاضي شوهر وي را به دادگاه احضار كرد تا صحبتهاي او را هم بشنود و پس از آن در
خصوص اين پرونده تصميمگيري كند.
آقای محمد تقی مشایخی به کد ملی  1218999888به سمت نایب رئیس هیات مدیره
آقای علی باقری دهج به کد ملی  4469202495به سمت منشی هیات مدیره
و آقای علی اورنگ ک م  20012936850به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با  2امضا  :1آقای علی اورنگ مدیرعامل به عنوان دارندهامضای ثابت  .2آقای محمد بنی نجاریان رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود
و در غیاب رئیس هیات مدیره امضای آقای محمدتقی مشایخی نایب رئیس هیات مدیره معتبر است .همچنین
اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضای :تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
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ارتباط استعمال سیگار با افزایش خروپف

یک فوق تخصص ریه با تاکید بر تاثیر ترک سیگار در کاهش خرخر شبانه
گفت :سیگار کشیدن باعث پرخونی مخاط بینی و ریهها میشود و با انسداد نسبی
این مجاری خرخر به وجود میآورد.
به گزارش ایسنا ،دکتر نادر حیدرزاده با بیان اینکه با انجام اقداماتی ساده
میتوان تا حدودی از بوجود آمدن خرخر جلوگیری کرد ،گفت :کاهش وزن را
مد نظر قرار دهید .اغلب افرادی که خرخر میکنند؛ اضافه وزن دارند .ثابت شده
است کاهش وزن حتی به اندازه سه تا چهار کیلوگرم میتواند باعث کاهش خرخر
شود.
وی افزود :از خوردن غذاهای سنگین و نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید.
خوردن غذا به مقدار زیاد در شب باعث شل شدن عضالت مجاری هوایی و افزایش
احتمال خرخر میشود .سیگار را ترک کنید .سیگار کشیدن باعث پرخونی مخاط
بینی و ریهها میشود و با انسداد نسبی این مجاری خرخر به وجود میآورد.
این فوق تخصص ریه یادآور شد :به پهلو بخوابید .افرادی که به خرخر شدید
مبتال هستند .در هر وضعیتی که بخوابند خرخر میکنند؛ اما به غیر از این گروه
افراد ،به طور معمول خرخر هنگام خوابیدن به پشت به وجود میآید و با خوابیدن
به پهلو ،خرخر فروکش میکند.
حیدرزاده در پایان تاکید کرد :بدون بالشت بخوابید .بالشتها به خصوص
بالشتهای خیلی نرم باعث خم برداشتن گردن و در نتیجه انسداد مجاری هوایی
و خرخر میشوند.

تاثیر مخرب استعمال سیگار
بر افزایش قندخون

یک فوق تخصص غدد با تاکید بر اینکه مطالعات نشان میدهد سیگاریها
نسبت به افراد غیرسیگاری کنترل دیابت ضعیفتری دارند ،گفت :فردی که سیگار
میکشد ،بدنش به انسولین کمتر پاسخ میدهد ،یعنی به انسولین مقاومت نشان
داده و سطح قند خون باال میرود.
به گزارش ایسنا ،دکتر محبوبه سادات حسینی با اشاره به اینکه مصرف سیگار
باعث افزایش خطر دیابت نوع  2میشود ،گفت :هر چه که بیشتر سیگار بکشید،
احتمال بروز دیابت بیشتر از افراد غیرسیگاری میشود.
وی تاکید کرد :وقتی سیگار را ترک کنید ،این احتمال خطر در طول سالهای بعد
زندگیتان کاهش مییابد .سیگار روی عملکرد انسولین در بدن تاثیر میگذارد.
سادات حسینی یادآور شد :انسولین هورمونی است که سبب کاهش قند خون
میشود و گلوکز را برای تولید انرژی وارد سلولها میکند .در دیابت نوع  ،2بدن
به انسولین ساخته شده توسط پانکراس پاسخ نمیدهد.
وی بیان کرد :مقاومت بدن به انسولین کاهش نمییابد ،مگر آن که شما حداقل
برای  10تا  12ساعت سیگار نکشیده باشید .سیگار کنترل دیابت را مشکلتر
میکند .مطالعات نشان میدهد که سیگاریها نسبت به افراد غیرسیگاری کنترل
دیابت ضعیفتری دارند .اما افراد دیابتی که سیگار میکشیدهاند و هم اکنون ترک
کردهاند ،کنترل قند خونشان به خوبی افراد غیرسیگاری است.
سادات حسینی گفت :سیگار باعث افزایش هموگلوبین  A1Cمیشود .تست
هموگلوبین  A1Cآزمایشی است که نشان میدهد شما در سه ماه گذشته قند
خونتان را چگونه کنترل کردهاید .هدف این است که  A1Cزیر هفت درصد
باشد .وقتی شما دیابت دارید و سیگار میکشید ،سطح هموگلوبین  A1Cافزایش
مییابد ،اما اگر سیگار را ترک کنید ،سطح هموگلوبین  A1Cتان به سطح افراد
غیرسیگاری میرسد.
این فوق تخصص غدد با تاکید بر اینکه سیگار کشیدن ،خطر عوارض دیابت را
افزایش میدهد ،گفت :احتمال بروز عوارض دیابت (مثل عوارض کلیوی ،عصبی،
چشمی ،قلبی ،سکته ،تصلب شرایین به خصوص در پاها) ،بیشتر میشود .هر چه
شما تعداد نخ سیگار بیشتری مصرف کنید و تعداد سالهای بیشتری سیگار بکشید،
این خطرها نیز بیشتر میشوند .برای کاهش این خطرات باید قندتان را کنترل و
سیگار را ترک کنید.

تأثیر مثبت مصرف مغزگردو ،فندق ،بادام،
بادام زمینی ،و بادام هندی
در پیشگیری از مرگهای زودرس

مطالعهای در هلند نشان میدهد که خوردن نیم مشت مغزدانه (گردو ،فندق،
بادام ،بادام زمینی ،بادام هندی) در روز خطر مرگ زودهنگام را به طور قابل توجهی
کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،مطالعات قبلی ارتباط میان سالمت قلب و عروق با مصرف
مغزدانهها را نشان داده بود اما مطالعه تازه اولین مورد بررسی ارتباط مغزدانهها و
بیماریها است.
متخصصان دانشگاه ماستریخت دریافتند که خطر مرگ در جریان یک دوره
 10ساله در کسانی که روزانه حداقل  10گرم مغزدانه میخوردند  23درصد کمتر
از سایرین بود .در سال  1986بیش از  120هزار مرد و زن هلندی  55تا  69ساله
اطالعات مربوط به تغذیه و سبک زندگی خود را ارائه کردند و  10سال بعد آمار
مرگ در آنها بررسی شد .خطر مرگ زودرس به دلیل عواملی مثل سرطان ،دیابت،
بیماریهای تنفسی و دژنراسیون سیستم عصبی در میان کسانی که مغزدانه
مصرف میکردند کمتر بود.
به گزارش بیبیسی ،میزان کاهش خطر مرگ در اثر همه بیماری ها به
طور متوسط  23درصد کمتر بود و عالوه بر آن خطر مرگ ناشی از دژنراسیون
عصبی  39درصد ،مرگ ناشی از بیماری تنفسی  30درصد و خطر مرگ ناشی از
بیماری دیابت  45درصد پایینتر بود .پروفسور «پیت ون دن برانت» که مطالعه را
سرپرستی کرده گفت :خیلی قابل توجه بود که درصد خیلی پایین تر مرگ و میر
در اثر مصرف به طور متوسط  15گرم مغزدانه یا بادام زمینی مشاهده شد .پروفسور
ون دن برانت گفت که متخصصان این موضوع را که مصرفکنندگان مغزدانهها،
میوه و سبزی بیشتری هم مصرف می کردند در محاسبات خود وارد کردند .به
عالوه آنها دریافتند زنانی که مغزدانههای بیشتری میخوردند اغلب الغرتر بودند.
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ی تغذیهای متخصصان به روزهداران
توصیهها 
یک متخصص تغذیه معتقد است که در ماه رمضان
نیاز به غذا در افراد کمتر میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد صفریان اظهار کرد:
گرسنگی در طول روزهداری دلیل مناسبی برای خوردن
غذای بیشتر در وعده افطار نیست.
وی با تاکید بر تغذیه سالم در ماه رمضان ،عنوان کرد:
بیشتر مردم در ماه رمضان افزایش وزن پیدا میکنند؛
در صورتی که باید کاهش وزن را شاهد باشیم .یکی از
دالیل این افزایش وزن ،میزان مصرف بیشتر موادغذایی
به خصوص غذاهای چرب است.
صفریان افزود :در فصل تابستان به خصوص در ماه
رمضان نیاز به مایعات در همه افراد چه روزهدار باشند و
چه روزه نگیرند ،افزایش مییابد؛ توصیه میشود در این
ماه افراد از میوههایی مانند هندوانه که حجم آب بیشتری
دارند ،استفاده کنند تا جبران مایعات از دست رفته در
طول روز باشد.
یک متخصص تغذیه خاطرنشان کرد :کسانی که از
رژیم خاصی پیروی میکنند در طول ماه مبارک رمضان
نیز رژیم آنان با وضعیت روزهداری تنظیم میشود و
وعدههای غذایی آنان در سحر و افطار گنجانده میشود.
وی اظهار کرد :غذاهای چرب و شیرین در این ایام
نباید استفاده شود .همچنین افراد خانواده باید مراقب
تغذیه سالمندان یا کودکانی که روزه نمیگیرند نیز باشند
تا دچار مشکالت تغذیهای نشوند.
چگونه در ماه رمضان
کمتر گرسنه و تشنه شویم؟

یک متخصص تغذیه آمادگی تغذیهای برای استقبال از
ماه مبارک رمضان را عامل موثری در کاهش مشکالت
روزهداری در این ماه عنوان کرد.
دکتر یحیی پاسدار اظهار کرد :برخالف عقیده برخی
افراد که در روزهای مانده به ماه مبارک رمضان حجم
غذایی خود را با هدف افزایش ذخیره بدن جهت روزهداری
افزایش میدهند ،این کار موجب افزایش مشکالت شده و
روزهداری را برای افراد سختتر خواهد کرد.
وی تصریح کرد :بهترین اقدام جهت کاهش فشار
گرسنگی و تشنگی در روزهای ماه مبارک رمضان این
است که از یک هفته تا  10روز قبل از شروع ماه مبارک،
حجم غذای مصرفی به تدریج کاهش داده شود.
پاسدار اظهار کرد :این کار موجب شده سطح متابولسیم
و سوخت و ساز بدن کاهش داده شود و بدن به شرایط کم
غذایی در زمان روزهداری عادت کند.
این متخصص تغذیه اظهار کرد :در این زمینه مصرف
تمام گروههای غذایی متناسب با هم باید کاهش داده
شود و در این بین کاهش مصرف مواد نشاستهای اهمیت
بسیاری دارد ،زیرا موجب خواهد شد بدن در روزهای
مانده به ماه مبارک رمضان به برداشت قند از منابع دیگر
بدن عادت کند.
پاسدار افزود :در کنار انجام این کار ،تمام عادات غذایی
مانند مصرف میان وعدهها و نیز مصرف بیش از حد چای
و سایر نوشیدنیها مانند قهوه و نیز مصرف موادی مانند
شکالت و شیرنی باید کنار گذاشته شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاطرنشان کرد :این کار موجب خواهد شد تا سطح این
مواد در خون کاهش پیدا کرده و وابستگی به آنها به ویژه
در زمینه قهوه و شکالت کاهش یابد.
وی افزود :عدم انجام این کارها و ادامه عادات غذایی تا
شروع ماه رمضان موجب خواهد شد تا در روزهای ابتدای
روزهداری افراد دچار عالئمی مانند سردرد و سرگیجه شده

و تحمل روزهداری برای آنها دشوار شود.
روزهداران مواظب کلیههایشان باشند

یک جراح کلیه و مجاری ادراری با تاکید بر اهمیت
مصرف مایعات به میزان مورد نیاز بدن گفت :روزهداران
باید آب کافی در فواصل افطار تا سحر بنوشند تا از بروز
عوارض احتمالی بر کلیهها پیشگیری شود.
دکتر سیمین وحیدی با بیان اینکه به هنگام روزهداری
برای حفظ سالمت کلیهها ،مصرف مایعات باید به اندازه
باشد ،گفت :هم مقدار کم و هم مقدار زیاد آب به سالمت
کلیهها خدشه وارد میکند.
وی با اشاره به اینکه روزهداران باید آب کافی در
فواصل افطار تا سحر بنوشند تا از ایجاد عوارض احتمالی
بر کلیهها پیشگیری شود ،گفت :بهترین شاخص ارزیابی
مصرف مایعات رنگ ادرار است که باید به رنگ روشن
باشد.
وحیدی اضافه کرد :باید تغییرات فرم ادراری جدی
گرفته شود و هر گونه عالمت نظیر تکرر ،سوزش،
بیاختیاری و انسداد ادراری و تغییر رنگ آن بویژه
رنگ خونی باید جدی گرفته شود و مراجعه به پزشک
متخصص با بروز این عالیم ضروری است.
این جراح کلیه و مجاری ادراری گفت :وجود خون در
ادرار یا عالیم دیگر به طور معمول نشانه یک بیماری
سیستم ادراری است که تشخیص آن با انجام آزمایشات
به دستور پزشک قطعی میشود.
شرایط روزهداری
در مبتالیان به آسم و آلرژی

بیماران مبتال به آسم در صورتی که بیماریشان
تحت کنترل باشد با رعایت دوری از عوامل تشدید کننده
بیماری میتوانند روزه بگیرند.
دکتر مریم محلوجیراد ،فوق تخصص آلرژی و
ایمونولوژی بالینی و عضو هیات مدیره کلینیک آسم و
آلرژی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با اعالم این
مطلب گفت :آن دسته از بیمارانی که به انواع آلرژیها
به ویژه آلرژیهای تنفسی که به علت عوامل استنشاقی
موجود در هوا تشدید می شود مبتال هستند ،به شرط
احتیاط و دوری از عوامل تشدید کننده مجاز به روزهداری
هستند.
وی در خصوص بیماران مبتال به آسم افزود :بیشتر
داروهایی که در آسم مورد استفاده قرار می گیرند به
صورت  2بار در روز مصرف میشوند که میتوان دفعات
مصرف دارو را برای ساعات سحر و افطار تنظیم کرد.
بنابراین این قبیل افراد که بیماریشان به این ترتیب
تحت کنترل قرار می گیرد منعی برای روزه داری
ندارند.
بنابر اعالم روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد علوم
پزشکی تهران ،محلوجی با اشاره به آن دسته از افرادی
که آسم شدید دارند ،تصریح کرد :بیمارانی که آسم شدید
و کنترل نشده دارند و مجبورند در طول روز نیز دارو
مصرف کنند مجاز به روزهداری نیستند.
عضو هیات مدیره کلینیک آلرژی جهاد دانشگاهی
علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سوال که آیا بیمارانی
که در طول روز از اسپری استنشاقی استفاده میکنند،
میتوانند روزه بگیرند ،گفت :برخی از مراجع تقلید
استفاده از این نوع اسپری ها را باطل کننده روزه نمی
دانند بنابراین توصیه می شود که این دسته از بیماران به
منظور رعایت جوانب شرعی ،به رساله مرجع تقلید خود
رجوع نمایند.

توصیه پزشکان به جدیگرفتن دردهای شکمی
برای پیشگیری از ابتال به سرطان دستگاه گوارش

یک فوق تخصص گوارش و کبد وجود درد در زیر شکم ،اطراف یا سراسر شکم را از عالئم بارز تشخیص سرطان
روده بزرگ عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر مهدی زبیری با اشاره به شیوع سرطانهای دستگاه گوارش در مردان اظهار کرد :بجز سرطان
کیسه صفرا و نوعی از سرطان پانکراس (لوزالمعده) ،سرطانهای دستگاه گوارش همواره شیوع بیشتری در مردان
نسبت به زنان دارد.
وی با بیان اینکه علت مشخصی در این زمینه وجود ندارد ،اظهار کرد :سرطان روده بزرگ نیز یکی از سرطانهای
شایع دستگاه گوارش در مردان است.
این فوق تخصص گوارش و کبد ،سن ،افزایش مصرف غذاهای پرچرب ،چاقی ،مسائل ژنتیک ،عدم تحرک و
نخوردن فیبر کافی را از جمله علل موثر در بروز سرطانهای دستگاه گوارش از جمله سرطان روده بزرگ عنوان کرد.
زبیری در خصوص عالئم تشخیصی این نوع سرطان ،وجود درد در زیر شکم ،اطراف یا سراسر شکم را بارزترین
عالمت سرطان روده بزرگ عنوان کرد و افزود :همچنین تغییر شکل مدفوع ،تغییر دفعات دفع مدفوع و وجود خون در
مدفوع از دیگر عالئم تشخیصی این نوع سرطان است .وی با اشاره به اجرای سیستم غربالگری سرطان روده بزرگ
در کشورهای پیشرفته ،اظهار کرد :در این کشورها برای افراد باالی  50سال آزمایش کولونوسکوپی انجام میشود که
با انجام این آزمایش ضایعات اولیه در روده بزرگ که به آنها "پولیپ" گفته میشود و میتواند در آینده به سرطان روده
بزرگ منجر شود ،شناسایی و از بین میرود .رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در همین راستا
توصیه کرد :افراد بین  50تا  70سال حتما آزمایش کولونوسکوپی را انجام دهند .چنانچه هیچ ضایعهای (پولیپ) در روده
بزرگ افراد مشاهده نشود ،انجام دوباره کولونوسکوپی برای  10سال بعد تجویر میشود .زبیری ،جراحی و شیمی درمانی
را از جمله راههای درمانی این نوع سرطان عنوان کرد و افزود :موفقیت درمان بسته به مرحله تشخیص بیماری دارد و
قطعا هر چه زودتر این نوع سرطان تشخیص داده شود ،درمان آن نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

توصیه پزشکان به بیماران
قلبی برای ورزش
در بعدازظهرها

یک متخصص داروسازی بالینی با تاکید بر اینکه
ناراحتیهای قلبی در ایران رو به افزایش است ،گفت:
نحوه زندگی ،عدم تحرک ،مصرف چربیهای اشباع
شده و هوای آلوده عوامل اصلی در بروز بیماریهای
قلبی است.
به گزارش ایسنا ،دکتر فریبرز فرساد گفت :در بروز
بیماریهای قلبی  -عروقی یکی از مهمترین مسائل
بحث افزایش چربی خون در افراد است که به سه بخش
تحرک و تربیت بدنی ،رژیم غذایی و دارو درمانی تقسیم
میشود و اغلب  15درصد مربوط به تربیت بدنی15 ،
درصد رژیم غذایی و  70درصد به رژیم دارویی تعلق
دارد.
وی انجام ورزش را راهکار موثری در کنترل این
بیماران قلبی دانست و یادآور شد :به طور معمول توصیه
میشود که بیماران قلبی ورزشهای هوازی را در بعد
از ظهر انتخاب کنند؛ چرا که در صبح عروق باید به
تدریج باز شود و اگر این بیماران در صبح ورزش کنند
مشکالت قلبی آنها بیشتر میشود .همچنین در هنگام
صبح بدن تحمل فشار زیاد را ندارد و ممکن است افراد
با حمالت قلبی مواجه شوند.
این متخصص داروسازی بالینی با اشاره به اینکه
استفاده از چربیهای اشباع شده بیماری را افزایش
میدهد ،خاطر نشان کرد :بهتر است در پخت و پز
از روغن کانوال به جای روغن حیوانی استفاده شود.
همچنین مصرف امگا  ،3نوشیدن یک لیوان آب گوجه
فرنگی در صبح و مصرف ماهی میتواند راهکار بسیار
موثری در پیشگیری از بیماریهای قلبی  -عروقی
باشد.
فرساد تصریح کرد :در طول روز از ترکیبات نمکی
کمتر استفاده شود .همچنین آبهای گازدار ،فست فود
و غذای آماده خطر جدی برای بروز بیماریهای قلبی
است .همچنین مولتی ویتامین و قرصهای جوشان
سبب افزایش این بیماری میشوند.
این عضو انجمن علمی داروسازان ایران با بیان این
مطلب که داروی استاتین و آسپرین جز داروهای رده
اول برای پیشگیری از مشکالت قلبی است ،افزود :اگر
بیماران مشکالت کبدی و گوارشی نداشته باشند ،این
داروها مورد استفاده قرار میگیرد .وی در پایان گفت:
اصالح ساختار زندگی افراد ،کاهش استرس ،اضطراب،
فشار روحی  -روانی و مصرف تغذیه سرشار از آنتی
اکسیدانها میتواند روش جدی و کاملی برای درمان
بیماران قلبی  -عروقی قرار گیرد.

خودداری از مصرف
بیش از حد نمک برای
پیشگیری از پوکی استخوان

یک متخصص تغذیه با بیان اینکه افراط در مصرف
نمک با کاهش جذب و افزایش دفع کلسیم همراه است،
گفت :بر این اساس بطور تدریجی سیستم اسکلتی
فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی زودرس
استخوانها و سنگ کلیه نیز میشود.
به گزارش ایسنا ،دکتر مینو فروزانی گفت :بیماران
دچار مشکالت بافت پارانشیمی کلیه از جمله سندرم
نفروتیک و انواع نفریت کلیوی باید مصرف مواد
پروتئینی و نمک طعام خود را محدود کنند و همین امر
بیانگر تاثیر منفی مقادیر بیش از حد این مواد بر سالمت
کلیه است .این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور
شد :در افراد سالم نیز مواد غذایی و ترکیبات دارای
پروتئین و نمک طعام (کلرید سدیم) باعث دفع بیش
از حد ماده معدنی کلسیم در ادرار میشود.
فروزانی اضافه کرد :به ازای دفع  2300میلی گرم
سدیم در کلیهها 20 ،تا  60میلیگرم کلسیم نیز دفع
میشود .در بزرگساالن با متابولیزه شدن (سوخت وساز)
یک گرم پروتئین ،یک میلیگرم کلسیم نیز به همراه آن
دفع میشود .بنابراین در شرایط دریافت کم پروتئین و
سدیم نیاز به کلسیم برای یک فرد ممکن است تا 450
میلیگرم در روز کاهش یابد.
وی تاکید کرد :اگر دریافت این مواد زیاد باشد
(رژیم غذایی پر پروتئین و پرنمک) ،ممکن است نیاز به
کلسیم به حدود  2000میلیگرم روزانه نیز برسد .این در
حالیست که مصرف مواد دیگری که موجب سوء جذب
کسیم میشوند در دراز مدت تاثیر این وضعیت را تشدید
میکند .این متخصص تغذیه گفت :کمبود ویتامین D
که اکنون شیوع باالئی در جوامع بشری دارد خود موجب
کاهش جذب کلسیم میشود.
فروزانی گفت :وجود جوش شیرین در مواد غذایی
نشاستهای و به طور عمده نان نیز با قلیایی کردن محیط
دستگاه گوارش باعث کاهش جذب کلسیم میشود.

بینالملل

15
کشته شدن  25کودک
مسلح داعشی حین آموزش
بمبگذاری درون خودرو
در موصل

منابع عراقی اعالم کردند که  25کودک مسلح
داعشی زمانی که مشغول بمبگذاری یک خودرو در
یکی از پادگانهای موصل بودند ،بر اثر انفجار این
خودرو کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه فرامنطقهای الشرق
االوسط نوشت :سعید مموزینی ،مسوول بخش
اطالعرسانی حزب دموکرات کردستان در موصل
اعالم کرد که این  25کودک زمانی که مشغول
بمبگذاری یک خودرو در پادگان «السالمیه» در
موصل بودند ،بر اثر انفجار این خودرو کشته شدند.
داعش از سال گذشته میالدی تاکنون بیش از
 1100کودک را به روشهای مختلف به عضویت
گرفته و برخی از این کودکان را طی حمالتش به
استان نینوا و موصل ربوده است .برخی از این کودکان
در ازای دریافت مبالغ مالی عضو این گروه تروریستی
شدهاند .بقیه نیز جزو کودکان مسلح داعش و حامیان
آن هستند.
به گزارش منابع امنیتی عراق ،داعش سه پادگان
آموزش کودکان دارد .دو پادگان در عراق که شامل
پادگان «السالمیه» در جنوب شرق موصل و پادگان
تلعفر در شهرستان تلعفر در غرب موصل است و یک
پادگان در استان رقه سوریه.
کودکان در این پادگانها آموزشهای میدانی از
جمله انجام عملیات انتحاری ،اجرای حکم اعدام علیه
مخالفان داعش با شنیعترین روشها را میبینند.
گروهی از این کودکان که عمر آنها بین  6تا 15
سال است بیشتر عملیات خشونتآمیز را تاکنون در
شهر موصل انجام دادهاند.
داعش همواره تصاویر و ویدیوهایی را از انجام
عملیات کشتار دسته جمعی کودکان مذکور علیه
بازداشتشدگان منتشر میکند.
داعش اخیرا تصاویر تعدادی از کودکان مسلح خود
را در ایستهای بازرسی داخل موصل منتشر کرده
است؛ اقدامی که تحلیلگران آن را نشاندهنده کاهش
زیاد اعضای داعش پس از کشته شدن هزاران تن
از آنها توسط نیروهای عراقی و جنگندههای ائتالف
میدانند .در همین راستا مموزینی گفت :جنگندههای
ائتالف یک پایگاه داعش در نزدیکی دانشگاه موصل
را بمباران کردند که موجب کشته شدن هفت فرد
مسلح شد و در بین آنها ابوعالء السوری ،مسوول
روابط داعش و یکی از برجستهترین مشاور ابوبکر
بغدادی ،رهبر داعش دیده میشود.
وی افزود :داعش  109زن از زنان جبهه تروریستی
النصره را طی درگیریهای میان دو طرف در سوریه
به بردگی گرفته و آنها را در میان رهبران و افراد
مسلح خود در موصل توزیع کرده است.
همچنین فعاالن حقوقی اعالم کردهاند که داعش
ساکنان شهر حویجه در استان کرکوک را مجبور
کرده تا کودکان خود را که تعدادشان به  123تن
میرسد تحویل این گروه تروریستی دهند تا برای به
دست گرفتن سالح و انجام عملیات انتحاری آموزش
ببینند.

یکشنبه  31خرداد  - 1394شماره 687

محکومیت احکام دادگاههای تشریفاتی مصر
علیه محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین
در افکار عمومی جهان

صدور حکم اعدام و حبس ابد برای محمد مرسی و
دیگر رهبران اخوان المسلمین مصر از سوی دادگاه این کشور،
محکومیتهای بینالمللی و داخلی زیادی را به دنبال داشت
تا جایی که سازمان ملل ،دیدهبان حقوق بشر و شمار زیادی از
کشورها و سازمانهای جهان در بیانیههای جداگانه این حکم
را محکوم کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری
الجزیره ،دفتر دبیرکل سازمان ملل در بیانیهای ضمن محکوم
کردن صدور حکم اعدام و حبس ابد از سوی دادگاه مصر
علیه محمد مرسی ،رئیس جمهور برکنار شده مصر و تعدادی
از رهبران اخوان المسلمین اعالم کرد که ذهن بان کی مون،
دبیرکل این سازمان عمیقا مشغول صدور حکمهای اعدام از
سوی دادگاه مصر علیه رهبران اخوان المسلمین است.
در این بیانیه آمده است که سازمان ملل با حکم اعدام در
هر حالتی مخالف است .چنین احکامی تاثیر منفی بر صلح
وثبات در مصر میگذارد.
کاخ سفید نیز در بیانیهای تایید حکم اعدام علیه محمد
مرسی را محکوم و این اقدام را "سیاسی" دانست.
سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد :واشنگتن به شدت
از صدور حکم اعدام "با انگیزههای سیاسی" علیه مرسی
ناخرسند است.
آمریکا همچنین محاکمههای دسته جمعی در مصر و
استفاده از آن علیه مخالفان و روزنامه نگاران را محکوم کرد.
ندیم الخوری ،مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در
دیدهبان حقوق بشر نیز حکم اعدام مرسی و رهبران اخوان
المسلمین را «سیاسی و غیرعادالنه» خواند و خواهان محاکمه
مجدد آنها در پروندههای جاسوسی و حمله به زندانها شد.
وی گفت :چنین حکمهایی متاسفانه تنها براساس شهادت
نیروهای امنیتی صادر شده و هیچگونه اسناد و مدارکی در این
خصوص وجود ندارد.
دولت قطر نیز ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به حکم
اعدام مرسی خواهان لغو و آزادی وی شد.
دولت قطر اعالم کرد :حکمهای صادره علیه مخالفان
سیاسی در مصر به امیت و ثبات در انی کشور لطمه میزند و
مانع آشتی و صلح میان مردم مصر است.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه نیز حکم
اعدام مرسی و رهبران اخوان المسلمین را "کشتار قانون و
حقوق اساسی" دانست.
وی از جامعه جهانی خواست تا برای لغو این حکم که
به دستور "کودتاچیان" صادر شده و پایان دادن به روندی
که ممکن است مصر را در معرض خطر شدید قرار دهد به

پا خیزند.
احمد داوود اوغلو ،نخست وزیر ترکیه نیز حکم اعدام
مرسی و رهبران اخوان المسلمین را محکوم و آن را آزمونی
در مقابل کشورهای غربی و مدافعان آزادی و دموکراسی در
ترکیه دانست.
علی قره داغی ،دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمین نیز
در بیانیهای حکم اعدام و حبس ابد علیه "آزادگان ومخلصان
نسبت به وطن" را "سیاسی و خطرناک" دانست.
وی گفت :هدف قرار دادن علما و انسانهای با شرافتی
مثل یوسف القرضاوی و محمد مرسی هیچ گاه به نفع مصر
نیست و موجب افزایش تنش سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
میشود.
قره داغی نسبت به ادامه سیاسی کردن دستگاه قضایی
در مصر هشدار داد.
بسام محمد ،مسئول سیاسی گروه اسالمی در شهر صیدا و
جنوب لبنان نیز حکم اعدام مرسی را محکوم و آن را "سابقه
خطرناکی" در کارنامه مصر دانست.
وی گفت :چنین حکمهایی آزمونی برای صداقت شعارهای
غرب و حامیان حقوق بشر به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپاست.
یوسف الضقر ،رئیس جمعیت ارزشهای اصلی حقوق بشر
کویت گفت :مشکل ما در سیاسی کردن دستگاه قضایی
است .آیا ضمانتهای کافی در چنین محاکمههای وجود
داشته است؟! اسامه مرسی ،پسر محمد مرسی نیز اعالم کرد:
نظام مصر باید بداند که این انقالب دیگر از ریختن خون
نمیترسد و صدور چنین حکمهایی انگیزهای برای ادامه روند
انقالب است.
وی گفت :پدر من همچنان بر موضع خود پایدار و ثابت
است و هیچ تغییری نکرده است و میداند که آنچه میان
س جمهور
انقالب و بازماندگان نظام حسنی مبارک ،رئی 
مخلوع به رهبری عبدالفتاح سیسی ،رئیسجمهوری کنونی در
جریان است جنگ "انگشت گزیدنی" است که در آن طرفی
پیروز میشود که مردانگی بیشتری داشته باشد و به منافع
شخصی خود کمتر بیندیشد.

 14/3تریلیون دالر ،هزینه جنگها
طی سال گذشته میالدی در جهان!
براساس تازهترین شاخص صلح جهانی ،هزینههای
جنگ و ناآرامی در سراسر جهان به رقم  14 / 3تریلیون
دالر در سال  2014رسیده و جهان  4/13درصد از تولید
ناخالص داخلی خود را صرف ناآرامیها کرده که این
میزان برابر است با کل تولید اقتصادی برزیل ،کانادا،
فرانسه ،آلمان ،اسپانیا و انگلیس.
به گزارش ایسنا ،روزنامه گاردین نوشت :براساس
گزارش موسسه صلح و اقتصاد مستقر در استرالیا حرکت
جهان از صلح به سمت درگیری در سال گذشته 3/14
تریلیون دالر برای اقتصاد جهان هزینه داشته است.
براساس شاخص صلح جهانی  ، 2015سوریه جزو
پایینترین کشورهای دارای صلح است .ایسلند نیز
همچنان جزو صلحآمیز ترین کشورهای جهان است.

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

در حال بررسی آینده سوریه هستیم

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعالم کرد ،این کشور و متحدانش در حال بررسی احتمال کاهش تمرکز دولت
سوریه بر دفاع از مناطق کمتری در این کشور در پی افزایش فشارهای نظامی هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،ژنرال مارتین دمپسی ،رییس ستاد مشترک آمریکا در جلسه اخیر کنگره
گفت ،طی سفر هفته اخیرش به اسرائیل درباره احتمال سقوط و یا کنارهگیری اسد بحث و تبادل نظر کرده است.
دمپسی در این باره ادعا کرد :در کل این عقیده وجود دارد که در آینده نزدیک به احتمال زیاد دولت سوریه قدرت دفاعی
خود را از دست میدهد و تنها به دفاع از شیعیان علوی و برخی واقعیتهای دیگر آن میپردازد.
به گفته وی براساس این سناریو اسد عمال سایر مناطق سوریه را بدون دولت رها میکند یا به نحوی آنها را اداره خواهد
کرد که در کوتاه مدت برای منطقه مثبت نخواهد بود.
رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا سپس بدون ارائه جزییات خاطرنشان کرد :ما و شرکایمان در حال بررسی آینده
نزدیک و شرایطی هستیم که پیش خواهد آمد.
کارتر و دمپسی در این اظهارات خود اعالم کردند ،تاکنون با چالشهای زیادی برای جذب مخالفان سوری برای
برنامههای تجهیز و آموزش جهت مقابله با گروه تروریستی داعش مواجه بودهاند و آموزش این مخالفان از سوی آمریکا
با هدف مقابله با دولت بشار اسد نیست.وزیر دفاع آمریکا در این باره عنوان کرد :ما مجموعههای آموزشی بسیاری داریم
تا جایی که در حال حاضر مربیان کافی برای پر کردن این مجموعهها را نداریم!
دمپسی نیز در این باره خاطرنشان کرد :این برنامه آموزشی که به گفته مقامات محلی آن در اردن و ترکیه است به
تازگی فعالیت خود را آغاز کرده و برای توقف و پشیمانی درباره آن بسیار زود است.

هزینه خشونت به شدت با افزایش تلفات در درگیریها،
پیامدهای اقتصادی ناشی از این درگیریها در کشورهای
ناآرام مرتبط است و به شدت با بیخانمانی مردم در این
کشورها هم ارتباط دارد.
رییس این موسسه گفت :هزینه حفاظت از آوارگان و
افرادی که در داخل کشورهای خودشان بیخانمان شدند
از  267 ،2008درصد افزایش یافته و به رقم  128میلیارد
دالر رسیده است که باالترین رقم از زمان جنگ دوم
جهانی است.بر اساس این شاخص ،جنگ در سوریه ،عراق
و افغانستان به اقتصاد جهانی لطمه زده و موجب شده
است سطح صلح در جهان به پائین ترین حد خود از سال
 2008برسد .خدمات رسانی به پناهندگان و آوارگان یکی
از بزرگترین هزینهها در ناآرامیهای سال گذشته در بر
داشته است.
در این شاخص که از سال  2008به طور ساالنه منتشر
می شود  162کشور را با  23معیار و با هدف نشان دادن
میزان امنیت ،درگیری و نظامیگری هر کشور سنجیده
می شوند.
استیو کیلیلیا ،مدیر موسسه تحقیقاتی اقتصاد و صلح
که گزارش شاخص صلح جهانی را تهیه می کند گفت
جنگهای طوالنی مشکالت اقتصادی زیادی به بار
میآورد .جنگ داخلی سوریه که چهار سال به طول
انجامیده است تقریبا  42درصد از تولید ناخالص داخلی
این کشور را بلعیده است 31 .درصد از تولید ناخالص
داخلی افغانستان و  30درصد از تولید ناخالص داخلی عراق
صرف ادامه ناآرامی ها در این کشورها شده است.

طالبان افغانستان به ابوبکر البغدادی سرکرده گروه
تروریستی داعش نامه نوشت

نیازی به حضور داعش در افغانستان نیست!

طالبان افغانستان در نامهای
سرگشاده برای رهبر داعش هشدار داده
است این گروه نباید در افغانستان "صف
جدایی از طالبان" تشکیل دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از خامه
پرس ،طالبان در این نامه به ابوبکر
البغدادی ،رهبر داعش تاکید کرده که نیاز به خط موازی و حضور داعش در افغانستان
نیست.
طالبان گفتهاند که "از نگاه اخوت دینی خیر داعش را میخواهند و از این گروه نیز
تقاضای عمل بالمثل دارند".
این گروه از داعش خواست ه است که با آنان همکاری کنند نه آنکه "دست به
تصمیمهایی بزنند که مایۀ ناخشنودیشان شده و سبب از بین رفتن محبت شود".
در نامهای که از سوی طالبان به داعش نوشته شده آمدهاست" :رفقای شما نباید کاری
کنند که رخنه در صف مجاهدین ایجاد شده و امید و آرزوهای دشمنان ما که همانا فاصل ه
انداختن و ایجاد رخنه در امارت اسالمی است ،صورت پذیرد".
ت در یک صف واحد در افغانستان
گروه طالبان همچنان به داعش گفتهاند که فعالی 
را یک مصلحت عظیم دینی میداند و ایجاد صف و گروه دیگر در مقابل آن را عملی بر
خالف جهاد ،مجاهدین و مصالح اسالمی میداند.
در این نامه تاکید شده است :اگر خدای ناکرده در افغانستان برای طالبان از سوی
افرادی که خود را منسوب به شما (داعش) میدانند جنجال و دردسری ایجاد شود ،تمام
مسلمانان جهان از شما ناراحت و ناخشنود خواهند شد .باور کنید که اینگونه حرکات به
فعالیت و شهرت شما زیان جبران ناپذیری وارد میکند .مواظب باشید تا افراد بدچهره و
ُمغرض از نا م شما در افغانستان استفادۀ سوء نکنند ،از اینرو ما بازهم اصرار و پافشاری می
کنیم که شما بیشتر متوجه این خطر باشید و به دنبال ایجاد صفی جدا از امارت اسالمی
در افغانستان نباشید.
پیش از این گزارشهایی از اعالم جنگ این دو گروه علیه یکدیگر منتشر شده بود.
طالبان در حالی نام ه خود را برای ابوبکر البغدادی نوشت ه که گزارشهایی از کشته و
برخی هم از زخمیشدن شدید و برگشتناپذیر رهبر داعش منتشر شده است.
ابوبکر البغدادی ،مال عمر ،رهبر طالبان را داروی تاری خ مصرف گذشته خوانده و گفته
بود که زمان طالبان دیگر به پایان رسیده است.

هشدار جورج سوروس
نسبت به ائتالف نظامی چین  -روسیه

سرمایه گذار آمریکایی با اشاره به
این مساله که ایاالت متحده با توجه به
منافعش در صلح جهانی باید روابط خود
را با چین بهبود بخشد یا با پیامدهای
جنگ سوم جهانی روبرو شود ،نسبت به
ائتالف چین و روسیه هشدار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک ،جورج سوروس ،سرمایهگذار آمریکایی در مقالهای نوشت :هم
در آمریکا و هم در چین منافع مشترک و حساسی برای دستیابی به یک تفاهم وجود
دارد .
به گفته سوروس ،شکست اصالحات اقتصادی چین خطراتی به دنبال دارد .در این
ط ،شی جینپینگ ،رییس جمهوری چین ممکن است برای نگه داشتن اتحاد کشور
شرای 
و باقی ماندن بر سرکار ،به برخی از مناقشات خارجی متوسل شود .این مناقشات خودشان
را به شکل ائتالف میان چین و روسیه که باعث درگیری در سراسر جهان خواهد شد،
نشان میدهند.
وی نوشت :در این شرایط ،مناقشات خارجی به شکل درگیریهای نظامی با یکی از
متحدان آمریکا نظیر ژاپن رخ میدهند و اصال هم اغراق نیست که بگوییم در آستانه یک
جنگ جهانی سوم قرار میگیریم.
سوروس همچنین به بیان این مساله پرداخت که مشکالت و اختالفات اصلی میان
پکن ،واشنگتن و مسکو این است که چین و روسیه هر دو خودشان را قربانی آرمانهای
آمریکا برای تسلط و نفوذ بر جهان می بینند .با توجه ویژه به این اختالفات ،دولت آمریکا
باید برای همکاری کامال استراتژیک با چین تالش بسیاری به خرج دهد و تمامی منافع
مشترک و حوزههای رقابت میان خود و پکن را بشناسد .آمریکا باید با چین همکاری
کند و چین باید به این همکاری پاسخ دهد .آمریکا باید استراتژیهای همکاری مناسب
با چین را بداند.
این سرمایه گذار آمریکایی همچنین به این نکته اشاره کرد که بدون توجه به آنچه
که آمریکا انجام میدهد ،ممکن است جهان به ورطه جنگ سرد جدیدی وارد شود اما با
توجه به شرایط موجود احتمال وقوع یک جنگ جدید جهانی وجود دارد.

ناکامی مخالفان بشار اسد
در حمله گسترده به قنیطره در جنوب سوریه

ارتش سوریه اعالم کرد که حمله گسترده مخالفان مسلح برای اشغال پایگاههای
دولتی در استان القنیطره در نزدیکی بلندیهای اشغال جوالن را ناکام گذاشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی ،یک منبع نظامی در ارتش سوریه
اعالم کرد که نیروهای نظامی سوریه با حمله مخالفان برای تصرف چند تپه و دو روستای
تل الشعرو تل بزاق در شمال القنیطره ،مقابله کردند.
وی افزود :یگانهای ارتش تالشها برای تصرف این دو روستا که در حومه القنیطره
قرار دارند ناکام گذاشتند و دست کم  200نیروی مخالف در عملیات ارتش کشته یا
زخمی شدند.
مخالفان سوری اعالم کردند که گروههای شرکت کننده در این عملیات توافقی را
برای تصرف مواضع باقی مانده تحت کنترل ارتش در این استان امضا کردند که جبهه
النصره در این توافق حضور ندارد.

16

بين الملل

 4بار حمله تروریستی داعش
به مساجد و مقر انصاراهلل در پایتخت یمن

العربیه از وقوع چهار انفجار در مرکز پایتخت یمن خبر داد که داعش مسئولیت آنها
را برعهده گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه تلویزیونی العربیه ،داعش در بیانیهای مسئولیت
چهار انفجار از طریق خودروی بمبگذاری شده را بر عهده گرفت که دو انفجار دو مسجد
و انفجار سوم مقر دفتر سیاسی انصاراهلل و چهارمی منزل یکی از نیروهای انصاراهلل را هدف
قرار داده بود .این انفجارها مسجد "قبه الخضراء" در خیابان "هائل" و مسجد الکبسی در
"منطقه الزراعه" و منطقهای در نزدیکی دفتر سیاسی انصاراهلل (حوثیها) را هدف قرار داده
بود .این انفجارها به کشته و زخمی شدن دست کم  50تن منجر شد.
اخبار اولیه حاکی از سه انفجار خودروی بمب گذاری شده در مرکز صنعاء بود که به گفته
منابع پزشکی و امنیتی  23تن طی آن انفجارها کشته شدند .انصاراهلل بالفاصله محلهای
انفجارها را بستند و نیروهای خود را در اطراف مکان انفجارها مستقر کردند.

هتکحرمتمسجداالقصیتوسطصهیونیستها
در نخستین روز ماه رمضان

گروهی از شهرک نشینان صهیونیست
وارد محوطه های مسجد االقصی شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطالع
رسانی فلسطین از بیت المقدس 12 ،شهرک
نشین یهود با حمایت نیروهای پلیس
اسرائیل از باب المغاربه به مسجد االقصی
تعرض کردند .پلیس رژیم اشغالگر قدس
در ماه ژوئن سال گذشته اعالم کرد :مسجد
االقصی در ماه رمضان به روی شهرک
نشینان اسرائیل باز خواهد بود که این اقدام خشم فلسطینیان ساکن بیت المقدس را
برانگیخت .در سال گذشته شهرک نشینان صهیونیست  30بار به مسجد االقصی تعرض
کردند و تعداد شهرک نشینان متعرض به این مکان مقدس در سال مذکور به  401تن
رسید.

کمپین مسلمانان آمریکا
برای مقابله با اسالمهراسی

مسلمانان آمریکا به دنبال مقابله با کمپین جدید تبلیغاتی علیه اسالم هستند و به رغم
آنکه با واکنشهای سیاسی مواجهند ،از همه فرصتها برای نشان دادن اسالم راستین و
آموزههای حقیقی پیامبر اسالم(ص) به دیگران استفاده میکنند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،معاون دبیرکل انجمن اسالمی آمریکای
شمالی در این باره گفت :ما فکر میکنیم که باید یک رویکرد مناسب برای آموزش درست
درباره شخصیت پیامبر اسالم (ص) و نشان دادن برادری و عشق به مردم آمریکا در نظر
گرفته شود .کمپین بیلبورد که توسط این انجمن در اکثر شهرهای ایالت کالیفرنیا به راه
افتاده برای نشان دادن اسالم راستین و دعوت مردم آمریکا به جستوجو در دین اسالم
است .یک استاد دانشگاه آیوا در مطالعات اسالم هراسی در این باره گفت :تحت چنین
شرایطی این یک اقدام خوب است .زمانیکه شما اقلیت دینی محسوب میشوید از جانب
اکثریت تحت فشار قرار دارید .سازماندهندگان این کمپین میگویند ،این برنامه را در
واکنش به حمالت مرگبار شبهنظامیان القاعده در پاریس در ژانویه  2015آغاز کردهاند.
مسلمانان  0 / 9درصد جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند اما انتظار میرود که تا 2050
تعدادشان دو برابر شود.

اعدام  18نظامی عراقی توسط داعش

منابع امنیتی عراق چهارشنبه گذشته اعالم کردند که افراد مسلح داعش  12سرباز را
در پادگانی نظامی در االنبار به قتل رساندند .این در حالی بود که خالد العبیدی ،وزیر دفاع
عراق از پایگاه هوایی در نزدیکی این مکان بازدید میکرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکاینیوز عربی ،منابع میدانی خاطرنشان کردند که
جنگندههای عراقی به این حمالت پاسخ داده و  13عضو داعش را در استان االنبار از پای
درآوردند.پیشتر نیز یک مسوول امنیتی اعالم کرده بود که داعش پنج نیروی پلیس را در
منطقهای در نزدیکی بزرگترین پایگاه نفتی عراق به قتل رساند.
این مسوول در مرکز فرماندهی امنیت منطقهای ارتش عراق تصریح کرد :تروریستهای
داعش عملیاتی را در منطقه ابوجراد در چارچوب تالش برای کنترل پاالیشگاه بیجی
ترتیب دادند.

یکشنبه  31خرداد  - 1394شماره 687

کشته شدن  ۲۰۰هزار نفر و آوارگی ۵۰میلیون تن دیگر
طی سال گذشته میالدی در جهان!

فاصله میان کشورهای جهان از نظر میزان صلح و
آرامش نسبی بیشتر شده است .موسسه تحقیقاتی صلح
و اقتصاد ( )IEPکه مرکزش در استرالیاست ،گزارش
ساالنه شاخص صلح جهان را در ارتباط با  ۱۶۲کشور
جهان منتشر کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری دویچه وله،
در شرایطی که صلح و آرامش در غرب توسعه مییابد،
درگیریها در مناطق دیگر جهان ،بخصوص در خاورمیانه
و شمال آفریقا به شدت افزایش یافته است.
معیار بررسی این موسسه برای تعیین میزان صلح
در هر کشور ،عوامل گوناگونی بودهاند نظیر شمار
برخوردهای خشونتآمیز در آن کشور و شمار آوارگانی که
از این برخوردها ناشی میشوند .از دیگر معیارهای تعیین
شاخص صلح جهانی ،حضور یک کشور در جنگ های
خارج از مرزهای خود است.
در شاخص صلح جهانی همچنین آمارهایی چون میزان
بودجه نظامی هر کشور ،شمار کشتگان در درگیریها و
امنیت اجتماعی کشورها بررسی و منتشر میشوند.
برمبنای اطالعات شاخص صلح و آرامش در  ۸۱کشور
جهان به نسبت سال  ۲۰۱۳افزایش یافته ،اما صلح در
 ۷۸کشور دیگر جهان به نسبت سال  ۲۰۱۳کاهش یافته
است .در شاخص صلح جهانی در سال  ۲۰۱۴همچنین
آمده است که شرایط سه کشور جهان به نسبت سال
 ۲۰۱۳تغییری نکرده است.
سوریه ،مرکز بحران جهان

مناطق از کنترل خارج شدهاند و شرایط را در دیگر کشورها
نیز برای توسعه فعالیتهای تروریستی آماده میکنند».
اروپا ،قاره پر ازآرامش و صلح

در نقطه مقابل خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای
اروپایی قرار دارند .ایسلند ،دانمارک و اتریش ،سه کشوری
هستند که موسسه تحقیقاتی صلح و اقتصاد آنها را به
عنوان سه کشور نخست در شاخص صلح جهانی معرفی
کرده است .آلمان در این شاخص در رده شانزدهم قرار
دارد .اروپا که به عنوان صلحآمیزترین قاره جهان معرفی
شده ،در سال  ۲۰۱۴چند ناآرامی را تجربه کرده است.
حمله تروریستی به دفتر مجله طنز "شارلی ابدو" در
پاریس در ژانویه سال  ۲۰۱۵و کمی بعد حمله تروریستی
در کپنهاگ ،نشاندهنده افزایش خطر اقدامات تروریستی
در اروپا هستند.
کشتهشدن  20هزار نفر در عملیاتهای
تروریستی در سال گذشته میالدی

موسسه تحقیقاتی صلح و اقتصاد ،مناطق خاورمیانه و
شمال آفریقا را مهمترین مناطق بحرانخیز جهان معرفی
کرده و در راس آنها ،سوریه را قرار داده است.
سوریه که در سال  ۲۰۱۳به عنوان کشوری جنگزده
قبل از عراق و افغانستان قرار داشت ،اکنون بحرانیترین
کشور جهان شناخته شده و آخرین رده ( )۱۶۲را به خود
اختصاص داده است .سودان ،سومالی ،آفریقای مرکزی،
سودان جنوبی ،افغانستان و عراق ،قبل از سوریه در انتهای
جدول شاخص صلح جهانی قرار دارند .پژوهشگران
موسسه تحقیقاتی صلح و اقتصاد همچنین اعالم کردهاند
که شاخص صلح جهانی در لیبی نیز به شدت کاهش یافته
و بحران این کشور را به شدت فراگرفته است .لیبی که
در آن جریان تروریستی داعش قدرت یافته ،در رده ۱۴۹
شاخص صلح جهانی قرار دارد.
مصر در جایگاه  ۱۳۸قرار گرفته ،که یک رتبه بدتر از
سال  ۲۰۱۳است.
استیو کیلیلیا ،موسس و رئیس موسسه تحقیقاتی صلح
و اقتصاد در باره مناطق بحرانی خاورمیانه و شمال آفریقا
میگوید« :بسیار نگرانکننده است که بحرانها در این

در شاخص صلح جهانی آمده است که در سال ۲۰۱۴
در مجموع در سراسر جهان  ۲۰هزار نفر در جریان
اقدامات تروریستی کشته شدهاند .این رقم به نسبت آمار
سال گذشته موسسه تحقیقاتی صلح و اقتصاد ۹درصد
افزایش را نشان میدهد .بیشترین شمار کشتگان عملیات
تروریستی ( ۸۲درصد) در کشورهای عراق ،افغانستان،
پاکستان ،نیجریه و سوریه بودهاند .در شاخص صلح جهانی
همچنین مشخص شده که  ۱۸۰هزار نفر در سراسر جهان
در ارتباط با نتایج حمالت تروریستی کشته شدهاند و ۷۱
هزارنفر آنها در سوریه زندگی میکردهاند .این رقم /۵
 ۳برابر بیشتر از آمار سال  ۲۰۱۰میالدی ( ۴۹۰۰۰نفر)
است .برمبنای آمار منتشر شده موسسه تحقیقاتی صلح و
اقتصاد ( )IEPبیش از  ۵۰میلیون نفر از مردم جهان در
حال حاضر آواره هستند .این افراد به خاطر درگیریهای
خشونتآمیز در کشورشان یا کشورهای خود را ترک کرد ه
و در کشوری دیگر پناه گرفتهاند ،یا در کشور خود آواره
شدهاند .این شمار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون
بیسابقه بوده است.

سخنگوی سازمان ملل در گزارش روزانه خود از
کشته شدن دست کم  279کودک و زخمی شدن  402تن
دیگر تنها در  10هفته گذشته در یمن خبر داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،صندوق
حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف ،اعالم کرده که
تعداد کودکان یمنی که در نیتجه درگیریها در  10هفته
اخیر کشته شدهاند چهار برابر بیشتر از کودکانی است که
در سال گذشته میالدی کشته شدند .در سال  2014تنها
 74کودک کشته و  244تن هم زخمی شدند.
اسماعیل ولد الشیخ احمد ،فرستاده ویژه سازمان ملل
به یمن که با هیاتی از ریاض و صنعاء دیدار کرده قرار
است با اعضای جامعه بینالملل درباره یمن و اوضاع در
این کشور نیز گفتوگویی داشته باشد.
یمن از  2011در بحران و ناآرامی به سر میبرد
زمانیکه تظاهرات گسترده مردمی باعث کناره گیری

علی عبداهلل صالح ،رئیس جمهوری این کشور شد و
تالشهای سه ساله برای برقراری ثبات و آرامش در این
کشور ناکام مانده و تنها باعث پدید آمدن یک خالء قدرت
شده است.
درگیری اصلی میان حوثیها و نیروهای وفادار به
عبدربه منصور هادی ،رئیس جمهوری مستعفی یمن است
که فوریه  2015از پایتخت گریخت.

کشته شدن  279کودک طی  10هفته گذشته در یمن!

توافق اعضای اتحادیه اروپا بر سر ادامه تحریمها علیه روسیه

اتحادیه اروپا درصدد تمدید تحریمها علیه روسیه است .گفته میشود که احتمال تشدید تحریمها وجود دارد .وزیران
خارجه کشورهای آلمان ،فرانسه ،اوکراین و روسیه قرار است برای برقراری آتشبس در شرق اوکراین با یکدیگر دیدار
کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله ،سفیران  ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل بر سر ادامه
تحریمها علیه روسیه تا پایان ژانویه  ۲۰۱۶به توافق رسیدند.
به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان قرار است که در نشست آتی شورای اتحادیه اروپا این توافق "بدون
بحث" به تصویب رسد.
مسئوالن اتحادیه اروپا نیز ضمن تایید این خبر گفتند که تصویب این توافقات "بهزودی" صورت خواهد گرفت.
قرار است اتحادیه اروپا در ماه ژوئن تحریمهای خود علیه روسیه را بر اساس گزارشی تنظیم کند که پیرامون تحقق
مفاد قرارداد مینسک به این اتحادیه ارائه خواهد شد.
به گفته مسئوالن اتحادیه اروپا ،تحریمهای جدید میتوانند حتی "شدیدتر" از تحریمهای کنونی باشند.
اتحادیه اروپا تا کنون افرادی را که مسئوالن ادامه بحران در اوکراین میداند روی فهرست تحریمهای خود قرار
داده است .این افراد اجازه سفر به کشورهای اروپایی را ندارند و داراییهای آنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلوکه
شدهاند .فرانک والتر اشتاینمایر ،وزیر امورخارجه آلمان در تماسی تلفنی با سرگئی الوروف ،همتای روسی خود در روز
چهارشنبه ( ۱۷ژوئن) درباره ضرورت خاتمه درگیریهای نظامی در شرق اوکراین گفتوگو کرد .وزیران خارجه دو کشور
درباره خطر گسترش درگیریهای اخیر در شرق اوکراین هشدار دادند.

میلیاردر آمریکایی ،نامزد
انتخاباتریاستجمهوری
سال آینده این کشور

میلیاردر آمریکایی کاندیداتوری خود را برای انتخابات
ریاستجمهوری  2016آمریکا اعالم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه" ،دونالد
ترامپ" ،غول امالک و میلیاردر معروف آمریکایی که 69
سال دارد ،گفت :من رسما نامزدی خود را برای شرکت در
این انتخابات اعالم میکنم .ما کشور را بار دیگر قدرتمند
خواهیم کرد.
نامزدی این میلیاردر  69ساله در میان خیل عظیم
نامزدهای انتخاباتی در حقیقت اقدام غیرقابل پیشبینی
است.
وی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی و خارجی ایاالت
متحده اوضاع کنونی سیاستمداران آمریکا را به سخره
گرفت و قول داد که این افول را جبران کند.
این نامزد جمهوریخواه گفت :کشور ،هماکنون با یک
مشکل جدی روبرو است یا هیچ پیروزی چشمگیری
نداشتهایم .چین در حال ضربه زدن به ماست .ما چین را
در عرصه تجارت شکست میدهیم .ژاپن هم به ما ضربه
میزند .آنها میلیونها دستگاه به آمریکا میفرستند و ما
هیچ کاری انجام نمیدهیم.
این تاجر که مجله فوربس دارایی او را  4.1میلیارد
دالر اعالم کرد.

 250هزار کودک در معرض
خطر مرگ ناشی از گرسنگی
در سودان جنوبی

به دنبال جنگ داخلی  18ماهه در سودان جنوبی
نزدیک به  250هزار کودک به علت گرسنگی در معرض
خطر مرگ هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای
نیوز ،طوبی النزر ،هماهنگ کننده سازمان ملل در امور
بشردوستانه در سودان جنوبی ،در مقدمه گزارشی اعالم
کرد :از هر سه کودک سودانی یک کودک با خطر سوء
تغذیه شدید مواجه است و در حال حاضر نزدیک به 250
هزار کودک در سودان جنوبی در معرض خطر "مرگ
ناشی از گرسنگی" هستند.
النزر به دلیل آنکه سقوط سودان جنوبی را پیش بینی
کرد ،در ابتدای ماه ژوئن جاری از سوی مقامات سودان
جنوبی از این کشور اخراج شد .در گزارش النزر ،دفتر
سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به نیاز مالی
نزدیک به  1 / 93میلیارد دالری در سودان جنوبی تا
پایان سال جاری میالدی ،درخواست کمکهای مالی
کرد .در این گزارش آمده است که هشت میلیون سودانی
از مجموع  12میلیون جمعیت این کشور ،به کمک نیاز
دارند و  4 / 6میلیون تن از این تعداد با کمبود مواد
غذایی مواجه هستند .آمریکا از اختصاص  113میلیون
دالر برای مواد غذایی ،آب آشامیدنی و خدمات امدادی
فوری خبر داد .جنگ داخلی سودان جنوبی از دسامبر
 2013و با درگیریها در ارتش سودان جنوبی و رقابت
سالوا کر ،رئیس جمهوری سودان جنوبی و ریاک مشار،
معاون سابق وی بر سر قدرت شکل گرفت و سپس تعداد
زیادی از شبه نظامیان قبایل به دو طرف درگیر پیوستند و
در کشتارهای قومی متعدد شرکت کردند.

وجود  4میلیون خانوار میلیونر
در چین

براساس یک تحقیق مشخص شد که چین چهار
میلیون خانواده میلیونر تا  2014دارد که پس از آمریکا
دومین جمعیت میلیونرهای جهان را در خود جای داده
است .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
موسسه رایزنی بوستون مستقر در آمریکا در گزارشی
آورد ،یک میلیون میلیونر جدید در سال  2014در چین
به جمع میلیونرهای این کشور پیوستهاند که باالترین
میزان در جهان محسوب میشود .آمریکا هفت میلیون
خانوار میلیونر در سال  2014داشت و بیشترین تعداد در
جهان است .همچنین ژاپن با یک میلیون در مقام سوم
قرار دارد .رشد ثروت خصوصی در چین بیشتر به خاطر
سرمایهگذاریها در سهام و مایملک محلی است .در ادامه
این گزارش آمده است :در چین  1037خانواده با درآمد
خالص بیش از  100میلیون دالر زندگی میکنند که البته
یک پنجم  5201خانواده آمریکایی است اما رتبه دوم
میلیونرهای جهان را کسب میکند.
این شکاف درآمدی در پرجمعیتترین کشور جهان
نگران کننده است .تحلیلگران میگویند فساد دولتی
مرتبط با کنترل دولت بر اقتصاد ،صنایع تحت انحصار
دولت و فقدان امنیت اجتماعی برای کارگران مهاجر از
دالیل نابرابری درآمد در چین است.

